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Abstract: Evaluation of landscape quality objective in countryside (model area: 

village Štrba). According to European Landscape Convention (2000), landscape quality 

objective means, for a specific landscape, the formulation by the competent public 

authorities of the aspirations of the public with regard to the landscape features of their 

surroundings. Aim of this paper is evaluation of landscape quality objectives in Štrba 

village. This sub-mountain area of interest is situated in the east part of Slovak republic 

(Prešov region, Poprad district) with an altitude rising from 790 to 1112 m above sea 

level and covering an area of 4293.421 hectares. In this cadastral area has been 

performed study, which was aimed at the evaluation of landscape quality objectives 

using questionnaire directed on increasing, decreasing or keeping the area of land 

structure components; the most important features of natural forms of landscape 

formations and components, which should be preserved; limiting activities and 

measures in residential country and countryside.  

 

Kľúčové slová: Európsky dohovor o krajine, cieľová kvalita krajiny, vidiecka 

krajina, percepcia obyvateľstva 

 

 

ÚVOD 

 

Pri hodnotení krajiny majú významné postavenie nielen objektívne 

hodnotenia vychádzajúce z exaktne zistených ukazovateľov, ale aj subjektívne 

hodnotenia, ktoré súvisia predovšetkým s vnímaním krajiny ľuďmi, s postojmi a 

očakávaniami obyvateľov či návštevníkov určitého územia. Pre budúci vývoj 

krajiny je potrebné detailné poznanie kvalitatívnych charakteristík súčasnej 

krajiny, aby bolo možné zadefinovať tzv. cieľovú kvalitu krajiny. Ide o pojem, 

ktorý bol do odbornej terminológie zavedený prostredníctvom Európskeho 

dohovoru o krajine (Florencia, 2000, kap. I., čl. 1), a ktorý sa v ostatnom čase 

stal dôležitým dokumentom reprezentujúcim snahy o celkové posilnenie 

významu krajiny, jej ochrany, manažmentu, plánovania a starostlivosti nielen v 

národnom rozsahu, ale aj na medzinárodnej úrovni. Európsky dohovor o krajine 

tiež reaguje na prianie verejnosti, ktorá si želá užívať krajinu vysokej kvality a 

zohrávať aktívnu úlohu pri jej rozvoji a to celé v záujme dosiahnutia 
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udržateľného rozvoja, založeného na vyvážených a harmonických vzťahoch 

medzi sociálnymi potrebami, hospodárskou činnosťou a životným prostredím.  

Cieľová kvalita krajiny bola jedným z hlavných bodov záujmu prvého 

stretnutia k workshopom Rady Európy pre implementáciu Európskeho 

dohovoru o krajine, kde sa účastníci dohodli (Luginbühl 2002), že pri hodnotení 

cieľovej kvality krajiny je dôležité brať do úvahy názory a stanoviská rôznych 

respondentov, zvlášť stanoviská vedcov vo vzťahu k názorom ľudí, stanoviská 

zákonodarcov vo vzťahu k vedcom ako aj miestnych komunít vo vzťahu k 

profesionálom a špecialistom. Hodnoteniu cieľovej kvality krajiny bolo 

tematicky venované piate stretnutie k workshopom Rady Európy pre 

implementáciu Európskeho dohovoru o krajine, ktoré sa konalo v Girone, 

(Španielsko) v roku 2006 a v rámci ktorého sa viacero zahraničných autorov, 

venovalo problematike hodnotenia cieľovej kvality krajiny ako napr. Sowinska, 

Chmielewski (2006), Luginbühl (2006), Seguin (2006) a Jančič (2006). 

