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DUŠAN BEVILAQUA 
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ABSTRACT 

Semantic discursus on the Slovak Republic´s implementation of both laws (reflection of the ones de 
lege lata and de lege ferenda as well) and international obligations from the aspects of landscape 
protection in public interest. 
Key words: European landscape convention, Slovak legislation, public interest, landscape area, 
landscape values, landscape sociology.  

 

ÚVOD A PROBLEMATIKA 
 

V ostatnej dobe Slovenskom rezonujú témy nesúce pojem verejný záujem. Žiaľ, zaznievajú zväčša 
v súvislosti s vyvlastňovaním nehnuteľného súkromného majetku (pôdy, stavieb...), a to len v záujme 
urýchlenia „rozvoja“ územia (napr. výstavbou úsekov diaľnic, automobiliek typu KIA pri NP Malá 
Fatra, PSA na Trnavskej tabuli..., priemyselných parkov, nákupných a logistických centier, športovo-
rekreačných areálov, penziónov, hotelov...), a tiež vždy pod kepienkom socio-ekonomických prínosov 
[1, 2].  
V skutočnosti sa však za nimi skrývajú vážne zásahy do krajiny. Vyvlastňovanie je vykonávané na 
základe jednorázového predurčenia verejných činiteľov (vlády, politikov a „rozvojárov“, investorov...) 
ovplyvňujúcich orgány verejnej správy, ktoré rozhodujú o verejnom záujme – v podstate len na 
základe vlastného hodnotového uváženia (podloženého minimálne zmenou/doplnkom územno-
plánovacej dokumentácie, ktorej obstaranie si investor ochotne zaplatí), a to bez preskúmania súdu. 
Stručne povedané: o finančne motivovaných prianiach „developerov“ (schovaných za sociálne 
argumenty) rozhodujú politici a územní plánovači – priam na počkanie...  
Členské štáty Európskej únie, ktoré nepoznajú vo svojej novodobej histórii celoplošné prerušenie 
inštitútu „svätého práva“ občana na pokojné užívanie svojho majetku, používajú pojmy ako: verejný 
prospech (Belgicko), verejný záujem (Dánsko, Fínsko, Holandsko, Taliansko), verejné blaho 
(Luxembursko, Nemecko), verejný osoh (Grécko, Španielsko), všeobecné dobro (Írsko), všeobecný 
záujem (Portugalsko)[3]; Určenie takéhoto dôvodu vyvlastnenia sa deje od prípadu k prípadu, a to 
vždy len na základe rozhodnutia súdu,  nikdy nie je ponechané na benevolenciu úradu politicky 
nominovanej verejnej/štátnej správy (obce, regionálneho stavebného úradu).  
Európsky dohovor o krajine (EDoK) je politickým vyjadrením verejne prejavenej vôle Kongresu 
miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy chrániť, kultivovať, starať sa o každú, aj o tú 
všednú, každodennú krajinu – i s jej sociálnym rozmerom[4, 5]. Krajinu, ako prírodný a sociálny  
supra-systém, teda krajinné prostredie [7, p.19], v ktorom sa od nepamäti obchoduje s jej plodmi 
(poľovná zver, ryby, med, drevo, obiloviny, ovocie a zelenina, minerálne suroviny...) a kupčí s jej 
zložkami (pôda, voda...). Iba ten transcendentný a zároveň imanentný zdroj krajinného prostredia[6], 
patriaci do kategórie nenahraditeľnosti, ešte stále nevedia ekonómovia ohodnotiť/oceniť, a práve 
o zachovanie tohto nám (sensu občanom a verejným činiteľom štátov, ktoré podpísali EDoK) ide. 
Slovenská republika (ďalej len SR) teda prijala (od 01. 12. 2005) záväzok voči spoluobčanom Európy, 
ktorý znamená mať starosť o spoločné impozantné prírodno-kultúrno-historické dedičstvo všetkých 
Európanov. Práve ono totiž tvorí diverzitu krajín, a tým zachováva Európanom možnosť identifikovať 
sa s Európou. Nuž, zaviazali sme sa hájiť celoeurópsky verejný záujem („krajina zohráva významnú 
úlohu z hľadiska verejného záujmu v oblasti kultúry, ekológie, životného prostredia a v sociálnej 
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oblasti...“ – cit. z Preambuly EDoK), čo znamená krajinu právne uznať v zákonoch a integrovať do 
všetkých relevantných dokumentov, stratégií a koncepcií (pre začiatok aspoň toto...).  
Cieľom prezentovanej práce je prispieť k odpovediam na otázky: „Patrí právo na historickú kultúrnu 
identitu do základnej vrstvy ľudských práv?“[8], a ak áno, potom ako toto právo efektívne 
v každodenných sporoch o krajinu uplatniť?    
 

MATERIÁL A METÓDY 
 
V predloženom diskurze je analyzovaný právny poriadok SR (relevantné ústavné zákony a rezortné 
právne normy – zákony – aktuálne platné i návrhy ich noviel, medzinárodné dohovory a deklarácie 
parlamentu) z aspektov ochrany, starostlivosti a tvorby krajiny, v pojmovom aparáte verejného 
záujmu i so zohľadnením princípu trvalej udržateľnosti. Vynechanie zákonov z oblasti trestného práva 
odporúčam nahradiť zamyslením sa nad komentárom v článku o nelegálnych skládkach odpadov 
v krajine[19]. 
Metódou tabuľkového porovnania kritérií a indikátorov verejného záujmu, ktorých miery 
dodržania/porušenia upravujú jednotlivé zákonné normy, sa hľadá reprezentatívny súbor atribútov 
pojmu krajina / krajinný priestor, ktoré nesú legislatívnu hodnotovú váhu k argumentácii tak 
akademickej (krajinno-ekologický i krajinno-sociologický výskum) ako aj  praktickej ochranárskej 
(krajinári štátnych i mimovládnych organizácií, krajinní plánovači) komunity pred orgánmi 
štátnej/verejnej správy pri ich rozhodovaní o krajine.  
Nasleduje ich významová kvalitatívna analýza ukončená verifikáciou vo forme frekvenčnej analýzy 
výskytu kľúčových pojmov vo vybraných „rezortných“ právnych normách: Zákon FZ ČSFR č. 19/1992 
Zb. o životnom prostredí, Zákon NR SR č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, 
„Stavebný zákon“ č. 218/2007 Z.z., Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (a návrh 
jeho novely Zákonom o ochrane prírody a starostlivosti o krajinu), návrh zákona NR SR o krajinnom 
plánovaní a Európsky dohovor o krajine. Výsledkom sú odporučenia de lege ferenda smerom 
k legislatívnym činiteľom, ktoré spolu s ďalšími termínmi - z návrhu Metodiky spracovania krajinno-
ekologického plánu z dielne Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) poslúžia pri voľbe 
hodnotových kritérií skúmania charakteristického vzhľadu krajiny – krajinného rázu.   
 

Premisa: Slovenská republika je právny štát  
 
Podrobnejšie tento výrok znamená, že SR je štátny útvar, ktorého kompaktnosť zaručuje právny 
poriadok – kongeniálny komplex kánonov (zákonov a iných právnych noriem), ktoré sú komponované 
tak, aby boli kompatibilné, komplementárne a konzistentné.  
Gesciu na uplatňovanie právneho poriadku na teritóriu štátu dostali jednotlivé orgány a organizácie 
verejnej a štátnej správy, ktoré majú mať rovnaké atribúty správania sa a kompetencií[9]. Napokon, 
na to slúži už v zárodku, pri tvorbe nových právnych noriem, medzirezortné (a verejné) 
pripomienkovanie, legislatívna rada vlády, Národná rada Slovenskej republiky (NR SR), neskôr 
súdnictvo, prokuratúra, polícia... 
Napriek tomu nám tu vládne nejednotnosť v pojmoch, ktoré je možné usporiadať do dvoch 
nerovnako rozsiahlych skupín podľa prívlastku: 

• verejný záujem, verejné statky, verejné financie, verejné obstarávanie, verejný poriadok, 
verejná moc, verejné zdravie, verejná zeleň, verejne prístupné miesto, verejné 
zhromaždenie, verejné prerokovanie, verejné nahliadnutie, verejný ochranca práv, verejné 
dopravné a technické vybavenie územia, verejná prospešnosť, verejnoprospešný, 
verejnoprospešná funkcia, verejnoprospešné práce...;  
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• všeobecná prospešnosť, všeobecne prospešná služba, všeobecne prospešné zariadenie, 
všeobecne záväzné nariadenie, všeobecne záväzná vyhláška, všeobecne-právne záväzný 
predpis...[10, 11].  

V oboch prípadoch sú tieto pojmy protikladom významov skrytých v pojmoch: individuálny, 
súkromný, osobný, príp. skupinový.  
Čo je teda, v slovenskom právnom poriadku, skutočne verejný záujem, ktorá aktivita je vo verejnom 
záujme a aká činnosť je proti verejným záujmom, čo a ako sa chráni, prikazuje či zakazuje, vo 
verejnom záujme? 
 
Analýza základných právnych noriem 
 
Protiklad skupín pojmov „verejný“ vs. „súkromný“ sa rieši už na úrovni základných ľudských práv, kde 
inštitút verejného záujmu: 

• plní funkciu odôvodnenia legitimity zásahu verejnej moci do osobných (hlavne vlastníckych) 
práv občana,  

• slúži ako hodnotiace kritérium určitej činnosti (povinnosti, záväzku) z hľadiska jej prospechu 
(majetkového alebo iného) pre verejnosť. 

