
 

 122 

ENVIRONMENTÁLNA  OSVETA V MANAŽMENTE  PRÍRODNÉHO  
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ABSTRAKT  
Globálny problém krajiny na Slovensku je identifikácia s krajinou. Príspevok pripomína (neplnené) záväzky 
Slovenskej republiky vyplývajúce z ratifikácie Európskeho dohovoru o krajine a stručne sa zaoberá dvoma 
návrhmi inštitucionálneho riešenia tohto problému:  

 zriadením Múzea krajiny a 
 propagáciou krajiny a neduhov i pozitívnych aspektov manažmentu prírodného a kultúrneho dedičstva 

krajiny formou environmentálnej osvety vysielanej vo verejnoprávnej televízii. 
 
 
Kľúčové slová: implementácia Európskeho dohovoru o krajine, krajinná ekológia, verejný záujem, 
environmentálna osveta  
 
 
ABSTRACT 
The global issue of landscape in Slovakia is the identification with it. This contribution reminds the commitments 
of the Slovak Republic resulting from the ratification of the European Landscape Convention and briefly deals 
with two proposals for an institutional solution of it:  

 by the establishment of some Museum of landscape and  
 by the promotion of landscape and the complaints and also positive aspects of the management of 

natural and cultural heritage in the landscape -  in the form of environmental edification - through 
broadcasting of the television with public legal status. 

 
 
Key words: implementation of the European Landscape Convention, landscape ecology, public interest, 
environmental edification  
 
 
 
ÚVOD 
 

Je to už čosi vyše 10 rokov čo na Slovensku platí Európsky dohovor o krajine (ďalej EDOK). Od 01. 
decembra 2005 sa aj Slovenská republika (po piatich rokoch od jeho zverejnenia na podpis vo Florencii v roku 
2000) zaviazala, v zmysle EDoK, čl. 5, ods. c): „vytvoriť podmienky na účasť širokej verejnosti...“ a čl. 6, ods. 
A.: „zvyšovať povedomie občianskej spoločnosti... týkajúce sa hodnoty krajiny, jej úlohy a jej zmien.“  Ani 
ratifikácia EDOK slovenským parlamentom nič nezmenila na skutočnosti, že súčasná sústava právnych noriem 
ochrany prírody a krajiny na Slovensku doposiaľ nemá kodifikované efektívne nástroje slúžiace na ochranu a 
starostlivosť o vzhľad krajiny.  

 
EDoK definuje zmysel starostlivosti o prírodné a kultúrno-historické dedičstvo tvoriace súčasnú krajinu 

(tú „všednú“: tak ako ju vnímajú ľudia). Tým zmyslom je uchovať Európanom možnosť identifikovať sa s tou 
časťou európskeho krajinného priestoru, v ktorej žijú. To je teda tá Európsky významná krajina v poňatí 
EDoK (akýsi pendant európsky významných biotopov a druhov v sústave NATURA 2000): súčasť sústavy 
ľuďmi rovnako prijímaných krajín, ktoré spolu-tvoria Európu Európanov.[Bevilaqua, D. 2010, s. 53] Dnes, 
v časoch krízy identity Európy, stáva sa krajina mimoriadne aktuálnou témou.   
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DVA INŠTITUCIONÁLNE NÁVRHY NA IMPLEMENTÁCIU EDOK  
 

I. ZRIADENIE MÚZEA KRAJINY 
 

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) v Liptovskom Mikuláši predstavuje 
špecializované ústredie múzejnej práce vo vzťahu ku kompletnej dokumentácii o vývine a súčasnom stave 
ochrany prírody a jaskyniarstva. Od 01. januára 1999 je jeho zriaďovateľom Ministerstvo životného prostredia 
Slovenskej republiky. Po nedávnej štvorročnej komplexnej rekonštrukcii (v rámci projektu spolufinancovaného z 
Európskeho fondu pre regionálny rozvoj) je SMOPaJ najmodernejším múzeom Slovenska s úspešným a dlhým 
príbehom formovania manažmentu. Jeho ďalšou komparatívnou výhodou je blízkosť Pedagogickej fakulty 
Katolíckej univerzity v Ružomberku a zvlášť jej Ústavu transdisciplinárnych štúdií v životnom prostredí. 