 

 

HODNOTENIE CIEĽOVEJ KVALITY KRAJINY 

 

Európsky dohovor o krajine definuje cieľovú kvalitu krajiny ako „prianie 

a požiadavky verejnosti týkajúce sa charakteristických čŕt krajiny v ktorej žije, 

formulované pre danú krajinu kompetentnými orgánmi verejnej správy“. Pre 

zadefinovanie cieľovej kvality krajiny konkrétneho územia, je vhodné 

konfrontovať názory a požiadavky viacerých skupín obyvateľov. Z toho dôvodu 

pre záujmové k. ú. Štrba boli zvolené štyri cieľové skupiny respondentov: 

miestni obyvatelia obcí Štrba a Tatranská Štrba, žiaci študujúci v obci Štrba, 

turisti a predstavitelia regionálnej správy a miestnej samosprávy. Ako optimálna 

metóda na identifikáciu názorov a stanovísk jednotlivých skupín obyvateľstva a 

na ich vyjadrenie sa k rovnakému tematickému okruhu bolo použité zisťovanie 

verejnej mienky prostredníctvom dotazníkového prieskumu. 

Dotazníkový prieskum bol realizovaný v mesiacoch august a september 

2010 a zúčastnilo sa ho spolu 100 respondentov, z toho 53 mužov a 47 žien. 

Ďalších 7 dotazníkov bolo nesprávne, resp. nekompletne vyplnených a 21 

oslovených respondentov sa odmietlo dotazníkového prieskumu zúčastniť. 

Dotazníkový prieskum prebiehal prevažne v obciach Štrba a Tatranská Štrba, 

ale čiastočne aj v meste Poprad, kde dotazník vyplnilo 16 respondentov, ktorí sú 

zamestnancami regionálnej správy (obvodný úrad životného prostredia, 

pozemkový úrad, lesnícky úrad a pod.).  

Vzhľadom na to, že pri hodnotení cieľovej kvality krajiny ide o 

smerovanie kvalitatívnych charakteristík krajiny do budúcnosti, boli oslovovaní 

najmä respondenti mladších vekových skupín: 31 respondentov vo veku do 20 

rokov, 36 od 21 do 40 rokov, 29 od 41 do 60 rokov a len 4 respondenti vo veku 

nad 61 rokov.  

Cieľom dotazníkového prieskumu bol zber údajov pre štatistické 

vyhodnotenie dát, ktoré predstavujú názory jednotlivých skupín respondentov 
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na cieľovú kvalitu krajiny. Údaje tiež slúžili ako komparatívny podklad pre 

vyhodnotenie štatistík porovnávajúcich priania a požiadavky týchto skupín na 

cieľovú kvalitu krajiny a vytvorenie databázy, ktorá sumarizuje údaje o cieľovej 

kvalite krajiny.  

 

 

CHARAKTERISTIKA K. Ú. ŠTRBA 

 

Riešené územie bolo vymedzené v súlade s hranicou územno-technickej 

jednotky katastrálneho územia Štrba (platnou k 1. 9. 2007), ktoré je tvorené 

dvoma sídelnými útvarmi a to obcou Štrba a rekreačnou osadou Tatranská 

Štrba. Podtatranská obec Štrba je situovaná na južnom úpätí Vysokých Tatier a 

s polohou v nadmorskej výške 829 metrov je jednou z najvyššie položených 

obcí na Slovensku. Obec Štrba sa nachádza v západnej časti Prešovského kraja, 

v okrese Poprad. Riešené katastrálne územie susedí na severe s k. ú. Štrbské 

pleso, na východe s k. ú. Mengusovce, Lučivná, Nižná Šuňava a Vyšná Šuňava, 

na juhu Liptovská Teplička a na západe s k. ú. Važec pričom pokrýva územie o 

rozlohe 4293,421 hektárov. 

Obec Štrba vznikla v roku 1280 a rekreačná osada Tatranská Štrba až v 

roku 1880. V tomto období (v roku 1872) bola založená aj časť obce Štrbské 

Pleso, ktoré spolu so Štrbou a Tatranskou Štrbou boli integrálnou súčasťou 

katastrálneho územia Štrba. Územie Štrbského plesa a Tatranskej Štrby však 

boli z k. ú. Štrba vyňaté v roku 1947, kedy bolo založené mesto Vysoké Tatry. 

Celkovo mal vývoj počtu obyvateľstva Štrby stúpajúcu tendenciu, s výnimkou 

roku 1921 kedy nastal mierny pokles počtu obyvateľov, ktorý bol s najväčšou 

pravdepodobnosťou dôsledkom zvýšenej úmrtnosti počas 1. svetovej vojny. 