 

Tab. 1  PROCES: Ochrana základných ľudských práv a slobôd 
Tab. 1  PROCESS: Basic human rights and freedoms protection 
Právna norma Terminológia 

Ústavný zákon  
FZ ČSFR  

č. 23/1991 Zb. 
ktorým sa 

uvádza listina 
základných práv 

a slobôd 

Článok 35:  
(1) Každý má právo na priaznivé životné prostredie. 
(2) Každý má právo na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia a o príčinách a následkoch 
tohto stavu. 
(3) Nikto nesmie pri výkone svojich práv ohrozovať ani poškodzovať životné prostredie, prírodné zdroje, 
druhové bohatstvo prírody a kultúrne pamiatky nad mieru stanovenú zákonom 

 
Princíp (inštitút) verejného záujmu je tu vyjadrený v pojmoch a spojeniach slov: „každý“, „nikto 
nesmie“ – teda „všetci“, t. j. subjektom verejného záujmu je verejnosť, všetci ľudia, na ktorých sa 
vzťahujú zákony štátu; objektom verejného záujmu je v prvom rade životné prostredie a prírodné 
i kultúrno-historické dedičstvo; a kritériá (i indikátory) verejného záujmu sú odkázané na mieru 
stanovenú príslušným zákonom (vykonávacou vyhláškou). 
Podrobnejšie je ochrana týchto „transcendentných“ práv občanov (z katalógu ľudských práv 3. 
generácie)  prostredníctvom verejného / všeobecného záujmu upravená v ústave SR takto: 
 

Tab. 2 PROCES: Ochrana právneho štátu 
Tab. 2 PROCESS:  Legal  state protection 

Právna norma Terminológia 

Ústava Slovenskej 
republiky 

(ústavný zákon č. 
460/1992 Zb. v 
znení ústavných 

zákonov 
 č. 244/1998 Z. z., 

 č. 9/1999 Z. z.,  
č. 90/2001 Z. z., 

 č. 140/2004 Z. z., 
 č. 323/2004 Z. z; 
(dovedna 8-krát 

Čl. 1 SR je demokratický, zvrchovaný a právny štát... 
Čl. 2 SR uznáva a dodržiava  všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými 
je viazaná a svoje ďalšie medzinárodné záväzky 
Čl. 4 Nerastné bohatstvo, jaskyne, podzemné vody, prírodné liečivé zdroje a vodné toky sú vo vlastníctve 
SR. 

Čl. 20 
(3) Vlastníctvo zaväzuje. Nemožno ho zneužiť na ujmu práv iných alebo v rozpore so všeobecnými 
záujmami chránenými zákonom. Výkon vlastníckeho práva nesmie poškodzovať ľudské zdravie, prírodu, 
kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom. 
(4) Vyvlastnenie alebo nútené obmedzené vlastníckeho práva je možné iba v nevyhnutnej miere a vo 
verejnom záujme, a to na základe zákona a za primeranú náhradu.  
Čl. 44 
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novelizovaná) 
ISBN 80-89052-20-7 

(1) Každý má právo na priaznivé životné prostredie. 
(2) Každý je povinný chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo. 
(3) Nikto nesmie nad mieru ustanovenú zákonom ohrozovať ani poškodzovať životné prostredie, 
prírodné zdroje a kultúrne pamiatky. 
(4) Štát dbá o šetrné využívanie prírodných zdrojov, o ekologickú rovnováhu a o účinnú starostlivosť o 
životné prostredie a zabezpečuje ochranu určeným druhom voľne rastúcich rastlín a voľne žijúcich 
živočíchov. 
(5) Podrobnosti o právach a povinnostiach podľa odsekov 1 až 4 ustanoví zákon. 
Čl. 45 Každý má právo na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia a o príčinách a 
následkoch tohto stavu. 

ZÁKON NR SR 
č. 171/1998 Z. z. 

o prístupe 
k informáciám 

.........o ŽP............. 
zrušený 

Zákonom NR SR   
č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom 
prístupe 

k informáciám 

§ 7,  ods. 5: Verejný záujem na sprístupnení informácie o životnom prostredí je daný, ak ide o informáciu 
týkajúcu sa závažného vplyvu na a) zdravie ľudí, b) životné prostredie vrátane biologickej diverzity 
a ekologickej stability, c) svetové kultúrne a prírodné dedičstvo.  
                                                                                                                                   (pripravený už v r. 1996) 
...................................................................................................................................... 
a takto nahradený: 
...................................................................................................................................... 
§ 10, ods. 2, písm. a): Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je najmä sprístupnenie 
informácie týkajúcej sa závažného vplyvu na zdravie ľudí,  svetové kultúrne a prírodné dedičstvo,  životné 
prostredie vrátane biologickej diverzity a ekologickej stability, 

      

Z Tab. 2 vidieť, že  naša 17-ročná ústava je plne kompatibilná s medzinárodne uznávanou ochranou 
ľudských práv (Listinou ľudských práv a slobôd) – i v oblasti hájenia všeobecných/verejných záujmov 
ľudskej i ostatných populácií živých tvorov. Významné je v nej tiež prihlásenie sa k dodržiavaniu 
prijatých medzinárodných záväzkov (napr. Aarhuský dohovor, ktorý je platný v SR od 05. 03. 2006 a,  
ako je vidieť z 2. riadku tabuľky, bol v zákonoch implementovaný už od rr. 1998/2000). 
 

Aká je realita v mierach kritérií verejného záujmu stanovených príslušnými zákonmi?  
      
Banský zákon – Zákon NR SR č. 219/2007 Z. z. o ochrane a využití nerastného bohatstva (predtým Z. 
č. 44/1988 Zb.) – považuje za verejný záujem dobývanie ložiska vyhradeného nerastu v chránenom 
ložiskovom území (§ 15, ods.1 a § 18), čím napĺňa význam pojmu štátneho vlastníctva nerastného 
bohatstva z ústavy...; Na to má vytýčené svoje „ochranné pásmo“ (OP) –  podobne ako líniové prvky v 
krajine, teda ako produktovody, energovody, trate železníc a pozemné ale i vzdušné dopravné 
koridory, priemyselné a skladovacie areály, vojenské objekty a výcvikové priestory, jadrové 
elektrárne, tiež aj vodárenské zdroje (Vodný zákon č. 184/2002), minerálne stolové vody a prírodné 
liečivé zdroje, liečebné a kúpeľné územia (zákon č. 303/1998 a príslušné vyhlášky MZ SR), ale aj 
skládky odpadov a čistiarne odpadových vôd i areály s koncentrovanou poľnohospodárskou výrobou, 
jaskyne...; Napokon i chránené rybárske oblasti (Rybársky zákon č. 139/2002), zverníky a bažantnice 
(zákon č. 23/1962 Zb.) majú OP obmedzujúce nepriaznivé aktivity vo svojom (iba v skupinovom 
hospodárskom) záujme.   
Ústavný zákon NR SR č. 357/2004 Z. z. (najnovšie zákon č. 545/2005) o ochrane verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov (podobne ako „slabší“ – obyčajný – Zákon NR SR č. 552/2003 
Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme – §2, ods.2) definuje verejný záujem vo všeobecnom 
vymedzení tohto pojmu z aspektov verejnej prospešnosti a vymedzenia opozita pojmu osobného 
záujmu k pojmu verejný záujem (Čl. 3, ods.(2): „Verejný záujem na účely tohto zákona je taký záujem, 
ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech všetkým občanom alebo mnohým občanom“). 
Neberú sa tam do úvahy „turbulencie“ vo väčšinou zákonov najpreferovanejšej hospodárskej oblasti 
– napr. dokedy bude ekonomika profitovať z fosílnych zdrojov zeme, SR z automobilizmu, či 
„lanovkári“ zo zjazdoviek? (Dlhšie ako banky z hypotekárnych úverov?) 
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     Kľúčovým objektom verejného záujmu v právnych normách najvyššej právnej sily je ale stále 
životné prostredie (ďalej len ŽP) – nemerané (nemerateľné) majetkovým prospechom. Ako je to teda 
s časovým aspektom zákonom určenej miery ne/poškodenia tohto verejného záujmu. Na to tu máme 
spojenie pojmov ŽP a trvalo udržateľný rozvoj (ďalej len skratka TUR)  / novšie už myslený trvale 
udržateľný život: 
 

Tab. 3  PROCES: Ochrana životného prostredia v ohnisku princípov TUR 
Tab. 3  PROCESS: Protection of environment in the focus of the sustainable development principles 
Právna norma Terminológia 

Zákon FZ ČSFR 
č. 17/1992 Zb. 

o životnom 
prostredí 

§ 2: Životné prostredie je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov vrátane 
človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja. 
§ 5: Únosné zaťaženie územia (únosnosť územia alebo prostredia) je také zaťaženie územia ľudskou 
činnosťou, pri ktorom nedochádza k poškodzovaniu ŽP, najmä jeho zložiek, funkcií ekosystémov alebo 
ekologickej stability.  
§ 6: Trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti je taký rozvoj, ktorý súčasným i budúcim generáciám zachováva 
možnosť uspokojovať ich základné životné potreby a pritom neznižuje rozmanitosť prírody a zachováva 
prirodzené funkcie ekosystémov.  
§ 10: Ekologická ujma je strata alebo oslabenie prirodzených funkcií ekosystémov, vznikajúca 
poškodením ich zložiek alebo narušením vnútorných väzieb a procesov v dôsledku ľudskej činnosti. 
§§ 14, 15, 17, 18, 19, 27: formulácie „každý“ v spojení so ŽP 
Príloha č. 1: Činnosti podliehajúce hodnoteniu vplyvov na ŽP: 1.4. Zásahy do krajiny... 
Príloha č. 2: Obsah dokumentácie a hodnotenie vplyvov (variantov) zámerov na ŽP:   
III. Opis ŽP... A. Základné charakteristiky (...geomorfologická charakteristika...);  B. Ostatné charakteristiky 
(spôsob využívania krajiny..., významné krajinné prvky (VKP), prvky systému ekologickej stability, 
architektonické a historické pamiatky, archeologické náleziská...);  
IV. Opis predpokladaných vplyvov (variantov) zámeru a ich významnosti...  
B. Vplyvy na ekosystémy...(...geomorfologické a hydrologické podmienky...VKP, ekologická stabilita);  
C. Vplyvy na antropogénne systémy... (stavby, pamiatky a iné významné ľudské výtvory, kultúrne 
hodnoty nehmotnej povahy – ...miestne tradície a pod.);  
D. Vplyvy na štruktúru a funkciu využívania územia (včítane vplyvu na estetické kvality krajinného 
priestoru);  
E. Veľkoplošné vplyvy zámeru v krajine ... súhrnné pôsobenie všetkých priestorových javov a faktorov. 

