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Na obálke: Historické krajinné štruktúry v Hriňovej (foto: Lucia Vačoková)

Envirozákon desaťročia 
definitívne schválený

Identifikácia environmentálnych záťaží, vymedzenie pôvodcu environ-
mentálnej záťaže, určovanie povinných osôb a ich povinností v súvislosti 
s ich odstraňovaním a ich financovanie. Toto je predmetom zákona, ktorý 
schválil parlament na svojom zasadnutí 21. októbra 2011. Do praxe sa tak 
zaviedol jeden z hlavných princípov – znečisťovateľ platí. Zákon je výsled-
kom vyše 8-ročného úsilia rezortu, ktorý o problematike dlhodobo komuni-
koval so všetkými zainteresovanými stranami.

„Keby sa nič iné nedosiahlo, len schváliť zákon, ktorým chránime živo-

ty a zdravie občanov, už sa rezort oplatilo obnoviť,“ povedal bezprostred-
ne po hlasovaní parlamentu minister životného prostredia József Nagy.

Nebezpečné skládky odpadu, gudrónové jamy či pesticídne sklady, to 
všetko môže byť environmentálna záťaž, ktorá dlhodobo skryto a nekon-
trolovane znečisťuje životné prostredie a ohrozuje ľudí. Slovensko ich má 
takmer 2 tisíc. Sú to tzv. časované bomby, ktoré parlamentom schválený 
zákon pomôže vyriešiť. 

Hlavným princípom zákona je určenie zodpovednosti, a to aj v prípade 
zmien vlastníctva podnikov či pozemkov. Ak nebude možné povinnú osobu 
identifikovať, o vyriešenie vzniknutého problému sa postará štát. V prípa-
de, ak pôvodca nie je známy, zákon stanovuje mechanizmus určenia po-
vinnej osoby, ktorá bude jestvujúce environmentálne záťaže povinná riešiť. 
Zákon sa dotýka nielen priemyselníkov, ale aj ministerstiev a obcí. Jeho 
snahou je zapojiť do riešenia záťaží všetkých, ktorých sa problematika en-
vironmentálnych záťaží týka.

Celkové výdavky vyplývajúce zo zavedenia právnej úpravy sa odhadu-
jú na 487 miliónov eur, pričom 84 percent bude pokrytých z verejných 
zdrojov a 16 percent bude pochádzať zo súkromných zdrojov. Prijatie zá-
kona umožní aj čerpanie eurofondov, z ktorých by malo pochádzať viac 
ako 116 miliónov eur. Ďalších takmer 300 miliónov eur by od roku 2013 
do roku 2027 malo prísť zo štátneho rozpočtu. Slovensko má záväzok 
voči Európskej únii odstrániť zdroje znečistenia podzemných vôd do roku 
2027, preto aj právna norma počíta pri naplnení cieľov s týmto časovým 
horizontom. 

Zákon, ktorý minister József Nagy označil za environmentálny zákon 
desaťročia, by mal platiť od januára 2012. 

Informačný systém environmentálnych záťaží prevádzkuje Slovenská 
agentúra životného prostredia na portáli enviroportal.sk 

http://enviroportal.sk/environmentalne-temy/environmentalne-zataze

Zdroj: MŽP SR
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EnviroOskary za činy, nápady... aj (zlo)čin roka 2011 rozdané!

Program veľtrhu
Program štrnásteho veľtrhu opäť ponúkol široké spektrum prezentácií dokumen-

tujúcich záujem a snahu pedagógov a ich žiakov (od najmenších škôlkarov po stre-
doškolákov) aktívne sa podieľať na trvalo udržateľnom živote na našej planéte.

Súčasťou veľtrhu už tradične bola burza kníh, metodických materiálov a učeb-
ných pomôcok a nechýbal ani poznávací výlet. Tentoraz účastníci ŠIŠKY absolvovali 
výstup na Pustý hrad. 

Štrnásta ŠIŠKA potvrdila záujem o environmentálnu výchovu
Ceny pre najlepších
Piatkový večer bol venovaný oceňovaniu úspešných účastníkov súťaží realizovaných 

SAŽP a slávnostnému odovzdávaniu Certifikátov ekologickej stopy. V druhom ročníku 
školského programu získalo tento certifikát 107 škôl z celého Slovenska. Udeľovanie cer-
tifikátov prebieha vo virtuálnej, a teda environmentálne šetrnej rovine. Zástupcovia ôsmich 
škôl, s najnižšou ekologickou stopou vo svojej kategórii, si však certifikáty prevzali osobne 
na veľtrhu. Držiteľom certifikátu s najnižšou ekologickou stopou je Špeciálna základná 
škola zo Spišskej Belej. Svoju ekologickú stopu si oproti minulému roku znížilo 29 škôl.

Ocenení boli aj úspešní účastníci súťaží Oči na stopkách, Hodina s Ekostopou a 
ProEnviro. Hodina s Ekostopou je súťaž o najlepšiu aktivitu na tému ekologická stopa. 
V minulom školskom roku 108 pedagógov (24 MŠ, 59 ZŠ, 25 SŠ) prihlásilo 114 aktivít. 
Na ŠIŠKE boli ocenení autori 12 najlepších aktivít. V 6. ročníku súťaže ProEnviro (súťaž o 
najlepší environmentálny projekt organizovaný školou) súťažilo 32 školských kolektívov. 
Porota udelila dvanásť cien (tri ceny v každej kategórii bez poradia). 

Kampaň a reportérska súťaž Oči na stopkách, zameraná na informovanie verejnosti o 
pozitívnom a negatívnom správaní sa človeka k prírode, je súčasťou školského programu 
Na túru s NATUROU a v školskom roku 2010/2011 sa konala po prvý raz. Jej výsledky 
boli vyhlásené pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia (5. jún). Autori najlepších 
príspevkov a fotografií (porota vyberala z takmer 300 prihlásených prác), boli tiež ocenení 
na tohtoročnej ŠIŠKE.                    (gudz)

EnviroOskary 2011
Do 4. ročníka súťaže NESS, ktorej cieľom je hľadať a 

oceniť ekologické služby a produkty na Slovensku a určiť 
víťaza, ktorý najviac dbá na životné prostredie, prišlo viac 
ako 60 prihlášok. Odborná porota udelila EnviroOskara 
2011 v 11 súťažných kategóriách. 

V kategórii Enviro auto roka prvé miesto získalo 
BMW 320d EfficientDynamics Edition. Je to špeci-
álna verzia modelu BMW, ktorá sa snaží priniesť čo 
najnižšiu spotrebu a emisie pri zachovaní pôžitku zo 
šoférovania tohto vozidla. Enviro technológiou roka je 
Sanácia odkaliska Kalové pole ZSNP, a. s., Žiar nad 
Hronom. V kategórii Enviro produkt roka si EnviroOskara 
prevzali Juraj Plesník a Jozef Zlámala z PR Krajné, 
s. r. o., za Konštrukčné izolačné dosky STERED na báze 
recyklovaného textilu, najmä autotextilu. 

V kategórii Enviro služba roka si EnviroOskara odnies-
la Slovenská agentúra životného prostredia so sídlom v 
Banskej Bystrici. Porota ocenila jej Podporu implementácie 
Operačného programu Životné prostredie pomocou siete 
REPIS v regiónoch Slovenska. Prioritným zameraním re-
gionálnych environmentálnych poradenských a informač-
ných stredísk (REPIS) SAŽP je zabezpečenie informačnej 

EnviroOskara za Enviro službu roka 2011 prevzal riadi-
teľ pre stratégie a projekty Slovenskej agentúry život-
ného prostredia SR RNDr. Ľuboš Čillag

dostupnosti pre podporu absorpčnej kapacity a transpa-
rentnosti alokácie finančných prostriedkov v SR s priorit-
nou orientáciou na riešenie environmentálnych problémov. 
Kancelárie REPIS sú odborne profilované miesta prvého 
kontaktu zabezpečujúce komplexné informačné, poraden-
ské a vzdelávacie aktivity v oblasti projektovej prípravy, 
predkladania a implementácie projektových zámerov. 

Ďalší Enviro Oskar 2011 bol udelený v kategórii Enviro 
stavba roka a získala ho Slamená kupola v Hrubom Šúre 
(Bjorn Kierulf, Createrra, s. r. o.). Enviro obcou roka je 
Babín. Enviro osobnosťou roka sa stal významný sloven-
ský klimatológ Milan Lapin. 

Kampaň pre program Mladí reportéri pre životné prostre-
die (Miroslav Baláž, Jozef Páleník, Soulution Creative 
Studio) zvíťazila v kategórii Enviro nápad roka. 

Enviro Oskarom v kategórii Enviro čin roka 2011 
boli ocenené Environmentálne čisté rekordy (SITA 
Slovensko, a. s.), ktoré svoju históriu začali písať na 
Medzinárodnom festivale filmov o životnom prostredí 
ENVIROFILM v roku 2008.

V kategóriách Enviro firma a Enviro mesto porota ceny 
neudelila, zato však už po druhý raz bol vyhlásený Enviro 
(zlo)čin roka. Tentoraz si toto „ocenenie“ odniesla Ambícia 
trasovania ropovodu BSP cez Žitný ostrov v Podunajskej 
nížine, ktorá je obilnicou Slovenska a zásobárňou pitnej 
vody pre podstatnú časť strednej Európy.

(gudz)

Vyvrcholením 38. ročníka Medzinárodného festivalu filmov o trvalo udržateľnom rozvoji 
Ekotopfilm 2011, ktorý sa konal 17. – 21. októbra v Bratislave, bolo slávnostné vyhlásenie 
4. ročníka Národnej Enviro súťaže Slovenska (NESS) a odovzdávanie EnviroOskarov 2011.

Viac ako 140 pedagógov, koordinátorov a odborných pracov-
níkov environmentálnej výchovy z celého Slovenska sa zúčastnilo 
XIV. ročníka Veľtrhu environmentálnych výučbových progra-
mov ŠIŠKA 2011, ktorý sa konal od 13. do 15. októbra na Sliači. 
Tohtoročná účasť potvrdila, že záujem o podujatie nielenže pre-
trváva, ale z roka na rok rastie. XIV. ročník veľtrhu bol financo-
vaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci projektu 
Zlepšenie environmentálneho povedomia v oblasti ochrany prírody 
a krajiny (vrátane NATURA 2000). Realizátorom projektu a organi-
zátorom veľtrhu ŠIŠKA je Slovenská agentúra životného prostredia 
– Centrum tvorby krajiny, environmentálnej výchovy a vzdelávania.

Účastníci Šišky 2011
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Hlavné ocenenie za aktívny prístup k ochrane a tvorbe životného prostredia a zaují-
mavé projekty realizované v tejto oblasti získala práve Kremnica. Cenu Najlepší projekt 
získalo Zábiedovo, najmä za program environmentálne uvedomelého občianstva, v 
rámci ktorého aktívne a komplexne vzdeláva svojich občanov v otázkach separova-
nia odpadu v obci a zapája ich do rôznych projektov. Záštitu nad súťažou prevzalo 
Ministerstvo životného prostredia SR. Okrem Slovenska sa súťaž konala aj v Nemecku, 
Francúzsku, Maďarsku a Španielsku. 

Hodnotitelia pri Kremnici ocenili projekt adaptácie Zechenterovej záhrady, kosenie 
Bujačej lúky s výskytom vzácneho šafranu, projekt zachovania starých a krajových 
odrôd úžitkových ovocných drevín, rekultiváciu skládky Ovčín, ale aj aktívnu účasť na 
filmovom festivale o životnom prostredí Envirofilm, ďalej v súťaži Záleží mi na mojom 
okolí, Kremnické jablko, ale tiež za Výstavu kvetov. Pozitívne ocenili aj vydanie be-
dekra Kremnica a okolie. 

Celkovým víťazom súťaže v Španielsku sa stala obec Puebla de Sanabria s 
1 586 obyvateľmi. V Nemecku je víťazom súťaže mesto Hannover s počtom oby-
vateľov 519 212. Víťazi ostatných krajín zapojených do projektu budú známi čosko-
ro. Najzaujímavejšie a najinšpirujúcejšie príklady krokov zameraných na ochranu a 
zveľaďovanie biodiverzity na Slovensku, ako aj ďalších štyroch európskych krajín 
(Francúzska, Nemecka, Maďarska a Španielska), sa spracujú do spoločnej publiká-
cie. Zároveň zástupcovia víťazných miest budú pozvaní na záverečnú konferenciu do 
Bruselu.        Zdroj: REC

Kremnica – Hlavné mesto biodiverzity 2011 

BIOMILA – Biopotravinou roka 2011
BIOMILA špaldová tarhoňa je vyrobená zo stopercentnej slovenskej špaldovej pšenice v kvalite 

BIO, dopestovanej v krásnom myjavskom kraji. Špalda obsahuje viac bielkovín a lepku ako bežná 
pšenica a jej príjemná oriešková chuť láka najmä malých konzumentov. Navyše, výrobky zo špaldy 
majú vďaka vyššiemu podielu vlákniny priaznivé účinky na trávenie.

Dušan Janovíček, riaditeľ spoločnosti Ekotrend Myjava: „Špalda je výrobok, ktorý vytvorila prí-
roda tak, že zrno je chránené na poli i na sklade v dvojitom obale pliev, ktoré ho chránia pred rôznymi 
vplyvmi znečistenia a tejto plevy sa zbavuje ďalším spracovaním až tesne pred mletím zrna v mlyne. 
Špaldová tarhoňa je výrobok, ktorý je vyrobený z takto výnimočne prírodou vytvoreného obilia.“

BIO ovčia bryndza je pravá BIO bryndza zo stopercentného ovčieho nepasterizovaného mlieka z 
podhorských oblastí Strážovskej hornatiny, vyrobená podľa pôvodných receptúr. Sú v nej zachované 
všetky zdraviu prospešné mikroorganizmy. Je bohatým zdrojom kvalitných bielkovín, minerálov, vita-
mínov B-komplexu, konjugovanej kyseliny linolovej, ktorá okrem iného odbúrava tuky z tela. Obsahuje 

30 druhov mliečnych baktérii a kvasiniek. 
Oľga Apoleníková, SHR, Salaš 

Pružina: „Naša jedinečná bryndza je vyrába-
ná podľa tradičných receptúr našich predkov 
z dôb, kedy bola ešte všetka bryndza „bio“. 
Tento skvost našich salašov vyrábali s hrdos-
ťou a veľkou láskou, a preto sa touto nielen 
chutnou, ale aj veľmi zdravou potravinou 
presadili aj za hranicami Slovenska.“

Vyhlasovateľom a organizátorom spotre-
biteľského hlasovania Biopotravina roka je 
Centrum environmentálnych aktivít (CEA) 
Trenčín, v spolupráci so Zväzom Ekotrend 
Slovakia. 

Richard Medal
Biopotravinou roka 2011 sa stala BIOMILA špaldová tarhoňa 
z Ekotrendu Myjava 

Fo
to

: K
ris

tín
a 

M
ed

al
ov

á

Fo
to

: K
ris

tín
a 

M
ed

al
ov

á

Žinčica, korbáčiky, ovčí syr... Po výrobkoch zo Salaša Pružina sa 
len tak zaprášilo... 

Hlavným slovenským mestom biodiverzity 2011 sa stala Kremnica

V online hlasovaní na www.biopotravinaroka.info 
(od 1. júla do 30. septembra 2011) slovenskí spotrebi-
telia rozhodli, že prestížne ocenenie Biopotravina roka 
2011 získava produkt BIOMILA špaldové cestoviny tar-
hoňa výrobcu Ekotrend Myjava, spol. s r. o. Len o pár 
hlasov zaostala BIO ovčia bryndza zo Salaša Pružina. Do 
hlasovania sa zapojilo 1 413 spotrebiteľov. Boj o prvé 
miesto bol veľmi napínavý, v hlasovaní dlho viedla BIO 
ovčia bryndza. Oba produkty majú veľa podporovateľov 
a na trhu sú jedinečné. Výsledky boli slávnostne vyhláse-
né na Trenčianskom BIO jarmoku 7. októbra 2011.

V druhom ročníku súťaže Hlavné mestá biodiverzity 2011 na 
Slovensku, ktorú vyhlásilo REC Slovensko v spolupráci s Úniou 
miest Slovenska a Združením miest a obcí Slovenska, zvíťazila 
Kremnica. Do súťaže sa tento rok zapojilo 25 miest a obcí, do druhé-
ho kola prešlo 22 z nich. Obce a mestá súťažili v štyroch veľkostných 
kategóriách, v ktorých sa najlepšie umiestnili Zábiedovo (do 1 000 
obyvateľov), Kremnica (1 001 – 10 000 obyvateľov), Michalovce
(10 001 – 50 000 obyvateľov) a Nitra (nad 50 000 obyvateľov). 
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Hlavná cena tentoraz nakoniec poputovala do 
Základnej školy na Komenského ulici v Spišských Vlachoch. 
Na tejto škole pedagógovia vedú svojich žiakov k 
poznávaniu okolitej prírody po celý rok, a to nielen 
na vyučovacích hodinách, ale aj na celoročných 
poznávacích vychádzkach. Škola spolupracuje so 
Správou Národného parku Slovenský raj. Žiaci vo 

Najlepšia lesoochranárska škola 2011

Stromom roka 2011 sa stala lipa

Víťazom ankety Nadácie Ekopolis Strom roka 2011 sa stala 320-roč-
ná lipa malolistá  z Lipian (okres Sabinov). Táto lipa bude reprezentovať 
Slovensko v súťaži Európsky strom roka. Na 2. mieste skončila ďalšia 
lipa malolistá z Kameničian (okres Ilava), ktorá má korunu v tvare srdca. 
Tretie miesto patrí jarabine oskorušovej z Bošácej (okres Nové Mesto nad 
Váhom). Do ankety Strom roka 2011 prišlo z celého Slovenska až 91 no-
minovaných stromov, z ktorých vybrala porota 12 finalistov. Dvanásť fina-
listov ankety získalo celkom 10 167 hlasov. Finančný príspevok (333 eur), 
ktorý dostali prvé tri ocenené stromy, môže a určite aj bude použitý na ich 
ošetrenie alebo úpravu okolia. Bronzovú oskorušu z Bošácej, ktorej hrozí 
rozštiepenie, táto pomoc zachráni.  

svojich referátoch na tému Les a voda reagovali na 
povodne v ich regióne a zdôrazňovali význam lesov 
pre zadržiavanie vody v krajine. Na tejto škole sa 
podarilo výborne zosúladiť teoretickú výučbu s prak-
tickým poznávaním. Odmenou im bol živý koncert 
Kristíny s jej sprievodnou skupinou, ktorý sa konal 
14. septembra 2011 priamo na nádvorí školy a bola 
to skutočne vydarená akcia. 

Čestné uznania a knižné dary získalo ďalších 5 
škôl, a to výhercovia predchádzajúcich dvoch roč-
níkov ZŠ s MŠ na Tajovského ul. v Poprade a ZŠ 
M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji, ktorí vo svojej 

Príbehy víťazných stromov
• Lipa malolistá (Tilia cordata Miller) 
Lipany (okres Sabinov), vek: 320 rokov, výška: 23 m, obvod: 536 cm
Podľa historických údajov na mieste, kde boli v 11. storočí založené Lipany, rástol posvätný staro-

slovanský lipový háj ako symbol slovanstva. Tento háj bol takmer celý vyrúbaný, ostalo len posled-
ných sedem líp. Do 16. storočia sa mesto volalo Sedem Líp. Spojenie medzi Lipanmi a lipami nie je 
len slovná hračka, ale skutočný príbeh. Dodnes má mesto vo svojom erbe sedem symbolických líp. 
Stovky živých líp rastú priamo v meste, ale aj v širšom okolí. Lipa pri Kostole sv. Martina však patrí 
medzi najkrajšie a ľudia ju majú radi ako svoju „čestnú občianku mesta“.

• Lipa malolistá (Tilia cordata) 
Kameničany, centrum obce (okres Ilava), vek: 500 rokov, výška: 22 m, obvod: 550 cm 
Lipa v Kameničanoch rastie presne v centre obce. Priamo pri nej je autobusová zastávka. Možno 

práve preto, lebo ľudia sa pri nej v minulosti často a radi pristavili. Tvar jej koruny nápadne pripomína 
srdce. Vo vnútri kmeňa lipy je bútľavina, ktorá generáciám detí slúžila ako dobrá skrýša pri schová-
vačke. Pre domácich je malým zázrakom, pretože napriek pokročilému veku sa po dlhej zime vždy 
zobúdza a ako srdce dediny „bije“ naďalej.

• Jarabina oskorušová (Sorbus domestica) 
Bošáca-Zabudišová, časť Chvílovec (okres Nové mesto nad Váhom), vek: 350 rokov, výška: 20 m, obvod: 440 cm
Strom je skvostom medzi stovkami oskorúš v Bielych Karpatoch a ozdobou kultúrnej krajiny. Býval 

miestom zastávok detí, ktoré až do roku 1960 chodievali pešo do školy. Vraj v jeho okolí v noci aj 
„čosi“ strašilo, prepadávalo okoloidúcich a strhávalo z nich šaty... Poveru však možno vytvoril a udr-
žiaval jej majiteľ, aby uchránil úrodu vzácneho ovocia  pred zlodejmi. Strom stále rodí chutné plody, 
ktoré sú vhodné na sušenie, zaváranie a na výrobu pálenky, tradičnej oskorušovice.  

Zdroj: Nadácia Ekopolis

Deviaty ročník súťaže o najlepšiu lesoochranársku školu roka 2011 vyhlásila 
Nadácia Zelená nádej v spolupráci s Lesoochranárskym zoskupením VLK (LZ VLK) 
pre základné a stredné školy na celom Slovensku. Jej hlavným mottom bolo „Školy 
o lesoch a pre les“ a svojimi aktivitami sa do nej zapojilo vyše 50 škôl. V tomto 
ročníku to bolo doposiaľ najťažšie rozhodovanie, lebo asi tretina škôl bola na pri-
bližne rovnakej úrovni.

celoročnej činnosti nepoľavili a ZŠ na Mukačevskej 
ul. v Prešove, ktorá zorganizovala Deň otvorených 
dverí zameraný na lesy a jej žiaci pomáhali zbierať 
podpisy pod petíciu na záchranu pohoria Čergov. 

Študenti zo Spojenej školy – Strednej odbornej 
školy technickej z Nižnej zaujali monitorovaním stavu 
lesov a dôsledkov negatívnych aktivít v lesoch a žiaci 
zo ZŠ Mierová vo Svite svojou pomocou pri obno-
ve náučného chodníka v Prírodnej rezervácii Baba. 
Všetky školy dostali ako darček DVD s pekným filmo-
vým dokumentom Zdena Vlacha V pralesoch Karpát. 

Ing. Mária Hudáková, správkyňa nadácie

Najaktívnejší žiaci so speváčkou Kristínou

1. miesto 

2. miesto 

3. miesto 
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Začiatkom októbra navštívila Slovensko prof. Jacqueline McGlade, výkonná ria-
diteľka Európskej environmentálnej agentúry. Cieľom jej pracovnej návštevy bolo 
oboznámenie sa s riešením problematiky nakladania s odpadom na Slovensku, 
zavádzaním technologických noviniek pri spaľovaní odpadu a s úspešným edukač-
ným program Ekologická stopa. József Nagy, minister životného prostredia SR, 
informoval Jacqueline McGlade taktiež o príprave nového zákona o odpade. 

V rámci svojej pracovnej návštevy si Jacqueline McGlade v sprievode minis-
tra a generálneho riaditeľa Slovenskej agentúry životného prostredia Daniela 
Schmidtmayera prezrela bratislavskú spaľovňu, ktorej prevádzkovateľom je spo-
ločnosť Odvoz a likvidácia odpadu, a. s. Zástupcovia spaľovne Roman Achimský 
a Vladimír Švábík sprevádzali zúčastnených po jednej z najmodernejších spaľovní 
komunálneho odpadu strednej a východnej Európy. ,,Veľký dôraz kladieme na 
zabezpečenie ekologických štandardov jej fungovania. Formou rôznych projektov 
podporujeme aj myšlienku potreby separácie odpadu. Aj vďaka týmto aktivitám, 
ktoré plánujeme realizovať a podporovať aj v budúcnosti, sa nám darí každoročne 
zvyšovať objem zberu separovaného odpadu,“ povedal Roman Achimský, pred-
seda predstavenstva. Spaľovňa disponuje technológiou troch stupňov čistenia 
spalín, čím emisné limity dosahujú úroveň noriem Európskej únie. Pri energetic-
kom zhodnocovaní odpadu vzniká teplo a elektrická energia, pričom časť z nej 
je využitá pre napájanie vlastnej spotreby spaľovne a zvyšok je vyvedený do 
verejnej rozvodnej siete. 

Po prehliadke prevádzky spaľovne minister informoval zúčastnených o pripra-
vovanom zákone o odpade. Podľa jeho slov už takmer 50-krát novelizovaný zákon 
prinesie niekoľko významných zmien. Zákon zjednotí a optimalizuje systém zberu, 
separácie a recyklácie odpadu v podmienkach SR. ,,Zákon by mal zaviesť systém 
odmeňovania v rámci separácie odpadu. Bohužiaľ, domácnosti už predbiehajú v se-
parácii odpadový priemysel, ktorý nemá určený legislatívny rámec tak, aby mohol 
efektívne nakladať so separovaným odpadom. Sme svedkami toho, že vyseparova-
ný odpad sa zmieša s komunálnym do jedného vozidla.“ 

Smernica EÚ taktiež predpisuje členským štátom povinnosť zavedenia rovno-
cenného postavenia energetického zhodnocovania a materiálového zhodnocova-
nia. „Verejnosť má všeobecne veľký odpor k spaľovniam odpadu, a to nielen na 
Slovensku. Pritom napríklad Švajčiarsko neskládkuje, ale spaľuje odpad. Taktiež 
veľa západných krajín využíva spaľovanie na likvidáciu s vyše 70 % odpadu, ktorý 
nie je recyklovateľný,“ skonštatoval minister.  

Rezort životného prostredia chce zákonom riešiť aj problém nelegálnych skládok. 
,,Na Slovensku je ich približne šesť tisíc a spolu je na nich uložených okolo 150 
tisíc ton odpadu.  Ďalšou zmenou by malo byť nakladanie s vedľajším produktom, 
s ktorým sa teraz nakladá ako s odpadom. Zhoršuje to podmienky pre priemysel, 
keďže napríklad s pilinami sa muselo zaobchádzať ako s odpadom a nemohol byť 
skladovaný. Pritom piliny sú druhotná surovina,“ vysvetlil minister.

