
CENA
SLOVENSKEJ  REPUBLIKY ZA KRAJINU 2020

V roku 2020 sa konal šiesty ročník udeľovania Ceny Slovenskej republiky, ktorá je čest-
ným vyznamenaním pre organizácie, ktoré prispievajú k implementácii Európskeho 
dohovoru o krajine na národnej úrovni. Na cenu boli nominované projekty siedmich    
kandidátov. 
Ministerstvo životného prostredia udelilo Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2020 
občianskemu združeniu kRAJ za projekt „Včelí kRAJ“. Odborná komisia ocenila laureáta                                    
„za zachovávanie a propagáciu včelárstva, podporu biodiverzity krajiny a rozvoj sociálnej 
ekonomiky s výnimočným humánnym aspektom“. 

Vzhľadom na vysokú hodnotu nominovaných projektov boli udelené  osobitné uznania 
dvom občianskym združeniam a poďakovanie ostatným nominovaným projektom.

Občianske združenie kRAJ získalo nomináciu SR na účasť v Cene Rady Európy za krajinu 
2020/2021 ako jediný zástupca SR v zmysle článku 11 Európskeho dohovoru o krajine              
a získalo špeciálne uznanie medzinárodnej poroty Landscape Award of the Council of 
Europe.

Laureát
Občianske združenie kRAJ 

Cena bola udelená „za zachovávanie a propagáciu včelárstva, podporu                   
biodiverzity krajiny a rozvoj sociálnej ekonomiky s výnimočným humánnym 
aspektom“.
Cieľom oceneného projektu bolo budovať udržateľnú krajinu formou ochrany 
opeľovačov a zabezpečením opeľovacej činnos� včelami, ale aj prirodzenými 
opeľovačmi. Občianske združenie prispieva k zachovávaniu včelárstva najmä                         
v regiónoch Malohontu a Gemera rôznou formou. Prevádzkuje dve jedinečné 
vzdelávacie včelnice, organizuje kurzy včelárstva a bezplatné kurzy pre dlhodo-
bo nezamestnaných, realizuje projekt „Férový med“, venuje sa sociálnemu 
podnikaniu zameranému na výrobu včelích produktov a včelárskeho vybavenia 
s dlhodobo nezamestnanými,  publikačnej činnos�, vzdelávaniu odbornej             
i laickej verejnos�, vrátane žiakov  a študentov všetkých stupňov škôl, od        
materských až po univerzity.

Včelí kRaj

Osobitné uznania 
Občianske združenie Ekoenergia Občianske združenie Združenie na záchranu Lietavského hradu

BIOKLIMATICKÝ PARK DRIENOVÁ
Osobitné uznanie udelené „za pozi�vny príklad revitalizácie poľnohospodárskej krajiny                 
a krajinných štruktúr“ 

ZDRUŽENIE NA ZÁCHRANU LIETAVSKÉHO HRADU
Osobitné uznanie udelené „za dlhodobú dobrovoľnícku prácu pri obnove historickej                
pamiatky a inšpira�vny príklad zachovávania kultúrneho dedičstva“

Ostatné nominované projekty
Mesto Holíč

Občianske združenie 
K prameňom Bebravy

Občianske združenie
Levický okrášlovací spolokNÁVRAT K BAROKOVEJ KRAJINE 

HOLÍČ – KOPČANY
Poďakovanie udelené 

„za vytrvalý a systema�cký prístup k obnove 
komponovanej barokovej krajiny“

K PRAMEŇOM BEBRAVY
Poďakovanie udelené 

„za osobný príklad prepojenia súčasnej 
krajiny s jej históriou“

LEVICKÝ OKRÁŠĽOVACÍ SPOLOK
Poďakovanie udelené  
„za dobrovoľnícku prácu pri znovuobjavovaní 
iden�ty mestskej krajiny a zveľaďovaní 
verejných priestrans�ev“

Nezisková organizácia 
Národný Trust
VÍKEND OTVORENÝCH 
PARKOV A ZÁHRAD
Poďakovanie udelené  
"za propagáciu záhradnej a krajinnej
architektúry a výchovu k úcte
ku kultúrnemu dedičstvu"
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