 
V súvislosti s troma piliermi Aarhuského dohovoru (informácie o ŽP / účasť verejnosti na rozhodovaní 
o ŽP / prístup k spravodlivosti v záležitostiach ŽP) je potrebné vyzdvihnúť proces posudzovania 
vplyvov na ŽP (EIA, SEA) – predznačený už v tomto kľúčovom zákone. V tomto procese sa verejný 
záujem v slovenskej krajine (stále ešte nevyhlásenej ako vlastníctvo SR, teda všetkých jej občanov) 
deklaruje pojmami v nasledovnej Tab. 4: 
 

Tab. 4  PROCES:  EIA/SEA 
Tab. 4  PROCESS: Environmental Impact Assessment/Strategic Environmental Assessment 
  Právna norma Terminológia 

Zákon  NR SR 
č.  24/2006 Z. z.  
o posudzovaní 
vplyvov na ŽP 

§ 3 Vymedzenie základných pojmov a) vplyv na ŽP je akýkoľvek priamy a nepriamy vplyv na ŽP vrátane 
vplyvu na... biodiverzitu, ...krajinu, prírodné lokality, ... kultúrne dedičstvo a vzájomné pôsobenie medzi 
týmito faktormi. 
Príloha č. 3: Kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 7 zákona – 8. Rozsah, v rámci ktorého strategický 
dokument ovplyvní hodnotné alebo citlivé oblasti, ako je krajina s uznaným národným alebo 
medzinárodným štatútom ochrany 
Príloha č. 4: Obsah a štruktúra správy o hodnotení strategického dokumentu 
I. Základné údaje o stave ŽP dotknutého územia 
Príloha č. 5: Obsah a štruktúra správy o hodnotení územno-plánovacej dokumentácii (ÚPD):  
A. II. Údaje o výstupoch: 4. Hluk a vibrácie; 6. Doplňujúce údaje (napr. významné terénne úpravy a zásahy 
do krajiny); 
C. II. Charakteristika súčasného stavu ŽP...  
7. Krajina – štruktúra, typ, scenéria, stabilita, ochrana; 8. Chránené územia, chránené stromy a ochranné 
pásma (OP) podľa osobitných predpisov... (...ÚSES); 10. Kultúrne a historické pamiatky a pozoruhodnosti, 
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archeologické náleziská; 11. Paleontologické náleziská a významné geologické lokality (napr. skalné 
výtvory, krasové územia a ďalšie).  
C. III. Hodnotenie predpokladaných vplyvov... 8. Vplyvy na krajinu – štruktúru a využívanie krajiny, 
scenériu krajiny;  9. Vplyvy na chránené územia a OP (.. ÚSES); 10. Vplyvy na kultúrne a historické 
pamiatky, vplyvy na archeologické náleziská; 11. Vplyvy na... paleontologické náleziská a významné 
geologické lokality; 13. Komplexné posúdenie očakávaných vplyvov z hľadiska ich významnosti a ich 
porovnanie s platnými právnymi predpismi.  
Príloha č. 9: Obsah a štruktúra zámeru – III. Základné informácie o súčasnom stave ŽP dotknutého územia  
2. Krajina, krajinný obraz, stabilita, ochrana, scenéria; 4. Súčasný stav kvality ŽP...; IV. Základné údaje 
o predpokladaných vplyvoch ... na ŽP... a o možnostiach opatrení na ich zmiernenie – 3., 6., 8., 10., 11.; 
Príloha č. 10: Kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona:  II. Miesto vykonávania navrhovanej 
činnosti  1. súčasný stav využitia územia;  4. únosnosť prírodného prostredia , najmä ak ide o ... močiare, 
pobrežné oblasti..., pohoria a lesy, chránené územia (napr. ... chránený krajinný prvok...)... historicky, 
kultúrne alebo archeologicky významné oblasti;  III. Význam očakávaných vplyvov – rozsah, veľkosť a 
komplexnosť vplyvu... 
Príloha č. 11: Obsah a štruktúra správy o hodnotení navrhovanej činnosti – dtto Príloha č. 5  + III. 11. 
Vplyvy na urbánny komplex a využívanie zeme; 15. Vplyvy na kultúrne hodnoty nehmotnej povahy (napr. 
miestne tradície); 17. Priestorová syntéza vplyvov činnosti v území (napr. na ... krajinu, urbánny komplex 
a využitie zeme...)  

 
V zmysle „svojho“ rezortného Stavebného zákona zrejme „najkompetentnejšie vykladá“ verejný 
záujem[1] územne príslušný stavebný úrad (zriadený od tej najmenšej obce až po Ministerstvo 
výstavby a regionálneho rozvoja SR).  
V nasledujúcej Tab. 5 badať pozitívny vplyv krátkeho spolužitia štátnej správy priestorového 
plánovania so štátnou správou ochrany prírody a krajiny v rezorte Ministerstva ŽP SR: 
 

Tab. 5  PROCES:  Územné plánovanie 
Tab. 5  PROCESS: Territorial planning 
 Právna norma Terminológia 

„Stavebný“ 
Zákon SNR 

č.50/1976 Zb. 
 o územnom 

plánovaní 
a stavebnom 

poriadku, 
v znení 

následných 
noviel 

a predpisov 
(... v ostatnej 

verzii Zákon NR 
SR č. 218/2007 

Z. z. 
s účinnosťou od 

1. júna 2007) 

§ 1, ods.(1): priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia..., ekologická stabilita, kultúrno-
historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorba krajiny v súlade s princípmi TUR...;  
ods.(2): zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt. 
§ 2, (1), písm. c): chránené územia, chránené objekty, oblasti pokoja a ochranné pásma sú chránené časti 
krajiny...; g): únosné zaťaženie územia, vytváranie a udržiavanie ekologickej stability krajiny...; ods.(2): 
regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia... 
§  4, (1): Urbanistická štúdia ... rieši ... krajinno-ekologické, environmentálne, urbanistické alebo 
architektonické problémy v území...;  
§  5, (1): Územný generel ... rieši... zložky osídlenia.....zeleň...;  
§  6, (1): Územná prognóza...rozbor a hodnotenie územného systému ekologickej stability (ďalej ÚSES), 
tendencií územného rozvoja a starostlivosti o ŽP...;  
§ 7, (4): Územno-technický podklad SR = Stratégia územného rozvoja SR ...na základe potrieb ochrany ŽP 
a tvorby krajiny...;  
§  9: Koncepcia územného rozvoja Slovenska (KURS) ...ustanovuje rámec požiadaviek štátu na územný 
rozvoj, starostlivosť o ŽP a tvorbu krajiny SR a jej regiónov... zásady ... cieľ utvárať rovnocenné životné 
podmienky......zachovanie kultúrno-historického dedičstva...;  
§ 10: Územný plán (ÚP) regiónu ... pre časť krajiny... zásady a regulatívy starostlivosti o ŽP, ÚSES, tvorby 
krajiny a ochrany kultúrnych pamiatok, pamiatkových rezervácií a zón... priestorových požiadaviek 
ochrany a využívania prírodných zdrojov a významných krajinných prvkov... väzby... verejnoprospešné 
stavby a chránené časti krajiny;   
§ 11: ÚP obce: .. prípustné, obmedzené a zakázané funkčné využívanie plôch, zásady a regulatívy 
starostlivosti o ŽP, ÚSES a tvorby krajiny, vrátane plôch zelene, ochrany a využívania prírodných zdrojov, 
kultúrno-historických hodnôt a významných krajinných prvkov...plochy pre verejnoprospešné stavby a 
...chránené časti krajiny;   
§ 12: ÚP zóny – pre časť obce: ... únosnosť využívania územia... chránené časti krajiny... začlenenie 
stavieb do okolitej zástavby, pamiatkových rezervácií, zón a ostatnej krajiny...umiestnenie zelene, 
významných krajinných prvkov a ostatných prvkov ÚSES na jednotlivých pozemkoch...;  
§ 13: Záväzná a smerná časť ÚP-dokumentácie = dtto pojmy ako vyššie v § 12;   
§ 39: Územné rozhodnutie ... zabezpečenie záujmov spoločnosti ... predovšetkým starostlivosť o ŽP 
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včítane architektonických a urbanistických hodnôt v území...;  
§ 39,a: Rozhodnutie o umiestnení stavby... požiadavky na ochranu prírody a krajiny a zabezpečenie 
starostlivosti  o ŽP, súladu ... s okolitým ŽP, najmä výškové a polohové umiestnenie stavby... vyplývajúce 
z chránených častí krajiny alebo ich blízkosti...;  
§ 39,b: Rozhodnutie o využívaní územia...na vykonávanie terénnych úprav... podstatne meniacich ÚSES, 
vzhľad krajiny, využitie významných krajinných prvkov...;  
§ 39,c: Rozhodnutie o chránenej časti krajiny... z dôvodov ochrany verejného záujmu ... ;   
§ 47: Všeobecné technické požiadavky na navrhovanie stavieb: začlenenie stavby do územia v súlade 
s urbanistickými, architektonickými a environmentálnymi zásadami a požiadavkami ochrany prírody a 
krajiny a pamiatkovej starostlivosti... s vylúčením/obmedzením negatívnych účinkov na prípustnú 
mieru...;  
§ 66: Stavebné povolenie: ...určí záväznými podmienkami ...ochranu verejných záujmov – zdravie ľudí 
a ŽP... úprava okolia stavby, podmienky ochrany, príp. premiestnenia zelene...;   
§ 71: Povolenie terénnych úprav...: na terénne úpravy, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia 
alebo odtokové pomery... informačné, reklamné a propagačné zariadenia umiestnené na miestach 
viditeľných z verejných priestorov...;  
§ 88,a:  Konanie o dodatočnom povolení stavby bez stavebného povolenia...ak je v rozpore s verejnými 
záujmami  nasleduje  nariadenie o odstránení stavby... ;  
§ 108: Vyvlastnenie... ods. (2): len vo verejnom záujme ... vytvorenie chránených území a zabezpečenie 
podmienok ich ochrany... zachovanie a riadne užívanie kultúrnej pamiatky... stavby podporujúcu ochranu 
ŽP...;  
§ 139, a - Pojmy územného plánovania: .........Krajina je komplexný systém priestoru, polohy, georeliéfu 
a ostatných vzájomne funkčne prepojených hmotných prirodzených a človekom pretvorených aj 
vytvorených prvkov, najmä geologického podkladu a pôdotvorného substrátu, vodstva, pôdy, rastlinstva 
a živočíšstva, umelých objektov a prvkov využitia územia, ako aj ich väzieb vyplývajúcich zo sociálno-
ekonomických javov v krajine. Krajina je životné prostredie človeka a ostatných živých organizmov. 