Podľa J. McGlade je Európa pripravená presadzovať zelenú ekonomiku aj 
prostredníctvom zodpovedného nakladania s odpadom. ,,Účelom mojej návštevy je 
ubezpečiť sa, že pripravovaný zákon o odpade je v súlade s legislatívou Európskej 
únie a nakladanie s odpadom na Slovensku bude efektívne v zmysle jeho recyklácie 
a opätovného využitia.“

Environmentálnou výchovou k zmenám postojov
Postoj k životnému prostrediu u mladej generácie prezentovali J. McGlade stre-

doškoláčky z  Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci prostredníctvom edukačného pro-
jektu Ekologická stopa, ktorý realizuje Slovenská agentúra životného prostredia.  
Projektom dievčatá skúmali, nakoľko je správanie ich spolužiakov ekologické a 
taktiež hľadali riešenia jednotlivých problémov. Prostredníctvom ankety zisťovali, 
ako študenti gymnázia chodia do školy, či konzumujú každodenne mäso, zaujímala 
ich spotreba elektriky, vody a plynu v škole. V bezprostrednom okolí školy zisťo-
vali zdravotný stav stromov. ,,Zistené údaje sme vložili do online kalkulátora na 
stránke projektu a ten vypočítal ekologickú stopu školy, ktorá hovorí o vplyve našej 
školy na planétu Zem,“ povedala Ivana Zajacová, jedna zo študentiek. Aktuálnu 
stopu školy ovplyvňujú rôzne faktory, ako napríklad dĺžka vykurovacej sezóny. Po 
spriemerovaní údajov je ekologická stopa školy 0,3588 gha. Z prieskumu ďalej 
vyplynulo, že študenti uprednostňujú mäsité jedlá a do školy sa väčšina z nich vozí 
autom. ,,Študentky sa rozhodli znížiť ekologickú stopu prostredníctvom separova-
nia odpadu. Tiež chcú zabezpečiť autobus, ktorý by študentov vozil z a do školy, 
keďže škola je na kopci a nechodí tam mestská doprava,“ uviedla profesorka Ivana 
Zemiaková, ktorá sa podieľala na projekte.  

Pri ochrane životného prostredia je podľa J. McGlade dôležitá zmena postoja. 
,,Problematiku odpadu nikdy nevyrieši len legislatíva. Vyrieši sa len v prípade, ak 
najmä mladí ľudia príjmu túto myšlienku, zmenia svojich rodičov. Pravdepodobne 
vy budete generáciou, ktorá sa bude volať zelenou generáciou.“ Študentky zvíťa-
zili s projektom v súťaži Zelená škola v českom Třinci, kde získali dve ocenenia. 
Projekt získal prvé miesto v kategórii Zem je dar v súťaži Katolíckej univerzity v 
Ružomberku. 

Spolupráca medzi EEA a Slovenskom
J. McGlade prijala pozvanie na návštevu na základe desaťročnej spolupráce EEA 

so Slovenskom. Za Slovensko sa priamym partnerom EEA stala Slovenská agen-
túra životného prostredia. K základným povinnostiam vyplývajúcim z členstva v 
EEA patrí zabezpečovanie poskytovania informácií za SR v zmysle špecifických 
dátových tokov a poskytovanie nezávislých informácií o stave životného prostredia. 
So svojimi zisteniami EEA pravidelne informuje širokú odbornú a laickú verejnosť 
prostredníctvom svojej webovej stránky a publikácií, ktoré sú bezplatne dostupné 
nielen v tlačenej, ale aj elektronickej podobe na internetovej stránke EEA. 

Mgr. Petra Horváthová
Slovenská agentúra životného prostredia

Výkonná riaditeľka Európskej environmentálnej 
agentúry na Slovensku

Prof. Jacqueline McGlade v rozhovore so študentkami Gymnázia J. M. Hurbana z Čadce
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Výkonná riaditeľka EEA Jacqueline McGlade v sprievode ministra životného prostredia SR 
Józsefa Nagya pri prehliadke spaľovne OLO, a. s.



Výkonná riaditeľka EEA prof. Jacqueline McGlade vo svojom príhovore 
hovorí, že v roku 2050 by počet obyvateľov mohol presiahnuť 9 miliárd, teda 
„mohol by“, pretože nevieme presne, ako sa naša populácia bude vyvíjať, čo 
spôsobuje neistotu, keď hovoríme o budúcnosti. Avšak zdôrazňuje, že toto 
nás nesmie paralyzovať. Namiesto toho musíme zlepšiť naše myslenie do bu-
dúcnosti. ,,V každodennom živote sme ako jednotlivci neustále konfrontovaní 
s dlhodobými otázkami a plánujeme podľa toho. Rovnakým spôsobom musí-
me pristupovať aj k dôležitým problémom, ktorým čelíme ako spoločenstvá. 
Z tohto pohľadu sú roky 2011 a 2012 obzvlášť dôležité. Rok 2012 je rokom 
20. výročia Summitu Zeme OSN v Riu de Janeiro.“

Prof. McGlade pripomína túto významnú historickú udalosť, keď sa ľudia 
všetkých profesií pred dvadsiatimi rokmi dohodli na tom, že prehodnotia 
hospodársky rozvoj a nájdu spôsob, ako zastaviť ničenie nenahraditeľných 
prírodných zdrojov a znečisťovanie planéty, a zvolia si cestu tzv. udrža-
teľného rozvoja. Tieto ciele boli neskôr zhrnuté do ôsmich miléniových 
rozvojových cieľov zameraných na zabezpečenie toho, aby sa každý člo-
vek mohol rozvíjať, a aby k rozvoju ľudí dochádzalo všade bez obetovania 
životného prostredia.

V tejto súvislosti možno publikáciu Signály 2011 vnímať ako zamys-
lenie sa nad týmito cieľmi spred dvadsiatich rokov, z ktorých sa mnohé 
nezrealizovali. Publikácia taktiež vyzýva: dozrel čas rozhodne prejsť na 
udržateľné a ekologické globálne hospodárstvo. Prof. McGlade konštatuje: 
,,Naliehavosť potreby tohto prechodu je čoraz zrejmejšia. Po celom svete 
hrozia systémové krízy v oblastiach ako financie, zmena klímy, energetika, 
biodiverzita, ekosystémy a demografia. Rovnako rozsah, rýchlosť a prepo-
jenosť globálnych ekonomických, sociálnych a environmentálnych zmien 
znamená vznik bezprecedentných výziev. Príležitostí je však dosť. Prechod 
na udržateľné a ekologické globálne hospodárstvo je možný a aktuálny. 
Od Summitu Zeme v Riu v roku 1992 sa veľa vecí zmenilo (aj keď oveľa 
viac zostalo nezmenených). Až teraz si plne uvedomujeme význam život-
ného prostredia pri určovaní blaha ľudstva. Bez zachovania prírodných sys-
témov, ktoré podporujú naše spoločnosti a ekonomiky, sa nedá začať riešiť 
ani otázka chudoby.“ 

Prof. McGlade na príklade podpory jednej chudobnej indickej rodi-
ny symbolicky ukazuje na možností, ktoré existujú pre milióny ďalších. 
,,V globalizovanom svete, v ktorom sme všetci navzájom spojení, to tiež 
znamená bezpečnejšiu budúcnosť pre nás všetkých,“ uzatvára svoj prího-
vor výkonná riaditeľka EEA, prof. Jacqueline McGlade.

Signály 2011 pomenúvajú globálne megatrendy a poukazujú na kom-
plexnosť environmentálnych výziev v prepojenom svete cez konkrétne 
osudy ľudí z rôznych kútov sveta. 

Signály 2011 sa veľmi pútavou formou prihovárajú ku každému z nás 
prostredníctvom konkrétnych príkladov inovácií spochybňujúcich názor, 
že sme len pasívnymi pozorovateľmi. Kľúčovým posolstvom publikácie 
Signály 2011 je úloha, ktorú my všetci zohrávame pri formovaní dnešného 
sveta, a úloha, ktorú môžeme zohrávať pri formovaní budúcnosti. So správ-
nym riadením, hospodárskymi stimulmi a postojmi dokážeme vytvoriť spra-
vodlivejšiu a lepšiu budúcnosť.

(red)

Publikácie
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Posolstvo Signálov 2011: Vytvorme 
spravodlivejšiu a lepšiu budúcnosť

Európska environmentálna agentúra (EEA) vydá-
va Signály každý rok a uvádza v nich stručné príbehy 
týkajúce sa problematiky, ktorá stojí v centre záuj-
mu diskusií odbornej aj laickej verejnosti o environ-
mentálnej politike v nadchádzajúcom roku. Signály 
2011 z veľkej časti čerpajú z rozsiahlej analýzy 
najdôležitejšieho dokumentu EEA – správy Životné 
prostredie Európy – Stav a perspektíva 2010 (SOER 
2010, pozri Enviromagazín č. 1/2010, www.eea.
europa.eu/sk), v ktorej sa poukazuje na výzvy, kto-
rým čelíme po celom svete. 

Očitý svedok: chlapec menom Chance
,,Volám sa Chance, mám 16 rokov. V bani Bisie som pracoval tri 
roky. Počul som, že objavili baňu v blízkosti miesta, kde žijem. Chcel 
som pracovať a zarobiť si, aby som si mohol postaviť vlastný dom. 
Tak dlho trvá, pokým zleziete dole a potom vyleziete naspäť, že nieke-
dy som zostal dolu týždeň, pokým som vyšiel. Každý mesiac tu umie-
rajú ľudia, keď sa niektorá z týchto jám zrúti.“      Signály 2011, s. 20)

5. Problém znečistenia5. Problém znečistenia

4. Neudržateľná spotreba4. Neudržateľná spotreba

3. Zdieľanie prírodných bohatstiev3. Zdieľanie prírodných bohatstiev

2. Zdravie v meniacej sa klíme2. Zdravie v meniacej sa klíme

1. Život v prepojenom svete1. Život v prepojenom svete

Rok lesa: oslava lesov pre ľudíRok lesa: oslava lesov pre ľudí

6. Mestské prostredie6. Mestské prostredie
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Súťaže

Dvadsaťjeden obcí z piatich krajov Slovenska 
sa prihlásilo do 6. ročníka súťaže o titul Dedina 
roka 2011. V priebehu septembra všetky súťa-
žiace obce navštívila hodnotiaca komisia zložená 
zo zástupcov vyhlasovateľov súťaže. Medzi po-
slednými obcami, ktoré privítali členov komisie, 
bola Heľpa, jediný zástupca Banskobystrického 
kraja. Rovnako ako ostatné obce, aj Heľpa sa 
prezentovala tým najlepším a najzaujímavejším, 
čo ponúka svojim obyvateľom a návštevníkom 
obce. Stálym „členom“ hodnotiacej komisie po-
čas takmer celého mesiaca bolo „babie leto“, 
ktoré veľkou mierou prispelo k dobrej atmosfére 
a nesporne aj znásobilo neodškriepiteľnú krásu 
našich slovenských dedín.

Najkrajšia dedina na Horehroní...
Horehronská obec Heľpa, s takmer 2 800 

obyvateľmi (o nejakú stovku prevažujú ženy), je 
známa hlavne svojím folklórom a zachovávaním 
ľudových tradícií. Tie majú v obci svoje silné zá-
zemie aj v krojoch, vraj najoriginálnejších a naj-
krikľavejších na Slovensku, v ktorých sa heľpian-
ske ženy (a aj muži) bežne „špacírujú“ po dedine, 
doma v nich vyvárajú heľpianske špeciality a s 
radosťou ich ponúkajú hosťom. Heľpa, ako sme 
sa mohli presvedčiť, je veľmi pohostinná dedina. 
Ľudia sú tu milí, veselí, spevaví a veľmi šikovní. 
A ako vravia, nič im v dedine nechýba... Teda, 
skoro nič.

„My tu všetko máme pekné, aj kostol, aj školu 
aj amfiteáter...,“ hovoria svorne rodené Heľpianky 
Mária Vilimová, Mária Riapošová, Anna Giničová 
a Anna Martincová. „Akurát dom kultúry nemá-
me. Ten by sa zišiel...“

Zato amfiteáter, kde sa, pokiaľ to počasie 
dovolí, „žije spevom, tancom, hudbou“, pekne 
pristavali. Práve tam, na amfiteátri, komisia 
ukončila hodnotiacu prechádzku obcou, ktorá 
ukázala, že obec nestagnuje, stále sa rozvíja a 
ide s dobou, pričom však nezabúda na dedičstvo 
svojich predkov a snaží sa ho zachovať pre ďal-
šie generácie. Spoločne so starostom Jozefom 
Fillom a ďalšími predstaviteľmi obce, komisiu a 
ďalších hostí, ktorí prišli Heľpu podporiť, sprevá-
dzala vedúca odboru kultúry Obecného úradu v 
Heľpe Mária Kemková. Keď už sme spomenuli 
hostí, treba povedať, že medzi nimi nechýbal pri-
mátor Brezna Jaroslav Demian, ktorý členom ko-
misie adresoval slová: „Myslím, že už nemusíte 
ísť ďalej, dedinu roka ste už našli tu, v Heľpe...“ 

Ten posledný októbrový deň v Heľpe chutil 
aj voňal, potešil oči, uši aj srdcia (a žalúdky!). 
Ženičky, kuchárky, nachystali plný stôl tradič-
ných heľpianskych dobrôt – guľky zo zemiako-
vého cesta s údeným mäsom, bobaľky, krapne, 
nechýbali syry ani žinčica, či prekladance... Na 
amfiteátri tancovali, hrali a spievali mladí aj star-
ší. Všetci. A to nielen preto, že v obci bola komi-
sia. Heľpania sú jednoducho takí! 

„Heľpa bola odjakživa najkrajšia dedina na 
Horehroní. Po nej bola Polomka a až potom 
Brezno,“ dozvedeli sme sa od Rudolfa Riapoša, 

Heľpa – Dedina ako klenotnica

Jozef Fillo starostuje v Heľpe už sedemnásty rokJozef Fillo starostuje v Heľpe už sedemnásty rok

Rudolf Riapoš: „Heľpa bola odjakživa najkrajšia dedina Rudolf Riapoš: „Heľpa bola odjakživa najkrajšia dedina 
na Horehroní...“na Horehroní...“
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zvaného Pinčák, ktorý sa „nachomejtol“ medzi 
kuchárkami s harmonikou. Hoci tam bol sám 
chlap, ženy sa pri ňom už len veľmi ťažko dostá-
vali k slovu. Podobne ako mnohí ďalší Heľpania 
aj on svoj život spojil s folklórom, precestoval s 
ním kus sveta, a hovorí: „Niet na Slovensku čle-
nitejšieho a krajšieho územia ako je Horehronie. 
A my tu v Heľpe máme najpestrejšie kroje. Áno, 
sú krikľavé, ale žiadne sa našim nevyrovnajú. 
Heľpa má folklór v krvi, originálny, od nikoho 
sme nič neodkukali...“

Na otázku, či bola Heľpa niekedy mesto, ako 
sa spieva v tej pesničke (...to ta Heľpa, to ta 
Heľpa, to je pekné mesto...), Heľpania so smie-
chom odpovedajú: „Ale nieee, to sme si vymys-
leli! Ale snažíme sa, aby sme boli ako mesto...“ 
Švárnych chlapcov, o ktorých sa tiež spieva v 
tejto piesni, je však pomenej. Zarábajú vo svete! 
A potom si doma, na Heľpe, vystavajú domy. Sú 
krásne, škoda len, že nie v tradičnom štýle, ako 
podotkla hodnotiaca komisia...

Rozhovor so starostom 
V Heľpe už sedemnásty rok starostuje Jozef 

Fillo. Ako povedal, už by s tým aj skončil, ale 
„rozrobil“ päť projektov a chce ich dokončiť. 
„Keď sa do niečoho pustím, snažím sa to dotiah-
nuť do konca. Ale zase, keď niečo skončí, mám 
ďalšie plány, vlastne, už sa venujem niečomu 
inému,“ hovorí starosta, ktorého sme požiadali 
o krátky rozhovor.

Myslíte, že keď skončíte so starostovaním, budete si 
môcť povedať, že ste pre Heľpu urobili všetko, čo bolo vo 
vašich silách? Alebo ste mohli aj viac?

Myslím si, že sa mi podarilo urobiť viac, než sa 
v minulosti očakávalo...

Započuli sme, že ľuďom tu nič nechýba, len kultúrny 
dom. To sa zatiaľ nepodarilo...

Máme urobenú štúdiu na polyfunkčný objekt, 
kultúrno-športový, ale je to štúdia spred desia-
tich rokov. Finančné náklady by dnes boli pod-
statne vyššie. Počet obyvateľov v Heľpe klesá, 
mladí odchádzajú za prácou do zahraničia, a my 
nedokážeme z vlastných prostriedkov postaviť 
takú nákladnú stavbu. Napokon, máme amfite-
áter... Skôr by som chcel v Heľpe zriadiť dom 
dôchodcov, objekt pre asi tak päťdesiat ľudí. 
Obyvateľstvo na Slovensku starne, hlavne na vi-
dieku, a ako som už spomenul, deti odchádzajú 
do miest a o starých ľudí sa nemá kto starať. 
Myslím si, že pre obec, aj pre Horehronie, by bolo 
dobre, keby sa nám domov dôchodcov podarilo 
zrealizovať. Zatiaľ je to ale len sen... čas ukáže.

Čo vás podnietilo prihlásiť sa do súťaže dedina roka?
O súťaži viem, no zatiaľ som nemal pocit, že 

už je ten správny čas prihlásiť sa do nej. Ani 
tento rok som ešte nechcel, pretože nemáme 
všetko dokončené, mnohé veci dokončíme až na 
budúci rok. Hlavne tá zeleň mi v obci ešte chýba, 
vysadili sme ju, no musí zakoreniť, rozrásť sa. 
Potom by už Heľpa mala vyzerať tak, ako som 
si to predstavoval. Ale skúsili sme to. Uvidíme, 

Deti v miestnej materskej škole sa tešia z nového ihriskaDeti v miestnej materskej škole sa tešia z nového ihriska
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Heľpa v zajatí krásnej slovenskej prírodyHeľpa v zajatí krásnej slovenskej prírody

Remeslá sa v obci dedia z pokolenia na pokolenie...Remeslá sa v obci dedia z pokolenia na pokolenie...
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či to vyjde. Keby áno, budeme sa veľmi snažiť, aby 
sme dobudovali, čo treba, aby sme obstáli v európ-
skej súťaži. Ako ja vravím, je to vôľa božia. Keď bude 
hore dobre, bude aj tu. A nakoľko s pánom farárom 
vychádzam veľmi dobre, a on vie, kde je Boh... určite 
sa prihovorí...“

Čo ponúka Heľpa 
Len tak, úchytkom, spomenieme niečo z toho, čo 

majú obyvatelia aj návštevníci v Heľpe obci k dispo-
zícii. Napríklad materskú školu so 48 deťmi a s krás-
nym novým detským ihriskom. Tiež športový areál, 
kde sa hrá futbal, hokej aj tenis. Zdravotné stredis-
ko so všeobecným a detským lekárom, zubárom aj 
rehabilitačnou sestrou. A, samozrejme, aj lekáreň. A 
kostol. Rímskokatolícky, z roku 1806. V centre obce 
je aj neurologická ambulancia. Tunajšiu základnú ško-
lu navštevuje 219 školákov, základná umelecká škola 
má až 220 žiakov... 

Spomenuli sme už amfiteáter. Tu sa koná nielen 
známy folklórny festival Horehronské dni spevu a 
tanca (tohto roku už po 46. raz) či detský festival  
Kolovrátok a rôzne ďalšie kultúrne a spoločenské pod-
ujatia. Heľpania sa na amfiteátri schádzajú často, aby, 
obrazne aj doslovne povedané, udržiavali tradície a 
zvyky svojich predkov... Kultúrne dedičstvo v Heľpe 
prezentuje pôvodná ľudová architektúra, domčeky, 
drevenice, aj zachované ľudové remeslá. Obec ponú-
ka možnosti rekreácie, turistiky v lete a lyžovačky v 
zime. (Inak, v dedine sú aj také tabuľky na plote, že: 
Pozor, dobrý pes!)

Nemali by sme zabudnúť ani na okolitú prírodu, 
ktorá bola Heľpe daná do vienka. (Alebo to bolo tak, 
že Heľpa bola daná do vienka okolitej prírode?) Obec 
leží vo východnej časti Horehronského podolia, v ne-
sporne najmalebnejšej časti povodia rieky Hron. Na 
severnej strane ju lemujú zalesnené svahy Nízkych 
Tatier, na juhu strmé úbočie Muránskej planiny, ktorá 
je súčasťou Slovenského rudohoria. Najvyšším bodom 
v chotári obce je vrchol Veľkej Pálenice (1 691 m), vý-
raznej hole ležiacej v hlavnom hrebeni Nízkych Tatier. 

Toto všetko, s pridanou hodnotou, ktorou sú samot-
ní obyvatelia Heľpy, veľmi srdeční, pohostinní ľudia, 
so zmyslom pre humor a citom pre tradície, vytvára 
jeden úžasný celok, s ktorým je radosť splynúť. 

A keďže už vieme výsledky súťaže Dedina roka 
2011, môžeme celkom v závere povedať, že Heľpa, 
okrem toho, že zvíťazila v internetovom hlasovaní, zís-
kala ocenenie Dedina ako klenotnica. 

Na záver
Vedeli ste, že známa ľudová pesnička To ta Heľpa je 

hitom v Číne? Samozrejme, s čínskym textom. Spieva 
sa v nej o kvetinke z Kazachstanu a o láske... V tej 
našej, horehronskej, sa spieva: 

To ta Heľpa to ta Heľpa to je pekné mesto
a v tej Heľpe a v tej Heľpe švárnych chlapcov je sto

Koho je sto koho je sto nie po mojej vôli
len za jedným len za jedným srdiečko ma bolí

Za Janíčkom za Palíčkom krok by nespravila 
za Ďuríčkom za Mišíčkom Dunaj preskočila

Dunaj Dunaj Dunaj Dunaj aj to širé pole
ľen za jedným ľen za jedným počešenie moje

Anna Gudzová

Vysmiate Heľpianky v tradičných krojoch pripravujú miestnu špecialitu – guľkyVysmiate Heľpianky v tradičných krojoch pripravujú miestnu špecialitu – guľky
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Kalvária na Pažici. Zabudnutá a znovu nájdená
Všedné a posvätné 
Krajina stredného Spiša má vlastnosti, pri ktorých by sme mali všetci spozornieť. Už  

existencia lokality zapísanej do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva by 
nás sama o sebe mohla zaujať. Krajinu stredného Spiša predstavujú Hornádska kotlina so 
svojimi časťami, Podhradská kotlina a Medvedie chrbty, zo severu ohraničená Levočskými 
vrchmi. Územie zahŕňa Spišský hrad, Žehru, Spišské Podhradie, Sivú bradu, ale aj roz-
ľahlú travertínovú kopu Pažica a Spišskú Kapitulu. Širšie okolie tvoria Hodkovce, Jablonov, 
Ordzovany, Studenec, Bijacovce, Baldovce... Sú to miesta plné histórie a pamiatok. Majú 
ojedinelú atmosféru, plnú asociácií a príbehov. Koncom roku 2010 a v priebehu roku 2011 
bola medializovaná téma o Spišskom Jeruzaleme. Čo spôsobilo tento záujem v dobe, keď 
sú mediálne zaujímavé hlavne škandalózne témy? ...možno atraktívnosť záhadného a dôs-
tojnosť posvätného, čo v živote nevyhnutne potrebujeme. 

Na Slovensku sa nachádza asi 113 kalvárií a krížových ciest. Majú rôzne koncepcie 
a zahrňujú viacero typov. Kalvárie sú vo svojej podstate zvláštne, špecifické priestory, 
vytvárajúce posvätné krajiny. Tým sa líšia od „civilného“, hospodársky využívaného úze-
mia. Spravidla sú situované na vyvýšeninách (napr. Nitra, Kláštor pod Znievom, Hliník nad 
Hronom) alebo vo svahovitom teréne (Šahy), zriedka na rovine (Trnava). Tvorí ich zostava 
kaplniek a spojovacích chodníkov (trás). Na vrchole kalvárie spravidla dominuje kaplnka, 
kríže alebo kostol. V Európe je zaužívaná typológia kalvárií (http://www.sacrimonti.net), 
podľa ktorej  poznáme šesť základných typov: Calvario Jerusalem – „kópia“ historického 
mesta Jeruzalem 1:1. Obsahuje všetky významné miesta a trasy  z dôb Ježiša Krista. 
Takou je napríklad Kalwaria Zebrzydowska v Poľsku. Sacro Monte – posvätný vrch, Monte 
Calvario – kalvarijný vrch (vŕšok), akou je napríklad kalvária v Banskej Štiavnici, Calvario – 
kalvária, najčastejší typ, často býva pri kostoloch alebo ich ohradení, Via Crucis – krížová 
cesta, so 14 klasickými zastaveniami, napríklad sprievodné obrazy v kostoloch, a Santa 
Maria del Rosario – tajomstvo svätého ruženca.

Najznámejšou a najobvyklejšou koncepciou u nás je krížová cesta, ktorá však predsta-
vuje iba časť celého konceptu evanjelií. Najčastejšie sa za kalváriu považujú miesta pobytu 
(trasa) posledných hodín života Ježiša Krista pred ukrižovaním. V Jeruzaleme je to trasa 
od pevnosti Antónia, cez Krížovú cestu po Kalváriu – Golgotu. Je označovaná aj ako Via 
dolorosa. Jej reálna dĺžka v Jeruzaleme je okolo 600 m. Na Pažici ju predstavuje úsek 
6. trasy „celkovej“ koncepcie. 

Kalvária na Pažici. Zabudnutá a znovu nájdená
Celkový, dávno zabudnutý, symbolický rámec kalvárie typu Jeruzalem na Pažici pri 

Spišskej Kapitule sme objavili v roku 2001. Stalo sa tak na základe prác Slovenskej agen-
túry životného prostredia v Banskej Bystrici v rámci spracovávania úlohy Krajinný ráz re-
giónov Slovenskej republiky. Jednou z overovacích lokalít bola Hornádska kotlina, kde 
sa kalvária nachádza. O nej bola spracovaná samostatná štúdia Identifikácia krajinného 
rázu – lokalita Spišský Hrad a okolie autorov Petra Jančuru, Ivety Bohálovej a kolektívu, 
na ktorej sa podieľala aj Katarína Trizuliaková. Nález umožnil geografický a integrovaný 
krajinársky prístup, ktorý spája čas (históriu) a priestor (vlastnosti miesta) do súvislostí 
a kontextu. Skautské akcie zase umožnili autorovi vytvoriť zázemie a tráviť veľa času v 
Spišskej Kapitule. Okolnosti nálezu sú zaujímavé tým, že ich podmienila identifikácia via-
cerých, skoro zaniknutých, málo znateľných indícií a predpokladov.   