Vzápätí po 1. svetovej vojne bol opäť zaznamenaný populačný nárast, ktorý mal 

výrazne stúpajúcu tendenciu až do roku 2001, kedy bol zaznamenaný populačný 

pokles spôsobený nielen zníženou pôrodnosťou ale aj sťahovaním sa 

obyvateľov vidieka do miest. V k. ú. Štrba žilo k 31. máju 2001 spolu 3735 

občanov, z toho bolo 1927 žien a 1808 mužov. Pozitívnym demografickým 

znakom je, že až 633 obyvateľov obce sú deti vo veku od 0 do 14 rokov a teda 

ich počet je vyšší ako vtedajší počet obyvateľov v produktívnom veku, ktorých 

bolo 617. V k. ú. Štrba žilo k vyššie uvedenému dátumu 2003 ekonomicky 

aktívnych občanov, z toho 723 pracovalo vo verejnom sektore a 982 v 

súkromnom sektore. Za prácou odchádzalo z k. ú. Štrba k vyššie uvedenému 

dátumu 1042 občanov, čo predstavuje 52 % ekonomicky aktívnych obyvateľov. 

 
Tab. 1: Vývoj počtu obyvateľstva v k. ú. Štrba v rokoch 1869-2001 

 

Rok 1784 1869 1921 1930 1961 1970 1980 1991 2001 2009 

Počet 

obyvateľov 
1190 1731 1718 1796 2060 2852 3657 3842 3735 3637 

 

Zdroj:  Retrospektívny lexikón obcí ČSSR 1850-1970, Historický lexikón obcí SR 1970-2001, 

Obecný úrad Štrba, 2009 



124 

VÝSLEDKY 

 

Hodnotenie cieľovej kvality krajiny v k. ú. Štrba bolo zamerané na jeho 

následné využitie pri krajinnoekologickom plánovaní vývoja krajiny do 

budúcnosti v súlade s prianiami a požiadavkami verejnosti a preto mala 

verejnosť možnosť zaujať postoj a vyjadriť svoje názory na otázky týkajúce sa 

zvýšenia, zníženia resp. zachovania plošných výmer jednotlivých prvkov 

krajinnej štruktúry (KŠ) vyskytujúcich sa v k. ú. Štrba (obr. 1). Prvky súčasnej 

KŠ boli v dotazníku uvedené na základe identifikácie súčasnej KŠ v k. ú. Štrba, 

ktorej základné mapovanie prebehlo v roku 2007 a bolo aktualizované aj v 

nasledujúcich rokoch 2008-2010. Verejnosť je so súčasným stavom krajinnej 

štruktúry viac-menej spokojná, o čom svedčí aj fakt, že k väčšine prvkov KŠ sa 

respondenti vyjadrili za zachovanie plošnej výmery. Zvýšenie plošnej výmery 

lesných porastov si praje 66 % respondentov, čo je v prevažnej miere 

ovplyvnené veternou kalamitou z 19. novembra 2004. Ako nedostačujúce sa 

najmä miestnym obyvateľom a študentom javia výmery športových a 

rekreačných areálov a parkovo upravených plôch, pri ktorých sa v rámci 

dotazníkového prieskumu za zvýšenie ich plôch vyjadrilo 59 % pri športových a 

rekreačných areáloch a 55 % pri parkovo upravených plochách. Naopak, 

respondenti sa veľmi negatívne vyjadrili k výskytu nelegálnych skládok odpadu 

v rámci k. ú. Štrba a zníženie výmery tohto negatívneho prvku KŠ si prialo až 

92 % respondentov. Rovnako sa prevažná väčšina (76 %) vyjadrila aj za 

zníženie počtu reklamných bilboardov, ktoré v súčasnosti v oboch smeroch 

 

 

 

Obr. 1:  Názor verejnosti na zvýšenie, zníženie alebo zachovanie plošnej výmery 

uvedených prvkov KŠ v k. ú. Štrba 
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husto lemujú takmer celú cestu III. triedy č. III/018144 spájajúcu obce Štrba a 

Tatranská Štrba a ktoré negatívne ovplyvňujú krajinný obraz daného územia. 