 
Z pohľadu doterajšej časti diskurzu je v tomto zákone najdôležitejší práve v § 139, písm. a) uvedený 
dovetok rozširujúci definíciu pojmu krajina:  

KRAJINA je životné prostredie človeka a ostatných živých organizmov! 

Z logiky veci z neho vyplýva, že je to práve krajina (doposiaľ – v aspektoch obrany ľudských 
a ústavných práv – schovaná v pojme životné prostredie), tu už chápaná ako krajinné prostredie[7, p. 
19], ktorá je tým predmetom ochrany vo verejnom záujme! Áno, krajinné prostredie (termín sensu 
sociológie krajiny) so všetkými svojimi atribútmi:  

• trvalo udržateľný spôsob využívania krajiny, významné krajinné prvky, kultúrne hodnoty 
hmotnej i nehmotnej povahy, estetické hodnoty  krajinného priestoru (Z. č. 17/1992 Zb. o 
ŽP); 

• tvorba krajiny, plochy a pre/umiestnenie zelene, vzhľad krajiny, využitie významných 
krajinných prvkov...; súlad umiestnenia a začlenenie stavieb do krajinného priestoru,  vzhľad 
terénnych úprav, teda vizuálne vnímanie /aj informačných, reklamných a propagačných 
zariadení  - napr. billboard-ov/, všetky chránené územia a ich OP ako chránené časti krajiny  
(Stavebný zákon); 

• krajina s uznaným národným alebo medzinárodným štatútom ochrany, komplexné poňatie 
krajinného priestoru, tak s jeho kultúrnymi hodnotami – hmotnej (historicky, kultúrne alebo 
archeologicky, paleontologicky, geologicky významné atribúty) i nehmotnej (miestne tradície) 
povahy, ako aj s jeho vizuálnymi prejavmi: krajinný obraz, štruktúra, typ, scenéria, stabilita... 
(Z. č. 24/2006 o EIA/SEA). 

 
Táto indícia by mala byť potvrdená v „domovskom“ zákone o ochrane prírody a krajiny. Nuž, pozrime 
sa naň detailnejšie: 

 
Tab. 6  PROCES: Ochrana prírody a krajiny 
Tab. 6  PROCESS: Nature and landscape protection 
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Právna 
norma 

Terminológia 

Zákon NR SR 
 č. 543/2002 Z. z 

o ochrane prírody 
a krajiny 

(skratka OPaK) 

§ 3: Základné práva a povinnosti..., ods. (1): Každý je povinný chrániť prírodu a krajinu...; ods.(2): 
významný krajinný prvok; ods.(3): Vytváranie a udržiavanie ÚSES je verejným záujmom. 
§ 5: Priaznivý stav... časti krajiny..., ods. (3):  = osobitne chránené časti prírody a krajiny, NATURA 2000 
a územia, na ktoré sa vzťahujú záväzky vyplývajúce z medzinárodných dohovorov, ktorými je SR 
viazaná...; ods. (4): Udržiavanie a dosiahnutie priaznivého stavu časti krajiny sú činnosti vykonávané 
vo verejnom záujme.  
§ 40, ods.3: výnimka z druhovej ochrany... ...z iných dôležitých verejných záujmov prevažujúcich nad 
záujem OPaK vrátane sociálnych a ekonomických dôvodov s priaznivými dôsledkami pre ŽP    

Návrh 
Zákon NR SR 

č. XYZ/200? Z. z. 
o ochrane prírody 

a starostlivosti 
o krajinu 

(S plánovanou 
účinnosťou od 01. 

01. 2009) 
dostupné na 

internete: 
www.enviro.gov.sk 
(skratka OPaSOK) 

§ 3: Základné práva a povinnosti..., + pridaný ods. (6): Vykonávanie činností v súlade s týmto zákonom 
sa považuje za plnenie povinností na ochranu životného prostredia alebo zabezpečenie 
environmentálnych cieľov stanovených osobitnými predpismi. 
§ 11 Ochrana charakteristického vzhľadu krajiny 
ods. (1): Pri využívaní krajiny je každý povinný chrániť jej charakteristický vzhľad a vyvarovať sa 
činnosti, ktorou sa môžu narušiť jej charakteristické črty. Za týmto účelom sa pri umiestňovaní nových 
objektov a stavieb zabezpečí ich vhodné začlenenie do krajiny v súlade s existujúcimi významnými 
krajinnými prvkami, historickými krajinnými štruktúrami, krajinnými horizontmi alebo krajinnými 
dominantami. 
§ 12 Miestne významné územie 
ods.(1): Časť krajiny, s neopakovateľnými charakteristickými črtami významnými z miestneho alebo 
regionálneho hľadiska, môže obec na účel zabezpečenia jej ochrany alebo revitalizácie vyhlásiť 
všeobecne záväzným nariadením za miestne významné územie. 
§ 34: Súvislá európska sústava chránených území, v  odsekoch (17, 18 a 19) je používaný termín „vyšší 
verejný záujem“ vrátane dôvodov ekonomickej a sociálnej povahy (ak sa týka ohrozenia ľudského 
zdravia, bezpečnosti verejnosti)... určený podľa stanoviska Európskej komisie ...alebo na základe 
stanoviska vlády... 
§ 73: Podpora starostlivosti o krajinu: ...zabezpečenie starostlivosti o  krajinu, zachovávanie identity 
jej prvkov,  prírodných a kultúrnych hodnôt krajiny a zabezpečenie rozvoja environmentálne vhodných 
hospodárskych aktivít na miestnej úrovni... 

     

V teraz platnom zákone o ochrane prírody je verejný záujem prízvukovaný viackrát (aj slovom 
„každý“). Vytrvalo, od nášho prvého moderného Zákona NR SR č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody 
a krajiny (ďalej Z.OPaK), v § 14 – definujúcom národný park (tiež v § 19 v Z. č. 543/2002 s jeho 9 
zmenami – ostatná bola v Z. č. 457/2007) i v § 24 ostatného návrhu novely Zákona o ochrane prírody 
a starostlivosti o krajinu (ďalej Z.OPaSOK), sa však opakuje „preambula“ hlásajúca, že v národnom 
parku "je ochrana  prírody nadradená  nad ostatné  činnosti“, a tiež zároveň ignoruje definícia 
Medzinárodného zväzu ochrany prírody (IUCN) pre túto kategóriu územnej ochrany. Definície 
poslania jednotlivých kategórií chránených území podľa IUCN[12] sú pritom skvelým východiskom k 
uplatneniu verejného záujmu v našom právnom poriadku.  
Tento neurčitý „vyšší verejný záujem“ (už v návrhu novely zákona oktrojovaný možnosťou 
„zacyklenia“ inými dôvodmi, a tak v sporoch závislý od stanoviska politikov) dáva však praktickým 
ochranárom asi takú istú podporu aký má pre poslancov NR SR význam a naliehavosť im na 
schválenie predložený návrh Deklarácie NR SR o ochrane prírodného dedičstva, krajinného rázu a 
hodnôt kultúrnej krajiny[13] – výňatky z neho sú uvedené v 3. riadku nasledujúcej Tab. 7. Táto tiež 
svedčí o  „úspešnosti“ úsilia našej legislatívy splniť záväzok z Európskeho dohovoru o krajine, teda 
krajinu právne uznať v zákonoch a integrovať do života... 
 