Prvým predpokladom bola existencia kaplniek na mieste, ktoré je samo osebe pozo-
ruhodné. Situovanie kaplniek je zdanlivo náhodné. Božie muky a kaplnky nevytvárajú na 

prvý pohľad žiadny geometrický „poriadok“. Časť kaplniek, čiže stĺpov s nikou, sú otočené 
chrbtom k priestoru Pažice. Lemujú jej travertínové svahy po obvode.  Tie väčšie kapln-
ky sú nepravidelne umiestnené vo vnútri priestoru. Ďalším predpokladom bola poloha a 
konfigurácia terénu v krajine. Vrchnú časť Pažice tvorí plochá, mierne zvlnená  planina. 
Je lemovaná strmými travertínovými svahmi po okrajoch, so špecifickou textúrou rozpu-
kaného travertínu, ktorý pripomína murivo. Túto scenériu dotvárajú už zmienené kaplnky 
s využitím optického pôsobenia travertínu. Sporadicky vystupujúce strmé bloky travertí-
nu evokujú murované hradby s vežami. Atmosféru podporujú aj mikroklimatické pomery. 
Xerotermné svahy Pažice pripomínajú mediterálnu klímu a podtrhujú scenériu Palestíny a 
Izraela. Scenériu dotvára aj výsadba borovice čiernej (Pinus nigra), ktorá pripomína céder.

Významným „bodom obratu“ bol nález zaniknutého areálu bývalých rybníkov (lokalita 
Rybníky) s parkom a záhradou pod obcou Jablonov na základe štúdia historických máp 
z r. 1860. Ukázalo sa, že celkový symbolický zámer je územne širší ako artefakty v 
areáli Pažice. Dnes je táto časť zaniknutá.  Stala sa však významným predpokladom 
možnej analógie s Kalwariou Zebrzydowskou v Poľsku. Dôležitým momentom v procese 
poznania bolo fakt vyplývajúci z porovnania mapy Pažice, Spišskej Kapituly a ich okolia 
v mierke 1:10 000 s mapou Jeruzalema  v rovnakej mierke. Vzdialenosti významných 
bodov boli identické.  

To, čo je v krajine Hornádskej kotliny s Pažicou  ľahko čitateľné a známe, je areál Sivej 
Brady. Na prvý pohľad evokuje Golgotu. Vrch tvaru lebky. V blízkosti je vrch nazývaný 
Krížová hora. Traduje sa, že tu boli v minulosti púte. To naznačuje kontext a súvislosti, ktoré 
„sa stratili“, respektíve sa na ne zabudlo. Blízkosť Spišskej Kapituly s dvojvežím Dómu 
sv. Martina, biskupský palác, zaniknutý stredoveký kláštor, evokujú hlbšie symbolické 
vrstvy priestoru. Na Pažici nazývanej aj Mons sancti Martini – Vrch svätého Martina, bol 
jeden z našich najstarších kláštorov z 10. – 14. storočia, pravdepodobne benediktínsky, 
zasvätený sv. Martinovi. Je to výnimočné, „vymodlené“ miesto. Má posvätnú atmosfé-
ru. A tým boli predpoklady tohto objavu, respektíve navrátenie pamäte miestu, zavŕšené. 
Unikátna koncepcia kalvárie na Pažici spočíva v subtílnom náznaku reálnych artefaktov 
starovekého Jeruzalema v mierke 1:1. Poloha a ideový kontext kaplniek nie sú náhodné. 
Ukázalo sa, že ich vzdialenosti zodpovedajú vzdialenostiam významných miest Jeruzalema 
z posledných dvoch dní Kristovho života. Vytvárajú tak body a trasy popísaných evanjelia-
mi z čias starého Jeruzalema. Potvrdila to aj spracovaná urbanistická štúdia (2011).  

Koncepcia kalvárie na Pažici
Podľa doterajších poznatkov sa areál skladá z troch hlavných častí, z čoho jedna je za-

niknutá. Prvú časť predstavuje samotný areál Pažice s kaplnkami, Krížová hora, kontext so 
zaniknutým Kláštorom sv. Martina a dominujúcou Katedrálou sv. Martina v areáli Spišskej 
Kapituly. Druhou je areál Sivej Brady s „Golgotou“ a treťou časťou je zaniknutý areál býva-
lých rybníkov s parkom za potokom, v kontexte so židovským cintorínom nad nimi.  

Planina Pažice je po obvode obklopená siedmimi božími mukami (lat. columna). Božie 
muky sú malé náboženské stavby v tvare piliera alebo stĺpa s výklenkom, zakončené 
strieškou. Sú otočené chrbtom k Pažici, smerom k okolitým cestám. Boli v nich obrazy, 
ktoré sa však nezachovali. Napríklad Kristus na Olivovej hore, Kristus nesúci kríž, Panna 
Mária bolestná, sv. Jozef, sv. Peter, sv. Ján Nepomucký. Jedna z božích múk je opravená, 
ostatné sú iba stavebné korpusy, bez omietky a bez obrazov. Niektoré sú iba torzá. 

Ku koncepcii Calvario Jesusalemo patrí celkové situovanie a rozmiestnenie jednotlivých 
objektov v krajine. Je chápané ako príbeh. Zodpovedá jej krajinná scéna, trasy a body 

Pažica, pohľad na centrálny priestor, Kaplnka sv. Rozálie, Katedrála sv. Martina, v pozadí Spišský hrad
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symbolického zámeru. Zámer Calvario Jerusalem na Pažici bol realizovaný pravdepodobne 
v rokoch 1666 – 1675. Najstaršia je Kaplnka sv. Rozálie (s vročením 1666) so šesťbo-
kým pôdorysom. Na ňu koncepčne nadväzuje štvorcová otvorená Kaplnka sv. Františka 
Xaverského (z roku 1669), s oltárnou menzou, smerujúca na predošlú kaplnku. Samotná 
krížová cesta je reprezentovaná vrchom Sivá Brada s Kaplnkou svätého Kríža. Trasa nie je 
vyznačená zastaveniami, ale vrch kadiaľ prechádza, sa volá Krížová hora. Pútnická veľká 
baroková Kaplnka sv. Kríža na Sivej Brade, v jej novšom stvárnení (1771 – 1782) evident-
ne pripomína Golgotu. 

Najväčšia kaplnka na Pažici, zasvätená sv. Jánovi Nepomuckému, sa nachádza na ju-
hozápadnej strane Pažice. Je z roku 1766. Tvorí samostatnú kapitolu vývoja Pažice, od-
lišnú od pôvodnej koncepcie, i keď je často prezentovaná ako Spišský Jeruzalem. Zámer 
kalvárie je lokalizovaný nielen na Pažici, ale aj v jej okolí, smerom na obec Jablonov. 
Lokalita reprezentujúca Getsemanské záhrady („za riečkou Cedron“) zanikla. Nachádza 
sa v južnom cípe katastra Jablonova v podobe bývalej záhrady pri rybníku (bola v ma-
jetku Kapituly). Dnes je tam lúka. 

Vzdialenosti objektov na Pažici a okolí, analogické s Jeruzalemom, do tohto priesto-
ru zrejme doniesli mnísi z Kalwarie Zebrzydowskej v Poľsku. Vieme o nich, že boli aj v 
Spišskom Podhradí, ktoré vtedy patrilo Poľsku. Šesť religióznych trás zodpovedajúcich 
popisu evanjelií, respektíve Nového Zákona, je viazaných na konkrétne miesta pobytu 
Ježiša Krista. Stručne si ich pripomeňme: (1) Posledná večera s apoštolmi, umývanie nôh,  
Eucharistia, cesta za potok Kedron do Getsemanských záhrad, (2) Getsemanské záhrady, 
zatknutie Pána Ježiša, predvedenie Ježiša z Getsemanských záhrad do Kajfášovho domu, 
Annáš a Kajfáš, zasadnutie synedria (tribunálu), Peter 3-krát zaprie, (3) predvedenie Ježiša 
z Kajfášovho domu do pevnosti Antónia, vtedajšieho Pretória, Ježiš pred Pilátom (4) od-
vedenie Ježiša do paláca Herodota Antipu, Ježiš pred Herodotom, (5) odvedenie Ježiša z 
Herodotovho paláca späť do Pretória k Pilátovi, odsúdenie, rozsudok, (6) Krížová cesta z 
Pretória na Kalváriu, Golgota, ukrižovanie. V reálnom prostredí na Pažici mnísi odkrokovali 
vzdialenosti. Jednotlivé objekty boli umiestňované náznakovo do rovnakého prostredia ako 
v Jeruzaleme. Ich geografická poloha a orientácia na svetové strany je len približná. 

Vytvára však hlavné body príbehu, spojené trasami: 
1. trasa od Dómu sv. Martina (Večeradlo) cez lokalitu Rybníky, za potokom (Cedron) 

po zaniknutý park pod Jablonovom (Getsemanské záhrady); 2. trasa od Rybníkov 
(Getsemanské záhrady) po miesto bývalého Kláštora sv. Martina  (Kajfášov a 
Annášov dom) na okraji Pažice; 3. trasa od okraja Pažice (Kajfášov dom) po Kaplnku 
sv. Františka Xaverského na Krížovej hore (predstavujúca pevnosť Antónia, Pretórium); 
4. trasa od kaplnky na Krížovej hore (Pretórium) po centrálnu Kaplnku sv. Rozálie  (Palác 
Herodota) v strede Pažice; 5. trasa od centrálnej kaplnky (Palác Herodota) po  Kaplnku na 
Krížovej hore, (Pretórium); 6. trasa od Kaplnky na Krížovej hore, (Pretórium) po Sivú Bradu 
(Kalvária, Golgota) ako Krížová cesta.

Počiatky realizácie zámeru môžeme pravdepodobne spojiť s menom spišského prepoš-
ta Juraja Bársonyho (1663 – 1675) a súvisí predovšetkým s pobytom jezuitov v Spišskej 
Kapitule. Jezuiti tu pôsobili od roku 1646 (1648), do skončenia činnosti rehole v roku 
1773. Jezuiti boli známi svojimi duchovnými cvičeniami, exercíciami, aj hraním divadla. 
To, že sa tu konali mystériá a púte, dosvedčujú historické záznamy a miestopisné názvy. 
Mystériá boli náboženským divadlom, často to bývali rozsiahle dramatické útvary s vý-
javmi z Ježišovho života. U nás ich poznáme ako pašiové hry. Hrávali sa aj niekoľko dní. 
Predstavujú tú časť evanjelií, ktoré opisujú poslednú večeru, zatknutie a súdenie Krista, 
jeho smrť a pohreb. Odohrávali sa pred Veľkou nocou počas veľkonočného týždňa.

Najvýznamnejšie obdobie pôsobenia jezuitov spadá do obdobia r. 1665 – 1671, keď 
spravovali aj známe gymnázium, ktoré v roku 1671 presunuli z Kapituly do Levoče. 
Rezidencia na Kapitule im ostala. Po ich odchode a zrušení rádu (1773) náročné, zhruba 
24- hodinové mystérium, pravdepodobne zaniklo. Ostali iba dnes známe relikty kalvárie na 
Pažici. Záhrady pod Jablonovom, niekedy na prelome XIX. a XX. storočia sa úplne stratili a 
krajina je využívaná iba hospodársky. Neskôr sa na území Pažice pravidelne konali menšie 
púte veriacich z blízkeho okolia.  

Pamäť krajiny
V rušných časoch XVII. storočia, vo viere v lepšiu budúcnosť, človek vpísal svojráznym 

spôsobom do krajiny svoje odkazy. Do krajiny s mnohými pamiatkami a prírodnými krá-
sami pribudla ďalšia hodnota – vedome formovaná symbolická sakrálna krajina s veľmi 
silným, i keď skryte čitateľným odkazom. V roku 2010 Košický samosprávny kraj zahrnul 
do programu Európske hlavné mesto kultúry, Košice 2013, aj Spišskú Kapitulu s Pažicou. 
Košický a Prešovský samosprávny kraj spolupracujú na projekte Spišský Jeruzalem. Firma 
Arland (Ing. arch. Ján Pastiran a kolektív za spoluúčasti autora objavu symbolickej krajiny 
Petra Jančuru) spracovala urbanisticko-architektonickú štúdiu, ktorej predmetom je revitali-
zácia religióznej krajiny, obnova barokových kaplniek a návrh drobnej architektúry. Ďalším 
krokom by mal byť projekt a realizácia obnovy. 

Každá krajina má svoju pamäť. Dá sa čítať ako otvorená kniha. Akým jazykom sa nám 
prihovára? Sú to často skoro zaniknuté stopy, drobné anomálie reliéfu, subtílne stavby, 
zrúcaniny... Ak sú usporiadané podľa nejakého poriadku, vytvárajú areály. Majú svoje prí-
behy. A tak sa za hradbami Spišskej Kapituly objavilo nové okno do minulosti. Zadívajme 
sa, započúvajme... V diaľke znie tichá pieseň. Z rannej hmly sa vynárajú postavy. V rukách 
majú ešte dohasínajúce fakle. Mystérium končí. Ale príbeh sa obnovuje a znovu sa dokáže 
prerozprávať. V pamäti sa narodí nová stopa. Niečo, čo zanikalo, sa vynorí z hlbín času. 
Preto, aby sme boli, aspoň na chvíľu trochu bohatší.  

doc. Ing. Peter Jančura, PhD., TU Zvolen
Mgr. Iveta Bohálová, Slovenská agentúra životného prostredia

Atmosféra večera na Sivej Brade – Kaplnka sv. Kríža
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Kaplnka sv. Františka Xaverského

Situovanie areálu v krajine Hornádskej kotliny

Au
to

r m
od

el
u:

 Iv
et

a 
Bo

há
lo

vá



12 Enviromagazín  3/2011

Súťaže

Súťaž NAJKRAJŠÍ CHOTÁR ROKA 
synergia ekológie a ekonomických aktivít

Súťaž o Najkrajší chotár roka je zameraná na podporu a propagáciu prístupu 
poľnohospodárskych subjektov k prepojeniu využívania prírodných zdrojov s tvor-
bou a udržiavaním kultúrnej krajiny v rôznych podmienkach hospodárenia na celom 
území Slovenska. Hodnotiaca komisia súťaže je zložená z odborníkov z oblasti poľ-
nohospodárstva, potravinárstva, marketingu, životného prostredia, rozvoja vidieka a 
regionálneho rozvoja. Už piaty rok je zloženie hodnotiacej komisie ustálené, čo jej 
členom umožňuje pozorovať pozitívny progres prihlasovaných subjektov. Svoj posun 
vpred dokazujú hodnotené subjekty nielen starostlivosťou o svoj chotár, ale aj diver-
zifikáciou svojich činností, úspešnosťou v projektových podporách Programu rozvoja 
vidieka 2007 – 2013 a úspechom regionálnych značiek biovýrobkov.

Kritériá hodnotenia
Predmetom posudzovania je starostlivosť subjektov o svoj chotár v rámci týchto 
aktivít.
Obhospodarovanie pôdy: využívanie pôdneho fondu, obrobenosť rohov 
pozemkov, okolo stĺpov elektrického a telefónneho vedenia, okolo hydrantov, 
závlah, úvratí
Udržiavanie pozemkov: celkový kondičný stav porastov, rovnomernosť 
výživy, zdravotný stav porastu, využívanie koľajových radov pri ochrane
Stupeň zaburinenia: výskyt burín v poraste, výskyt karanténnych burín, v 
poraste, v okolí prekážok, stĺpov a pod.
Využívanie závlah
Výrobné, prevádzkové a skladovacie priestory: hospodárske dvo-
ry, senníky, stohoviská; hnojné koncovky, celkový dojem – upravenosť, čistota, 
zeleň, parkové úpravy, chodníky, cesty

Vyhlasovatelia súťaže: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
v spolupráci s Klubom poľnohospodárskych novinárov Slovenska a Slovenskou 
poľnohospodárskou a potravinárskou komorou
Organizačný garant súťaže: Agentúra pre rozvoj vidieka 
Odborná hodnotiaca komisia je zložená zo zástupcov organizácií:
Agentúra pre rozvoj vidieka 
Klub poľnohospodárskych novinárov Slovenska
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
Slovenská agentúra životného prostredia
Vidiecky parlament na Slovensku
Agroinštitút Nitra, štátny podnik

Spoločnosť SEMA HŠ, významný producent biopotravín na Slovensku
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Živočíšna výroba tvorí významnú časť poľnohospodárskej výroby vo Važci
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Chotár Poľnohospodárskeho družstva Važec

„Podporujeme a prezentujeme poľnohospodárske subjekty aktívne v oblas-
ti udržiavania a tvorby kultúrnej krajiny slovenského vidieka, zachovania jej 
rázu v podmienkach súčasného spôsobu hospodárenia poľnohospodárskych 
subjektov s dosahom na trvalú udržateľnosť vidieckeho osídlenia.“

Chotár je pre podmienky súťaže definovaný ako priestorová časť územia, 
na ktorom subjekt realizuje poľnohospodársku výrobu. Do súťaže sa môžu 
zapojiť všetky fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej 
prvovýrobe na území Slovenskej republiky. 

O citlivé využívanie krajiny a napĺňanie požiadaviek vyplývajúcich z antropo-
génnych potrieb sa snažia aj poľnohospodárske subjekty, ktoré sa zapojili už do 
jedenásteho ročníka súťaže o Najkrajší chotár roka. Svedčí o tom väčšinový počet 
ekologicky hospodáriacich subjektov prihlásených do posledného ročníka súťaže. 
Tieto subjekty prispôsobujú svoje aktivity limitom krajiny, ktorá im ponúka možnosť 
environmentu, a tým vzniká synergia medzi ochranou krajiny, jej optimálnym vyu-
žívaním a ich ekonomickými aktivitami. O tom, že ekologické poľnohospodárstvo 
dokáže mať pozitívne ekonomické výsledky, sa každoročne presviedčajú subjekty 
prihlásené do súťaže.
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Zoznam zúčastnených subjektov 
Balseed Balvany, spol. s. r. o.
Klára Kissová – SHR, Želiezovce
Pamala, s. r. o.
PD Radošinka, Veľké Ripňany
Poľnohospodárske družstvo LČV so sídlom v Čimhovej
Poľnohospodárske družstvo Važec
Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička
SEMA HŠ, s. r. o.
Vladimír Hamara, SHR

Víťazi ročníka 2011
Na zasadnutí členov hodnotiacej komisie 11. ročníka súťaže Najkrajší chotár roka 

bolo na základe hodnotiacich kritérií podľa bodového hodnotenia určené toto poradie 
súťažiacich subjektov:

1. miesto – SEMA HŠ, s. r. o.
2. miesto – Poľnohospodárske družstvo Važec
3. miesto – Poľnohospodárske družstvo Radošinka, Veľké Ripňany

SEMA HŠ, s. r. o., www.sema.sk 
Od roku 1997 je spoločnosť SEMA HŠ, s. r. o., registrovaná v ekologickom poľnohos-

podárstve ako výrobca bioproduktov určených na ďalšie spracovanie alebo v niektorých 
prípadoch na priamu spotrebu. O tieto produkty majú väčší záujem subjekty susedných 
krajín, kde je v posledných rokoch veľký záujem o výrobu biopotravín. V súčasnosti 
obhospodaruje 1 313 ha prenajatej poľnohospodárskej pôdy. 

Poľnohospodárske družstvo Važec 
Typickým znakom Poľnohospodárskeho družstva Važec je, že jeho chotár pretína 

diaľnica a že Važecké lúky sú rajom pre hubárov. Poľnohospodárske družstvo sa ve-
nuje rastlinnej a živočíšnej výrobe, výrobe produktov z kravského mlieka (syry čerstvé, 
solené, údené, 50 % bryndza, zákvas) a z ovčieho mlieka (syry čerstvé, solené, údené, 
100 % bryndza, žinčica), ktoré produkuje v rámci certifikovanej ekofarmy pod regionál-
nou bioznačkou Ekológia pod Kriváňom. 

Poľnohospodárske družstvo Radošinka, Veľké Ripňany, www.pdradosinka.sk 
Poľnohospodárske družstvo sa nachádza v kukuričnej výrobnej oblasti a hospodári na 

rozlične členenom teréne s nadmorskou výškou od 200 do 300 m n. m. Podmienky hospo-
dárenia im sťažuje menej kvalitná, stredne ťažká až ťažká pôda. V súčasnosti zamestnáva 
155 zamestnancov a veľkosťou a produkciou patrí k najväčším poľnohospodárskym podni-
kom v Topoľčianskom regióne. Hospodári na výmere 3993,9 ha poľnohospodárskej pôdy, 
venuje sa rastlinnej, živočíšnej, pridruženej výrobe (zdravotnícke potreby, laminovanie papie-
ra a textílií) a mechanizačným službám.                                                  Ing. Lucia Vačoková

Slovenská agentúra životného prostredia
členka odbornej hodnotiacej komisie

Poľnohospodárske družstvo Radošinka, Veľké Ripňany sa úspešne venuje pestovaniu viniča
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Vedecká monografia

Detva – hodnoty krajiny

krajiny signalizuje stratu jej pôvodných kultúrnych 
a hospodárskych hodnôt. Otvára sa otázka ako 
zachovať hodnoty v krajine, ktoré sa strácajú? 
Riešením môžu byť  stimulačné opatrenia: získa-
nie záujmu ľudí ochotných žiť na vidieku a hospo-
dáriť tam.  

Odporúčania

Dôležitou súčasťou výskumu a poznania vlast-
ností krajiny sú odporúčania na využitie a ochranu 
HKŠ. Prvým krokom je vymedzenie hodnotných 
častí krajiny. Pri výbere takýchto lokalít sa zohľad-
ňujú aspekty, ako je význam lokalít z pohľadu prí-
rodného a kultúrneho dedičstva, génius loci, regio-
nálne špecifický ráz, hodnotenie znakov v krajine, 
kde rozlišujeme znaky opakujúce sa, odlišné a 
neopakovateľné. Následne sa hodnotí riziko ohro-
zenia či zániku. 

Identifikácia krajinných štruktúr

Identifikácia historických krajinných štruktúr 
(HKŠ) v katastrálnom území mesta Detva vyplý-
vala z ich typizácie. Typizácia vychádza z ge-
ometrických charakteristík krajinných štruktúr,  
resp. poľnohospodárskych kultúr, vzhľadom na 
ich usporiadanie – líniové, vejárovité a plátovi-
té.  Identifikáciou veľkostných kategórií plôch 
sa zistilo, že prevažujú mezoštruktúry poľno-
hospodárskej pôdy (61 %). 

V katastri Detvy sa zachovali už len frag-
menty agrárnych HKŠ (13 %). Pre klasifikáciu 
a hodnotenie HKŠ je dôležitým údajom stupeň 
zachovalosti. Na základe tohto kritéria autori 
reklasifikovali krajinu od najhodnotnejších mik-
roštruktúr (kategória A) po makro- a mezoštruk-
túry bez nelesnej drevinovej vegetácie a so 
sukcesným zárastom (kategória C). Zarastanie 

Vznik vedeckej monografie Detva – hodnoty krajiny o historických krajinných 
štruktúrach Detvy (vydavateľstvo Partner 2010) iniciovala Katedra plánovania a tvor-
by krajiny Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene, 
v spolupráci s Mestským úradom Detva. Autormi publikácie sú doc. Ing. Peter 
Jančura, PhD., Ing. Renáta Cihlarová, Ing. Zuzana Holubová a Mgr. Bruno Jakubec. 
Cieľom publikácie bolo zosumarizovať databázu údajov o Detve, na základe ktorej 
bolo možné typizovať historické krajinné štruktúry v poľnohospodárskej krajine a 
súčasne navrhnúť odporúčania na využitie a ochranu ich hodnôt. 

Vhodný príklad 

Publikácia je vhodným príkladom vytvorenia da-
tabázy hodnotných a ešte zachovaných častí krajiny 
s riešeniami ich ochrany a využitia. Môže slúžiť ako 
jeden z príkladov pri celoplošnom výskume historic-
kých krajinných štruktúr na lokálnej úrovni.  

Ing. Katarína Zrníková, TU Zvolen
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Ramsarský dohovor

Slovenská republika bola hostiteľom 7. európskeho regionálneho zasadnutia 
Ramsarského dohovoru. V dňoch 27. – 30. septembra 2011 sa v slovenskom „malom 
Ríme“, v Trnave, stretlo 130 zástupcov ministerstiev zodpovedných za implementáciu 
Dohovoru o mokradiach (Ramsar, Irán, 1971), ich agentúr a mimovládnych organi-
zácií zo 40 európskych krajín, partnerských organizácií dohovoru, medzivládnych 
organizácií (Európska hospodárska komisia UNECE, Svetová organizácia OSN pre tu-
rizmus UNWTO, Stredisko pre svetové dedičstvo UNESCO, Medzinárodná komisia pre 
ochranu rieky Dunaj ICPDR a i.), vedec-
kých inštitúcií, expertov a kontaktných 
osôb pre aktivity Ramsarského dohovo-
ru. Tomuto stretnutiu bolo venované aj 
osobitné číslo Enviromagazínu, ktoré pri-
pravilo Ministerstvo životného prostredia 
SR, Štátna ochrana prírody SR a SAŽP 
účastníkom a verejnosti, aj na počesť 
40. výročia dohovoru. 

Regionálne stretnutia sa konajú každé 
tri roky pred celosvetovými zasadnutiami 
konferencie zmluvných strán dohovoru. 
Stretnutie sa venovalo hlavným témam, 
ktoré ovplyvnia obhospodarovanie a vy-
užívanie vodou podmienených ekosysté-
mov v najbližších rokoch. Vo vyše 40 pre-
zentáciách počas rokovaní v 12 blokoch 
účastníci v priebehu troch rokovacích dní 
zhodnotili pokrok pri napĺňaní Dohovoru o 
mokradiach, venovali sa oblastiam spoloč-
ného záujmu pri obmedzených kapacitách 
a znižujúcich sa zdrojoch, ktoré máme k 
dispozícii na implementáciu dohovoru, na-
vrhovaným rezolúciám a dokumentom pri-
pravovaným pre COP11. Je evidentné, že 
ďalší rozvoj dohovoru vyžaduje spoluprácu 
s existujúcimi a novými partnermi – poľno-
hospodármi, lesníkmi, rybármi, športovým 
a turistickým sektorom, s odborníkmi na 
energetiku, plavbu a pod. Významnou té-
mou súčasnosti je ekonomické hodnotenie 
mokradí, platby za ekosystémové služby a 
kultúrne aspekty ochrany mokradí, využi-
tie podpornej politiky a finančných nástro-
jov Európskej únie. Stretnutie bolo v tomto 
smere veľmi poučné pre mnohých delegá-
tov, vrátane slovenských. Starostlivosť o 
mokrade a ich revitalizácia je tiež témou 
pri riešení zmeny klímy a stratégií pre 
prevenciu povodní. Čoraz väčší význam a 
ocenenie nadobúdajú mokrade aj v urbani-
zovanom prostredí. 