Posledný krajinný prvok, ktorého zníženie výmery si praje až 60 % 

respondentov sú hnojiská, ktorých sa v rámci k. ú. Štrba nachádza celkom 5. 

Tieto sú v prevažnej miere lokalizované v blízkosti obce Štrba a výrazne sa 

podieľajú na kontaminácii pôdy.  

Respondenti tiež v rámci hodnotenia cieľovej kvality krajiny mali 

možnosť zaujať postoj k otázke, ktoré tri činnosti podľa ich názoru 

najvýraznejšie ovplyvňujú kvalitu krajiny a boli by radi, ak by sa v budúcnosti 

obmedzila ich realizácia v k. ú. Štrba. Na výber im bolo ponúkaných 16 

možností, pričom bola možnosť uviesť aj iné, ako uvedené činnosti. 

Najnegatívnejšie vnímali respondenti vytváranie nelegálnych skládok v lese, 

kde sa až 66 respondentov zo 100 vyjadrilo za zamedzenie ich vytvárania (tab. 

2). Nelegálne skládky odpadov popri vodných tokov a ich znečisťovanie trápi 

46 respondentov. K výrubu lesných porastov sa spolu negatívne vyjadrilo 69 

respondentov, pričom 36 z nich označilo za nežiaduci výrub lesných porastov 

bez ohľadu na to, či sa jedná o legálny alebo nelegálny výrub a 33 uviedlo ako 

nežiaduci len nelegálny výrub lesných porastov. Zánik tradičnej vidieckej 

podtatranskej architektúry vplyvom novej výstavby v modernom 

architektonickom štýle považuje v k. ú. Štrba za nevhodný 20 respondentov. 

Ostatné činnosti boli v dotazníkovom prieskume označené menej ako 20-krát. V 

kolónke iné bolo respondentom z kategórie turisti uvedené opatrenie, ktoré by 

eliminovalo výstavbu športových a rekreačných zariadení na pohľadovo 

exponovaných miestach, ktoré by tak narúšali celkový ráz krajiny.  

 

 
Tab. 2: Obmedzujúce činnosti a frekvencia výskytu ich označenia v dotazníkoch  

 

Činnosť  Počet 

Zber kvetov, húb a iných lesných plodov   5 

Cestovný ruch a turizmus   8 

Tvorba nelegálnych skládok v lesoch 66 

Výrub lesných porastov 36 

Výstavba a používanie frekventovaných ciest   7 

Zvyšovanie počtu obytných budov a chát   9 

Výstavba elektrických vedení a vysielačov mobilných operátorov na pohľadovo 

exponovaných miestach 
  9 

Intenzívna poľnohospodárska výroba   8 

Zánik tradičnej vidieckej podtatranskej architektúry vplyvom novej výstavby  

v modernom architektonickom štýle 
20 

Umelý zásah do riečnych dolín a regulácia tokov  12 

Nelegálny výrub lesných porastov 33 

Zvýšená tvorba odpadov v dôsledku modernizácie domácností 12 

Poľovanie na zver 12 

Nelegálne skládky odpadov popri vodných tokov a ich znečisťovanie 46 

Vznik nespevnených poľných hnojísk 17 

Živočíšna výroba v poľnohospodárskom družstve   1 
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Respondenti si mohli vybrať spomedzi deviatich uvedených možností pri 