Tab. 7  PROCES: Ochrana krajiny 
Tab. 7  PROCESS: Landscape protection 
Právna norma Terminológia 

Európsky 
dohovor 

o krajine (EDoK) 

Preambula: ...krajina zohráva významnú úlohu z hľadiska verejného záujmu v oblasti kultúry, ekológie, 
životného prostredia a v sociálnej oblasti ... podmieňuje vytváranie miestnych kultúr  a je základnou 
súčasťou európskeho prírodného a kultúrneho dedičstva a prispieva k... upevňovaniu európskej identity... 
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 (Oznámenie 
MZV SR č. 

515/2005 Z. z.) 
Je ratifikovaný 
SR v r. 2005, 
platný od 01. 

12. 2005! 
 

je všade súčasťou kvality života ľudí... ...prianie verejnosti užívať krajinu vysokej kvality... je kľúčovým 
prvkom priaznivých podmienok na život jednotlivca i spoločnosti a jej ochrana, manažment a plánovanie 
sú spojené s právami a povinnosťami pre každého... kvalita a rozmanitosť európskej krajiny predstavujú 
spoločný zdroj... 
Čl.1 – Základné pojmy: 
a) krajina = časť územia, tak ako ju vnímajú ľudia, ktorej charakter je výsledkom činností a vzájomného 
pôsobenia prírodných a/alebo ľudských faktorov, 
c) cieľová kvalita krajiny = prianie a požiadavky verejnosti týkajúce sa charakteristických čŕt krajiny, 
v ktorej žije, formulované pre danú krajinu kompetentnými orgánmi, 
d) ochrana krajiny = činnosti smerujúce k zachovaniu a udržaniu významných alebo charakteristických čŕt 
krajiny vyplývajúcich z jej historického dedičstva a prírodného usporiadania a/alebo z ľudskej aktivity, 
Čl.2 – Rozsah: ... dohovor sa dotýka celého územia a zahŕňa prírodné, vidiecke, mestské a prímestské 
oblasti, plochy pevniny a vnútrozemské vodné plochy... týka sa typov krajiny ...pozoruhodných, všedných 
alebo narušených 

Návrh 
Zákon NR SR č. 
XYZ/2005 Z. z. 
o krajinnom 
plánovaní 

(S plánovanou 
účinnosťou od 
01.01.2006) 

§ 1 – Predmet Zákona.:   
... princípy TUR ... ochrana a ekologické využívanie krajiny 
§ 3 – Cieľ krajinného plánovania:  
...zachovanie krajinného rázu; presadenie a realizácia priorít, zásad ochrany a ekologického využívania 
krajiny v prospech verejného záujmu; zabezpečiť environmentálnu bezpečnosť investícií v krajine... 
§ 4 - Úlohy a nástroje krajinného plánovania:  
... usmerňovanie verejných záujmov v oblasti ochrany a ekologického využívania krajiny...; 

Návrh 
Deklarácia NR 
SR o ochrane 
prírodného 
dedičstva, 

krajinného rázu 
a hodnôt 

kultúrnej krajiny 

NR SR rozvíjajúc podľa čl. 44 Ústavy SR práva a povinnosti každého... 
Čl. 2, ods. 1: Ochrana prírodného dedičstva, krajinného rázu a hodnôt kultúrnej krajiny je verejným 
záujmom a vykonáva sa na základe rešpektovania individuálnych práv a slobôd občanov. 
Ods. 4: NR SR do troch rokov od prijatia tejto deklarácie schváli nový zákon o ochrane prírody 
a starostlivosti o krajinu a zabezpečí vypracovanie typológie krajiny SR ... 

 
Tri roky od neprijatia tejto Deklarácie (cit. v 3. riadku Tab. 7) je veľmi dlhá doba... 4. výročie prijatia 
Európskeho dohovoru o krajine sa však už blíži! Nuž, nepodarilo sa túto dobu využiť na 
implementáciu tohto medzinárodného záväzku SR – aspoň do jej právneho poriadku, ak nie do života 
spoločnosti.  
Ostáva nám teda len prijatá Deklarácia NR SR o ochrane kultúrneho dedičstva (3. riadok Tab. 8), 
ktorej návrh presadili kolegovia z Ministerstva kultúry SR. Zreteľne je tu vidieť prínos dlhoročného 
spolužitia štátnej pamiatkovej starostlivosti a štátnej ochrany prírody v rezorte kultúry v nedávnej 
minulosti... Vďaka „pamiatkárom“ máme teda deklarované ako verejný záujem niektoré atribúty 
kultúrnej krajiny, ktoré sú načrtnuté v nasledovnej tabuľke:  
 
Tab. 8  PROCES: Ochrana kultúrno-historického dedičstva 
Tab. 8  PROCESS: Cultural-historical heritage protection 

Právna norma Terminológia 

Zákon NR SR 
č. 208/2009 Z. z.,  
ktorým sa mení a 

dopĺňa zákon 
č. 49/2002 Z. z. o 

ochrane 
pamiatkového 

fondu v znení Z. 
č. 479/2005 Z. z 

§ 1 – Základné ustanovenia: ...protiprávne konanie na úseku ochrany pamiatkového fondu, ktorý je 
významnou súčasťou kultúrneho dedičstva a ktorého zachovanie je verejným záujmom 
§ 29 - Základná ochrana pamiatkového územia ... zachovanie pamiatkových hodnôt v území, ich dobrý 
technický, prevádzkový a estetický stav... charakteristických pohľadov, siluety a panorámy, 
archeologických nálezísk, prípadne ďalších kultúrnych a prírodných hodnôt pamiatkového územia;  
§ 30: Každý je povinný správať sa tak, aby svojím konaním neohrozil základnú ochranu kultúrnych 
pamiatok a základnú ochranu pamiatkových území a nespôsobil nepriaznivé zmeny stavu 
pamiatkového fondu a stavu archeologických nálezísk... Umiestniť reklamu, oznam alebo akékoľvek 
technické zariadenie na nehnuteľnej kultúrnej pamiatke alebo v pamiatkovom území.... 

Deklarácia NR SR 
o ochrane 

kultúrneho 
dedičstva 

...uplatňujúc princípy zakotvené v medzinárodných zmluvách, dohovoroch a odporúčaniach 
medzinárodných organizácií na ochranu kultúrneho dedičstva, najmä dokumentov UNESCO a Rady 
Európy 
Čl.1:Kultúrne dedičstvo je nenahraditeľným bohatstvom štátu a jeho občanov... sú rovnocenné a tvoria 
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Zbierka zákonov 
Slovenskej 
republiky č. 

91/2001, čiastka 
39 z 20. marca 

2001 

nedeliteľnú súčasť kultúrneho dedičstva Európy a celého ľudstva.  
Čl.2: nehmotné kultúrne dedičstvo sú  ...zvyky a tradície, historické udalosti, zemepisné, katastrálne 
a miestne názvy... hmotné kultúrne dedičstvo sú ... diela výtvarného, úžitkového a  ľudového umenia, 
dizajnu, architektonické objekty, urbanistické súbory, archeologické nálezy a lokality, objekty ľudového 
staviteľstva, pamiatky výroby, vedy a techniky, historické záhrady, parky a kultúrna krajina... 
Čl. 3 Ochrana kultúrneho dedičstva je verejným záujmom a  vykonáva sa na základe rešpektovania 
individuálnych práv a slobôd občanov. 
Čl. 4 Kultúrne dedičstvo je možné ochraňovať, spravovať a využívať iba v súlade s jeho fyzickým 
stavom, historickými a kultúrnymi  kvalitami vrátane hodnôt  okolitého prostredia tak, aby sa 
v najväčšej možnej miere predchádzalo jeho  fyzickému opotrebovaniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo 
zničeniu. 

Internetový portál 
MK SR: 

„Kultúrna politika 
a infraštruktúra – 
verejný záujem 

v oblasti kultúry“ 
- dostupné na 

internete: 
http://www.slova
kia.culturalprofiles

.net/?id=-12750 
[cit. 2009-08-20] 

Verejným záujmom v oblasti kultúry je zabezpečenie prístupu občanov ku kultúre, a to 
prostredníctvom: ... 
- podpory iniciatív a angažovanosti občanov v oblasti kultúry, 
- účinnej ochrany hmotného a nehmotného kultúrneho a prírodného dedičstva, jeho sprístupňovania 
a využívania,...  
tak, aby sa: ... 
– spoločenským uplatnením kultúry podporovalo dosahovanie plnohodnotného života každého jedinca 
a komunity, obyvateľov miest a obcí; 
- prehlboval pozitívny vzťah spoločnosti k hmotnému a nehmotnému kultúrnemu dedičstvu s cieľom 
upevňovať jej historické vedomie a hrdosť na náš vklad do vývoja európskej a svetovej kultúry; 
- podporovala udržateľná ochrana a ďalší rozvoj kultúrnych zdrojov územia a využitie prirodzeného 
rozvojového potenciálu územia, čím by sa skvalitňovali predpoklady na celkový sociálno-ekonomický 
rozvoj regiónu, a tak by sa prispievalo k zvyšovaniu celkovej konkurencieschopnosti Slovenska ako 
celku i jednotlivých regiónov, miest a obcí; 

Dohovor 
o ochrane 
svetového 
kultúrneho 

a prírodného 
dedičstva 

(UNESCO, Paríž, 
1972) 

(Ozn. FMZV 
č.159/1991 Zb.)   