Dva dni stretnutia boli venované vý-
mene skúseností z oblasti starostlivosti 
o „laboratóriá v prírode“ – ramsarské lo-
kality (územia zapísané do celosvetového 
Zoznamu mokradí medzinárodného význa-
mu), či územia chránené inými medziná-
rodnými mechanizmami, inovatívnym a 
trvalo udržateľným prístupom, využívaniu 
týchto mokradí ako nástroja pri plánovaní 
manažmentu vôd v povodí a spolupráci s 
verejnosťou. Prezentované boli aj návrhy 
na aktualizovaný ramsarský informačný 
formulár a Strategický rámec pre prihla-
sovanie ramsarských lokalít. Večerná 

Európske stretnutie o mokradiach v Trnave
recepcia ministra životného prostredia SR 28. septembra bola zároveň slávnosťou pri-
pomínajúcou 40 rokov od podpísania dohovoru v iránskom Ramsare a bola dôstojným 
podujatím k tomuto výročiu v rámci celosvetových osláv. 

Súčasťou programu stretnutia bola návšteva trilaterálnej česko-slovensko-rakúskej ram-
sarskej lokality Niva na sútoku riek Morava-Dyje-Dunaj. Účastníci mali možnosť spoznať 
nivu Moravy od jej sútoku s Dunajom pri Devíne, chránené územia rôzneho charakteru po-
zdĺž rieky na slovenskej a čiastočne i rakúskej strane a úspechy a problémy starostlivosti 

o toto cezhraničné územie. Exkurzia bola 
ukončená v historickom centre mestečka 
Skalica, kde sa v krásnej budove Domu 
kultúry konali oslavy 10. výročia podpísa-
nia Memoranda o porozumení pri ochrane 
ramsarských lokalít pozdĺž tohto cenného 
cezhraničného územia, podpísaného v au-
guste 2001, ktoré prispelo k rozvoju spo-
lupráce iniciovanej pôvodne mimovládnymi 
organizáciami zo všetkých troch krajín, i k 
sérii projektov na jeho ochranu a obnovu. 
Predstavená bola história tejto spolupráce, 
odporúčania pre kooperáciu v iných regi-
ónoch aj kultúra regiónu vo vystúpeniach 
súborov z Moravy, Slovenska a Rakúska.  

Posledný deň sa účastníci zaoberali 
zefektívnením regionálnej spolupráce, 
keď štyri európske regionálne iniciatívy 
(mediteránna, nordicko-baltická, čierno-
morská-azovská a karpatská) diskutovali 
svoje prístupy, ciele i problémy a vymenili 
si skúsenosti pre zlepšenie svojej činnos-
ti. Priority a úlohy pre vedeckú a odbornú 
činnosť dohovoru a potreby činnosti v ob-
lasti komunikácie, výchovy, participácie a 
osvety uzavreli diskusiu výkonných orgá-
nov dohovoru a ich partnerov. Osobitný 
blok bol venovaný mokradiam ako cieľu 
cestovného ruchu, keď bol ako príklad 
predstavený Protokol o trvalo udržateľ-
nom cestovnom ruchu Karpatského do-
hovoru. Turizmus v mokradiach je tiež té-
mou Svetového dňa mokradí v roku 2012 
a aj najbližšieho 11. zasadnutia COP11 v 
Bukurešti 19. – 26. júna 2012.

Vďaka spolupráci sekretariátu Ram-
sarského dohovoru, MŽP SR, ŠOP SR, 
Ministerstva dopravy, výstavby a regionál-
neho rozvoja SR, Slovenskej agentúry pre 
cestovný ruch, Ministerstva zahraničných 
vecí, Daphne – Inštitútu aplikovanej ekoló-
gie, WWF Rakúsko, Karpatskej iniciatívy 
pre mokrade, ale aj primátorov Trnavy a 
Skalice a ďalších, sa Slovensko a región 
prezentovali ako časť Európy s výraznou 
snahou o zachovanie mokradí, plnenie 
cieľov Ramsarského dohovoru a podpo-
ru cezhraničnej spolupráce. Podujatie 
sa uskutočnilo vďaka podpore projektu 
Zabezpečenie starostlivosti o mokrade 
Slovenska, zvyšovanie environmentálne-
ho povedomia o mokradiach a budovanie 
kapacít, realizovaného ŠOP SR v rámci 
Operačného programu životné prostredie.     

RNDr. Ján Kadlečík
Štátna ochrana prírody SR

Účastníci spoznávali hodnoty a spoluprácu na cezhraničnej rieke Morava za odborného sprie-
vodu riaditeľa Správy CHKO Záhorie D. Valachoviča (vľavo) a M. Janáka z Daphne (vpravo)
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Otvorenie konferencie sa konalo za účasti ministra životného prostredia SR J. Nagya
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G. Egger (vľavo) z WWF Rakúsko informuje na hrade Devín o ochrane a manažmente 
rakúskej časti trilaterálnej ramsarskej lokality Niva na sútoku Morava-Dyje-Dunaj
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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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2. Obsahujú prírodné habitaty, ktoré sú najdôležitejšie pre miestne zachovanie 
biologickej diverzity, vrátane habitatov zahrňujúcich ohrozené druhy výnimočnej 
univerzálnej hodnoty (karpatské endemity).

Na základe prehodnotenia výnimočnosti a autenticity navrhovaných lokalít od-
borníci z oblasti životného prostredia a jaskyniarstva vybrali do nominačného pro-
jektu 12 dolín mezozoika, ktoré sa budú pokúšať o zápis do Zoznamu svetového 
prírodného dedičstva. 

Charakteristika dolín
Doliny mezozoika sú mimoriadne bohaté na prírodné hodnoty a krásy. Nachádzajú 

sa tu veľmi pestré geomorfologické formy a podzemné krasové fenomény. Sú to 
územia s vysokou prírodovednou a krajinárskoestetickou hodnotou. Vápencový 
a dolomitový podklad, jeho krasové javy a členitosť reliéfu podmienili osobitný 
vývoj flóry a fauny, ktoré sa viažu na toto prostredie. Pre všetky doliny je cha-
rakteristický zvrat pásiem – teplotná inverzia, prítomnosť reliktných, treťohorných 
vápencových borín s výskytom prealpínskych druhov rastlín, chladnomilných spo-
ločenstiev so zastúpením dealpínov, ktoré sa viažu na dná tiesňav a roklín, ako aj 
suťových aceróznych spoločenstiev s výskytom viacerých vzácnych a ohrozených 

druhov flóry a fauny. 
Tieto doliny sa vy-

vinuli vo vápencoch, 
dolomitoch, sl ieňoch, 
sl ienitých vápencoch 
(mezozoických karboná-
tových horninách). V dô-
sledku rôznej odolnosti 
týchto hornín sa v zá-
vislosti od ich zastúpe-
nia striedajú v dolinách 
široké úseky s hlbokými 
tiesňavami a kaňonmi. 
Sú to doliny s ojedine-
lými mor fologickými 
prvkami, s úsekmi di-
vokej scenérie, s bohat-
stvom zvláštností, ktoré 
vzbudzovali oddávna 
záujem odborníkov. Je 
tu mimoriadna sústrede-
nosť prírodných hodnôt 
na malom pr iestore. 
Predstavujú málo naru-
šené krajinné celky s 
veľmi bohatou flórou a 
faunou. Svojou geologic-
kou stavbou, svojráznou 
morfológiou, prírodnými 
cennosťami a krajinár-
skou pôsobivosťou pat-
ria medzi najatraktívnej-
šie doliny, sú bohaté na 
povrchové a podzemné 
krasové javy, ponory a 
vývery vodných tokov. 
Podzemné priestory jas-
kýň sú osídlené unikát-
nou faunou bezstavov-
cov, ale aj stavovcov, 
najmä netopierov.

Sú to objekty s vy-
s o k ý m i  v e d e c k ý m i 
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Projekty

„Svet okolo nás je plný nádherných prírodných javov, nad ktorými zastane rozum 
a srdce pookreje, ak ich dokážeme vidieť.“           (A. Einstein)

Na Slovensku sa nachádza mnoho skrytých prírodných pokladov, o ktorých 
ani nevieme, hoci práve prechádzame okolo nich. Nájdeme tu unikáty, ktoré sú 
schopné obstáť v konkurencii lokalít zapísaných do Zoznamu svetového prírod-
ného dedičstva.  

Slovenská agentúra životného prostredia, odbor starostlivosti o mestské život-
né prostredie, v spolupráci s ministerstvom životného prostredia, štátnou ochra-
nou prírody, správou jaskýň Slovenskej republiky, Poľským národným parkom 
Pieniny a speológmi pripravuje bilaterálny nominačný projekt Doliny mezozoika 
Západných Karpát na zápis do Zoznamu svetového prírodného dedičstva. Pre 
zápis dolín mezozoika do tohto prestížneho zoznamu musia navrhované lokality 
predstavovať významné univerzálne hodnoty a spĺňať aspoň jedno z desiatich 
kritérií výberu. V našom prípade spĺňajú tieto kritériá:
1. Sú výnimočnými príkladmi reprezentujúcimi dôležité štádiá histórie Zeme, za-

hŕňajúce dôkazy o významných geologických procesoch vo vývoji krajinných 
foriem a významných geomorfologických alebo fyziografických tvarov.

Doliny mezozoika Západných Karpát
kandidát na svetové prírodné dedičstvo



hodnotami, objekty pre 
vedecké bádania, ale aj 
kultúrno-osvetovú výcho-
vu. Všetky objekty sú 
súčasťou sústavy kraso-
vých území Západných 
Karpát a vyznačujú sa 
zachovalosťou prírod-
ných ekosystémov a 
ekologických procesov. 
Sú dokladom geologické-
ho a geomorfologického 
vývoja od vrchnej kriedy 
– paleogénu – mladších 
treťohôr až po kvartér. 
Štúdium charakteru dolín 
a ich vývoja má význam 
pre vedecké poznávanie 
vzniku a vývoja nielen 
karpatských pohorí a 
vnútrohorských kotlín. 
Doliny mezozoika svojimi 
výnimočnosťami vyvolá-
vali záujem vedeckých 
pracovn íkov rôznych 
vedných disciplín: geo-
lógov, geomorfológov, 
architektov – krajinárov, 
botanikov, lesníkov, zoo-
lógov, ochrancov prírody 
a iných výskumníkov. 
Porovnanie s inými 
lokalitami vo svete

Ak by sme chceli po-
rovnať naše doliny mezo-
zoika Západných Karpát s 
podobnými lokalitami vo 
svete, mohli by sme ich 
porovnať s chorvátskym 
Velebitom a Biokovom, 
rumunským Apusen i 
v povodí riek Mures a 
Somesul, prielomom rieky 
Nera v Aninách, Švajčiarskymi Alpami v okolí rokliny Aar, 
Julskými Alpami s prechodom do krasu Slovinska, ďalej 
s Rodopami v oblasti kaňonu rieky Jagodina, Dinaridami 
v oblasti povodia rieky Neretva, kaňonom rieky Krka či 
kaňonmi Veľká a Malá Paklenica. Porovnateľné lokality 
možno nájsť aj vo francúzskom pohorí Vercos (dolina 
Gorges de la Bourne). V Afrike možno porovnávať s ka-
ňonmi v africkom Atlase (kaňony Todra, Dades, Ziz), v 
Mexiku s niektorými krasovými lokalitami Yukatanu, na 
Kube s lokalitami v provincii Mantaras (Pina del Rio).

Séria lokalít Doliny mezozoika sú lokality bez rušivých 
antropogénnych negatívnych zásahov. Sú tu zachova-
né najdôležitejšie a najvýznamnejšie prírodné hodnoty. 
Zastúpené sú rastlinné a živočíšne druhy výnimočnej 
vedeckej a ochranárskej hodnoty. Preto dúfame, že 
Nominačný projekt Doliny mezozoika Západných Karpát 
uspeje v svetovej konkurencii a bude uznaná  jeho výni-
močnosť, a tým odmenená dlhoročná práca odborníkov 
podieľajúcich sa na jeho zostavení. Môžeme byť hrdí, že na 
našom malom Slovensku nájdeme prírodné krásy a pokla-
dy, ktoré sú schopné konkurovať svetovým unikátom.

Ing. Mária Garčárová 
Slovenská agentúra životného prostredia
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Svetové prírodné dedičstvo

Č. Doliny Orografický celok Chránené územie Kraj

1. Blatnická dolina Veľká Fatra NP Veľká Fatra Žilinský kraj

2. Gaderská dolina Veľká Fatra NP Veľká Fatra Žilinský kraj

3. Prosiecka dolina Chočské vrchy Prírodná rezervácia Žilinský kraj

4. Kvačianska dolina Chočské vrchy Prírodná rezervácia Žilinský kraj

5. Jánska dolina Nízke Tatry NP Nízke Tatry Žilinský kraj

6. Piecky Slovenský raj NP Slovenský raj Košický kraj

7. Veľký Sokol Slovenský raj NP Slovenský raj Košický kraj

8. Sokolia dolina Slovenský raj NP Slovenský raj Košický kraj

9. Kyseľ Slovenský raj NP Slovenský raj Košický kraj

10. Zádielska dolina Slovenský kras NP Slovenský kras Košický kraj

11. Hájska dolina Slovenský kras NP Slovenský kras Košický kraj

12. Prielom Dunajca Pieniny NP Pieniny
.................................
Poľský pieninský 
národný park

Prešovský kraj
.................................
Województwa 
małopolskiego

Vybrané doliny v nominačnom projekte Doliny mezozoika Západných Karpát
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Johannah Bernstein je medzinárodne uznávanou en-
vironmentálnou právničkou, ktorá nedávno oslávila vý-
znamné životné jubileum. V období, keď je svet vystavený 
množstvu obrovských environmentálnych problémov a 
prežitie ľudskej spoločnosti závisí od vôle a schopnosti 
svetového spoločenstva konať, je potrebné vykonať kroky, 
ktoré sa však netýkajú  iba inštitúcií. Každý z nás je súčas-
ťou reťaze, ktorá je potrebná pre dosiahnutie nevyhnutnej 
radikálnej zmeny. Johannin život, ktorý zasvätila záchra-
ne životného prostredia, je bezpochyby zdrojom veľkej 
inšpirácie pre nás všetkých. Po ukončení štúdia práva na 
Oxforde Johannah Bernstein žila a pracovala v mnohých 
svetových metropolách. Nikdy si nepredstavovala, že si 
raz otvorí vlastnú konzultačnú kanceláriu 871 metrov nad 
morom vo Švajčiarskych Alpách. Rozhodnutie presťaho-
vať sa do Švajčiarska, urobila na samite Le Grand Bornard 
vo Francúzskych Alpách s jedným zo svojich najbližších 
priateľov Markom Halle, riaditeľom európskej kancelárie 
Medzinárodného inštitútu pre trvalo udržateľný rozvoj 
(International Institute for Sustainable Development). 

Kancelária s výhľadom
Z jej základne vo švajčiarskom kantone Valais sa Johannina práca stále viac zame-

riava na trvalo udržateľný rozvoj v horách, či už je to vo Švajčiarsku alebo kdekoľvek 
inde vo svete. Všetko, čo sa týka hôr, je jej veľmi blízke. Každé ráno deň začína krát-
kym výstupom a zjazdom na lyžiach alebo si aj so svojimi dvoma zlatými retrívermi 
a tímom stážistov zapláva v miestnom rybníku. Ak však čerstvý sneh popráši stráne 
údolia Val de Bagnes, Johannah len ťažko dokáže odolať dokonalým podmienkam 
na dobrú lyžovačku. A tak deň trávi lyžovaním a noc potom prácou. Ako sama hovo-
rí, šesťhodinové lyžovanie, napriek fyzickej náročnosti, jej dodáva tú správnu dávku 
energie, aby jej myseľ pracovala s precíznosťou, ktorá je nevyhnutná pri jej práci, a 
ktorá sa podľa Johanny dá len ťažko nájsť v nižších nadmorských výškach. 

,,Dizajn a architektúra veľmi ovplyvňujú moju schopnosť tvoriť. Ak nie som v tom 
správnom priestore, moja energia netečie tak, akoby mala.” Johannina kancelária sa 
nachádza v štyristoročnej drevenici – stodole, ktorá bola pôvodne prestavaná na galé-
riu umenia. Neprekvapí ani, že ďalšou nevyhnutnou súčasťou jej optimálneho pracov-
ného prostredia je vážna hudba. Johannah hrá od svojich šiestich rokov na violončelo, 
najviac miluje komornú hudbu. ,,Jednou z mojich najväčších záľub je hrať v sláčiko-
vých kvartetách. Je to pre mňa tá najdokonalejšia forma neverbálnej komunikácie. 
A keď hra štyroch hudobníkov privedie ich individuálne hlasy do harmónie jednoty, je 
to presne to, čo potrebujeme aj v našej spoločnosti a čo jej tak často chýba.”

Johannah vedie nekonvečný životný štýl. Ale ako sama hovorí: ,,Umožňuje mi to 
byť riaditeľkou nielen  toho, čo sa deje okolo mňa, ale 
aj môjho vnútorného sveta. Nevymenila by som to za 
nič.” A dodáva: ,,Vstupujem do šiestej dekády môjho 
života v najlepšej forme, v akej som kedy bola.” Hory 
jej poskytujú inšpiráciu a silu. Je odhodlaná udržať 
si tento životný rytmus v osobnom, ako aj v profesi-
onálnom živote aspoň do osemdesiatky, presne tak, 
ako jej milovaný otec, ktorý lyžoval a windsurfoval, až 
kým neskonal vo svojich 81 rokoch. 

Boj za správnu vec
Johannah Bernstein celý svoj život zasvätila en-

vironmentálnej diplomacii, osvete a boju za ochra-
nu životného prostredia. Od roku 1999 prevádzkuje 
svoju konzultačnú kanceláriu pre medzinárodné 
environmentálne právo. Portfólio jej klientov je 
obdivuhodné. Johannah bola poradcom väčšiny 
najdôležitejších environmentálnych organizácií, nie-
koľkým veľkým nadnárodným spoločnostiam, šies-
tim národným vládam, skoro všetkým agentúram 
OSN zaoberajúcim sa trvalo udržateľným rozvo-
jom, a v neposlednom rade teraz pracuje na novej 
spoločnosti, ktorá bude budovať trvalo udržateľné 

aquakultúrne stanice v subsaharskej Afrike. 
Počas posledných mesiacov Johannah spolupracovala na tvorbe manifestu o glo-

bálnych výzvach na sympóziu s 22 laureátmi Nobelovej ceny, asistovala Ekonomickej 
komisii pre Európu OSN pri príprave návrhu na dohovor o trvalo udržateľnom a zdra-
vom bývaní, produkovala video o oslavách hôr domorodých komunít pre Svetovú 
horskú konferenciu v Lucerne (Lucerne World Mountain Conference), zorganizovala a 
odmoderovala dvojdňový seminár pre Environmentálny program OSN (UNEP) a viedla 
tréning ,,zelenej diplomacie” pre thajské ministerstvo zahraničných vecí. 

,,Obrovská rozmanitosť mojej práce mi dodáva energiu robiť viac,” hovorí. ,,Baví 
ma zaoberať sa klimatickou bezpečnosťou jeden týždeň a reformou OSN druhý, a me-
dzitým mi volajú kvôli ekologickému bývaniu. Práca na rôznych dimenziách globálnej 
udržateľnosti mi dáva možnosť vidieť dôležité súvislosti, ktoré sú tak nevyhnutné k 
dosiahnutiu efektívnych politických rozhodnutí v tejto dobe.”

Výnimočné vzdelanie
Chápanie spojitostí je pre Johannu prirodzené. Prvú časť svojho vysokoškolského 

štúdia ukončila v odbore ekológie človeka na College of the Atlantic v štáte Maine, 
USA. Tento vysoko interdiscpinárny odbor absolvovala desať rokov pred tým, než bol 
vytvorený pojem trvalo udržateľný rozvoj. Štúdium pokračovala na jednej z najpre-
stížnejších kanadských právnických škôl – Osgoode Hall Law School a na Oxforde. 
,,Sokratovský tútorský systém ma ovplyvnil od základu. Vyformovalo to moje kriticko-
analytické schopnosti a rozvinulo vlastnú filozofiu vzdelávania.”

Podľa tejto filozofie Johannah už vyučovala na 
niektorých z najznámejších svetových univerzít – 
Columbia University, University of California, McGill, 
Duke University, University of Geneva a University 
Kent’s Brussels School of International Studies. 
,,Vyučovať je jednou z mojich najväčších vášní. Mala 
som obrovské šťastie, že som stretla niekoľko nao-
zaj výnimočných učiteľov, ktorí ma motivovali, aby 
som hľadala a dosiahla svoj plný potenciál. Je pre 
mňa cťou mať možnosť predať kus tejto lásky mojím 
vlastným študentom.”

Mysli globálne, konaj lokálne
Prispôsobovať konanie svojim princípom je pre 

Johannu samozrejmé a sama sa snaží znižovať svo-
ju uhlíkovú stopu. Nikdy nevlastnila auto, prevádzku-
je kanceláriu s minimálnym použitím papiera, svoje 
cesty lietadlom počas posledných piatich rokov zní-
žila o 75 percent. Tento proces prispôsobovania sa 
znamenal aj väčšiu zainteresovanosť v jej miestnej 
komunite vo Val de Bagnes. 

Počas posledných dvoch rokov pomáha miestnej 
NGO Botza vo Verbier pri organizovaní Svetového 

Inšpirácie z vysokých nadmorských výšok
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horského fóra (World Mountain Forum), ktoré je sú-
časťou fóra o trvalej udržateľnosti – Verbier Green 
Pioneering Summit, každoročne sa uskutočňujúce 
v tomto známom lyžiarskom stredisku. S podporou 
švajčiarskej vlády a UNEP-u Johannah na toto pod-
ujatie pomohla získať významných klimatológov, 
svetoznámych horolezcov a miestne komunity z naj-
rôznejších horských lokalít z celého sveta (Etiópskej 
vysočiny, pohoria Pamir v Uzbekistane, Dinárskeho 
oblúku, Karpát a Švajčiarskych Álp), aby si spoloč-
ne vymenili svoje skúsenosti a stanoviská na vplyv 
zmeny klímy na horské ekosystémy. Spoločne tak 
oslavujú nesmiernu krásu hôr a nenahraditeľné eko-
logické služby, ktoré horské ekosystémy poskytujú 
ľudstvu. Zároveň, ako Johannah dodáva, ,,pomáha 
nám to uvedomiť si význam dosahu topiacich sa 
vysokohorských ľadovcov a alarmujúcu, neodvratnú 
potrebu zmeniť krátkozrakú odozvu časti medzinárod-
nej komunity na zmenu klímy.” Johannah uzatvára: 
,,Potrebujeme radikálne odlišnú formu politického 
vedenia. Malo by to byť vedenie schopné vyvažovať 
medzi sebou súperiace záujmy spôsobom, ktorý plne 
zohľadní medze našej planéty a udržateľnosti eko-
systémov v ich pôvodnej forme, spájajúce modernú 
vedu s prastarým poznaním a múdrosťou. V koneč-
nom dôsledku sa nepodarí zabrániť ďalším zmenám 
klímy pomocou redukcie uhlíkových stôp len na zá-
klade rozhodnutí jednotlivých vlád alebo priemyslu. 
Skutočná zmena musí prísť od jednotlivcov, ktorí sa 
spoja, aby pretransformovali svoje miestne komunity. 
Toto je jeden z dôvodov, prečo sa vo Verbier tento rok 
od 9. do 11. decembra, a dúfajme aj mnoho ďalších 
rokov, znovu uskutoční Svetové horské fórum.”

Naozajstná mentorka
Napriek úspechom, Johannah je a navždy zosta-

ne pokorným človekom. Je plná humoru a charizmy. 
Nemajúc vlastné deti, veľa svojho času venuje svo-
jim krstným deťom a študentom. Je presvedčená, že 
obklopiť sa mladými ľuďmi je najlepším spôsobom 
ako zostať mladou srdcom aj duchom. Väčšina jej 
stážistov sú študenti z európskych a amerických 
univerzít. ,,Bolo by pre mňa nemožné dosiahnuť rov-
nakú kvalitu mojej práce bez mojich stážistov.” Ďalej podotýka, že ,,v kreatívnom 
intelektuálnom procese nie je miesto pre hierarchiu. Ani nechcem, aby sa moji stá-
žisti o mne zmieňovali ako o svojej šéfke. A prečo by mali, keď sa ja od nich učím 
rovnako ako oni odo mňa!” Jej stážisti na tieto skúsenosti naozaj nikdy nezabudnú. 
Johannah Bernstein im pomáha v práci, pri písaní ich diplomových prác či pri hľa-
daní ďalšieho kariérneho uplatnenia. Keď je to možné, zúčastňujú sa spolu s ňou aj 
misií OSN, napr. v Brazílii, Keni, Bosne, Thajsku a onedlho v Ugande.
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Budíček pre nás všetkých
Jedným z dôsledkov nedávnej klimatickej a finančnej krízy je nevyhnutnosť pri-

spôsobiť spôsob fungovania našej spoločnosti novým podmienkam a prekonať 
neadekvátne väzby vedúce ľudstvo do slepej uličky. Jedine tak budeme schopní 
absorbovať nové, nepredvídané šoky v sociálnej, ekonomickej a ekologickej sfé-
re našej spoločnosti. Johannah tvrdí, že ak sa nám podarí dobre naplánovaná 
transformácia k trvalej udržateľnosti, máme šancu dosiahnuť zdravý a odolný 

planetárny systém, ktorý bude schopný udržať a podporovať 
populáciu Zeme, ktorá sa dnes blíži k siedmim miliardám. Pre 
dosiahnutie tohto cieľa je nevyhnutná práca na všetkých úrov-
niach, a preto  chce ešte viac zintenzívniť svoju prácu na prob-
lematike trvalo udržateľného rozvoja v horských oblastiach v 
jej domove vo Švajčiarsku. 