vyslovení názorov na realizáciu nevyhnutných opatrení v rámci sídelnej krajiny 

(tab. 3), pričom im bola ponúknutá možnosť uviesť aj iné ako uvedené 

opatrenia. Z uvedených opatrení v odpovediach najčastejšie rezonovalo 

opatrenie smerované k zachovaniu historickej dispozície – štruktúry sídla, za 

ktorú sa prihovorilo 55 respondentov. Najmä miestnych obyvateľov trápila 

otázka ochrany územia pred nežiaducou zástavbou, za ktorej obmedzenie sa 

vyjadrilo 46 respondentov. Respondenti by tiež uvítali opatrenia zamerané na 

architektonické a parkové úpravy plôch, na nevyhovujúcich, zanedbaných a 

devastovaných plochách v sídle a na jeho okraji, za ktorú sa vyslovilo  

44 respondentov. Turisti zasa poväčšine preferovali opatrenie smerujúce k 

budovaniu vyhliadok a oddychových miest, za ktoré sa celkovo vyjadrilo  

42 respondentov. V rámci kolónky iné bola uvedená výstavba športovísk a 

rekreačných zariadení v nadväznosti na potenciál k. ú. Štrba a revitalizácia 

vodných tokov v rámci zastavaného územia obce.  

 
Tab. 3: Opatrenia v sídelnej krajine a frekvencia výskytu ich označenia v dotazníkoch 

 

Opatrenie  Počet 

Ochrana historickej dispozície - štruktúry sídla 55 

Ochrana územia pred nežiaducou zástavbou 46 

Sanácia hnojísk 23 

Úprava zariadení znečisťujúcich ovzdušie 40 

Úpravy smerujúce ku zachovaniu a dotvoreniu súčasnej urbanistickej štruktúry sídla 22 

Rozvojové plochy, optimálne rozvojové smery s určením typu zástavby a jej 

výškovej hladiny 
20 

Architektonické a parkové úpravy plôch, na nevyhovujúcich, zanedbaných a 

devastovaných plochách v sídle a na jeho okraji 
44 

Návrh na stabilizáciu stanovíšť pre snímanie a monitorovanie panorám   8 

Budovanie vyhliadok a oddychových miest 42 

 

 

Rovnako ako pri sídelnej krajine, sa respondenti mali možnosť vyjadriť, 

ktoré tri z uvedených desiatich opatrení považujú za potrebné uskutočniť v 

poľnohospodárskej krajine (tab. 4). Samozrejme mali možnosť navrhnúť aj iné, 

ako uvedené opatrenia. Najväčší počet respondentov 44 sa vyjadrilo za 

opatrenie zamerané na ochranu (osobitne) chránených území prírody a takmer 

rovnaký počet 43 si prialo ochranu historických krajinných štruktúr daného 

katastrálneho územia. Veľmi podobný počet respondentov, a to 42, vyslovilo 

žiadosť o realizáciu opatrenia zameraného na výstavbu, údržbu a zveľaďovanie 

peších trás a cykloturistických trás. V kolónke iné traja respondenti uviedli 

realizáciu pozemkových úprav, čo je zarážajúci fakt vzhľadom na to, že v k. ú. 

Štrba bola v roku 2007 realizovaná rozsiahla vlna aktivít a bola zorganizovaná 

petícia proti vypracovaniu projektu pozemkových úprav. Aj keď právna analýza 

uviedla sťažnosti verejnosti za neopodstatnené, v súčasnosti sa zvažuje 

upustenie od projektu pozemkových úprav.  
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Tab. 4: Opatrenia v poľnohospodárskej krajine a frekvencia výskytu ich označenia v 

dotazníkoch 

 

Opatrenie  Počet 

Ochrana výskytu typického a špecifického usporiadania krajinných štruktúr 29 

Ochrana osobitne významných krajinných prvkov (ÚSES) 35 

Ochrana historických krajinných štruktúr 43 

Eliminácia vodnej erózie 33 

Sanácia hnojísk 24 

Ochrana (osobitne) chránených území prírody 44 

Ochrana mokraďových ekosystémov 17 

Zmena – reštrukturalizácia územia   8 

Úprava plôch s trávnymi porastmi vo vzťahu ku primeranému zastúpeniu nelesnej 

drevinovej vegetácie 
25 

Pešie trasy, cykloturistické trasy 42 

 

 

Poslednou otázkou cielene smerovanou na cieľovú kvalitu krajiny bolo 

vyjadrenie sa respondentov, ktorých päť z uvedených typov krajinných formácií 

a zložiek považujú za najdôležitejšie z hľadiska ich ochrany v k. ú. Štrba (tab. 