I. Definícia svetového kultúrneho a prírodného dedičstva: Čl.1 – kultúrne dedičstvo – ...lokality: výtvory 
človeka alebo kombinované diela prírody a človeka a oblasti zahŕňajúce miesta archeologických 
nálezov majúce výnimočnú svetovú hodnotu z dejinného, estetického, etnologického alebo 
antropologického hľadiska; Čl.2 – prírodné dedičstvo: prírodné javy tvorené fyzickými a biologickými 
útvarmi alebo skupinami takýchto útvarov, ktoré majú výnimočnú svetovú hodnotu z estetického alebo 
vedeckého hľadiska; geologické a fyziografické útvary a presne vymedzené oblasti...;  prírodné lokality 
a presne vymedzené prírodné oblasti svetovej hodnoty z hľadiska vedy, starostlivosti o zachovanie 
prírody alebo prírodnej krásy; Čl.4: Každý zmluvný štát uznáva,  že v prvom rade je jeho povinnosťou 
zabezpečiť ...ochranu, zachovanie, prezentovanie a odovzdávanie kultúrneho a prírodného dedičstva 
uvedeného v čl. 1 a 2...   

Dohovor na 
ochranu 

nehmotného 
kultúrneho 
dedičstva 

(UNESCO, Paríž, 
2003) 

(Ozn. MZV SR 
č. 375/2006 Z. z.) 

...význam nehmotného kultúrneho dedičstva ako hnacej sily kultúrnej rozmanitosti a záruky 
udržateľného rozvoja... hlboká zakorenená vzájomná podmienenosť medzi nehmotným kultúrnym 
dedičstvom a hmotným kultúrnym a prírodným dedičstvom...;  
Nehmotné kultúrne dedičstvo = postupy, stvárnenia, prejavy, poznatky, schopnosti, ako aj nástroje, 
predmety, artefakty a s nimi spojené kultúrne miesta, ... ako reakcia na okolité prostredie, interakcia 
s prírodou a svojou históriou, pričom ... poskytuje pocit identity a kontinuity...; ... sa prejavuje ...v 
oblastiach: ústne tradície a prejavy vrátane jazyka... spoločenské zvyky, rituály a slávnostné udalosti... 
poznatky a obyčaje spojené s prírodou a vesmírom...; ochrana nehmotného dedičstva =  ...revitalizácia 
rozličných aspektov takéhoto dedičstva 

 
Jedinou komparatívnou výhodou (povedané slovníkom ekonómov – teória Davida Ricarda z 18. 
storočia ) SR je diverzita krajinného priestoru a jedinečného prírodného i kultúrneho dedičstva v 
ňom. O značnej miere formálnosti prístupu i k tomuto celosvetovo uznanému dedičstvu našich 
predkov svedčí kritická správa na blogu [15].  
Skutočne, Slovensko je najmä vidiecka krajina s prevahou mozaiky polí, lesov a lúk. Aj pre krajiny 
v povodiach vodných tokov (sú vo vlastníctve štátu) by tiež mala vyplývať ochrana inštitútom 
verejného záujmu – ako ho presadili geológovia na MŽP SR a baníci na MH SR pre nerastné bohatstvo 
SR. Poľnohospodári ho vo svojich zákonoch zaviedli nepriamo –  slovom „povinný“ – pre krajinné 
prostredie, spájajú verejné záujmy v poľnohospodárskej krajine s podporou vidieka a odvolávajú sa 
na verejné záujmy chránené Zákonom o ochrane prírody a krajiny. Iba trochu sa im približujú 
naši lesnícki legislatívci, ktorí ale kombinujú pojmy verejnoprospešné účely a účely schválené vládou 
s verejným záujmom...    
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Tab. 9  PROCES: Ochrana poľnohospodárskej pôdy a lesa 
Tab. 9  PROCESS: Protection of both agricultural soil and forest 
 

Právna norma Terminológia 

Zákon NR SR 
č. 220/2004 Z. z. 

o ochrane 
a využívaní PP ... 

(zmena Z. č. 
359/2007) 

§ 3 – Starostlivosť o poľnohospodársku pôdu (PP):  
vlastník a užívateľ  pôdy je povinný... zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola 
ohrozená ekologická stabilita územia a bola zabezpečená funkčná spätosť prírodných procesov 
v krajinnom prostredí; 
Ochrana PP pri územno-plánovacej činnosti - § 15: ... podkladom ...sú stanoviská orgánov štátnej 
správy, ktoré chránia verejné záujmy (podľa Zákona o ochrane prírody a krajiny) 

Zákon NR SR 
č. 330/1991 Z. z. 
o pozemkových 

úpravách (zmena 
Z. č. 571/2007) 

§ 1 – Obsah pozemkových úprav:  
racionálne priestorové usporiadanie v určitom území... vykonávané vo verejnom záujme v súlade s 
požiadavkami a podmienkami ochrany ŽP a tvorby ÚSES, funkciami poľnohospodárskej krajiny... 
a podpory vidieka;  
 

Zákon NR SR 
 č. 326/2005 Z. z. 

o lesoch 
 (zmena Z. č. 
540/2008) 

§ 1 – predmet: účelom Z. =  zachovanie, zveľaďovanie  a ochrana lesov ako zložky ŽP a prírodného 
bohatstva krajiny na plnenie ich nenahraditeľných funkcií;  
§ 9 – oslobodenie odvodu za odňatie lesného pôdneho fondu...:  ... účely ochrany prírody vrátane 
stavebnej činnosti, archeologické vykopávky... účely schválené vládou SR  ako verejný záujem... iné 
verejnoprospešné účely ak pozemok bude trvalo porastený stromovitými drevinami alebo krovitými 
drevinami; 

     

Návrh (tiež od r. 2003 stále neschváleného) Metodického postupu spracovania krajinno-ekologického 
plánu regiónu[16] v Prílohe č. 8 uvádza 17 najdôležitejších a 14 dôležitých termínov tam používanej 
terminológie. Pre KRAJINU (krajinné prostredie = komplexný priestorový systém), jej integrovaný 
manažment (celostnú starostlivosť o územie), teda integrovaný manažment rezortných činností 

a zámerov v krajine, je kľúčovým nástrojom krajinný (krajinno-ekologický) plán, ktorý identifikuje 
kontext kultúrnych a hodnotovo-významových vlastností krajiny, krajinného obrazu a krajinného rázu 
a spracováva vývojovo-historické vzťahy územia, historické krajinné štruktúry a územia hodnotné 
z hľadiska kombinovaných diel človeka a prírody.  
Tu je dôležitá relácia hodnotovo-významových vzťahov v krajine a ochrany krajiny. Ochraňuje sa to, 
čo má hodnotu a čomu hrozí zánik. Kritériami pre rozoznanie mimo-produkčných vlastností krajiny, 
teda pre ochrany-vhodnosť, vzácnosť, cennosť, hodnotu krajiny alebo jej častí, či krajinných 
segmentov, sú autenticita, originalita, ojedinelosť, pôvodnosť, vzácnosť výskytu a riziko zániku, tiež aj 
vizuálny súlad, identita a svojráz miesta a jeho symbolický význam. Dôvodom záujmov štátnej 
ochrany prírody a štátnej pamiatkovej starostlivosti vedúcich k definovaniu právnej ochrany 
hodnotovo-významových vzťahov v krajine je teda výskyt ojedinelých, vzácnych, zanikajúcich 
fenoménov prírodného- a obdobne hodnotných artefaktov kultúrno-historického dedičstva – 
v kontexte od lokálneho (genius loci), cez regionálny (genius regionis), národný, európsky až po 
celosvetový (univerzálny) rozmer.  
Medzi najznámejšie kombinované diela človeka a prírody („zabudnutý“ ale výstižný termín starého 
Zákona č. 27/1987 Zb. o pamiatkovej starostlivosti) patria historické krajinné štruktúry, (niekedy ešte 
živé/živoriace) relikty ľudských aktivít v krajine – viditeľný artefakt genia loci. V súčasných (i 
navrhovaných) zákonoch sú roztrúsené pojmy ako krajinný obraz (vzhľad), krajinná scenéria, 
charakteristický vzhľad/črty krajiny, charakteristické pohľady, siluety a panorámy, teda estetické 
hodnoty krajinného priestoru; Spomenuté sú tiež ekologické a estetické funkcie drevín. Všeobecne 
je prijímaný (a široko používaný) termín významný krajinný prvok (chránený krajinný prvok). 
Objavujú sa tiež ďalšie pojmy, ako napr.: krajinné horizonty a krajinné dominanty, zachovanie 
prírodných a kultúrnych hodnôt krajiny aj identity prvkov krajiny... (Z. OPaSOK). 
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DISKUSIA 
 
Z množstva významov a pojmov týkajúcich sa trvalej udržateľnosti  kvality  života v krajine – ako 
verejného záujmu -  bolo do tohto článku vyčlenených 23 súborov kľúčových pojmov vo vybraných 
„rezortných“ právnych normách:  Zákon FZ ČSFR č. 19/1992 Zb. o životnom prostredí, Zákon NR SR č. 
24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, „Stavebný zákon“ č. 218/2007 Z.z. 
o územnom/priestorovom plánovaní a stavebnom poriadku, Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny (a návrh jeho novely Zákonom o ochrane prírody a starostlivosti o krajinu), návrh 
zákona NR SR o krajinnom plánovaní a Európsky dohovor o krajine – ako je ich vidieť zoradených do 
nasledujúcej Tab. 10:  
 

TAB. 10 FREKVENČNÁ ANALÝZA TERMÍNOV BLÍZKYCH POJMOM „KRAJINA“ A „VEREJNÝ ZÁUJEM“ 
Tab. 10:  Frequence analysis of the terms close to the ideas of „landscape“ and „public interest“ 
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SPOLU % 

Životné prostredie, 
environment; ochrana ŽP, 
environmentálna bezpečnosť, 
environmentálna politika 

61 52 51 3 4 25 3 199 7,82 

KRAJINA; chránené časti 
krajiny, chránené 
vodohospodárske oblasti... 

