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Cena Slovenskej republiky za krajinu 
(cena) je čestným ocenením aktivít 
smerujúcim ku kvalitnému a 
udržateľnému manažmentu krajiny, 
príkladných snáh o dosiahnutie 
požiadaviek, kladených v procese 
implementácie Európskeho dohovoru 
o krajine a zároveň motivačným 
nástrojom v podpore starostlivosti o 
krajinu. Slovenská republika udeľuje cenu s cieľom prezentovať úspešné 
aktivity smerujúce k ochrane, manažmentu a plánovaniu krajiny a následnej 
nominácie laureáta na Cenu Rady Európy za krajinu. Vyhlasovateľom ceny je 
Ministerstvo životného prostredia SR a národným koordinátorom je Slovenská 
agentúra životného prostredia. 

V roku 2014 bola cena udeľovaná už po tretí krát. Na cenu bolo celkom 
nominovaných šesť kandidátov so svojimi projektmi:  

 obec Dravce, Revitalizácia krajiny a protipovodňové opatrenia 

 obec Horný Tisovník, Obnova historickej pamäte miesta 

 obec Liptovská Teplička, Zachovanie unikátnych historických krajinných 
štruktúr (obr. 1) 

 OZ Priatelia trstenskej prírody, Revitalizácia meandra Starého Hornádu 

 ProPolis n.o., Kolookruh Sĺňava – rekreačno-náučný okruh,  

 OZ TRIPTICH, Hidepark Nitra – revitalizácia priestoru pre kultúrne 
aktivity. 

V rámci hodnotenia boli nominované projekty posudzované prostredníctvom 
štyroch základných kritérií, ktoré sú definované v zmysle uznesenia CM/Res 
(2008)3 o pravidlách vzťahujúcich sa na Cenu Rady Európy za krajinu 
a kritériom udržateľnosti projektu.  
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Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2014 získala a jej laureátom sa 
stala obec Liptovská Teplička s projektom „Zachovanie unikátnych 
historických krajinných štruktúr“. Cena bola obci udelená za obnovu a 
zachovávanie historických krajinných štruktúr – terasových políčok, ako 
charakteristických čŕt krajiny v horských prírodných podmienkach. Územie 
Liptovskej Tepličky predstavuje tradične obhospodarovanú krajinu v súlade s 
princípmi udržateľného rozvoja. Ide o územie, aké sa v európskom priestore 
vyskytuje zriedkavo. Je vysoko cenené a má nenahraditeľný ekologický a 
kultúrno-historický význam. Atraktívne krajinné mozaikové štruktúry sa podarilo 
zachovať vďaka uplatňovaniu efektívnych manažmentových opatrení. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1:  Liptovská Teplička – 
hospodárenie na trvalo trávových 
porastoch historických krajinných 
štruktúr (autorka: L. Vačoková) 

 

Okrem laureáta ceny bolo udelené osobitné uznanie odbornej komisie 

nasledovným kandidátom: 

 OZ Priatelia trstenskej prírody s projektom „Revitalizácia meandra 

Starého Hornádu“ (obr. 2), za pochopenie hodnoty krajiny, 
environmentálne prebudenie komunity a revitalizáciu krajiny 
prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít  

 obec Horný Tisovník (obr. 3, 4) s projektom „Obnova historickej pamäte 

miesta“ za  znovuobjavenie historickej pamäte, identity a symbolov 
miesta v krajine prostredníctvom čítania odkazu minulosti. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: OZ Priatelia trstenskej 

prírody – pohľad z východného 
brehu na upravené rameno 
Hornádu (autor: R. Šelepský) 
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Projekt laureáta Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2014 bol následne 
nominovaný ako jediný zástupca Slovenskej republiky na Cenu Rady Európy za 
krajinu 2014/2015. V rámci nominácie bol spracovaný aj filmový dokument 
o projekte, ktorý je dostupný spolu so všetkými informáciami o cene na 
webovom sídle www.cenazakrajinu.sk. 

 

 

Obr. 3:  Kamenné novohradské náhrobníky v obci Horný Tisovník (autor: J. Aláč) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4:  Obec Horný Tisovník – replika drevenej vstupnej brány (autor: J. Aláč) 
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