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Využitie zeme, revitalizácia, rekultivácia krajiny
... efektívne tradičné formy využitia zeme; nové progresívne a šetrné 
postupy v poľnohospodárstve, lesníctve a vodnom hospodárstve spojené s 
pozitívnou zmenou v krajinnej štruktúre; realizácia ekostabilizačných, 
rekultivačných, revitalizačných opatrení v krajine ...   

Pretváranie krajiny
... aktivity v pretváraní krajiny, prejavujúce sa v jej pozitívnych zmenách;       
v tvorbe oddychovo-relaxačných zón,  skrášlení a sfunkčnení obcí, v parkovej 
tvorbe,  vo vytváraní zaujímavých verejných priestranstiev, 
vo vnášaní zelene do krajiny ...

Budovanie pohybových trás  
... vytváranie náučných chodníkov, tematických trás, turistických trás, 
cyklotrás, trás pre peších v sídlach (tzv. green way); budovanie ich 
vybavenosti,  informačných systémov, odpočinkových a vyhliadkových miest 
(tzv. view point); budovanie geoparkov, archeoparkov, 
múzeí v prírode (skanzenov) ... 

Obnova pamiatok v krajine  
... renovácia pamiatok prácou aktivistov, dobrovoľníckou prácou;  obnova 
hradov, kláštorov, kalvárií, technických pamiatok, historických krajinných 
štruktúr;  starostlivosť o prírodu (udržiavanie, starostlivosť o čistotou) ...

Zachovávanie a prehĺbenie  identity človeka a krajiny
... zveľaďovanie duchovného odkazu; zhodnocovanie fenoménov krajiny 
v rozvoji regiónu ...   

Starostlivosťou o krajinu prispievame k jej kvalite

Kontakty

Vyhlásenie ceny: 12. 4. 2016

Ukončenie akceptácie návrhov na cenu (ukončenie prijímania 

prihlášok): 30. 6. 2016

Spracovanie návrhov (prihlášok) národným koordinátorom: 

do 15. 7. 2016

Zverejnenie nominácií: 18. 7. 2016 – 31. 7. 2016

Zasadnutie odbornej komisie: august 2016

Slávnostné odovzdávanie ocenení: november 2016

Nominácia na Cenu Rady Európy za krajinu: december 2016

CENA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA KRAJINU
LANDSCAPE AWARD OF THE SLOVAK REPUBLIC

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlásilo 4. ročník  
Ceny Slovenskej republiky za krajinu
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. 

Harmonogram ceny