4 12 37 35 60 61 28 237 9,31 

Krajinný priestor; krajinný 
systém 

1 0 0 0 0 1 0 2 0,08 

Chránené územia a ich 
ochranné pásma; chránené 
časti prírody a krajiny 

0 0 13 270 441 44 0 768 30,16 

Významné krajinné prvky, 
chránené krajinné prvky; 
krajinné 
prvky/zložky/komplexy; 
mokrade... 

2 1 6 13 29 6 0 57 2,24 

ŠTRUKTÚRA KRAJINY; HKŠ; 
hodnotenie  vlastností / prvkov 
krajiny; geomorfologické 
charakteristiky krajiny 

4 4 5 0 3 17 0 33 1,30 

KRAJINNÝ TYP, diverzita krajín 0 2 1 0 1 10 5 19 0,75 
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SPOLU % 

KRAJINNÝ RÁZ, krajinný obraz, 
scenéria krajiny, 
charakteristické črty krajiny, 
charakteristický vzhľad 
krajiny/prostredia,    

0 4 2 3 14 10 3 36 1,41 

ESTETICKÁ kvalita krajiny/ 
krajinného priestoru; vizuálna 
citlivosť / tvary reliéfu, 
KVALITA KRAJINY, znaky 
krajiny; identifikácia: znakov 
krajiny/vizuálnych vlastností 
krajiny 

1 1 0 2 7 5 4 20 0,79 
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ÚSES; ekologické aspekty / 
opatrenia / zaťaženie / funkcie 
krajiny; ekologická stabilita / 
únosnosť / rovnováha / 
optimalizácia; krajinno-
ekologické a hodnotovo-
ekologické hodnoty krajiny 

7 5 30 17 17 19 1 96 3,77 

BIODIVERZITA, druhové 
bohatstvo; ochrana 
biodiverzity /druhového 
bohatstva 

6 7 1 42 49 3 0 108 4,24 

PRÍRODNÉ DEDIČSTVO / zdroje 
/ bohatstvo / hodnoty  

9 7 22 23 11 13 5 90 3,53 

KULTÚRNE DEDIČSTVO / 
hodnoty / pamiatky / 
pamätihodnosti; kultúrne 
hodnoty krajiny   

12 13 50 3 7 12 6 103 4,05 

ZELEŇ verejná / prírodná; 
vegetácia prírodná / krajinná; 
plochy zelene, sady, parky, 
zalesnenie; chránené stromy  

0 0 15 34 57 5 0 111 4,36 

Funkčné / optimálne - 
využívanie, usporiadanie, 
organizácia: plôch / územia / 
krajiny; Integrovaný 
manažment, revitalizácia, 
manažment povodí  

0 0 28 2 2 65 6 103 4,05 

VZHĽAD, začlenenie, 
umiestnenie, hodnotenie: 
architektúry, objektov, stavieb; 
urbanistika, štruktúra osídlenia  

0 0 24 7 7 2 0 40 1,57 

VEREJNÝ ZÁUJEM, ochrana 
verejného záujmu, záujmy 
spoločnosti; všeobecne-
záväzná vyhláška / nariadenie 

0 0 17 65 52 12 1 147 5,77 

Verejno-prospešné stavby / 
účely, verejné dopravné 
a technické vybavenie územia 

0 0 28 0 0 0 0 28 1,10 

Tendencie / koncepcie / 
dokumenty: územného / 
regionálneho rozvoja  

0 0 8 0 0 6 0 14 0,55 

KRAJINNÝ PLÁN; nástroje / 
informácie krajinného 
plánovania (dokumentácia, 
štúdia,) 

0 0 0 0 0 222 15 237 9,31 

TRVALE UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ 4 0 0 3 9 12 2 30 1,18 

Medzinárodné dohody  1 5 9 3 2 3 9 32 1,26 

Hluk, vibrácie, pokoj, ticho; 
zvukové / svetelné efekty... 

0 4 6 8 18 0 0 36 1,41 

Spolu  112 117 353 533 790 553 88 2546 100 

 
Je snáď (z predloženého výberu právnych noriem) viac ako prirodzené, že „v rebríčku zákonov“ sa na 
prvých dvoch miestach umiestnili práve návrhy zákonov, za ktorými nasledujú ostatné novely Z.OPaK 
a Stavebného zákona. Výrazne „nižšie skóre“ výskytu vybraných pojmov (tiež povedané športovou 
terminológiou) má však zákon, ktorý by mal preventívne dbať na ochranu atribútov kvality života 
v krajine pred „chamtivou rukou trhu“ (zákony EIA a SEA – iba 117 položiek vybraných pojmov). A to 
i vo verejnom záujme, ktorého skupina pojmov (5,77 %) je – oproti  pojmom z oblastí ochrany 
životného prostredia a krajiny  – až na 4. a nižšom mieste. Ak by sme sa podrobnejšie pozreli na iné 
rezortné zákony (prípadne šli do väčších detailov v jestvujúcom výbere právnych noriem) nedospeli 
by sme k výraznejším rozdielom. 
Sme súčasťou civilizácie, v ktorej prevláda audio-vizuálna percepcia sveta. Je to už dávno čo sme 
opustili celostné (holistické) vnímanie prírody a krajiny – a nás v nich. Ponechali sme si však 
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atavistické pudy koristníckeho správania v krajinnom priestore (voči prírode a všetkým bytostiam – 
vrátane ľudí – v nej), ktoré je nutné od „nepamäti“ (min. od Chamurapiho zákonníka) korigovať 
(vyvažovať) právnym systémom. 
V tomto zmysle najlepšie pokrýva hodnotovo-významové vzťahy a identitu krajinného prostredia, 
teda komplex prírodne-kultúrno-historických hodnôt krajiny, termín KRAJINNÝ RÁZ. Táto významná 
syntetická hodnota krajiny a života ľudí v nej - u nás len navrhnutá v Zákone OPaSOK -  ale v nám 
najbližšom Česku, v Zákone ČNR č. 114/1992 Sb. o OPaK,  je krajinný ráz regulárne definovaný v § 12, 
ods.1) ako: „najmä prírodná, kultúrna a historická charakteristika určitého miesta či oblasti, ktorý je 
chránený pred činnosťou znižujúcou jeho estetickú a prírodnú hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, 
najmä umiestňovanie a povoľovanie stavieb, môžu byť vykonávané len s ohľadom na zachovanie 
významných krajinných prvkov, osobitne chránených území, kultúrnych dominánt krajiny, harmonickú 
mierku a vzťahy v krajine.“  Ďalej je v § 12, ods. 2) tohto Zákona stanovené, že „k umiestňovaniu 
a povoľovaniu stavieb, ako aj k iným činnostiam, ktoré by mohli znížiť alebo zmeniť krajinný ráz, je 
nevyhnutný súhlas orgánu ochrany prírody.“ Ochrana a starostlivosť o krajinný ráz má odozvu aj 
v edukačnej práci s odbornou i laickou verejnosťou [17].  
Najväčší význam príslušnej metodiky spočíva v tom, že umožňuje predložiť orgánom verejnej správy 
priam hotové rozhodnutie o impakte zámeru (stavby, krajinného rázu – stačí ho (ak sa s ním stotožnia 
pretože po kurze ČVUT mu úradníci aj rozumejú) iba prekopírovať a opečiatkovať...  
Tak ako „dobré zmluvy robia dobrých priateľov“ aj „dobré definície pojmov“ sú zárukou efektívnej 
implementácie zákonov. Na Slovensku je však KRAJINA definovaná len v Stavebnom zákone - § 139, 
písm. a) (i keď veľmi dobre); V českom právnom poriadku je ale krajina definovaná už v samotnom 
Zákone o ochrane prírody a krajiny (§ 3, písm. k) ako „časť zemského povrchu s charakteristickým 
reliéfom, tvorená súborom funkčne prepojených ekosystémov s civilizačnými prvkami“. Všeobecná 
ochrana prírody a krajiny je podľa tohto Zákona (§ 2, písm. g) uskutočňovaná „spoluúčasťou v procese 
územného plánovania a stavebného konania s cieľom presadzovať vytváranie ekologicky vyváženej 

a esteticky hodnotnej krajiny“, a tiež aj „ochranou krajiny pre ekologicky vhodné formy 