5). Na výber mali z dvadsiatich ponúkaných možností a rovnako mali možnosť 

uviesť aj iný, ako spomínané typy krajinných formácií. Najväčší počet 

respondentov 58 považuje za najdôležitejšie chrániť rozsiahle komplexy 

 

 
Tab. 5:  Krajinné formácie a zložky vyskytujúce sa v k. ú. Štrba a frekvencia výskytu 

ich označenia v dotazníkoch 

 

Činnosť  Počet 

Rozsiahle komplexy jedľových a jedľovo-smrekových lesov 58 

Ostrovčekovité smrekové lesy zamokrené 19 

Lokality vlhkomilných rastlinných spoločenstiev s krovinami 17 

Morény na úpätí Vysokých Tatier s močiarnymi, prameniskovými, rašeliniskovými  

a lesnými spoločenstvami 
33 

Údolia riek s horskými jelšovými lužnými lesmi 22 

Nelesná stromová a krovitá vegetácia 16 

Chránený strom lipu malolistú (areál starého cintorína) 23 

Charakteristické podtatranské pasienky 41 

Územie s výskytom žltohlavu najvyššieho spolu s ďalšími ohrozenými druhmi 

prirodzených zamokrených lúk  
18 

Nálezisko vzácneho a kriticky ohrozeného všivca žezlovitého 13 

Rozmanitosť živočíšnych a rastlinných druhov 48 

Potoky a čisté rieky 54 

Podzemné zdroje pitnej vody 43 

Umelo vytvorenú vodnú plochu – rybník 19 

Biotopy s dominantnou poľnohospodárskou funkciou 11 

Krajinný typ s homogénnymi plochami ornej pôdy   4 

Biotopy na opustených a nevyužívaných pôdach   4 

Zastavané územie obce   6 

Maloplošné záhradky a záhumienky   6 

Charakteristický vzhľad krajiny 44 
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jedľových a jedľovo-smrekových lesov, v ktorých väčšina respondentov trávi 

svoj voľný čas buď rekreačne (prechádzkami a relaxom), alebo ho aktívnejšie 

využívajú na zber húb a iných lesných plodov, či liečivých rastlín, ale aj na lov 

zveri. Jedľové a jedľovo smrekové lesy (Abietion, Vaccinio-Abietion p.p.) v 

k. ú. Štrba nadväzujú na lesné spoločenstvá Vysokých Tatier, kde majú tieto 

biotopy značnú prevahu a v rámci k. ú. Štrba pokrývajú rozlohu 469,249 ha. Za 

veľmi dôležité z hľadiska ochrany respondenti považujú aj potoky a čisté rieky, 

ktoré vo svojich odpovediach vyznačilo 54 respondentov. 48 respondentov si 

prialo zachovanie rozmanitosti živočíšnych a rastlinných druhov, 44 vyslovilo 

požiadavku smerovanú k ochrane charakteristického vzhľadu krajiny a rovnako 

podobný počet respondentov (43) si uvedomuje dôležitosť ochrany podzemných 

zdrojov pitnej vody. Do kolónky iné, žiaden z respondentov neuviedol 

doplňujúcu odpoveď. 

 

 

ZÁVER 

 