Hory sú pre Johannu stálym a bezmedzným zdrojom inšpirá-
cie. ,,Každý deň, keď sa zobudím a vidím Petit Combin (názov 
miestneho horského vrcholu), krása ľadovca, ktorý ho pokrýva, 
mi pripomína všetky dôvody, kvôli ktorým ďalej bojujem za zme-
nu. Na vlastné oči totiž vidím alarmujúce zmeny, ktoré sa dejú 
všade okolo nás, aj keď veľa ľudí pred nimi zatvára oči. Topiaci 
sa Petit Combin mi však pripomína, že už nám nezostáva veľa 
času a je potrebné konať teraz a hneď.” Presne takto Johannah 
plánuje stráviť druhé polstoročie svojho života.  

Juraj Kostúrik
Autor absolvoval stáž u prof. Johannah Bernstein v roku 2011

Johannah Bernstein je renomo-
vanou environmentálnou právničkou s me-
dzinárodnou pôsobnosťou. Má právnický 
titul z Oxfordskej univerzity a Osgoode Hall 
Law School (Kanada) a bakalársky titul z 
College of the Atlantic (Maine, USA) v odbo-
re ekológia človeka. 

Johannah Bernstein je súčasťou multilate-
rálnej environmentálnej diplomacie od roku 
1991. Najprv ako riaditeľka kanadskej ko-
alície mimovládnych organizácií, ktoré boli 
zapojené do Konferencie OSN o životnom 
prostredí v roku 1992. Ďalej spolupracovala 
s poprednými medzinárodnými environmen-
tálnymi organizáciami (napr. EarthAction, 
the Earth Council a Stockholm Environment Institute), pre ktoré vypracovala iniciatívy týkajúce sa problema-
tiky trvalo udržateľného rozvoja ako súčasť odozvy na Samit Zeme (Earth Summit) v roku 1992. Je aj jednou 
zo zakladajúcich editoriek Earth Negotiations Bulletin, dnes považovaného za jeden z najrešpektovanejších 
zdrojov informácií pre rokovania OSN o trvalo udržateľnom rozvoji.  

Johannah Bernstein sa v profesionálnej rovine zameriava na tri hlavné oblasti. Prvou sú stratégie trvalo 
udržateľného rozvoja, pri ktorých vykonáva poradenskú činnosť pre národné vlády a medzinárodné organizá-
cie napr. Európsku komisiu (DG Environment a DG Development), organizácie OSN ako UNEP, UNDP, UNITAR, 
Sekretariát komisie OSN pre trvalo udržateľný rozvoj, UNECE – Ekonomická komisia OSN pre Európu, ako aj 
ministerstvá životného prostredia a zahraničných vecí Kanady, Švédska, Dánska, Fínska a Holandska). 

Johannah Bernstein bola súčasťou štvorčlenného tímu vedeného bývalým fínskym ministrom životného 
prostredia Pekkom Haavistom, ktorý po prvýkrát vykonal externé hodnotenie Ekonomickej komisie OSN pre 
Európu (UNECE) a ktoré bolo neskôr použité ako základ reformy tejto organizácie. Johannah Bernstein tiež 
spolupracuje s Johannesburg Renewable Energy Coalition (JREC) – koalíciou 80 narodných vlád na príprave 
efektívneho hodnotiaceho nástroja na zistenie globálneho podielu obnoviteľnej energie. Pripravila tiež draft 
Stratégie environmentálnej bezpečnosti pre OBSE. 

Druhá oblasť záujmu Johannah Bernstein sa zameriava na prácu s vysokoškolskými študentmi a na vede-
nie negociačných tréningov pre environmentálnych diplomatov. Vytvorila a uviedla tréningový program OSN 
pre environmentálne rokovania UNEP, UNITAR a i.

Treťou oblasťou jej profesionálneho záujmu je tvorba stratégií pre trvalo udržateľný rozvoj, manažo-
vanie a sprostredkovanie expertného dialógu pre mimovládne organizácie ako International Institute for 
Environment and Development, International Institute for Sustainable Development, Stockholm Environment 
Institute, WWF – European Policy Office, Worldwatch Institute, Institute for Environmental Security a 
Green Cross International. Johannah Bernstein zohrala aktívnu úlohu aj pri príprave tzv. Earth Charter 
(deklarácia etických princípov trvalo udržateľného rozvoja prijatá organizáciou UNESCO na Generálnej 
konferencii v roku 2003). 
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Prvá krajina je krajinou farebných fotografií turistických destinácií lákajúcich 
dovolenkárov k pobytu, krajinou reportingov pre bruselské inštitúcie, krajinou 
implementácií a preberaní európskych smerníc, krajinou politickej korektnosti, 
kde sa nikdy nepomenovávajú príčiny, skutky, páchatelia a nevyvodzujú kon-
zekvencie. Je to krajina alibizmu, obštrukcií, fráz a nevykonateľných – objektív-
ne či subjektívne – zákonov, vyhlášok, usmernení… Je to krajina uplatňovania 
politickej či ekonomickej nadradenosti, selektívnej spravodlivosti a morálneho 
relativizmu.   

Druhou krajinou je krajina reality. Krajina nelegálnych skládok odpadu, krajina 
dynamicky sa šíriacich inváznych druhov rastlín, krajina tečúcich žúmp, septi-
kov a močovky, krajina podpaľačov trávnych porastov, krajina zoštiepkovaných  
brehových  porastov a „zrevitalizovanej“ obecnej zelene, krajina stoviek hektá-
rov degradujúcich pôd, krajina, ktorej existencia v tomto stave (a v tomto čase) 
bola determinovaná existenciou tej prvej. Je to krajina čínskych opíc, kde nikto 
nič nevidí, nepočuje a nehovorí, nikto nenesie zodpovednosť a od nikoho nie je 
táto zodpovednosť ani vyžadovaná, lebo skoro všetkým tento stav vyhovuje. 

Podpísali sme Európsky dohovor o krajine, máme zákon o odpade, zákon o 
vodách, zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskeho pôdneho fondu…, 
máme vymedzenú zodpovednosť nájomcov, správcov a  vlastníkov pozemkov, 
samospráv, obvodných úradov životného prostredia, obvodných pozemkových 
úradov, štátnych a mestských polícií… A predsa sa krajina stráca.    

Na stenu zavesíme preambulu Ústavy SR a vyzývame ľudí k národnej hrdosti. 
Na internetových stránkach rôznych ministerstiev zriadime antikorupčné linky.  
Hrdo sa hlásime k výročiam podpísania rôznych medzinárodných dohovorov 
a chválime sa kvalitou vnútroštátnej legislatívy. Bez mihnutia oka ratifikujeme 
Európsky dohovor o krajine, vyhlásime súťaž Dedina roka... a myslíme si, že 
to stačí. Dovtedy, kým akékoľvek malé dieťa, niekde spoza nelegálnej skládky 
odpadu, od tečúcej žumpy či z porastu inváznej slnečnice hľuznatej, s nevinnou 
odvahou nezakričí: „… ale veď kráľ je nahý!“ Čo potom urobí kráľ? 

Mgr. Rudolf Pado 
Foto: autor

Dve krajiny…
Už naozaj veľmi dlho sa nemôžem zbaviť dojmu, že na 

Slovensku existujú dve krajiny. Jedna – krajina powerpoin-
tov, posterov, referátov a ustanovení zákonov – nachádzajú-
ca sa vo vystúpeniach rečníkov na rôznych konferenciách, 
v prehláseniach politikov, v diplomovkách a seminárnych 
prácach… a v paragrafovom znení zákonov. V tej druhej ži-
jem, denno-denne ňou prechádzam, prežívam v nej víken-
dy a dovolenky, pozerám na ňu z vlakov, autobusov, bicykla 
… Tie krajiny sú akoby divergentné, s minimálnou snahou 
o stretnutie sa – teraz alebo v blízkej budúcnosti. 
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V roku 2010 Katedra dizajnu 
nábytku a drevárskych výrobkov 
(KDNDV) Technickej univerzity 

(TU) vo Zvolene podala žiadosť na projekt Intenzívny 
program Erasmus, s myšlienkou zorganizovať medzi-
národný dizajnérsky workshop GREEN EMOTIONS 
s podtextom Inovatívne bývanie chrániace prírodu. 
Projekt, schválený národnou agentúrou, sa realizo-
val od 26. apríla do 10. mája 2011 na pôde KDNDV. 
Partnerskými univerzitami projektu Green Emotions 
boli: University of Forestry Sofia (BG), University 
of Applied Sciences Stuttgart (GE), Academy of 
Fine Arts in Katowice (PL), Mendel University 
of Agriculture and Forestry Brno (CZ), Central 
Ostrobothnia University of Applied Sciences Kokkola 
(FIN). Celkovo sa projektu zúčastnilo 25 študentov a 
10 pedagógov z krajín Európskej únie (EÚ). 

Jedným z cieľov workshopu určeného mladým 
dizajnérom bolo reagovať prostredníctvom dizajnu 
na problematiku životného prostredia. Študenti zo 
siedmich krajín pracovali v tímoch a pre všetkých 
bol v danom momente spoločným jazykom dizajn. 
Hlavným cieľom workshopu, okrem podpory multi-
laterálneho prístupu a tímovej práce, bol ekologický 
odkaz celého projektu, so zámerom, aby sa do osob-
nosti každého účastníka (umelca) zapísala primárna 
informácia a  pri svojej budúcej tvorbe tento humanit-
ný rozmer dokázali aplikovať do vznikajúcich nových 
konceptov. Očakávaným výstupom tímovej práce 
bola myšlienka, nápad s umelecko-technologickým 
prínosom, potenciálom vo forme koncepčnej idey. 

Záverečný ceremoniál, prezentácia výsled-
ných projektov a vernisáž výstavy, sa uskutočnili 
9. mája 2011 v priestoroch Zvolenského zámku. 
Medzinárodná 15-členná komisia sa jednoznačne 
zhodla na víťazoch projektu. Stal sa ním tím študen-
tov, ktorý predložil hneď tri návrhy.

PAPER GARDEN: Systém vzdelávania v 
škôlkach pre deti vo veku 3 – 6 rokov, ktoré si môžu 
vlastnoručne recyklovať papier a zalisovať ho do 
preddefinovaného tvaru a následne zo vzniknutých 
segmentov vytvárať vlastný nábytok, ktorý je opäť 
recyklovateľný. 

FACE PLUG: Mechanizmus, ktorý sa zapojí 
medzi zástrčku a koncovku spotrebiča, má vtipnou 
formou odučiť ľudí zabúdať odpojiť spotrebiče z elek-
trickej prípojky po skončení ich dobíjania. Zároveň 
informuje, koľko energie sa spotrebovalo navyše, ak 
spotrebič zostal zapojený.

SEA WALL: Systém pre využívanie špeciál-
nych rias na čistenie odpadovej vody z domácnosti. 
Riasy zároveň produkujú bután, ktorý je možné vy-
užiť na vykurovanie. Systém je jedinečný, kontajner 
s vodou a riasami možno umiestniť do transparent-
ných stien v bytovom interiéri, kde plní aj estetickú 
funkciu.

Green Emotions:Green Emotions: Inovatívne bývanie
chrániace prírodu

Víťazný tím počas práce v ateliéri

Víťazné práce

V rámci záverečného hodnotenia študenti dostali možnosť vybrať si spomedzi seba špeciálneho víťaza. 
Stal sa ním projekt GREEN BUS STOP, určený najmä pre zastávky školských autobusov. Vedie deti k 
ochrane prírody a zároveň môžu sledovať, ako sa „ich zastávka“ v priebehu ročných období mení. 

Autori víťazných projektov boli ocenení aj počas Medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí 
ENVIROFILM 2011v Banskej Bystrici a výstavu projektov Green Emotions si v priebehu festivalu mohli 
pozrieť návštevníci v priestoroch banskobystrického Europa SC. 

Ing. Zuzana Tončíková, Ing. Miroslav Chovan Art.D, TU Zvolen
Ing. Pavlina Vodenova, LTU-Sofia
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Krajina je životným priestorom človeka a bioty – najvýznamnejšia časť je 
chránená v rámci siete NATURA 2000. Realizáciou ľudských aktivít dochádza k 
zmene jej charakteristických čŕt, k ohrozovaniu ekosystémov, a tým k znižovaniu 
ekologickej stability. Dynamické zmeny krajiny, budovanie novej infraštruktúry a 
silný ekonomický rozvoj predstavujú tlak na zachované prírodné ekosystémy v 
územiach siete NATURA 2000.

Súčasný stav krajiny sa za posledných 15 rokov výrazne zmenil. Vybudovanie 
technickej infraštruktúry sprístupnilo nové územia pre investičný rozvoj a cestovný 
ruch a mnohokrát dochádza ku kolízii záujmov človeka a území zaradených do siete 
NATURA 2000. Štátna správa, samospráva a investori pritom nemajú k dispozícii 
žiaden aktuálny dokument, ktorý by ich usmerňoval tak, aby hospodárske a rekreač-
né aktivity nepredstavovali hrozbu pre vyčlenené územia NATURA 2000 alebo pre 
ekologické koridory, spájajúce jednotlivé centrá biotickej aktivity. 

Zachované ekosystémy sú často vnímané ako prekážka realizácie hospodárskych 
a rekreačných aktivít. Tento názor je potrebné zmeniť a vypracovať relevantný doku-
ment, ktorý by umožňoval zachovanie území NATURA 2000 v priaznivom stave a zá-
roveň zosúladil plánované činnosti s potrebou ochrany území NATURA 2000. Preto je 
potrebné monitorovať vplyv hospodárskej činnosti a rozvoj cestovného ruchu na úze-
mia NATURA 2000 a navrhnúť opatrenia na zachovanie integrity a priaznivého stavu 
týchto území. Toto je možné zabezpečiť prostredníctvom dokumentácií R-ÚSES, ktoré 
budú monitorovať zmeny využitia a ochrany krajiny, analyzovať všetky javy, ktoré 
vplývajú na zmenu krajiny a ekologickej stability. Zároveň hospodárske aktivity budú 
usmerňované prostredníctvom opatrení na zabezpečenie funkčnosti systému ekolo-
gickej stability, kde centrami biotickej aktivity sú práve územia NATURA 2000.

Potreba či nevyhnutnosť?
Túto otázku sme si položili v SAŽP – CMŽP 

Žilina v roku 2009, keď bola zverejnená výzva 
MŽP SR Operačný program Životné prostredie, 
prioritná OS 5 – Ochrana a regenerácia prírod-
ného prostredia a krajiny. Zareagovali sme na 
uvedenú výzvu s projektom „Podpora ochrany 
lokalít NATURA 2000 začlenením do celo-
priestorového systému ekologickej stability“, 
ako jednoznačného nástroja na usmerňovanie 
rozvojových zámerov v krajine a monitorujúce-
ho zmeny využitia krajiny a významných cha-
rakteristických čŕt.

Prioritne je projekt zameraný na okresy, kde 
sa predpokladá výrazný hospodársky rozvoj. 
Výber týchto okresov je stanovený nadväznos-
ťou na koridor diaľnice D1. Pri umiestňovaní 
investícií v záujmovom území sa predpokladá 
rozvoj sídiel, rast počtu obyvateľov, zvyšovanie 
zastavaných plôch, a tým aj zvýšenie negatív-
neho vplyvu na životné prostredie a ohrozenie 
biotopov v území. Preto potreba ÚSES v týchto 
územiach sa javí ako nástroj na zmierňovanie 
dosahu negatívnych javov a zároveň by neob-
medzoval rozvoj jednotlivých sídiel – okresov. 

V rokoch 2009 – 2011 boli v SAŽP spra-
cované dokumentácie R-ÚSES okresov Martin, 
Prešov, Sobrance, Dolný Kubín, Banská 
Štiavnica, Liptovský Mikuláš. Do roku 2013 
budú spracované dokumentácie R-ÚSES okre-
sov Tvrdošín, Ružomberok, Spišská Nová Ves, 
Poprad, Ilava, Michalovce, Levoča, Trebišov, 
Detva, Trenčín, Žiar nad Hronom, Čadca, 
Turčianske Teplice.

Definícia R-ÚSES nám priamo zodpovedá 
na otázku ich nevyhnutnosti: R-ÚSES je celo-

Dokumentácia R-ÚSES – potreba 
či nevyhnutnosť?

priestorová štruktúra navzájom prepojených ekosystémov, ich zložiek a prvkov, kto-
rá zabezpečuje rozmanitosť podmienok a foriem života v krajine. 

Zameranie dokumentácie
Spracovaná dokumentácia R-ÚSES:

• zvýrazní sa dôležitosť území siete NATURA 2000 v celoeurópskom kontexte,
• identifikujú a zmapujú sa bariéry biokoridorov vo voľnej krajine, brániace toku 

hmoty, energie a genetických informácií medzi jednotlivými územiami NATURA 
2000, čím budú vytvorené predpoklady pre účinnú elimináciu týchto bariér, a tým 
k zlepšeniu stavu území NATURA 2000,

• budú spracované dokumenty monitorujúce zmeny využitia krajiny a významných 
charakteristických čŕt krajiny,

• bude k dispozícii verifikovaný podklad pre rozhodovací proces využitia krajiny 
v okresoch, v ktorých je predpoklad masívneho rozvoja hospodárskych a inves-
tičných aktivít, čo preventívne zabráni zhoršovaniu priaznivého stavu biotopov a 
druhov, pre ktoré sú územia NATURA 2000 vyhlásené,

• posilní sa nový model ochrany prírody a krajiny zapracovaním území NATURA 
2000 do územných plánov a územnoplánovacích podkladov,

• posilní sa inštitúcia ochrany prírody a krajiny vytvorením koncepcie zabezpečujúcej 
celoplošnú ochranu prírody a zachovanie biodiverzity v územiach NATURA 2000.

Spracovanými dokumentáciami R-ÚSES vytypovaných okresov sa naplní hlav-
ný cieľ projektu a to posilnenie inštitúcie ochrany prírody a krajiny vytvorením 
koncepcie zabezpečujúcej celoplošnú ochranu prírody a zachovanie biodiverzity v 
územiach NATURA 2000.

Ing. Marta Slámková
Slovenská agentúra životného prostredia
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Projekty

Cieľom európskej sústavy chránených území 
NATURA 2000 je zachovanie a ochrana prírodného de-
dičstva. Veľkou mierou k tomuto cieľu prispieva šírenie 
environmentálneho povedomia širokej verejnosti. Tento 
cieľ sa snažíme naplniť aj naším projektom Zlepšenie 
informovanosti v oblasti NATURA 2000 a podpora 
komunikácie medzi zainteresovanými skupinami, rea-
lizovaným z Operačného programu Životné prostredie 
a spolufinancovaným Európskym fondom regionálneho 
rozvoja. Potreba realizácie tohto projektu vyplýva zo sú-
časnej situácie v oblasti ochrany prírody a krajiny. SR 
sa vyznačuje veľkou rozlohou chránených území, ale 
súčasne čelí rozvojovým aktivitám smerujúcim k ohroze-
niu chránených druhov. Hlavnými príčinami je fragmen-
tácia a zmena biotopov (vplyvom hospodárskych aktivít 
– nevhodné hospodárenie, invázne rastlinné druhy a i.). 
Väčšia časť tohto ohrozenia je dôsledkom činností člo-
veka. Problémom sú chýbajúce informácie o samotnom 
území, rezervy v komunikácii s vlastníkmi a užívateľmi 
chránených území.

Projekt je realizovaný na celom území SR okrem re-
giónu NUTS II Bratislavský kraj v období rokov 2009 
až 2012. Z hľadiska cieľových skupín  sa zameriava 
na predstaviteľov samospráv, štátnu správu v oblasti 
životného prostredia a ochrany prírody, organizácie pô-
sobiace v oblasti regionálneho rozvoja a usmerňujúce 
spôsob využívania územia, urbanistov, projektantov, 
investorov, profesijné združenia, neziskové organi-
zácie, vlastníkov a užívateľov pozemkov a verejnosť. 
Hlavnými aktivitami projektu je príprava a realizácia 
informačných podujatí a príprava a výroba informač-
ných a propagačných materiálov.

V rokoch 2009 – 2010 bolo uskutočnených šesť kon-
ferencií: Život v chránených územiach NATURA 2000 
(október 2009, Zemplínska Šírava), Trvalo udržateľný 
rozvoj v územiach NATURA 2000 (november 2009, 
Nimnica), Cestovný ruch v územiach NATURA 2000 
(november 2009, Horný Vadičov), Turizmus v územiach 
NATURA 2000 (august 2010, Poprad), NATURA 2000 a 
lesné ekosystémy (september 2010, Zvolen), NATURA 
2000 a vodné ekosystémy (október 2010, Piešťany). 

V jednotlivých regiónoch Slovenska sa každoročne 
realizuje sedem seminárov. V roku 2009 s nosnou té-
mou Praktické skúsenosti pri uplatňovaní ochrany v 
územiach NATURA 2000 v príslušnom kraji sa usku-
točnili v Banskej Bystrici, Nitre, Trnave, Humennom, 
Michalovciach, Považskom Podhradí a Žiline. V roku 
2010 s témou Ochrana a trvalo udržateľné využíva-
nie území NATURA 2000 v príslušnom kraji sa zor-
ganizovali v Liptovskom Mikuláši, Prešove, Mojtíne, 
Nových Zámkoch, Spišskej Novej Vsi, Hlohovci a na 
Donovaloch. Poslednou – treťou sériou seminárov 
je téma NATURA 2000 súčasť krajiny v príslušnom 
kraji, ktoré plánujeme uskutočniť v Skalici, Rožňave, 
Žiari nad Hronom, Čadci, Trenčianskych Tepliciach, 
Topoľčanoch a v Starom Smokovci. 

Okrem týchto podujatí organizujeme dvojdňové 
workshopy spojené s návštevou lokalít chránených úze-
mí. Sú to lokálne podujatia pre menšie skupiny účastní-
kov, na ktorých sa prezentujú praktické skúsenosti pri 
vyhlasovaní siete NATURA 2000 a príklady z praxe. 

Odborné prednášky na informačných podujatiach boli 
zamerané na všetky typy krajiny (lesnú, poľnohospodár-

NATURA 2000 súčasť krajiny
sku, priemyselnú, sídelnú, rekreačnú, vodohospodársku, 
chránenú) podľa lokality, v ktorej sa dané podujatie usku-
točnilo. Príspevky prezentovali odborníci, ktorí sa aktívne 
zaoberajú problematikou prípravy podkladov vyhlasovania 
území NATURA 2000, ochranou prírody a krajiny, lesným 
hospodárstvom, poľnohospodárstvom, vodohospodárskej 
oblasti, turizmu a rekreácie, vplyvmi investičných činností 
na zložky životného prostredia atď.

Pre doplnenie základných informácií boli spracované 
a na podujatiach distribuované informačné materiály, 
ktoré pozostávajú zo zakladacej mapy navrhovaných 
chránených území v sieti NATURA 2000 s informač-
nými listami s popisom vybraných druhov chránených 
území v jednotlivých krajoch, leták so všeobecnými 
základnými princípmi budovania siete NATURA 2000. 
Tento rok pripravujeme vydanie regionálnych máp úze-
mí NATURA 2000 so základnými údajmi o sieti NATURA 
2000, platnej legislatíve a vybraných významných 

biotopoch a ich ochrane v jednotlivých regiónoch.
Realizáciou jednotlivých aktivít projekt prispeje k 

zvýšeniu environmentálneho povedomia verejnosti a 
ochrane  prírody a krajiny, k zlepšeniu komunikácie a 
spolupráce medzi zainteresovanými subjektami, výme-
ne informácií a skúseností v tejto oblasti. 

Účasť na uskutočnených podujatiach bola 93,94 
percent. To dokazuje, že stanovené ciele projektu, 
t. j. šírenie informovanosti o potrebe zachovania vý-
znamného prírodného dedičstva a zlepšenie environ-
mentálneho povedomia verejnosti, vrátane vytvorenia 
platformy pre posilnenie komunikácie a spolupráce so 
zainteresovanými skupinami, sa darí napĺňať.

Všetky vydané informačné materiály a odborné 
príspevky získate na adrese: eva.barciakova@sazp.sk, 
beata.vaculcikova@sazp.sk

Ing. Beata Vaculčíková, projektová manažérka
Slovenská agentúra životného prostredia

Súčasťou vzdelávacích podujatí boli exkurzie v lokalitách chránených území
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Sú miesta nabité informáciami, plné 
zaujímavostí, plné záhad, ale skoro 
nikto o nich nevie. Takým fenomé-
nom sú napríklad skalné obydlia. To 
znamená obydlia vytesané do skál. 
Nachádzajú sa na mnohých miestach 
Slovenska. My si všimneme ich vý-
skyt na strednom Slovensku – Tekove, 
Honte, Novohrade, s dôrazom na Hont 
a jeho obce. 

Skalné obydlia nemohli vzniknúť hocikde. V prvom 
rade nejde o jaskyne, ale o umelo vyhĺbené „diery“ v 
horninovom masíve. Vydajme sa spolu po ich stopách. 
Bude to príbeh skoro detektívny. Použijeme niektoré 

Skalné obydlia Hontu – stopy dávnych čias
zásady forenzného výskumu. Forenzný znamená 
súdny, pátrací. Keďže nemáme k dispozícii veľa his-
torických podkladov, musím naše pátranie založiť na 
tých faktoch, ktoré umožňujú dospieť k serióznemu 
výsledku. Budeme hľadať analógie, miesta výskytu, 
zhody a odlišnosti. Keďže sme iba na začiatku tohto 
hľadania, dúfam, že nám budú odpustené drobné infor-
mačné nepresnosti. Budeme si klásť otázky a hľadať 
na ne odpovede. 