hospodárskeho využívania, turistiky a rekreácie“ (§ 2, písm. k).   
V oboch blízkych právnych poriadkoch však absentuje pojmový aparát (termíny, definície, postupy), 
ktorý by podporil, stimuloval, motivoval, zapojil... verejnosť, teda ľudí žijúcich v krajine / z krajiny / 
s krajinou, k tomu aby krajinu kultivujúc kultivovali i seba – v záujme trvalej udržateľnosti tak 
kultúrnej krajiny ako aj kultúrnych populácií človeka i kvality jeho života v nej, teda v tom pravom 
(skutočne vyššom) verejnom záujme (sensu cieľová kvalita krajiny deklarovaná v EDoK).    
To sme však iba na začiatku cesty od interdisciplinárnej k transdiciplinárnej paradigme právneho 
poriadku. Táto znamená zapojenie poznatkov filozofických vied – axiológie, estetiky, etiky, 
fenomenológie, lingvistiky, psychológie, sémantiky, sémiológie... teda krajinnej sociológie, do tvorby 
a implementácie environmentálnych zákonov. Jazykom krajiny treba prerozprávať termíny ekológov, 
environmentalistov a krajinárov: biodiverzita, biotop, ekosystém, biocentrum, biokoridor, interakčný 
prvok (trvalý trávny porast, močiar, porast, jazero), zložky a prvky ekosystémov (tvary reliéfu, jazerá, 
vodné toky, brehové porasty, pramene, ponory, gejzíry), významné krajinné prvky (les, rašelinisko, 
rieka, bralo, tiesňava, pieskový presyp, aleja, remíza, mokraď - vlhká lúka, územie s močiarmi, 
rešeliniskom, slatinou, prírodné vody tečúce i stojace, aj vodné toky i vodné plochy s rybníkmi i vodnou 
nádržou), či pojmy ako: miestne významné územie, lokalita a oblasť s osobitnou starostlivosťou 
o krajinu, hodnotné a citlivé oblasti i oblasti pokoja, alebo environmentálna bezpečnosť investícií v 
krajine... do ľudských príbehov – až mýtov, ktoré pohnú srdciami i mysľou/svedomím ľudí, ktorí sa 
majú starať o svoju krajinu.  
  

ZÁVER 
 
Krajina na Slovensku nemá pána (v zmysle zvrchovaného monarchu, dedičného a vyššou mocou 
ustanoveného „zemepána“). V Čl. 3, odst. (1) Ústavy SR je síce napísané, že naše „územie je jednotné 
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a nedeliteľné“, ale iba smetiská v rámci jeho hraníc, hraníc krajov, obvodov, katastrov obcí... 
jednotne nikoho z verejných činiteľov nemrzia[19] – v tom sme (temer) všetci zajedno. A to sú 
nelegálne „čierne“ skládky odpadov (tiež niet ich majiteľa) tým priam exemplárnym prípadom 
škaredosti – negatívneho estetického efektu, s ktorým sa stretávame prechádzajúc krajinou nášho 
„špatno-krásneho“ Slovenska... Súčasne tiež protirečia ústavným právam a princípom TUR.... 
Z analýzy relevantných právnych noriem platných v SR s použitím elementárnej logiky vyplýva, že 
priaznivý stav krajiny, krajinný priestor (sociálny konštrukt) a aktivity vedúce k ich ochrane, tvorbe, 
starostlivosti o ne – sú verejným záujmom. Vychádza to, žiaľ, len z formálnej logiky úvahy de lege 
lata; Nie je však jednoznačne („čierne na bielom“) definované, že právo na priaznivé atribúty 
krajinného priestoru sú kategóriou tretej generácie ľudských práv (tak ako tam patrí právo na 
priaznivé ŽP, na prírodné zdroje, na prístup ku kultúrnemu dedičstvu, na komunikáciu...), aby (v 
Českej republike) správny súd, (u nás) prokurátorský dozor mohli preskúmať rozhodnutia orgánov 
verejnej správy týkajúce sa záujmov trvalo udržateľnej krajiny. Z pohľadu de lege ferenda to nie je 
žiadnou tragédiou: v roku 1948, keď sa tvorila Všeobecná deklarácia ľudských práv, o potrebe chrániť 
životné prostredie jej tvorcovia ani nechyrovali... Dnes je v tejto pozícii (ako bolo v rr. 1972 a 1992 
životné prostredie) krajinný priestor – hoci „cestičku mu už pozametal“ Európsky dohovor o krajine.  
Čo sa však s našou krajinou (a jej spätným kultivujúcim efektom na ľudské spoločenstvá) stane 
dovtedy, kým sa „právo na krajinu“ stane súčasťou „základnej vrstvy ľudských práv“, kam už dnes 
prirodzene patrí? Aj o krajinu sa treba zaujímať v legislatíve z perspektívy prevencie – zakomponovať 
ju do motivujúcich predpisov (EMAS-, FSC- certifikácia...). Nestačí ju mať „sofistikovane 
zakomponovanú“ (akože ju ešte nemáme!) do vzájomne zladených „rezortných“ právnych noriem 
funkčného právneho poriadku. V dnešných časoch „útlmu“ verejných záujmov v oblasti životného 
prostredia je práve čas na tichú (priam konšpiratívnu) prípravu takéhoto trans-disciplinárneho 
prístupu...   
Napokon, túto skutočnosť (problémy s implementáciou starostlivosti o priaznivé ŽP do života) si už 
dávnejšie uvedomujú i samotní právnici, keď tvrdia: „Štát a jeho orgány nemôžu byť  schopné 
dohliadať nad dodržiavaním všetkých právnych predpisov...bude to práve spolupráca štátu s občanmi 
a environmentálnymi organizáciami, ktorá môže mať rozhodujúci vplyv na dodržiavanie a správne 
uplatňovanie predpisov na úseku ochrany a tvorby životného prostredia.“[Lipka, J., in: 18, p. 69] a 
„Napriek tomu, že z právneho hľadiska je ten-ktorý vzťah upravený príslušnou normou, vždy záleží na 
ľuďoch, ako budú túto normu či už ako pracovníci správy, resp. ako občania aplikovať, ako ju prijmú 
za svoju a ako sa budú správať“ [Srebala, O, in: 18, p. 25]. Potvrdzujú to aj skúsenosti ich kolegov na 
českej strane: „Základní problém současnosti spatřuji v neschopnosti státních orgánů, ale i dalších 
institucí (při současném pasivním přístupu části veřejnosti) aktivně prosazovat již existujúcí 
ustanovení v praxi. Proč se tomu tak děje je spíše otázkou pro sociology a psychology.“ [Damohorský, 
M., in: 18, p. 50].  
Slovenská republika je od mája 2004 súčasťou Európskej únie (EÚ). Táto vysnívaná „zlatá minca“ má 
dve strany:  
1.: krajinný priestor celej Európy postihujú rovnaké trendy[14]: 

• postupné opúšťanie (marginálnych) krajín vidieka, 
• pokračujúca intenzifikácia poľnohospodárskej výroby v krajinách s vhodnými agro-

podmienkami, 
• 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 komplexami, supermarkety a logistické centrá s rozmernými 
parkovacími plochami,  

výsledkom ktorých je globalizačný tlak na diverzitu krajín Európy (krajiny sa začínajú navzájom 
podobať), 
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2.: unifikácia a harmonizácia právnych poriadkov členských krajín EÚ,  
ktorá je aj naším verejným záujmom, pretože poskytuje šancu čeliť týmto globalizačným trendom. 
V Ústave SR, čl. 7, odstt. (2 a 5) sa o. i. píše: Právne záväzné akty Európskych spoločenstiev 
a Európskej únie  ...a medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických 
alebo právnických osôb... majú prednosť pred zákonmi...    
Na Slovensku je verejným tajomstvom, že politici a úspešne za financovanie svojich „strategických 
stavieb“ lobujúci developeri sa nadšene prikláňajú k prvej strane mince (očarení štrngotom 
štrukturálnych fondov EÚ), čím pomaly tvoria monokultúrnu (priam ako naše lesy), unifikovanú, 
uniformnú, indiferentnú „kauflandovskú“ krajinu, ktorá nepatrí nikomu, s ktorou sa nik nedokáže 
stotožniť, identifikovať...  
Ak ich tlak bude i naďalej úspešne vzdorovať uplatňovaniu EDoK a tvorbe interdisciplinárneho, 
kompatibilného právneho poriadku – ako sa to doposiaľ deje – z premisy na začiatku tohto diskurzu 
(že SR je právny štát) sa sotva kedy stane axioma. Ostane iba nenaplnenou a neplatnou hypotézou. 
Tak ako zostane aj zo spojenia slov „Slovenská republika“ (z lat. rés publica = vec verejná) iba púhy 
oxymoron. Alebo si azda zvolíme cestu arabského Ománu (antilopia prírodná rezervácia Arabian Oryx 
Sanctuary vs. ťažba ropy na 80 % jej územia – vyškrtnutá aj z kategórie „pamiatky v ohrození“ r. 2007) 
a mesta Drážďany (baroková kultúrna krajina v údolí Labe vs. 4-prúdový most do centra mesta – jún 
2009) „úspešných“ vo vyškrtnutí zo Zoznamu svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO, 
na ktorú sa už vydáva Petrohrad (396 m veža Gazpromu) ?[20] 
Prajem si aby tento sémantický diskurz poslúžil ako inšpirácia de lege ferenda zbytkom „ostrovov 
pozitívnej deviácie“ (v súostroví blížiacom sa ku Gulagu) v radoch legislatívcov v oblasti životného 
prostredia (prírody, krajiny, pamiatok, územného rozvoja...) a verejnosti – mimovládnych pro-
environmentálnych organizácií –  v záujme unifikácie pojmov spojených s verejným záujmom ochrany 
priaznivého krajinného priestoru v právnom poriadku SR – platnom na celom jej území a pre všetkých 
jej občanov[21, 22].  
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