 
Podľa postulátu EDoK sa každá zmluvná strana dohovoru zaväzuje „vyhodnotiť vymedzené typy krajiny s 

ohľadom na špecifické hodnoty, ktoré im pripisujú zainteresované strany a obyvateľstvo“. K tomuto záväzku 
umožní transformácia SMOPaJ na SMOPKaJ (Slovenské múzeum ochrany prírody, krajiny a jaskyniarstva) 
umožňujúca hľadanie spôsobov ako pretlmočiť hodnoty krajiny jej obyvateľom, a naopak, ako prepísať 
percepciu krajiny ľuďmi pohybujúcimi sa v krajine (vnímanie hodnôt krajiny verejnosťou) do jazyka krajinnej 
ekológie.  
 

Riešenie 1 
 

Názov činnosti 
 

 
MÚZEUM  KRAJINY 
 

 
Cieľ činnosti Dokumentácia, prezentácia a výskum  krajiny /v zmysle Zákona č. 54/1959 Zb. 

Forma aktivity 
Muzeálno-osvetová a vzdelávacia (školenia krajinárov i zamestnancov verejnej 
a štátnej správy)   

Cieľová skupina 
Verejnosť, turisti,  zvlášť školská mládež a študenti prírodných vied (zvl. krajinnej 
ekológie) 

 
Termín realizácie Od času zriadenia stály 

 
Miesto realizácie 
 

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš 
 

(premena: SMOPaJ    ÷÷÷÷÷÷>    SMOPKaJ) 
 

Zodpovedný subjekt 
organizácia/osoba 
 
 

 
MŽP SR (doc. RNDr. Dana Šubová, CSc., riaditeľka SMOPaJ) 
v spolupráci s Ministerstvom školstva VVMaŠ SR / Ústavom trans-diciplinárnych 
štúdií PgF KU Ružomberok, Ústavom krajinnej ekológie aj Geografickým ústavom 
SAV, Katedrou krajinnej ekológie PriF UK, Katedrou plánovania a tvorby krajiny FEE 
TUZVO,  Katedrou záhradnej a krajinnej architektúry FZaKI PU Nitra, Fakultou 
BERG TUKE, ....  
 

 
Odkazom Európskeho dohovoru o krajine k formulovaniu poslania krajinnej koncepcie je veľká výzva 

z pohľadu záujmov krajiny: nezávisle od „hodnoty“ danej krajiny treba všetky krajiny chrániť, manažovať, 
spravovať, tvoriť. Ako tvrdia (Chen et al., 2009): “krajiny budú funkčnejšie, ak budú súčasne plniť všetky svoje 
ekologické, ekonomické, socio-kultúrne, historické a estetické funkcie“. Aj o nich sa zaiste bude hovoriť 
v SMOPKaJ. 
 
I. (DO)PLNENIE  VEREJNOPRÁVNYCH  FUNKCIÍ  RTVS 
 

K základným pojmom v EDoK patrí prirodzene krajina, ktorá je v ňom definovaná ako „časť územia, 
tak ako ju vnímajú ľudia, ktorej charakter je výsledkom činností a vzájomného pôsobenia prírodných a/alebo 
ľudských faktorov“. Teda do popredia v starostlivosti o krajinu vystupuje vnímanie krajiny jej obyvateľmi 
a užívateľmi. Je evidentné, že naše zmyslové vnímanie krajiny je odkázané takmer v 90 % na zrak (Mičian, 
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2008, s.19). Je preto logické, že v krajinnoekologickej a environmentálnej terminológii prevažujú pojmy z tejto 
oblasti percepcie (Jančura, 2003).  