Kde sú? Najznámejšie sú dve lokality. Obe sú pa-
miatkové rezervácie ľudovej architektúry. Stará Hora, 
vínne pivnice, vyhlásené v roku 1981 pri Sebechleboch, 
a Brhlovce, skalné obydlia, vyhlásené v roku 1983. Vie 
sa však aj o ďalších. Koncom roku 2010 bola mediali-

zovaná lokalita tzv. Turecké studne 
pri lome Štrapľoch v Krupine. Ale sú 
informácie o skalných obydliach v 
Lišove, na miestach Pod Sadzením 
a Drienovo. Známymi sa stali tri „dú-
pänce“ v Hontianskych Tesároch, na-
zvané ako Jednodierka, Dvojdierka 
a Osemdierka. Informuje o nich 
Jozef Stiegel v publikácii Dudince, 
vydanej v roku 2008. Dúpänce aj 
s blízkou roklinou boli sprístupnené 
šikovnými Tesárčanmi nedávno, 
v septembri 2011, pri príležitosti 
konferencie Šanca pre neznáme 
krajiny. V katastri obce Klastava, v 
lokalite Na Háji, sa nachádzajú ďal-
šie tri pivnice vytesané do tufových 
pieskov, ktoré údajne slúžili ako 
sýpky počas tureckých nájazdov. 
Zaujímavosťou je, že tadiaľto viedla 
aj lesná železnica z Hontianskych 
Tesárov cez Ladzany pod Sitno. 
Ale to nie je všetko. V Budinej v 
Novohrade je tzv. Jánošíkova izba, 
čiastočne dotesaná do andezitové-
ho masívu. V neďalekej Ľuboreči 
sa nachádzajú dve Tatárske piv-
nice a nad Nedelišťom je pastier-
ska skrýša – Dúpa. Zmieňuje sa 
o nej Andrej Kmeť už v r. 1902. 
Všetky tieto „jaskyne“ sú podrob-
ne zdokumentované. Zatiaľ sme 
napočítali sedem lokalít a celkovo 
trinásť „dier“. Povesti a povedač-
ky z viacerých regiónov hovoria o 
skrýšach pred Turkami. Napríklad 
v Sitnianskej Lehôtke a Zaježovej. 
Existuje povesť z okolia Povrazníka 
pri Ľubietovej. V západnej časti 
Jaseňového vrchu sa nachádza 
vulkanická jaskyňa, v ktorej sa vraj 
pred Turkami ukrýval nejaký Ďurík. 
Podľa neho sa táto jaskyňa volá 
Ďuríkova diera. 

Prvú odpoveď tak na našu há-
danku máme. „Dúpänce“ existujú 
a je ich na dokazovanie dosť! Keby 
sme sa aj pomýlili, už polovica stačí 
na zamyslenie.  

Aké sú? Nie všetky skalné obydlia sú rovnaké. 
Zjednodušene môžeme hovoriť o troch typoch skal-
ných obydlí: (1) vínne pivnice, (2) obytné skalné 
obydlia, (3) dúpänce, skalné skrýše pred historicky 
podmieneným nebezpečím.

Vínne pivnice. Tých sú na Slovensku stovky. Pre 
poriadok spomenieme len tie z Hontu. Najznámejšie 
sú Sebechleby, Vinica, Šahy, Modrý Kameň. Sú súčas-
ťou stredoslovenskej vinohradníckej oblasti. Tá sa delí 
na viacero rajónov. Pre nás je aktuálny  Hontiansky 
vinohradnícky rajón s vinicami v obciach Drienovo, 
Dudince, Hontianske Moravce, Hokovce, Hontianske 
Nemce, Hontianske Tesáre, Krupina, Ladzany, 
Medovarce, Rykynčice, Sebechleby, Dolné a Horné 
Semerovce, Súdovce a Terany. Existuje aj Ipeľský, 
Vinický a Modrokamenský vinohradnícky rajón. Všade 
sú tu do horninového masívu vytesané vínne pivnice. 

Skalné obydlia. Tu je úloha pomerne jednoduchá. 
Známe, obytné a stále obývané skalné obydlia sú iba 
v Brhlovciach. Píše o nich už Matej Bell vo svojom 
diele o Uhorsku Notitia novae historico-geographica 
z roku 1742. Podľa fotografií boli obývané až do roku 
1950 aj Lišovské dúpänce. 

Najmenej známe sú dúpänce. Neverili by ste, ale 
slovo „dúpä“ je spisovné, jazykovo veľmi staré. V 
slovenčine znamená brloh, nora, pelech. V češtine je 
to podobné – doupě, nora, pelech, poľsky legowisko, 
rusky логово, ukrajinsky лігво, slovinsky je to dupa 
alebo den. Tento termín pozná aj maďarčina, rumunči-
na, angličtina a na neuverenie aj turečtina. Porovnaním 
významu týchto slov je zrejmá ich funkcia a účel. Je to 
skrýša pre prípad nepohody, nebezpečenstva. 

Ako vznikli? Podmienky budovania skalných 
obydlí sú: výskyt mäkkých sopečných hornín, spra-
vidla neovulkanických tufov; výskyt svahov vhodných 
pre čelný výkop dutín; dôvod vzniku, potreba, ich his-
torický kontext; sprievodné klimatické faktory, naprí-
klad pre vznik vínnych pivníc.

Kedy a prečo vznikli? Tu sme ,,na ten-
kom ľade”. Ak sa o nich dočítate, sú to iba dohady. 
Začnime vínnymi pivnicami. Tam je vek viazaný na 
vznik vinohradníctva. O Sebechleboch je zmienka, že 
,,Víno sa tu pestovalo už v 13. storočí a v 16. storočí 
sa začali kopať pivnice”. Najstarší, vyše 300-ročný 
dátum (vročenie), vytesaný na tamojšej pivnici, je z 
roku 1707. O skalných obydliach v Brhlovciach sa po-
písalo dosť. Problémom sú dúpänce. Vročenia nemajú. 
Sú buď na neprístupných alebo odľahlých miestach. 
Prečo? Ak pripustíme predpoklad, že sú to skrýše, 
čomu nasvedčuje aj ich typológia, tak potom je na 
mieste otázka: Kedy sa bolo treba skrývať? Vhodným 
príkladom sú dúpänce v Hontianskych Tesároch. Sú 
asi 20 metrov nad dnom údolia, na skoro kolmom 
svahu. Alebo v Ľuboreči sú dva kilometre za dedinou. 
Dúpänce sú vytesané v mäkkých sopečných tufoch 
až pyroklastikách, výnimočne v andezite (Budiná) vo 
veľkosti priemernej malej izby. Ich realizácia musela 
trvať niekoľko mesiacov, možno aj rokov. Čo nútilo 
ľudí budovať tieto „zariadenia“?   

Zaujímavý je nápis v „dvojdierke“ v Tesároch z 
roku 1944: Druhá svetová vojna. Dôvod skrývať sa. 
Andrej Kmeť podrobne opisuje dúpänce v roku 1902. 
Ľudová tradícia hovorí o tatárskom či tureckom Hontianske Tesáre – Dúpänce, tzv. dvojdierka, pohľad zdola a z vnútra
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„pôvode“. To „tatárske“ obdo-
bie je z XIII. storočia, keď naše 
územie v roku 1241 vyplienili 
Mongoli. Ako rýchlo prišli, tak 
aj odišli. Presnejšie, boli tu 
od marca 1241 do polovice 
roku 1242. Turecké obdobie 
je dlhé, v XVI. a XVII. storočí. 
Podľa toho, aké dátumy spočí-
tame, Turci tu boli 173 rokov, 
od bitky pri Moháči v roku 
1526, keď porazili uhorské 
vojská, až po rok 1699, keď 
Karlovacký mier potvrdil oslo-
bodenie Uhorska od tureckej 
nadvlády. V skutočnosti to bolo menej rokov.

Prvé nebezpečné vpády na územie Slovenska sú 
z rokov 1530 –1540. Napríklad obec Hontianske 
Nemce bola napadnutá v roku 1543. Hrad Novohrad 
obsadili Turci v roku 1544. Hrad Dregély v Honte bol 
Turkami dobytý v r. 1552 a okupovaný až do r. 1593 
a znovu na krátke obdobie v r. 1685. Šahy, kde bol 
opevnený kláštor, boli dobyté v r. 1552, až do r. 1595, 
keď boli Turci vyhnaní. V roku 1552 bola v blízkych 
Plášťovciach veľká bitka za účasti asi 22 000 voja-
kov. Turci vyhrali. V roku 1554 padli hrady Fiľakovo 
a v r. 1575 Modrý Kameň a Divín. Turci robili na naše 
územie neustále nájazdy. Veľmi časté boli v rokoch 
1552 – 1593. Po páde Nových Zámkov v roku 1663 
nastalo ďalšie kruté obdobie. Hlavne  v rozmedzí rokov 
1664 – 1685. Až porážka Turkov pri Nových Zámkoch 
v roku 1685 znamenala koniec ich expanzie a inten-
zívnych nájazdov. Od roku 1543 po rok 1685 uplynulo 
141 rokov. To je 6 –7 ľudských generácií. 

Obdobia rokov asi 1552 – 1593 a 1664 – 1685 boli 
zrejme najťažšie. Ale aj medzitým sa časy neistého 
prímeria striedali s náhlymi prepadmi a rabovačkami. 
Kedy bolo to kľúčové obdobie potreby schovať sa a 
súčasne mať čas potrebný na výstavbu? To obdobie je 
zrejme ukryté medzi polovicou XVI. storočia a druhou 
polovicou XVII. storočia. Stačí. Nebudeme špekulovať. 
Nechajme to historikom.

Je tu ešte nejaký kontext? Málokto si 
dnes uvedomuje rozsah a trvanie tureckého pustoše-
nia. Turecká expanzia znamenala krátke lúpežnícke ná-
jazdy, keď Turci rabovali a unášali našich obyvateľov. 
Druhou formou bola stála okupácia a dane. Naturálne, 
finančné, zbedačujúce. Ostala zranená, utýraná pa-
mäť. Ostalo aj niečo pozitívne? Po Turkoch tu ostalo 
veľa stôp. Tie sa stali neoddeliteľnou súčasťou nášho 
kultúrneho dedičstva. Pevnosti akými bolo Komárno, 
Nové Zámky, Leopoldov, boli vrcholom vtedajšieho for-

tifikačného umenia. Boli opevnené banské mestá. 
Vybudovali sa dodnes stojace bastiony v Kremnici, 
Zvolene, boli opevnené kláštory, napríklad Bzovík. 
Boli budované šance a valy. Napríklad v Bielych 
Karpatoch a na Kysuciach, iniciované Těšínskym 
kniežactvom! Poviete si, až tak ďaleko? Známa je 
tragédia posádky šancí v Hrozenkovskom priesmy-
ku v r. 1663 na Moravsko-Slovenskom pomedzí, 
ktorá bola pobitá Turkami. Ostali aj miestopisné 
názvy ako vartovky, hlásky, stráže. Z nich bola po-
zorovaná a signalizovaná poloha a pohyb nepriateľa. 
Najznámejšia vartovka je pri Krupine. Ostali aj iné 
miestopisné názvy, napr. Tatárska lúka na severnom 
svahu Sitna, Turecký jarok pri Šahách. Známy Trúbiaci 
kameň alebo Tatárska píšťaľa v Sucháni. Mimo iné to 
dokumentuje aj mystifikáciu našej pamäti, keď Turkov 
a rovnako aj Mongolov nazývame Tatármi. Na našom 
území sú aj tzv. turecké mosty v Poltári, Hnúšti, Novej 
Vsi nad Žitavou, i keď ich spojitosť s Turkami nemusí 
byť preukázateľná. 

Súčasťou našej kultúry sú aj historické záznamy, 
eposy, povesti, básne. Najznámejšiu z nich Turčín 
Poničan zveršoval Samo Chalúpka v roku 1863 na zá-
klade spievanky, ktorú počul na Ponikách. Ospevuje 
osud obce Poníky, ktorú Turci prepadli v roku 1678 
a zabili 18 obyvateľov. Viac ako tristo údajne od-
vliekli do Turecka. Známy je aj román Jozefa Horáka 
Sebechlebskí hudci (1947), sfilmovaný v r. 1975, a aj 
film Majster kat z r. 1966. Povesti o Turkoch. Koľko 
že ich je? A skoro po celom Slovensku. Napríklad 
o Turkovom brale v Hornom Tisovníku. Vo vzdiale-
nej Dobšinej existujú údajne z dôb, keď sa tu pred 
Turkami skrývali celé rodiny. Zaujímavé indície. A k 
tomu,  žiaľ, naša riedka pamäť. Ostali aj erby obcí a 
miest, zemianskych a šľachtických rodín, so symbol-
mi z dôb tureckej expanzie. V Gemeri sa nachádza 
okolo štyridsať evanjelických kostolov s tureckým 

Hontianske Tesáre – Dúpänce, tzv. osemdierka, pohľad z vnútra a zdola

Typy skalných obydlí v Honte
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polmesiacom na veži, ktorými sa údajne označovali 
tie dediny, ktorým moslimovia „neubližovali“. To bola 
druhá stránka mince mocných rodov, ktoré s Turkami 
spolupracovali.

Čo s tým ďalej? Na našu škodu, toto obdobie, 
keď sme boli hraničným štátom kresťanskej Európy, 
vôbec nevieme využiť a spropagovať. Viacero našich 
múzeí vlastní a vystavuje turecké artefakty. Stála 
výstava je na Novom zámku v Banskej Štiavnici. 
V roku 2009 bola výstava Turci na Slovensku v 
Bebekovej bašte Fiľakovského hradu a v roku 2010 v 
Slovenskom národnom múzeu v Bratislave. Vyšlo aj 
niekoľko kníh o tomto období. Málo! Na taký bohatý 
príbeh je to veľmi, veľmi málo...

Nostalgický záver. Dúpänce, dúpence, dúpy, 
sú prírodno-kultúrnym fenoménom v krajine. Nevidno 
ich „len tak“. Musíte ísť za nimi pešo a hľadať ich. Sú 
tak trochu záhadnou pamäťou krajiny. Stopou dávnych 
čias. Možno aj mementom o časoch planých. Svojou 
prítomnosťou  a tichým čakaním však ozvláštňujú kra-
jinu. Niečo pripomínajú, čo by inak zabudnuté bolo... 
Hont vďaka nim získal niečo, čo ho možno „turisticky 
zobudí“. Tak, ako sme sa to pokúšali na konferencii 
Šanca pre neznáme krajiny v Dudinciach v septembri 
2011. Ale to už je ďalší príbeh. Pretože niektoré príbe-
hy majú začiatok v budúcnosti. 

doc. Ing. Peter Jančura, PhD. 
TU Zvolen 
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Svetové konferencie 

V poradí už 8. svetový kongres Medzinárodnej asociácie pre krajinnú ekológiu (IALE) sa 
konal v hlavnom meste Číny, Pekingu, od 18. až 23. augusta 2011. Pre krajinu akou je Čína, 
bol názov podujatia – Krajinná ekológia pre udržateľné životné prostredie a kultúru – veľmi 
výstižný. Čína s rozlohou 9 596 960 km2 je taká veľká ako USA alebo celá Európa až po 
Ural. Čína má v súčasnosti viac ako 1,3 miliardy obyvateľov, čo z nej robí najľudnatejší štát 
sveta. Úradným jazykom je čínština, ale 
žije v nej asi 55 rôznych etnických menšín. 
Väčšina Číňanov obýva východnú oblasť 
– úrodnú Veľkú čínsku nížinu. Na juhozá-
pade sa nachádza Tibetská náhorná plo-
šina, ktorú z južnej a juhozápadnej strany 
obklopujú Transhimaláje a Himaláje, kde 
sa v nadmorskej výške 8 848 m vypína 
najvyšší bod krajiny i sveta Mount Everest. 
V Číne teda dominuje multikulturalita a vy-
soká diverzita prírodných podmienok.

Organizátori svetového 
kongresu

8. svetový kongres IALE usporiadala 
Čínska asociácia pre krajinnú ekológiu, 
Ekologická spoločnosť Číny v spolupráci a 
s podporou ďalších čínskych univerzitných 
a akademických pracovísk. V posledných 
rokoch môžeme sledovať v Číne nebývalý 
rozvoj vedy, vrátane krajinnej ekológie. 
A aj to bol jeden z dôvodov, že sa Čína už 
v roku 2007, počas 7. svetového kongres 
IALE 2007 vo Wageningene (Holandsko), 
uchádzala o zorganizovanie tohto poduja-
tia. Vedeckými koordinátormi 8. svetového 
kongresu IALE boli Bruce Jones, vedúci 
pracovník Amerického geologického 
prieskumu, ktorý bol v rokoch 2007 až 
2011 prezidentom IALE a Bojie Fu, profe-
sor krajinnej ekológie Výskumného centra 
pre ekologické a environmentálne vedy 
Čínskej akadémie vied a viceprezident 
IALE pre funkčné obdobie 2009 až 2013.

Miesto kongresu – Peking
Podľa aktuálnych údajov na Wikipédii 

má Peking ako metropolitná oblasť 11,24 
mil. obyvateľov, čím sa zaraďuje na prieč-
ku 25. najľudnatejšieho mesta sveta. Naši 
sprievodcovia v Číne nám však potvrdili, 
že v skutočnosti má táto metropolitná 
oblasť už viac ako 18,5 mil. obyvateľov. 
Peking prešiel búrlivou históriou, ktorej 
začiatky môžeme pozorovať už v polovici 
3. tisícročia pred Kr. V 13. storočí mesto 
bolo vydrancované vojskami Džingischána. 
Počas ďalších dvoch storočí sa spamätá-
valo z porážky, aby sa v 15. storočí stalo 
najdôležitejším mestom celej Číny. 

K významným zmenám v Pekingu 
došlo najmä za posledných 60 rokov. 
Komunisti významne pretvorili mesto na 
svoj obraz, strhli veľa oslavných oblúkov, 
zbúrali vonkajšie hradby, chrámy, vybu-
dovali široké bulváre a moderné sídliská. 
Stará tradičná zástavba bola už z veľkej 

Krajinná ekológiaKrajinná ekológia  pre udržateľné životné 
prostredie a kultúru
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časti zlikvidovaná a v tomto trende sa stále ešte pokračuje. 
8. svetový kongres IALE sa uskutočnil v areáli Letných olympijských hier, ktoré sa 

konali v Pekingu v roku 2008. Pre Peking to znamenalo ďalšie prelomové obdobie v jeho 
histórii. Vďaka nim sa prebudovala veľká časť tejto metropoly, vznikli nové štvrte, trasy 
metra a, samozrejme, aj športoviská. Výstavba areálu si vyžiadala zbúranie veľkých plôch 

staršej obytnej zóny. Zo stavieb v rámci 
areálu Letných olympijských hier sú zná-
me napr. vtáčie hniezdo, plavecký štadión 
a svetielkujúca veža. Kongres sa realizo-
val v bývalom Presscentre olympijských 
hier, ktoré dnes slúži ako miesto mnohých 
vedeckých a odborných podujatí.

Priebeh a zhodnotenie 
kongresu

Svetové kongresy IALE predstavujú pre-
stížne krajinnoekologické podujatia a kona-
jú sa každé štyri roky. Kongresy vždy dáva-
jú účastníkom jedinečnú príležitosť získať 
obraz o súčasnom stave a perspektívach 
smerovania krajinnej ekológie vo svete a 
vytvoriť priestor na nadviazanie kontaktov 
a osobných stretnutí krajinných ekológov 
zo všetkých kontinentov. Aj na tomto, 8. 
svetovom kongrese, si mohli účastníci 
vypočuť v rámci plenárnej časti a v rámci 
sympózií prednášky svetových renomova-
ných krajinných ekológov. Tieto boli veno-
vané zásadným témam krajinnej ekológie. 
Z množstva prednášok vyberáme:

• úvodné plenárne prednášky – Richard 
Forman: Landscape Ecology Principles 
Incorporated into Other Fields for 
Solutions on the Land, Paul Opdam: Planning 
for landscape services: linking human be-
nefits to landscape systems, Jianguo Wu: 
The State-of-the-Art of Urban Landscape 
Ecology: Key Issues and Future Directions, 
Joan Iverson Nassauer: Ecological design: 
Marking landscapes to protect ecosystem 
services

• záverečné plenárne prednášky – 
Dr. Robert Costanza: Landscapes for sustai-
nable well-being of humans and the rest 
of nature, Gloria Pungetti: Biocultural diver-
sity for sustainable cultural, sacred and 
ecological landscapes, Bojie Fu: Landscape 
Ecology for Sustainable Environment.

Kongres bol tematický zameraný na tieto 
oblasti: resiliencia a adaptačná kapacita so-
ciálno-ekonomických krajinných systémov; 
obnova biodiverzity a jej prispôsobenie sa 
klimatickým zmenám; krajinnoekologická 
ekonómia: hodnotenie ekosystémových 
služieb v krajine; adaptačný manažment 
krajiny: prehodnotenie prístupov k monito-
ringu a indikátorom, a aj k úlohe modelov; 
krajinná ekológia a jej aplikácia v chápaní 
kultúrnej krajiny, ako aj spracovanie pôvod-
ných poznatkov o krajine; krajina a človek: 
prepojenie vnímania povrchov krajiny a 

Vstupný portál 8. svetového kongresu IALE

Plenárneho zasadnutia sa zúčastnili renomovaní svetoví krajinní ekológovia (zľava: Bojie Fu, 
Shirong Liu, Changqing Song, Richard Forman, Yonglong Yü, Bruce Jones, Guotai Zhuang, 
Felix Kienast)

Významný svetový krajinný ekológ Richard Forman na plenárnej prednáške 8. svetového 
kongresu IALE
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Medzinárodné organizácie

kvality života človeka (vrátane urbánnych priestorov); udrža-
teľná energia a udržateľná krajina; genetika krajiny (aplikácia 
sieťových teórií, zachovanie konektivity); multifunkčná krajina; 
krajinná ekológia a ekosystémové poruchy; krajinná ekológia a 
udržateľnosť pobreží a morí.

Hodnotenie kongresu
Podľa záverečného zhodnotenia organizátorov sa tohto 

svetového kongresu zúčastnilo cca 850 účastníkov. Najviac 
účastníkov bolo z Ázie 554 (65 %), potom nasledovala Európa 
139 (16 %) a Severná Amerika 80 (9 %). Okrem toho 11 účast-
níkov bolo z Oceánie, 11 z Afriky a 9 z Južnej Ameriky. Najvyšší 
počet účastníkov, a to 465, bol z hosťujúcej krajiny Číny. Pre 
porovnanie uvádzame, že na predchádzajúcom 7. svetovom 
kongrese sa zúčastnilo cca 750 účastníkov.

Okrem plenárnych častí kongresu sa uskutočnilo 35 sympó-
zií. Spolu bolo prezentovaných 529 prezentácií a 133 posterov. 
Celkový počet abstraktov publikovaných v zborníku abstraktov 
bol 765. Najviac prezentácií a posterov sa zaoberalo urbánnou 
ekológiou (spolu 137). Nasledovali tieto témy: biodiverzita a 
kultúra (121), plánovanie a manažment (96), vody a hydroló-
gia (84), ekosystémové služby a ich hodnotenie (67), zmeny 
štruktúry krajiny (57), štruktúry a procesy (49) a zmeny klímy 
(47). Bolo preto veľmi náročné vybrať si z bohatého programu 
kongresu to najzaujímavejšie, keďže paralelne prebiehali pred-
nášky vo viac ako 10 rôznych miestnostiach. V rámci sympózií 
bolo z hľadiska počtu príspevkov najväčším sympózium SURE 
(Society for Urban Ecology) – Spoločnosť pre urbánnu ekoló-
giu, ktorá dohliada na rozvoj poznatkov o urbánnej ekológii a 
zabezpečuje ich implementáciu v praxi. Prostredníctvom SURE 
sa posilňuje kontakt a dialóg medzi vedcami (výskumníkmi) za-
interesovaných akademických komunít a zástupcami z praxe, a 
to v širokom medzinárodnom inštitucionálnom kontexte. SURE 
sympózium organizoval profesor Jürgen Breuste z Rakúska a 
prebiehalo ako jediné kontinuálne počas celého svetového kon-
gresu. Členilo sa na samostatné tematické bloky a v rámci neho 
odzneli prezentácie 50-tich účastníkov.

Slovenskí krajinári na kongrese
Aj slovenskí krajinní ekológovia vystúpili s dvomi prednáška-

mi v rámci sympózia SURE. Okrem toho slovenskí účastníci 
na kongrese prezentovali 1 ďalšiu prednášku a 5 posterov. 
K 8. svetovému kongresu IALE pripravili brožúru Kozová, 
Hrnčiarová et al. History and Current State of Landscape 
Ecology in Slovakia. Spolu sa na kongrese distribuovalo 
280 kusov tejto 34-stranovej publikácie, predstavujúcej vý-
voj slovenskej krajinnej ekológie, jej prínos k medzinárodnej 
spolupráci, vrátane vzniku IALE. Brožúrka tiež poskytuje 
prehľad o medzinárodných sympóziách organizovaných 
pravidelne každé tri roky na Slovensku a úlohách či posla-
ní Slovenskej asociácie pre krajinnú ekológiu (IALE-SK). 
Doplnená je predstavením inštitúcií zaoberajúcich sa krajin-
nou ekológiou na Slovensku. 

Záverečnú diskusiu Svetového kongresu za okrúhlym stolom viedli špičkoví odborníci zo 
všetkých častí sveta, ktorí predstavili svoje vízie hlavných úloh krajinnej ekológie a jej budú-
ce smerovanie. Organizátori kongresu v rámci záverečného zhodnotenia uviedli aj 10 „najho-
rúcejších“ kľúčových slov, ktoré boli použité v zaslaných abstraktoch. Najfrekventovanejšími 
kľúčovými slovami boli: mesto/urbánny (158), biodiverzita (148), krajinná štruktúra (130), 
plánovanie, návrhy, manažment (127), ekologické hodnotenie a ekosystémové služby 
(125), procesy v krajine (111), lesy (95), zmeny v krajine (81), voda, hydrologický (65) a 
modelovanie a simulácia (61). Veľmi malá pozornosť bola venovaná pobrežným zónam.

Sprievodné podujatia svetového kongresu
V rámci plenárneho zhromaždenia boli predstavení novozvolení funkcionári IALE. Novým 

prezidentom na funkčné obdobie 2011 až 2015 sa stal Felix Kienast (Švajčiarsko), ktorý bol 
dlhoročným hlavným redaktorom Bulletinu IALE. Funkciu generálneho sekretára bude zastá-
vať Thomas C. Edwards (USA). Aj na ďalšie funkčné obdobie bol zvolený doterajší poklad-
ník Ralf-Uwe Syrbe (Nemecko). Hlavným redaktorom Bulletinu sa stal Benjamin Burkhard 
(Nemecko). Dva posty viceprezidentov budú v najbližšom štvorročnom období zastávať 

Giovanni Zuzlini (Taliansko) a Jean Paul Metzger (Brazília). O organizáciu ďalšieho 9. sveto-
vého kongresu IALE 2015 prejavili záujem americkí a švajčiarski krajinní ekológovia.

