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Konferencie

Začiatok septembra 
bol na Katedre plánovania 
a tvorby krajiny Fakulty 
ekológie a environmen-
talistiky Technickej uni-
verzity vo Zvolene veľmi 
rušný. Vrcholili prípravy, 
ktoré odštartovali me-
dzinárodnú konferenciu
Šanca pre neznáme 
krajiny, ktorá sa kona-
la v Dudinciach 7. – 8. 
septembra 2011 s pod-
titulom: „Význam krajiny 
v cestovnom ruchu na 
vidieku. Konferencia o 
„neznámych“ atribútoch 
a atrakciách krajiny, kto-
ré vytvárajú podmienky 
pre efektívny cestovný 
ruch. Hľadanie spôsobov 
ekonomického zvýhod-
nenia menej známych re-
giónov prostredníctvom 
využitia vlastností krajiny pre nové formy cestovného ruchu.“ Jej hlavným cieľom 
bolo zamerať sa najmä na využitie málo známych krajinárskych atraktivít v cestovnom 
ruchu a potenciálu krajiny Hontu a zvyšovanie kvality existujúcich služieb. Záštitu nad 
konferenciou prevzal rektor Technickej univerzity vo Zvolene prof. Ing. Ján Tuček, CSc. 
Spoluorganizátormi boli Slovenská agentúra životného prostredia v Banskej 
Bystrici, mesto Dudince, mesto Šahy, TiK Dudince, Balnea Cluster Dudince a Kúpele 
Dudince, a. s., obce Hontianske Tesáre a Lišov. 

Prvý deň konferencie sa rokovalo prevažne o problematike výskumu krajinár-
skych hodnôt, histórie, cestovného ruchu, jeho ekonomike a marketingu. Ilustrovalo 
sa to na príkladoch produktov a destinácií z domova aj zo sveta. 

Druhý deň mali účastníci možnosť priamo v teréne navštíviť nepoznané atrakti-
vity regiónu, ktoré tvoria potenciál rozvoja daného územia. Návštevu historického 
centra mesta Šahy a zaujímavosti o jeho vzniku veľmi podrobne sprostredkoval his-
torik Mgr. Pálinkás. Tesársku roklinu a dúpänce, nachádzajúce sa v malebnej obci 
Hontianske Tesáre, priblížil fotograf Peter Kováč. Tesárčania dokázali v krátkom 
čase dúpänce a roklinu sprístupniť náučným chodníkom. 

Poobede sa uskutočnil workshop, s cieľom zoskupiť potenciálnych partnerov, 
ktorí budú mať záujem o rozvoj regiónu Hont, jeho propagáciu a komplexnejšie 
využitie krajinného potenciálu v cestovnom ruchu. Na záver konferencie účastníci 
definovali spoločný cieľ – vytvorenie vlastnej značky Hont. Ideou je rozvíjať spo-
ločné úsilie a vzájomnú podporu aktivít pri vytváraní infraštruktúry pre návštev-
nosť regiónu. Výzvou je aj možnosť cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou 
a Maďarskou republikou, keďže sa región historicky viaže na územia na oboch 
stranách rieky Ipeľ. Prostriedkom je možnosť využitia dnes menej známych hodnôt 
územia a potenciálu pre intenzívnu cezhraničnú spoluprácu. 

Organizátori veria, že konferencia inšpirovala obce k inováciam v cestovnom 
ruchu, ktorých prostredníctvom využijú šancu zviditeľniť svoje „neznáme“ krajiny. 
Ich skúsenosti a výsledky môžu byť tiež motiváciou pre obce z iných regiónov. 
Konferencia mala veľmi dobrý ohlas. Šéfredaktor časopisu Cestovateľ Ľubomír 
Motyčka sa vyjadril stručne: „Bola to najlepšia konferencia, akú som za posledné 
roky absolvoval.“

Krajina v krajine
Na konferenciu nadviazal Česko-Slovenský seminár Krajina v krajine II. (od 

8. do 9. septembra 2011). Komorné podujatie je pokračovaním stretnutí krajinárov, 
v teréne, „uprostred krajiny“, na neznámych alebo zabudnutých miestach našich 
regiónov. Prvé stretnutie sa uskutočnilo v roku 2009 „in situ“ v obci Budiná v pohorí 
Ostrôžky. V roku 2011 bol seminár v obci Lišov. Lišov je malá malebná dedinka na 
juhu Štiavnických vrchov, 8 km od Dudiniec, kde sú zachované unikátne skalné 

Šanca pre neznáme krajiny
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Šahy, pohľad z kalvárie

Šahy, exkurzia na kalváriu

Hontianske Tesáre, exkurzia k dúpäncom

obydlia a vínne pivnice. Predmetom seminára bola  hodnota krajiny, odborné aspek-
ty identifikácie krajinných fenoménov, súvisiace s krajinným rázom a géniom loci. 
Prezentácia názorov a terénne exkurzie na fenomenálne miesta krajiny sa konali v 
priateľskej inšpiratívnej atmosfére.   

Ing. Renáta Cihlárová, Ing. Dušan Daniš, PhD., Ing. Zuzana Holubová
Katedra plánovania tvorby krajiny, Fakulta ekológie a environmentalistiky, TU Zvolen
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Šahy, účastníci konferencie pred Mestským úradom
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