 
Z práce (Petluš & Vranková, 2008)  vyberáme výroky súvisiace s leitmotívom témy tohto príspevku: 

„identifikácia sa človeka s krajinou je premietaná do motivácií a záujmu o krajinu, ktoré sú postavené na 
hodnotovom princípe“; ...„vnímame a rešpektujeme hodnoty krajiny, ktoré možno kategorizovať podľa ich 
objektívne vnímaného kultúrneho, historického a prírodného potenciálu, alebo subjektívne priradených hodnôt 
(domov, spomienky, atraktivita a pod.)“  

I keď väčšia časť slovenskej populácie žije v mestách, ktorých nevábny vzhľad sa rýchlo/pomaly mení (k 
lepšiemu?), Slovensko je prevažne vidiecka krajina. Kolektivizácia a urbanizácia vidieckej krajiny 
(intenzifikácia a spriemyselňovanie poľnohospodárstva, meliorácie...) spôsobili krajine a jej obyvateľom škody 
adekvátne dopadom veľkolomov a povrchovej ťažbe surovín. Ľudia sa v priebehu ostatných desaťročí krajine 
odcudzili, vo veľkej miere sa vytratila schopnosť a motivácia človeka identifikovať sa s krajinou. Takto 
poškodený krajinný priestor si zaslúži opatrenia pomenovateľné slovom rekultivácia. 

 
Aj súčasnosť sa podpisuje na krajinách Slovenska - dopadmi nových trendov:  
 

• postupné opúšťanie (marginálnych) krajín vidieka,  
• vlny novodobej (amenitnej) migrácie na vidiek spojené s rastom satelitných sídiel, ktoré sú fyzicky 

i duchovne izolované od mesta i vidieka, 
• tvorba „nových“ krajín: golfové ihriská, lyžiarske zjazdové areály, turistické atrakcie s nájomnými 

apartmánovými komplexmi, supermarkety a logistické centrá s rozmernými parkovacími plochami 
prepojenými unifikovanou diaľničnou infraštruktúrou, 

výsledkom ktorých je globalizačný tlak na diverzitu krajín Európy (krajiny sa nebezpečne začínajú navzájom na 
seba podobať).  

 
Aj dnes sa krajina mení – zväčša k horšiemu. Je teda potrebné aj na Slovensku prijať a realizovať 

účinné krajinárske zásady a manažmentové opatrenia, aké sa už bežne používajú v projektoch rekultivácie 
veľkolomov, „brownfields“ či v programoch obnovy vidieka a programoch revitalizácie povodí (Just, (Ed.) et al. 
2003) alebo Projektoch dokumentácie alejí (Hendrych, (Ed.) 2008) v Česku. 

 
Televízia je médium založené najmä na vizuálnej percepcii. Verejnoprávna televízia má nielen 

povinnosť obhajovať verejné záujmy a hodnoty štátu (plnenie jeho medzinárodných záväzkov – EDOK – 
sic), ale má aj možnosti vykonávať to na princípe participatívnosti. Ministerstvo životného postredia (MŽP 
SR) zriadilo na svojej internetovej stránke projekt k likvidácii nelegálnych „čiernych“ skládok z krajiny.  Zdá sa, 
že to nie je ideálne riešenie – vzhľadom na jeho koncovku. V televízii  (zvlášť českej) vidieť mnohé krásne 
príklady tak „doťahovania“ káuz do konca ako aj propagácie všetkých aspektov krajiny.  
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Riešenie 2 
 

Názov činnosti 
 

 
PROPAGÁCIA  KRAJINY: 
 

Cieľ činnosti 
 

•  (v zmysle podpory) pozitívnych javov v krajine 
• (v zmysle dávanie na známosť) neduhov v krajine a ich odstraňovanie 
• tvorba podnetov pre enviro-výchovu a tvorbu enviro-(& historického) povedomia 

 
Forma aktivity • Interaktívne relácie  Dokumenty  Galavečery, festivaly... 