Kvôli úplnosti treba dodať, že pred oficiálnym začiatkom 8. svetového kongresu sa 
konalo 5 intenzívnych kurzov zameraných na rozvoj udržateľných urbánnych priestorov, 
výskumné metódy a rozvoj „kariéry“ v krajinnej ekológii, krajinné modely/schémy, analýzu 
konektivity a priestorové modelovanie dynamiky lesnej krajiny. Účastníci kurzov (doktoran-
di, mladí vedeckí pracovníci, učitelia vysokých škôl) získali o ich absolvovaní certifikáty. 
Jeden deň kongresu bol venovaný odborným exkurziám. Výber exkurzií bol veľmi pestrý a 
účastníci mali možnosť vidieť mnohé kultúrnohistorické miesta v Pekingu a jeho okolí, príp. 
navštíviť ekofarmy alebo významné lokality rôznych typov mokradí. V stánkoch renomo-
vaných nakladateľstiev (napr. Springer, Cambridge Studies in Landscape Ecology, Oxford) 
si bolo možné zakúpiť tituly kníh, zborníkov a časopisov súvisiacich s krajinnou ekológiou.

Pozn.: Podrobné informácie o priebehu 8. svetového kongresu IALE 2011 (zoznam 
sympózií, otvorených zasadnutí a workshopov) sú zverejnené v Bulletine IALE (Vol. 29 
no. 3 Sept 2011).

Mária Kozová, Katarína Pavličková a Eva Pauditšová

Titulná strana brožúry o slovenskej krajinnej ekológii pripravenej k 8. svetovému kongresu IALE

Veľký čínsky múr bol zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva v roku 1987. Záber je z lokality Badaling
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Corine

Porovnanie s krajinnou pokrývkou Európy a hlavné trendy zmien
Krajinná pokrývka Slovenska, vyhodnotená na základe metodiky Corine naposledy v roku 2006, zostala v značnej 

miere podobná stavu z roku 2000. Umelé povrchy (prevažne sídla a priemyselné areály) pokrývali 6 %, poľnohospo-
dárske plochy 48 % a lesná krajina 45 % územia. Zvyšok tvorili prirodzená vegetácia, plochy bez vegetácie, mokrade 
a vodné plochy. Pre porovnanie, krajinnú pokrývku Európy (pozn. 36 krajín bez Spojeného kráľovstva, Veľkej Británie 
a Severného Írska, Švajčiarska a Grécka) charakterizuje 4 % zastúpenie umelých povrchov, 42 % poľnohospodárskej 
pôdy a 35 % lesnej krajiny. Oproti Slovensku je tu výrazne vyššie zastúpenie prirodzenej vegetácie (8 %), plôch bez 
vegetácie (6 %), ako aj mokradí (2 %) a vodných plôch (3 %).

Po významných politických a ekonomických zmenách v deväťdesiatych rokoch 20. st. bolo obdobie rokov 2000 – 
2006 na Slovensku charakteristické stabilizáciou krajinnej pokrývky. Oproti rokom 1990 – 2000 sa priemerný ročný 

Krajinná pokrývka Slovenska
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Krajinná pokrývka Slovenskej republiky v roku 2006

Hlavné typy zmien krajinnej pokrývky v rokoch 2000 – 2006

podiel zmien znížil o polovicu. Dôvodom bolo zníženie 
intenzity všetkých hlavných hnacích síl zmeny krajinnej 
pokrývky (mierny útlm urbanizácie, stabilizácia poľno-
hospodárskeho využívania a lesného hospodárstva).

Oproti roku 2000 nastali najvýznamnejšie zmeny v 
rozlohe poľnohospodárskej pôdy. Výmera ornej pôdy a 
trvalých kultúr poklesla o 5 600 ha (-0,3 % oproti stavu 
v roku 2000) a trávnych porastov a mozaík o 1 100 ha 
(-0,2 %). Na druhej strane, zalesnené plochy vzrástli o 
3 600 ha (0,2 %) a umelé povrchy sa rozšírili o 3 100 
ha (1,2 %). Z pohľadu Európy bol vývoj kvantitatívne 
odlišný. Aj tu poklesla výmera poľnohospodárskej pôdy 
(-0,2 % orná pôda a -0,3 % trávne porasty) a vzrástol 
podiel lesnej krajiny (0,1 %), no menej výrazne ako na 
Slovensku. Výrazne poklesli rozlohy prirodzenej ve-
getácie (-0,4 %), plôch bez vegetácie (-0,2 %), ako aj 
mokradí (-0,4 %). Rapídne však vzrástol podiel umelých 
povrchov (3,4 %). Urbanizácia Európy rastie kontinuálne 
približne rovnakým tempom (0,6 % ročne) už od prvého 
Corine mapovania v roku 1990.

Medzi najvýznamnejšie hnacie sily zmien krajiny 
Slovenska, popri vnútorných zmenách v rámci poľno-
hospodárstva a lesného hospodárstva, patrilo zanecha-
nie hospodárenia na poľnohospodárskej pôde spojené 
s následnými zárastovými procesmi a výstavba prie-
myselných plôch a dopravnej infraštruktúry. Zmeny v 
poľnohospodárskych plochách boli spôsobené hlavne 
extenzifikáciou využívania, čo sa prejavilo zmenou 
ornej pôdy na pasienky a poľnohospodárske mozaiky.

Rozširovanie sídiel sa spomalilo, 
v zábere pôdy dominuje výstavba

Až 85 % z celkovej rozlohy umelých povrchov tvorí 
sídelná zástavba. Priemyselné a obchodné areály sa po-
dieľajú 11 % a dopravné siete a areály ťažby či skládok 
zhodne po 2 %. Celkovo možno charakterizovať zmeny v 
umelých povrchoch oproti rokom 1990 – 2000 miernym 
útlmom. Vznik nových urbanizovaných plôch sa koncen-
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Výstavba rýchlostnej komunikácie Žiar nad Hronom

Corine Land Cover a Krajinné účty

Krajinná pokrývka Slovenska bola spracovaná pod-
ľa metodiky Corine (Coordination of Information on the 
Environment) Land Cover zo satelitných snímok v nepra-
vých farbách v mierke 1:100 000. V prvom kroku boli 
identifikované zmeny v porovnaní s predchádzajúcim 
stavom v roku 2000. Výsledkom je mapa zmien krajin-
nej pokrývky v rokoch 2000 – 2006. Krajinná pokrýv-
ka pre rok 2006 vznikla ako súčet krajinnej pokrývky 
2000 a identifikovaných zmien 2000 – 2006 v súlade s 
metodikou Corine LC. Viac na: http://www.eea.europa.
eu/publications/COR0-landcover

Zmeny krajinnej pokrývky boli vyhodnotené použitím 
metodiky Krajinných účtov (Land accounts) vyvinutej 
na EEA. Pre jednoduchšiu interpretáciu zmien krajinnej 
pokrývky je v krajinných účtoch pôvodných 44 tried zo-
skupených do ôsmich tried (umelé povrchy, orná pôda 
a trvalé kultúry, trávne porasty a poľnohospodárske 
mozaiky, zalesnené plochy, prirodzená vegetácia, plo-
chy bez vegetácie, mokrade a vodné plochy). Jednotlivé 
typy zmien, tzv. toky krajinnej pokrývky (land cover 
flows) charakterizujú sociálno-ekonomické procesy, kto-
ré spôsobujú zmenu krajinnej pokrývky. Viac o krajin-
ných účtoch: http://www.eea.europa.eu/publications/
eea_report_2006_11

Analýza bola ukončená v roku 2010, nové mapova-
nie sa začne v roku 2012.
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Sekundárna sukcesia v Kremnických vrchoch

troval hlavne v okolí Bratislavy a ostatných väčších 
miest a v oblastiach budovania nových rýchlostných 
komunikácií (Žilina a Poprad). V zábere pôdy výrazne 
dominujú plochy stavenísk (53 %) a priemyselných are-
álov (30 %). Výstavba nových obytných priestorov sa 
oproti predchádzajúcemu obdobiu výrazne spomalila. 
Urbanizované plochy vznikli takmer výlučne (94 %) na 
poľnohospodárskej pôde (z toho 55 % na ornej pôde). 
Kým v Európe je zloženie urbanizovaných plôch po-
dobné slovenskému (prevaha bývania), v zábere pôdy 
dominuje nová nesúvislá sídelná zástavba nasledovaná 
v tesnom závese plochami stavenísk. Priestorovo sú no-
vovzniknuté umelé povrchy lokalizované hlavne v okolí 
veľkých miest a popri morskom pobreží.
Extenzifikácia hospodárenia a zníženie 

rozlohy poľnohospodárskej pôdy
Väčšina poľnohospodárskej pôdy na Slovensku je vy-

užívaná ako orná pôda (70 %), zvyšok tvoria hlavne poľ-
nohospodárske areály s výrazným zastúpením prirodze-
nej vegetácie (14 %) a trávne porasty (11 %). Okrem už 
spomenutého celkového úbytku  poľnohospodárskych 
plôch v porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo k 
výraznej stabilizácii využívania. Identifikované zmeny v 
krajinnej pokrývke indikujú zníženie intenzity obhospo-
darovania smerom od ornej pôdy ku trávnym porastom 
(približne 2 800 ha) hlavne na Podunajskej nížine či až 
k úplnému zarasteniu plôch pôvodne trávnych porastov 
prechodnými lesokrovinami (3 600 ha) hlavne na sever-
nom a východnom Slovensku. Na rozdiel od Slovenska, 
len niečo cez 50 % z celkovej poľnohospodárskej pôdy 
v Európe sú polia. Podiel trávnych porastov a oblastí so 
zmiešaným využívaním je vyšší. Zníženie rozlohy tu bolo 

spôsobené najmä záberom pôdy urbanizáciou (takmer 
75 %), zvyšok sa zmenil na prechodné lesokroviny a 
vodné plochy. Priestorovo najrozsiahlejšie zmeny sú v 
poľnohospodárstve viazané na strednú Európu (Česko, 
Maďarsko, Poľsko) a Írsko, Portugalsko či Španielsko.

Lesy ako najdynamickejšia trieda 
krajinnej pokrývky

Takmer polovicu slovenských lesov v roku 2006 tvo-
rili listnaté, zvyšných 23 % hličnaté a 18 % zmiešané 
lesy. Prechodné lesokroviny pokrývali 10 % zalesnenej 
krajiny. Plošne najrozsiahlejšie zmeny krajinnej pokrýv-
ky Slovenska sa v období rokov 2000 – 2006 odohrali v 
lesnej krajine. Nielenže vzrástla absolútna rozloha lesov 
(o 3 600 ha), ale na 5,5 % lesnej krajiny (približne 600 
tisíc ha) sa zmenil charakter krajinnej pokrývky, čo z le-
sov robí najdynamickejšiu triedu krajinnej pokrývky. Je 
to, pochopiteľne, dôsledok pravidelného manažmentu 
lesa (detekcia vyťažených plôch a ich následného zales-
nenia na satelitných snímkach), ale aj rozsiahlych les-
ných kalamít, ktoré sa udiali v sledovanom období (napr. 
vetrová smršť v Tatrách v novembri 2004). Nové plochy 
lesa vznikli najmä na opustených poľnohospodárskych 
pozemkoch. Aj keď sa zastúpenie typov lesa v Európe 
líši od slovenského hlavne v dôsledku biogeografických 
odlišností, trendy zmien v zalesnenej krajine sú obdob-
né. Ide hlavne o zarastanie krajiny v dôsledku upúšťania 
od hospodárenia na poľnohospodárskej pôde. Čo sa 
týka celkovej rozlohy zmenenej krajinnej pokrývky,  lesy 
v Európe, rovnako ako na Slovensku, predstavujú triedu 
s najrozsiahlejšou zmenou.

Záverom môžeme konštatovať, že zmeny krajinnej 
pokrývky Slovenska medzi rokmi 2000 – 2006 koreš-

Fo
to

: B
ra

ni
sla

v 
Ol

ah

pondujú v hlavných rysoch s celoeurópskymi trendmi. 
Ide prevažne o zvyšovanie podielu umelých povrchov 
budovaním nových obytných priestorov, priemyselných 
areálov a dopravnej infraštruktúry, úbytok poľnohospo-
dárskej pôdy na jednej strane kvôli postupujúcej urbani-
zácii, na strane druhej kvôli upúšťaniu od hospodárenia 
s následným zarastaním drevinami a nárast rozlohy 
zalesnenej krajiny. 

Podrobnú analýzu zmien krajinnej pokrývky 
Slovenska a ostatných európskych krajín spracovala 
Európska environmentálna agentúra na svojej interneto-
vej stránke: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/
figures/land-cover-2006-and-changes.

Interaktívny prehliadač krajinných účtov 2000 – 
2006 je dostupný na: http://dataservice.eea.europa.
eu/PivotApp/pivot.aspx?pivotid=501.

doc. Ing. Branislav Olah, PhD.
Európska environmentálna agentúra (EEA) Kodaň, Dánsko
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Panónske travinno-bylinné porasty 
na vnútrozemských dunách a viatych 
pieskoch zahŕňajú špecifické biotopy, 
odlišné od prímorských biotopov svo-

jím pôvodom, geografickou izolovanosťou (a tým aj druhovou diverzitou v zlože-
ní porastov) a v neposlednom rade aj odlišnosťami v tradičnom využívaní krajiny 
(manažmentom). Hlavným ekologickým faktorom je pohyb pieskových dún a pri-
rodzená veterná erózia. Sú pre ne charakteristické vysoko špecializované rastlinné 
aj živočíšne druhy. Rastliny tolerujú aktívne premiestňovanie piesku, zahrňujúce aj 
ich úplné prekrytie pieskom. Piesky sú kyslé, neutrálne až zásadité, chudobné na 
živiny. Zapojenie aj druhová štruktúra porastov na pieskoch sa strieda v závislosti 
od toho, či ide o vrcholy duny alebo drobné preliačeniny medzi dunami. Porasty na 
pieskoch sa viažu na panónsku fytogeografickú oblasť (Panonicum) a to na lokality, 
kde sa počas pleistocénu a holocénu v meandroch najväčších riek – na dolnom toku 
Moravy, Dunaji, Tise, vytvárali podmienky pre sedimentáciu naplavených pieskov, 
následne vyvievaných z riečnych sedimentov. Preto sa najväčšie plochy vytvorili na 
Borskej nížine, Podunajskej rovine a v menšej miere na Východoslovenskej nížine. 
Najrozsiahlejší komplex pieskových dún sa zachoval na Borskej nížine (Záhorie) v 
oblasti od Lozorna až po alúvium Myjavy. Na Podunajskej a Východoslovenskej níži-
ne sú v súčasnosti veľmi maloplošné, ohrozené nedostatkom obhospodarovania.

Flóra
Pre všetky panónske travinno-bylinné porasty na pieskoch sú charak-

teristické druhy panónskych a kontinentálnych stepí, z ktorých niektoré sú 
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Manažmentové modely pre záchranu travinných biotopov

Viate piesky – jeden z najohrozenejších biotopov 
endemity. Výrazne sú zastúpené panónske endemity Dianthus serotinus, Festuca 
vaginata subsp. vaginata a subsp. dominii, Gypsophila fastigiata subsp. fastigiata, 
Colchicum arenarium, Iris arenaria, Pulsatilla pratensis subsp. flavescens, 
P. zimmermannii a Onosma pseudoarenaria subsp. tuberculata. 

Pieskomilné druhy ako Colchicum arenarium, Alkanna tinctoria, Iris arenaria, 
Epherda distachya, Syrenia cana patria na Slovensku medzi kriticky ohrozené 
(Feráková et al. 2001). Populácie týchto druhov (okrem druhu Syrenia cana) 
sa na Slovensku nachádzajú iba v komplexe Čenkovského lesa, na severnej 
hranici svojho celkového areálu. Naviac, Colchicum arenarium a Iris arenaria 
patria medzi druhy európskeho významu, ktoré sú chránené smernicou 
o biotopoch.

Fauna
Biotopy viatych pieskov sú obývané charakteristickými spoločenstvami živo-

číchov. Ich výskum na Slovensku sa však v minulosti zameriaval len na vybra-
né skupiny fauny a prevažne na chránené územia. Jednou z charakteristických 
skupín bezstavovcov sú pavúky (Araneae). Typickými psamofilnými druhmi 
sú napr. pradiarka Steatoda meridionalis a kriticky ohrozený druh skákavky 
Yllenus vittatus, ktorých nálezy z pieskov Borskej nížiny sú prvými dokladmi 
z územia Slovenska (Gajdoš & Svatoň 2008). Významnou skupinou bezstavov-
cov sú rovnokrídlovce (Orthoptera). Subpanónsky endemit koník stepný (Acrida 
hungarica) je asi najtypickejším druhom pieskových stanovíšť na Slovensku. 
Rozmnožovaním je prísne viazaný na viate vápnité piesky a travinno-bylinné 
porasty na pieskoch. Na Podunajskej nížine prežíva na niekoľkých lokalitách 
(Krištín et al. 2004), na východnom Slovensku bol vyše 40 rokov nezvestný a 
len nedávno sa podarilo zistiť malú izolovanú populáciu v oblasti Kráľovského 
Chlmca (Krištín 2006, ined.).

K najpočetnejšie zastúpeným predstaviteľom fauny eolických pieskov spo-
medzi hmyzu patria blanokrídlovce (Hymenoptera). Piesok predstavuje vhodný 
substrát na stavbu hniezd. Zároveň sú psamofytné spoločenstvá domovom svoj-
ráznej entomofauny, na ktorú je viazaná špecifická skupina parazitických druhov 
blanokrídlovcov. Biotopy viatych pieskov sú významným stanovišťom aj pre mo-
týľov (Lepidoptera). Pre hnedáčika chrastavcového (Euphydryas aurinia) a očká-
ňa hájového (Hyponephele lupina) predstavujú piesky Záhoria posledné refúgiá 
na Slovensku. Podobne očkáň piesočný (Hipparchia statilinus) výrazne viazaný 
výskytom na lokality viatych pieskov a v minulosti hojný na viacerých miestach 
Slovenska sa dnes početnejšie vyskytuje už len Záhorí. Stavovce reprezentujú 
obojživelníky, plazy, vtáky a cicavce. Tieto biotopy sú aj významným hniezdnym 
biotopom vtákov. Najvýznamnejšími sú ľabtuška poľná (Anthus campestris), 
škovránik stromový (Lullula arborea) a lelek lesný (Caprimulgus europaeus) 
(Kalivodová et al. 2008). 

Trendy
Pieskové travinno-bylinné porasty a plochy s pohyblivými pieskami sú po-

važované za jeden z najohrozenejších typov biotopov v strednej Európe. Zatiaľ 
čo na začiatku 20. storočia boli piesky stále ešte rozšíreným biotopom, tak v 
súčasnosti sa ich rozloha dramaticky zmenšila opatreniami na stabilizáciu pies-
kov, zalesňovaním, ťažbou a intenzifikáciou poľnohospodárstva. Na Borskej 
nížine sú viate piesky relatívne rozšíreným biotopom, ale boli stabilizované, 
zalesňované a nevhodným manažmentom sa premenili najskôr na neúrodné 
polia a potom na opustené plochy zarastajúce krovinami, trsnatými trávami 
a inváznymi druhmi. Mnohé lokality s vápnitými pieskami na Podunajskej a 
Východoslovenskej nížine boli úplne zničené a existujúce chránené územia 
nie sú vôbec manažované. Druhová rozmanitosť sa znižuje v dôsledku nedo-
statočného manažmentu. V minulosti sa travinno-bylinné porasty na viatych 
pieskoch využívali najmä na pasenie. Posledných 40 – 50 rokov sú biotopy 
pieskových dún opustené. Degradácia travinno-bylinných porastov vyúsťuje 
do významnej straty ich biodiverzity. Biotopy sú obsadzované kompetične sil-
nejšími bylinami, trávami, krovinami a stromami. V ostatných rokoch sa pozo-
rovali aj opačné trendy, kedy sa predtým silno zaburinené polia po odčerpaní 
živín spontánne regenerujú na oligotrofnejšie pieskové porasty s opätovným 
prevládnutím psamofytov.

Iris arenaria je druhom európskeho významu, na Slovensku sa nachádza iba v komplexe 
Čenkovského lesa
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Odporúčaný manažment
Panónske travinno-bylinné porasty na pieskoch môžu byť 

ponechané aj bez hospodárenia, ak ekologické podmienky 
umožňujú pohyb pieskových dún a veternú eróziu. Počas 
minulých storočí však bola väčšina systémov pieskových 
dún stabilizovaná. Na ich zachovanie je preto potrebný ma-
nažment. Príkladom je pravidelné narúšanie pôdneho krytu 
pri vojenskej činnosti vo Vojenskom obvode Záhorie, ktoré 
napomáha udržiavaniu týchto spoločenstiev. 

Vypaľovanie je veľmi efektívny a účinný spôsob manaž-
mentu nelesných biotopov na pieskových dunách vo VO 
Záhorie. Na viacerých plochách sa používa tradične a dlho-
dobo s veľmi dobrými výsledkami, aj keď nie ako zámerný 
ochranársky manažment, ale ako spôsob údržby dopadových 
plôch a vedľajší sprievodný jav vojenskej činnosti. Rastlinné 
a živočíšne spoločenstvá sú tu v dobrom stave, napr. sú 
tu rozsiahle porasty vzácneho rastlinného druhu Daphne 
cneorum. K zarastaniu borovicami ani k rozvoju nežiaducich 
druhov (Calamagrostis epigejos, Phytolaca americana) tu 
takmer nedochádza. Jednoznačne odporúčame riadené vy-
paľovanie v zimnom, či v skorom jarnom období (január – 
marec), nie spontánne požiare, ku ktorým často dochádza 
od jari do jesene.

Bez vhodného manažmentu nastupuje prirodzená sukcesia, 
ktorá vedie k formáciám s krovinami a drevinami alebo invá-
zii expanzívnych tráv a nepôvodných druhov. Pieskové duny 
na Slovensku ohrozuje aj rozširovanie agátu bieleho (Robinia 
pseudoacacia) a pajaseňa žliazkatého (Ailanthus altissima). Odstraňovanie tých-
to druhov spočíva v kombinácii mechanického a chemického zásahu. Stromy 
treba odstraňovať počas neskorého leta alebo začiatkom jesene. Táto metóda 
je účinnejšia, ak sa čerstvo odrezané pne natrú herbicídom. Čistenie od nále-
tových drevín je potrebné periodicky opakovať najmenej každých 3 – 5 rokov, 

„Ničoho v živote sa nemusíme báť, musíme to iba 
pochopiť.“ (Maria Curie-Sklodowska)

Unikátna encyklopédia VEDA z vydavateľstva 
IKAR je pokračovaním série encyklopédií Zem, 
Zviera, Život zvierat, Človek, Vesmír, Rastlina, Vták, 
Oceán, História, Predhistória a pôvodnej encyklopé-
die Slovensko. Publikácia na 512 stranách rozpráva 
príbeh vedeckého pokroku od vynájdenia kolesa až 
po riešenia zmeny podnebia v 21. storočí. Zachytáva 
všetky rozhodujúce okamihy, v ktorých objavy vznik-
li, a ukazuje ako predstavy, vynálezy a jednotlivci, 
čo sa za nimi skrývajú, zmenili náš svet. Predstavuje 
nielen zbierku odpovedí, ale aj nekonečné pátranie 
po pravde o tom, ako funguje vesmír. Zaoberá sa 
nielen faktami, ale aj zápasom o ich objavenie. 

Publikácia je rozčlenená na päť kapitol (od úsvitu 
vedy až po súčasnosť), pričom každá má vlastnú 
časovú os, ktorá nám pomôže spoznať rozličné as-
pekty daného obdobia. Dielo obsahuje aj životopisy 
významných postáv vedy.

Dávnovek vedy o premenách kolesa, ranej me-
dicíne a chirurgii, prvých astronómoch. Nechýba 
Pytagoras, Aristoteles, strelný prach a zápalné zbra-
ne Čang Chenga.

2. Kapitola Renesancia a osvietenstvo približuje 

4. V štvrtej kapitole Atómový vek sa stretnete s 
Einsteinom, Mariou Curie či Feynmanom. Odhalíte 
vývoj liekov, teóriu chaosu a stanete sa svedkom 
letov do kozmu s posádkou. 

5. V piatej kapitole – Informačný vek, sa dočítate 
o Internete, génovej technológii, klonovaní, moder-
nej chirurgii či záhadách vesmíru. 

Hlavnými  konzultantmi encyklopédie sú uznáva-
ní odborníci z viacerých oblastí vedy: astorofyziky, 
astronómie a vesmírnej techniky, biológie, chémie, 
matematiky, paleontológie, vedeckých odborov 
týkajúcich sa Zeme a pod. Z anglického originálu 
Science (Dorling Kindersley Limited, London 2009) 
preložili: RNDr. Štefan Gajdoš, PhD., Ing. Miroslav 
Gecovič, Filip Halgaš, MUDr. Róbert Hrebíček, Mgr. 
Matúš Hyžný, Miroslav Kováč, Ing. Juraj Vyskočil, 
Mgr. Henrich Ploczek, MSc.

Do žrebovania o encyklopédiu Veda zaradíme 
všetkých, ktorí do 30. novembra doručia na adresu 
našej redakcie lístky s kupónmi. 

zrod experimentálnej vedy, Newtonove zákony pohybu, 
meranie času, krvný obeh, či mikroskopický život.

3. Priemyselná revolúcia vás prevedie od parnej 
sily k parnému stroju, ukáže navigáciu v oceánoch 
a prezradí ako fungujú rastliny. Zoznámite sa s da-
tovaním Zeme, zákonmi dedičnosti, novými objavmi 
vo sfére nervovej sústavy. 

