
Cena Slovenskej republiky za krajinu je čestným vyznamenaním pre organizácie, ktoré ideovo, tematicky a prakticky prispievajú k implementácii Európskeho dohovoru 

o krajine na národnej úrovni.  

Cieľom udeľovania ceny je oceniť aktivity, smerujúce ku kvalitnému a udržateľnému manažmentu krajiny. Cena je motivačným nástrojom pre kontinuálnu podporu starostlivosti 

o všetky typy krajiny a ocenením príkladných snáh o dosiahnutie napĺňania spoločných cieľov v procese implementácie Európskeho dohovoru o krajine. Slovenská republika udeľuje 

cenu na podporu prezentácie úspešných aktivít smerujúcich k ochrane, manažmentu, plánovaniu krajiny na Slovensku s cieľom následnej nominácie národného laureáta
na udelenie medzinárodného ocenenia Ceny Rady Európy za krajinu.

Nominácia na Cenu Rady Európy za krajinu

CENA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA KRAJINU
LANDSCAPE AWARD OF THE SLOVAK REPUBLIC

Vyhlasovateľom ceny je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, národným koordinátorom 
je Slovenská agentúra životného prostredia. 
Oprávnenými kandidátmi na udelenie ceny sú miestne a regionálne samosprávy, združenia miestnych a regionálnych 
samospráv (mikroregionálne združenia), cezhraničné združenia miestnych a regionálnych samospráv spoločne 
spravujúce krajinu a mimovládne organizácie.
Projekty je možné priamo prihlásiť alebo môžu byť navrhnuté inou právnickou alebo fyzickou osobou.
Oprávnenými sú projekty s charakterom implementovaných krajinných koncepcií a opatrení, spĺňajúce kritériá pre 
posudzovanie Ceny Slovenskej republiky za krajinu.
Prihlasované projekty musia spĺňať štyri kritériá, definované v zmysle uznesenia CM/Res (2008)3 o pravidlách 
vzťahujúcich sa na Cenu Rady Európy za krajinu, ktorými sú trvalo udržateľný územný rozvoj, vzorová hodnota, účasť 
verejnosti,  zvyšovanie vedomia.

Slovenská republika pristúpila ako zmluvná strana Európskeho dohovoru o krajine k udeľovaniu Ceny Slovenskej republiky 

za krajinu v roku 2010 a je udeľovaná v dvojročnom cykle, v každom párnom roku. 
 Národný laureát Ceny Slovenskej republiky za krajinu získava nomináciu Slovenskej republiky na účasť  v Cene Rady Európy

za krajinu ako jediný zástupca Slovenskej republiky v zmysle článku 11 Európskeho dohovoru o krajine.

Starostlivosť o krajinu  je komplex činností vedúcich ku kvalitnej ochrane, plánovaniu a tvorbe krajiny. Na rozdiel od tradične chápanej ochrany prírody 
môžeme v tejto súvislosti hovoriť o zámerných procesoch formovania  krajiny, s cieľom udržať alebo zlepšiť jej kvalitu. V súčasnom vnímaní starostlivosti       
o krajinu, v zmysle Európskeho dohovoru o krajine, má veľký význam samotné uchovanie identity krajiny, jej charakteristických čŕt, uvedomujúc si fakt,          
že samotná krajina predstavuje základ nášho prírodného, ale aj kultúrneho dedičstva. 

V poslednej dobe je čoraz väčší dôraz kladený na výchovu a naše vzdelávanie v oblasti vnímania krajiny, ale aj na akceptáciu názorov miestneho obyvateľstva   
na cieľovú kvalitu krajiny, v ktorej obyvatelia žijú. Kvalitný manažment krajiny môžeme dosiahnuť komplexným systémovým prístupom – ochranou krajiny, 
vhodným plánovaním a citlivou tvorbou krajiny, ako aj činnosťami, ktoré majú z hľadiska perspektívy udržateľného rozvoja zabezpečiť a zosúladiť sociálne, 
hospodárske a environmentálne procesy v krajine.

Ocenené subjekty Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2010 Zástupcovia nominovaných subjektov a hodnotiaca komisia 
Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2012

UVEDOMUJÚC SI ČORAZ VIAC RASTÚCI VÝZNAM KRAJINY 
V PROCESE UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA SPOLOČNOSTI SA 
SLOVENSKÁ REPUBLIKA, V ZMYSLE ČLÁNKU 11 EURÓPSKEHO 
DOHOVORU O KRAJINE, ROZHODLA UDEĽOVAŤ CENU SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY ZA KRAJINU

Slovensko - české pracovné stretnutie k príprave národných kôl 
Cien za krajinu, Česká republika, 2009
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