Z dotazníkového prieskumu vyplynulo, že v budúcnosti by v zmysle 

zabezpečenia cieľovej kvality krajiny v záujmovom území malo smerovať 

plánovanie krajiny krajinnoekologicky optimálnym smerom, keďže sa 

respondenti vyjadrili k zvýšeniu plošnej výmery lesných porastov, brehových 

porastov, parkovo upravených plôch, no rezonovala aj požiadavka na výstavbu 

športových, či rekreačných areálov. Na druhej strane si respondenti želali 

zníženie výskytu reklamných bilboardov, nelegálnych skládok odpadov a 

hnojísk. Najfrekventovanejšími odpoveďami na otázku „Ktoré z nasledovných 

činností podľa Vášho názoru najviac ovplyvňujú kvalitu krajiny a boli by ste 

radi, keby sa obmedzila ich realizácia v k. ú. Štrba?“ prevažovali odpovede ako 

tvorba nelegálnych skládok odpadov v lesoch, nelegálne skládky popri vodných 

tokoch a ich znečisťovanie, či výrub lesných porastov. V sídelnej krajine 

považujú respondenti za najpotrebnejšie v budúcnosti realizovať opatrenia 

zamerané na ochranu historickej dispozície – štruktúry sídla, ochranu územia 

pred nežiaducou zástavbou a architektonické a parkové úpravy plôch, na 

nevyhovujúcich, zanedbaných a devastovaných plochách v sídle a na jeho 

okraji. V poľnohospodárskej krajine považujú respondenti za najpotrebnejšie v 

budúcnosti realizovať opatrenia zamerané na ochranu historických krajinných 

štruktúr, ochranu (osobitne) chránených území prírody a tvorbu peších trás, či 

cykloturistických trás. Za najdôležitejšie krajinné formácie a zložky z hľadiska 

ich ochrany respondenti považujú najmä rozsiahle komplexy jedľových a 

jedľovo-smrekových lesov, potoky a čisté rieky, rozmanitosť živočíšnych a 

rastlinných druhov, ale aj charakteristický vzhľad krajiny či podzemné zdroje 

pitnej vody. 

 

 



129 

POĎAKOVANIE 

Tento príspevok vznikol ako výsledok riešenia vedeckého grantového projektu 

Univerzity Komenského č. 267/2010 s názvom „Hodnotenie cieľovej kvality krajiny“ a 

ako súčasť riešenia vedeckého grantového projektu VEGA 1/0558/10 s názvom 

„Ochrana a využívanie krajiny z pohľadu pozemkových úprav ako nástroja manažmentu 

krajiny“. 

 

 

LITERATÚRA 

 

Európsky dohovor o krajine 2000. Rada Európy, 8 p. 

Historický lexikón obcí SR 1970-2001, 2003. Štatistický úrad Slovenskej republiky, 

Bratislava, Štatistický úrad SR, 502 p. 

Jančič M. 2006. Common Financial Instruments for Accomplishing Landscape Quality 

Objectives. In: Fourth Meeting of the Workshops for the Implementation of the 

European Landscape Convention. Landscape and Society. Proceedings / Actes. 

Council of Europe, Ljubljana, Slovenia, 11-12 May 2006, pp. 105-112. 

Luginbühl Y. 2002. Landscape Identification, Evaluating and Quality Objectives, Using 

Cultural and Natural Resources. In: First Meeting of the Workshops for the 

Implementation of the European Landscape Convention. Proceedings / Actes. 

Council of Europe, Strasbourg, 23-24 May 2002, pp. 76-83.  

Luginbühl Y. 2006. Les objectifs de qualité paysagère. In: Fifth Meeting of the 

Workshops for the Implementation of the European Landscape Convention. 

Landscape Quality Objectives: from Theory to Practice. Proceedings / Actes. 

Council of Europe, Girona, Spain, 28-29 September 2006, pp. 105-114. 

Retrospektívny lexikón obcí ČSSR 1850-1970, 1972. Praha, Federálny úrad v Prahe, 

351 p. 

Seguin J. F. 2006. La mise en œuvre des objectifs de qualité paysagère en France. In: 

Fifth Meeting of the Workshops for the Implementation of the European Landscape 

Convention. Landscape Quality Objectives: from Theory to Practice. Proceedings / 

Actes. Council of Europe, Girona, Spain, 28-29 September 2006, pp. 115-116. 

Sowinska B., Chmielewski T. J. 2006. Polish Experience in Landscape Quality 

Objective Identification on the Example of the Roztocze-Solska Forest Biosphere 

Reserve. In: Fifth Meeting of the Workshops for the Implementation of the 

European Landscape Convention. Ladscape Quality Objectives: from Theory to 

Practice. Proceedings / Actes. Council of Europe, Girona, Spain, 28-29 September 

2006, pp. 87-96. 