SÚŤAŽ o encyklopédiu VEDAVEDA
Nie sme takí múdri, aby sme nepotrebovali vedieť viac

KUPÓN – VEDAKUPÓN – VEDA

aby sa zastavilo rozširovanie nepôvodných druhov a zamedzilo sa spontánnemu 
zalesňovaniu. (Pozn.: Komplexne spracovaný manažmentový model nájdete na 
stránke: www.daphne.sk/mm/manazmentove-modely)

Mgr. Viera Šefferová Stanová PhD., RNDr. Milan Valachovič CSc., 
RNDr. Jaromír Šíbl PhD., Mgr. Milan Janák

Prioritný biotop panónske travinno-bylinné porasty na pieskoch na lokalite Líščie diery. Spoločenstvo Festucetum 

vaginatae s dominantným druhom viazaným na piesky – Stipa borysthenica
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v Rangúne). K najstarším dagóbám (až z 2. storočia 
prnl.) patrí dágoba Ruwanveliseya v Anuradhapure na Šrí 
Lanke. Pyramidálna strecha (vimána) na buddhistickom 
chráme (vihára) tiež tvorí ukážku pyramidálneho stavi-
teľstva, napríklad v Gópu na polostrove Káthijáváru. K 

najkrajším ukážkam pyramidálnych veží 
chrámov z veľkých kamenných kvádrov 
sa radí Šivov Kailásanáthov chrám v 
Káňčípurame z pallavského obdobia 
(8. storočia) a Brihadíšvarov chrám 
(šikhara Brihadisvara) v Taňčávúre/
Tanjore/Tandžure z čólskeho obdo-
bia (985 – 1018) na ploche 230 x 
75 m vysoký 63 m; tiež chrámy v 
Mahábalipurame (Pobrežný chrám) a 
v kráľovskom meste Vidžajanagare, 
ktoré zaberalo viac než 25 km2. K 
starším homolovitým šikharám/cikha-
rám patrí Conjeeveram (8. storočie 
n. l.), Lingaraja v Bhuvanecvare (po-

stavená okolo roku 1000, vysoká 55 m) a Keshava/
Kéšava v Sómnáthpure z roku 1268; k novším Veľký 
chrám Gópuram v Madure (1623). Monumentálnou 
gópurou vyniká Šivov chrám v Čidambarame a chrám 
Vardarájasvámi v Káňčípurame. Gópurou sa nazýva 
stupňovitá pyramidálna veža tvoriaca vstupnú bránu 

do nádvoria hinduistických chrámov. Takéto chrámy 
vybudovali aj v Mamallapurame, Čandragiri, Konaraku, 
Bhunéšvare a ďalších mestách. Na indonézskej Jáve k 
pyramidálnym/terasovitým stavbám patrí Candi Sukuh 
(z rokov 1416 – 1459 n. l.), Borobudur s 5 štvorcovými 
a 4 kruhovými stupňami – terasami a Šivov 
chrám Prambanam zložený z 220 objektov 
z 9. – 10. storočia. 

Charakteristický vzhľad majú zarathuš-
trovské/zoroastrické/parsistické chrá-
my ohňa Kúhe Chádže, Áteškade a Atura 
Gušnaspa v Tachte Solejmán (asi rodisku 
Zarathuštru), rôzne mauzóleá a mohylové  hrob-
ky s kruhovým pôdorysom (tumulus), napríklad 
Veľký tumulus kráľa Midasa z hlavného 
mesta Frýgie – Gordionu (dnes turecký 
Yassihöyük) o priemere 300 m a výške 
53 m. Takouto mohylovou štruktúrou le-
movanou terasami v Turecku je aj Nemrut 
Daği na 3 ha o priemere 160 m a výške 
59,8 m. Ide o hiérothésion (dnes svetové 
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Osobitný vzhľad a štruktúru v environmente majú sta-
roveké buddhistické stúpy a pyramidálne stavané objekty v Indii 
(napríklad stúpa Dévni Móri v Gudžaráte z 2. storočia), 
Nepále (stúpa Molulá v Bódhnáthe z 5. storočia, stúpa 
Kathésimbu zo 17. storočia), Bangladéši (stúpa Majnámatí 

v Čitágáone), Barme/Myanmare (v Bagane/Pagane na 
3 920 ha s okolím na 80 km2 pôvodne s vyše 4 000 
stavbami, z ktorých identifikovali asi 2 230, napríklad cy-
lindrickú stúpu - seiti Shwesandaw Paya z roku 1077 na 
ochranu Buddhovho vlasu, Ananda Pahto z roku 1105 s 
52 m vysokou šikharou – zrekonštruova-
nou po zemetrasení v roku 1975, najvyššiu 
až 61-metrovú Thatbyinnyu Pahto z roku 
1150, pyramidálnu Dhammayangyi Pahto 
z roku 1170, pyramidálnu Mahábódhi 
Paya, Mingalazedi z roku 1277, Shwezigon 
Paya,...), Číne (Che, Gua, Lung-men, Luo-
jang, Julu, Čcheng-tu, Jün-hang, Tchaj-jüan, 
Nan-ťing, Tieň-kchang, Jiaozhi,...), Japonsku 
(v centrách budhizmu Nara, Fujijama, 
Heian, Kumano), Kambodži (stavby v meste 
Angkor, založenom okolo roku 900 prnl.), 
Thajsku (Ayutthya, Sukhothai), na Šrí Lanke 
(napríklad Mahagoma, Polonnaruva) a na Kórejskom polo-
strove (Luolang, Kyongju, Karak). Stúpa ako ako symbol 
parinirvány sa skladá z „vajca“ (anda), wombu (garbha) 
a dáždnika (chatra). K najstarším stavbám (z obdobia 
okolo roku 250 prnl.) patria stúpy s kruhovým pôdory-
som a zakončené kupolou s chatrami. Pochádzajú z čias 
prvého buddhistického panovníka Ašóka v Sánčí/Sanchi 
v indickom štáte Madhjapradéš, Takšašile/Taxile (stú-
pa Dharmarádžika o priemere 45 m a výške 13 m nad 
riekou Tamranala) a Sárnáthe v Uttarpradéši (napríklad 
valcovitá stúpa Dhamékh o priemere 27,9 m a výške 
39 m). Ďalšie stúpy postavili napríklad v Mathure, 
Ujjaine, Vidiši, Mčchismati, Tamralipti, Vallabhipure, 
Pátaliputre, Kajaghre, Kausambi, Prayage, Bodh Gaya, 
Ajante, Násiku, Junnare, Ratnagiri, Amaravathi, Rájagrhe, 
Čársadde, Mírpur-Kháse. Začiatkom 7. storočia vybudo-
vali stúpy v Nálande (Veľká stúpa) a v Bódhgaya (48 m 
vysokú stúpu Mahábódhi na ploche 14,5 x 14,5 m). 

Modifikácie indických stúp vo zvonovej forme na py-
ramidálnej/terasovitej platforme – dágoby vybudovali v 
južnej Číne, Thajsku a Barme (napríklad Maha Wizaya 

Historické základy environmentalizmu 
a environmentálneho práva (XLIV.)

dedičstvo) seleukského kráľa Iulia Antiocha I. Epiphanésa 
Philopappusa Komagenského, ktorý vládol v rokoch 
64 – 38 prnl. Postavili ho v nadmorskej výške 2 350 
m a charakterizujú ho sochy vládcov vysoké až 10 m. 
V hlavnom meste lýdskej ríše Sardy/Sardeis (do roku 
546 prnl.) vynikal kráľovský mohylník Bin Tepe s veľ-
kou mohylou kráľa Alyatta o priemere 200 m, výške 
40 m a pyramídovým hrobom. Spomenuté mauzóleum 
kráľa Mausola (377 – 353 prnl.) v Kárii v Halikarnasse 
na ploche 38,75 x 32,25 m tvoril cca 32 m vysoký 
päťstupňový podstavec a na ňom 18 m vysoká stavba. 
Kruhové mauzóleum Koj-Krylgan-kala zo 4. storočia prnl. 
v uzbekistanskom Chorezme dosahuje výšku 8 m a priemer 
42 m (veľký priemer 100 m). Hrobku perzského kráľa 
Kýra Veľkého z roku 530 prnl. postavili v púštnej kraji-
ne neďaleko rezidencie perzských kráľov v Pasargadai. 
V Iráne budovali tomby a mauzóleá aj v ďalších obdo-
biach i po nástupe islamu, napríklad Gunbad-i-Qubus v 
Gurgane (z roku 1006; výška 61 m), Gunbad Abdullah 
v Demavende, Bay azit v Bistame (1313), Ala-ad-din z 
Varaminu (1287), Chihilpuktaran (1058), Pir-i-alamder 
(1021), tomby Doghrul a Rayy (1139). Valcovitý Panteón 
(o priemere 43,4 m) v Ríme pôvodne plnil funkciu chrámu 
Jupitera Ultora. Po dvoch požiaroch ho prestavali na prí-
kaz cisára Hadriána a prekryli kazetovou kupolou. V roku 
608 ho upravili na kresťanský chrám. Kruhový pôdorys 

má aj rímske mauzóleum cisára Augusta. 
Rímsky pamätník na počesť víťazstva cisá-
ra Trajána nad Dákmi v Dobrudži/Adamclisi 
má tvar valcovitej tomby s mauzóleom z 
rokov 108 – 109 na šesťhrannom podstav-
ci. Táto stavba o priemere 40 m dosahuje 
výšku až 37 m. Tropaeum predstavuje aj 
Augustov pamätník víťazstva nad Ligúrmi zo 
7. – 6. storočia prnl. Nazýva sa Tropaeum 
Alpinum v La Turbie a zahŕňa valcovitú nad-
stavbu vysokú 32,5 m na štvorhrannom 
podstavci – základni vysokej 17,5 m. Pred 

Rímskym panteónom bol najväčšou chrámovou kruhovou 
stavbou na svete asi Arsinoion o priemere 20 m, ktorý 
postavili v Paleopolise na gréckom ostrove Samotráke na 
počesť egyptskej kráľovny Arsinoé. Neďaleko neho stála 
svätyňa mystérií Anaktoron dlhá 11 m. K najznámejším 
pamätníkom staroveku sa radí mohyla Soros v Grécku 

Bagan (Myanmar) 

Stúpa v Sančí (India)

Jávsky Borobudur (Indonézia)
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pri Marathóne, ktorú postavili až roku 192 Athénčania 
ako pamätník na víťazstvo nad Peržanmi roku 490 prnl. 
Thébska mohyla a Macedónska mohyla na lokalite 
Chaironeia zase pripomínajú porážku Thébanov Filipom II. 
Macedónskym roku 338 prnl. Odlišný tvar majú dlho vyu-
žívané 4 mohyly na lokalite Vrana na okraji Marathónskej 
nížiny v Atike (zo 16. storočia prnl.). Mohylník z 10. – 3.
storočia prnl. vo Vergine neďaleko Verroie v severo-
gréckej Macedónii predstavuje asi pozostatok Aigaie – 
sídla macedónskej dynastie. Mykénsky kupolový hrob 
(o priemere 14 m, šírke 2,76 m a výške 5,6 m) na loka-
lite Orchomenos pri Kópajskom jazere v Boiótii považujú 
za Minyovu hrobku, ktorá v macedónskej a rímskej dobe 
slúžila ako svätyňa. Ide o obdobu Átreovej megalitickej 
pokladnice z Mykén (jednu z 9 takýchto stavieb odtiaľto) 
zo 14. storočia prnl., vo vnútri s priemerom 14,5 m a výš-
kou 13,2 m. Jej 5 m vysoký vchod postavili z kamenných 
blokov o hmotnosti asi 120 ton. Kamenné múry lemujú 
aj 35 m dlhú a 6 m širokú prístupovú vestu k nej – dro-
mos. Heladskú kruhovú hrobku, nazývanú koryphasion/
tolos, prevzali do svojich kultúr neskoršie viaceré národy 
a spôsob jej výstavby nezriedka ovplyvnil aj rozvoj archi-

tektúry/stavebníctva na ich území. Po zániku niektorých 
tvorcov týchto kultúr sa však pozostatky ich výtvorov 
v krajine stali východiskovým environmentom pre život 
ďalších národov a tvorbu ich kultúr, avšak len tam, kde 
zničujúce aktivity ich predchodcov, životné prostredie a 
jeho zložky ničiacich neľútostných agresorov alebo prí-
rodných katastrof nezanechali za sebou len púšť alebo 
pre človeka iné neživotné prostredie.

Zložité mohylové násypy – moundy (chrámové mohyly 
a pohrebné mohyly amerických lesných kultúr) charakte-
rizujú viaceré pôvodné kultúry na území USA:
1. centrálnu mississippskú z rokov 700 – 1800 n. l. 

(Moundville v Alabame s 26 veľkými moundami nad 
Black Warrior River a vyše 3 000 preskúmanými hrob-
mi, Kings Mound, Towosahgy, Kincaid, Angel, Hiwassee Island, 
Nodena, Walls, Parkin, Owl Creek, Shiloh, Obion, Florence, 
Chucalissa, New Madrid),

2. severnejšiu Oneota, siahajúcu po Michiganské jazero 
(Aztalan vo Wisconsine, Old Fort nad Missouri),

3. južnú mississippskú Plaquemine, východne od sta-
rej kultúry Poverty Point – dediny medzi Red River a 
Mississippi s prvou verejnou stavbou na hlinenom 
pahorku už z roku 1500 prnl. v Louisiane (Winterville, 
Grand Village, Fatherland nad Mississippi, južnejšie 
Marksville nad Red River a Coles Creek),

4. južnú mississippskú Caddoan (Spiro, Knapp Mounds, 
Emerald Mound a Menard nad riekou Arkansas),

5. juhoappalačskú (Etowah Mounds 
of Cartesville v Georgii, Rock 
Eagle, východný Hollywood, Macon 
Plateau, Town Creek, Lamar, Etowak, 
Lake Jackson),

6. severnú Fort Ancient z rokov 
100 prnl. – 1000 n. l. v štáte 
Ohio južne od Daytonu (Clay 
Mound, Proctorville, Baum, Kemp),

7. arizonskú. 
Medzi najstaršími moundami 

upútava najmä záhadný hadovitý 
Great Serpent Mound/Veľký hadí paho-
rok (vysoký do 9 m a dlhý 366 
m v hlave hada s hrobkou), ako 
ukážka Adenskej, prípadne Hopewellskej kultúry v doline 
rieky Ohio Brush južne od Hillsboro (ďalší je v kanadskej 
provincii Ontario). Len v štátoch Wisconsin a Iowa zazna-
menali asi 5 000 starších moundov hopewellskej kultúry, 
napríklad na lokalitách Pikes Peak, Howard Lake, Toolesboro 
Mounds, Trempealeau na ľavobreží Mississippi a 191 Effigy 
Mounds National Monument na pravobreží Mississippi 

(z rokov 500 prnl. – 500 n. l. s ukončením vý-
stavby z neznámych dôvodov). Na rozdiel od 
staršej Adenskej kultúry z rokov 1000 – 300 
prnl. (Cresap a najvyšší 18-metrový Grave Creek 
Mound v štáte Pennsylvánia, Alum Creek v štáte 
Ohio, Robbins v štáte Kentucky), nazvanej podľa 
moundu Adena z 10. – 6. storočia prnl. v štá-
te Ohio pri Chillicothe, mladšiu Hopewellskú 
kultúru (pomenovanú podľa blízkej lokality 
Hoppewell) z rokov 300 prnl. – 200 n. l. na šir-
šom území charakterizujú vyššie obradové mo-
undy (až do výšky 30 m), často využívané aj 
ako pevnosti. 23 moundov v Mound City (dnes 
ako Hopewell Culture National Historical Park) 
nad Scioto River, ktoré dnes pretína želez-
nica, pochádza z rokov 200 prnl. – 500 n. l. 

Newarkský komplex hopewellských moundov v Ohiu na 
81 ha s Veľkým kruhom (360 m) a jedenásťkrát väčšou 
pripojenou Oktagonálnou ohradou (z obdobia medzi rok-
mi 100 – 200 n. l.) sa považuje za najväčší chrám pod ší-
rim nebom (dnes ako Octagon Mounds a Mound Builders 
State Memorials). Veľký kruhový 
pahorok v Indiane pri Indianopolise 
dosahuje priemer 366 m a výšku 
len 3 m. Pochádza asi z roku 100 
prnl. obdobne ako hoppewellské 
Nortonské moundy pri Nortone v 
štáte Michigan. V Indiane zriadili 
aj chránené územie Angel Mounds 
State Histeric Site. 30 Pinsonových 
moundov v štáte Tennessee zaberá 
areál o výmere 460 ha (najväčší 
z nich je Saulov mound vysoký 
22 m). Asi z 10. storočia pochá-
dzajú Wickliffské moundy v štáte 
Kentucky a Toltecke moundy 
v štáte Arkansas (dnes Toltec 
Mounds Archeological State Park) 
z rokov 600 – 1050, vysoké cca 3 m. Smaragdový mo-
und/Emerald Mound v štáte Mississippi je mladší (z rokov 
1000 – 1500). Moundy Kryštálovej rieky/Crystal River na 
Floride s ústrednou pyramidálnou stavbou sú zase 
staršie (okolo roku 400 n. l.). V rámci svetového dedič-
stva Cahokia Mounds s vyše 120 moundami (z obdobia 

700 – 1450 n. l.), na ploche 800 ha (s vnútorným mestom 
za valom o rozlohe 200 ha) v štáte Illinois nad ľavobrežím 
Mississippi, dominuje štvorstupňový obdĺžnikový Mound 
mníchov/Monk´s Mound, vysoký 33 m nad plochou 
6 ha s objemom asi 60 785 m3, v okolí s 20 menšími 
moundami. Pohrebiskom hodnostárov sa tu stal Mound 
72. Západne od mesta Cahokia, kde okolo roku 1100 žilo 
už 10 000 obyvateľov, objavili vo Wilsonovom mounde ko-
moru (4,25 x 5,5 m) naplnenú ľudskými kosťami. V štáte 
Illinois objavili 30 m vysoký pyramidálne stavaný objekt 
na základni 350 x 210 m (7,35 ha) s objemom 600 000 
m3 (2,5 x viac ako Džoserova pyramída v Sakkare).

Viaceré pyramídy v minulosti i dnes nepredstavujú len 
hrobky (v Ríme pri bráne Porta San Paolo asi tridsaťmet-
rová hrobka – pyramída Gaia Cestia Epula, pyramída nad 
hrobom Karla Viliama Baden-Durlašského v Karlsruhe, 
ETORA na ostrove Lanzarote, kolumbárium so zmraze-
nými mŕtvolami v Orlande na Floride), ale aj moderné fit-
ness centrá (56,52 m vysoká pyramída The CSU v Long 
Beach v USA, na Slovensku Modrá pyramída v Lučenci) 
a stavby s inou funkciou ako sú napríklad sklené pyramí-
dy v parížskom Louvri, obrátená pyramída Slovenského 
rozhlasu v Bratislave. Ako do neba smerujúce obelisky 
tvoria predlohu pre pomníky, tak aj pyramídy, napríklad 
Indiáni Tlahuica navŕšili pri Cerro del Tepozteco 20 m vy-
sokú pyramídu hrdinovi Tepoztécatlovi, ktorý vyslobodil 
národ z otroctva (pri mexickom Tepoztláne). Pyramídy na 
rozdiel od nich však vytvorili „sen“ stavať a zmeniť svet 

– prestavať ho na svoju – ľudskú predstavu, podporenú 
požiadavkou starobylých bohov a kapitálom novodobých 
bohov, možno obrazne s vidinou ideálu dosiahnuť výšku 
a uhol sklonu dvojtretinovej strany základne (napríklad 
pri základni 233 m výšku 155,3 m a uhol 53° 08´).

RNDr. Jozef Klinda

Great Serpent Mound/Veľký hadí pahorok v Ohiu (USA) 

Hiérothésion Nemrut Dagi (Turecko)

Wat Chaiwatthanaram v Ayutthya (Thajsko)
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,,Týmto projektom získavame nástroj na vzájomnú výmenu, spracovanie a sprístupňovanie najrôznejších informácií o 
vodnom hospodárstve, a tak veľmi jednoduchým spôsobom skvalitníme aktuálnu informovanosť ľudí, žijúcich na území 
cezhraničných slovensko-poľských povodí,” zdôraznil na záverečnej konferencii tohto projektu na Podbanskom generálny 
riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku Ing. Daniel Kvocera. 

Malgorzata Owsiany z partnerského úradu vodného hospodárstva v Krakove poukázala najmä na význam podrob-

Portál o hraničných vodách
ných máp hraničných povodí s rôznymi detailnými 
údajmi, ktoré tvoria podstatnú časť celého systé-
mu. Ako ďalej dodala, „forma tohto internetového 
portálu má veľkú výhodu v tom, že jeho obsah 
môžeme  operatívne aktualizovať, a tak ihneď in-
formovať aj širokú verejnosť o možných povodňo-
vých rizikách.“ 

Odborníci však predpokladajú, že internetový 
portál plusk.eu budú využívať predovšetkým obce, 
samosprávy, rôzne úrady, hasiči a podobne, teda 
tie sociálne skupiny, ktoré prichádzajú do styku s 
vodným plánovaním. Portál totiž prináša informá-
cie, ktoré sú využiteľné pri územnom plánovaní a 
rozvojových aktivitách regiónov v daných povo-
diach z hľadiska hodnotenia vplyvov ľudskej čin-
nosti na životné prostredie, najmä vodu, v zmysle 
Rámcovej smernice o vode. 

Podľa vyjadrenia jedného z členov slovenské-
ho realizačného tímu Ing. Petra Čadeka, PhD. zo 
Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., 
portál bude, napríklad,  prinášať aktuálne údaje 
o kvalite povrchových vôd, zdrojoch vypúšťania 
odpadových vôd, o pôdnych i vodných biotopoch, 
mokradiach a celom hydroekologickom komplexe. 

Z poskytovaných údajov sa bude možné dozve-
dieť aj to, či je možné čistiareň odpadových vôd 
pripojiť na vodný tok, alebo či je možné vodu z toku 
odoberať, resp. vypúšťať tak, aby sa dobrý stav 
vodného toku nezhoršil. 

Na konferencii však zaznel aj záujem sloven-
ských a poľských vodohospodárov podieľať sa na 
ďalších obojstranne výhodných a potrebných pro-
jektoch. Jedným z nich by už v blízkej budúcnosti 
mohla byť aj spolupráca na budovaní, v mnohých 
lokalitách chýbajúcich biokoridorov pre ryby, tzv. 
rybovodov.                    (luk)

Predstavitelia oboch partnerských podnikov s členmi realizačných tímov. V strede generálny riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Banská Štiavnica Ing. Daniel Kvocera (vpravo) 
a prezident Regionálneho úradu vodného hospodárstva v Krakove Leszek Karwowski

Fo
to

: a
rc

hí
v 

SV
P,

 š
. p

. 

Na adrese www.plusk.eu začal od októbra fungovať nový internetový portál, 
ktorý poskytuje aktuálne informácie o povodiach riek Poprad, Dunajec a Orava. 
Vytvorenie tohto informačného systému pod názvom PLUSK, v hodnote 1 milión 
850 tisíc eur, je výsledkom spoločného cezhraničného projektu, ktorý vytvoril 
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Banská Štiavnica a Regionálny úrad vod-
ného hospodárstva v Krakove.
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Publikácie

OCHRANA  A  VYUŽÍVANIE 
PRÍRODNÝCH  ZDROJOV

Vydavateľstvo Epos nedávno vydalo 352-stranovú, plnofarebnú publiká-
ciu Ochrana a využívanie prírodných zdrojov, ktorú vytvoril kolektív vyso-
koškolských pedagógov v zložení: Ing. Tamara Reháčková, PhD., doc. RNDr. 
Marián Fendek, CSc., doc. RNDr. Peter Fedor, PhD., doc. Ing. Zoltán Bedrna, 
DrSc., na čele s prof. Ing. Evou Chmielewskou, CSc.

Autori si za motto svojej publikácie zvolili výrok Teodora Roosevelta: 
Zachovanie prírodných zdrojov je základným problémom. Pokiaľ nevyrieši-
me tento problém, vyriešenie ostatných nám prinesie len malý prospech.

Prof. Chmielewská v úvode tejto publikácie upozorňuje na základné envi-
ronmentálne problémy ľudstva na Zemi, ktoré sa týkajú aj nás, obyvateľov 
Slovenska. Zdôrazňuje, že doterajší neregulovaný rozvoj, resp. hospodár-
sky rast, odohrávajúci sa v prostredí obmedzených zdrojov našej planéty, 
nie je dlhodobo udržateľný. Preto by sa priemyselná výroba a ostatné ak-
tivity ľudskej populácie mali harmonizovať, resp. zabezpečiť udržateľnosť 
výroby a spotreby. To predpokladá okrem iného rast významu obnoviteľ-
ných zdrojov, ktoré ponúkajú možnosť účinnej diverzifikácie surovinových 
a energetických zdrojov.

Autori v deviatich kapitolách prehľadne spracovali rozsiahlu environmentál-
nu problematiku: ochrana prírodného prostredia a prírodných zdrojov, nerast-
né suroviny, ovzdušie, pôda, voda a vodná energia, rastlinstvo, živočíšstvo a 
ostatné prírodné zdroje. Súčasťou publikácie je aj zoznam použitej literatúry.

Táto vysokoškolská učebnica je určená poslucháčom bakalárskeho 
stupňa v študijnom odbore environmentalistika na Prírodovedeckej fakulte 
Univerzity Komenského v Bratislave, ale na základe širšieho spracovania 
poznatkov z oblasti ochrany prírodného prostredia a prírodných zdrojov 

Nové environmentálne učebnice

sa odporúča aj poslucháčom odborov environmentálnej chémie, biológie, 
geografie, geológie, environmentálneho, resp. zdravotného inžinierstva a 
pre ostatné vysoké školy s environmentálnym zameraním.

Autorom sa ako prvým na Slovensku podarilo komplexne spracovať prob-
lematiku ochrany prírodného prostredia a prírodných zdrojov, preto by táto 
vysokoškolská učebnica nemala chýbať v knižnici žiadneho environmentál-
ne zameraného odborníka, zanieteného ochrancu prírody, zodpovedného 
poľnohospodára či špecialistu na odpadové hospodárstvo.

ODPADOVÉ  HOSPODÁRSTVOODPADOVÉ  HOSPODÁRSTVO
Vydavateľstvo Príroda v minulom roku vydalo špeciálnu učebnicu pre 

stredné školy s jednoznačným názvom Odpadové hospodárstvo, ktorú napí-
sali uznávaní špecialisti na problematiku rôznych druhov odpadu a vysoko-
školskí pedagógovia, osvedčení autori,  prof. Ing. Eva Chmielewská, CSc. a 
doc. RNDr. Jozef Kuruc, CSc. 

Učebnica pútavou formou na 83 stranách odhaľuje všetky základné aspek-
ty tejto problematiky od vzniku odpadu až po súčasnú situáciu v odpadovom 
hospodárstve Slovenskej republiky. Ďalšie kapitoly sa týkajú nakladania s 
tuhým a rádioaktívnym odpadom, zhodnocovania druhotných surovín a recyk-
lácie. Súčasťou každej kapitoly sú názorné príklady a kontrolné otázky pre štu-
dentov. Posledná kapitola obsahuje príklady overovania vedomostí stredoško-
lákov formou testu a pracovného listu a námety na využitie voľného času. 

Súčasťou publikácie je aj použitá literatúra. Učebnicu veľmi vhodne  dopĺ-
ňa množstvo názorných farebných schém, ilustrácií a fotografií. Publikácia 
bola hradená z finančných prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, výsku-
mu a športu SR.

(red)
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