Cieľové skupiny 
Verejnosť, MVO a verejná 
/ štátna správa 

Verejnosť, zvlášť 
školy a mládež  

Široká verejnosť 
 

Denne od 18:00 – 19:00 hod;  
reprízy v dopol. čase (zrušených) relácií o varení  

hlavný program cez víkend 
(príp. v deň a čase konania) Termín realizácie 

 s archiváciou programov na CD a web-stránkach MŽP SR (SAŽP), resp. RTVS 
 
Miesto realizácie Rádio a televízia Slovenska (tu a vyššie RTVS):   kanály STV2 (resp. STV1) 

Zodpovedný subjekt 
organizácia/osoba 
 
 
 

MŽP SR  
(SIŽP, SAŽP, ŠOPSR & S-NP a CHKO a SSJ, ZOO Bojnice a  SMOPaJ, SBM, VÚVH, 
GUDŠ, ... )  
v spolupráci s: 
MK SR (RTVS, PÚ SR, NOC), MPaRV SR, MDVaRR SR, MŠVVMaŠ SR (univerzity 
a SAV), MH SR, MV SR (úrady ŽP, PZ SR), ZMOS, UMS, VÚC...  

Pozitívne príklady 
 
 
 
 

• Udeľovanie ceny CeZaAr,  
• Relácie: Poklady sveta, Postav dom zasaď strom, Hurá do záhrady, VAT... 
• Večery s Havranom, Reportéri 
• Publicistika s P. Dvořákom; Vínne cesty Slovenska 
• Agrofilm, Horské filmy, Envirofilm, folklórne festivaly... 

Námety / témy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí  
• Revitalizácia krajiny ťažobných a priemyselných areálov, ohrozených oblastí; 

Revitalizácia historickej krajiny pamiatkových areálov 
• Program rozvoja vidieka 
• Krajinné prvky: revitalizácia alejí, staré odrody... 
• Obnova rybníkov – akvakultúra; Apikultúra; Permakultúra... 
• Rýchlorastúce dreviny pod elektrovodmi 
• Minerálne vody  & kúpele 
• Cyklotrasy a historické cesty 
• Botanické záhrady, ZOO, arboréta, geoparky 
• Krajinné typy a archetypy 
• Cena SR za krajinu, Cena RE za krajinu, Strom roka, Vták roka, ... 
• EDoK,  
• Enviro- konferencie (priame prenosy z KČK,...  
• lokality Svetového dedičstva UNESCO, Značky EHL,...  
• Envirovýkres, plenéry (maliarske, fotografické, sochárske...)............... 
• Koncovka iniciatívy na web-stránke MŽP SR: http://www.minzp.sk/ekospion/trash-

out/ 
• Invázne druhy v krajine: „developeri“, „nelegálni odpadári“, ... 
• Vypaľovanie trávy a požiare 
• Urban sprawl,  fragmentácia krajiny; zánik vinohradov, sadov, ... 
• „Bilbordové aleje“  pri cestách, geoglyfy v krajine a grafiti v mestách 
• Vyľudňovanie vidieka... 
• Zeleň v mestách... 
• Ohrozené oblasti, staré environmentálne záťaže & brownfields................. 

 

http://www.minzp.sk/ekospion/trash-out/
http://www.minzp.sk/ekospion/trash-out/
http://www.minzp.sk/ekospion/trash-out/
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ZÁVER 
 

Krajinný priestor väčšej časti Slovenska (viď: vandalizmus, „čierne skládky“...) spustol ako duševný svet 
časti ľudí v ňom žijúcich: ľudia sa obvykle podobajú krajine, v/z ktorej žijú.  

Synergický efekt spolupráce oboch navrhovaných a realizovaných riešení pomôže tak k plneniu 
medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky ako aj k prebúdzaniu značnej časti obyvateľov Slovenska z  
„environmentálneho a historického bezvedomia“.  
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