Vyhodnotenie implementácie Európskeho dohovoru o krajine v roku 2006:
aktivity rezortu životného prostredia
Účasť na aktivitách Rady Európy
- v roku 2006 sa na úrovni Rady Európy konal V. workshop „Landscape quality objectives:
from theory to practise“ v Girone, Španielsko, ktorého sa Slovenská republika aktívne
zúčastnila. Delegátka SR viedla na workshope jednu zo sekcií. Cieľom workshopu bola
výmena skúseností medzi krajinami, ktoré k dohovoru pristúpili, neboli prijaté žiadne záväzné
dokumenty.
- SR sa zúčastnila na príprave podkladov pre nadchádzajúcu 1. Konferenciu Rady Európy, ktorá
sa uskutoční v roku 2007.
Účasť na aktivitách Európskej komisie
- na žiadosť EK sa SR zúčastnila workshopu „Ecological cohrence of Natura 2000“ na DG
Environment v Bruseli s vyžiadanou prezentáciou o metódach, stave a legislatíve SR
týkajúcich sa krajinného plánovania
Medzinárodná spolupráca
- SR pokračovala v spolupráci s ČR vo forme vzájomných pracovných stretnutí, výmene
skúseností a expertov – intenzívna spolupráca s MŽP ČR
- SR iniciovala spoluprácu s krajinami V4 a predstavila ideu implementácie v SR
Aktívna účasť na zahraničných konferenciách
- Pernegg, Rakúsko: zástupcovia SR sa zúčastnili 1. medzinárodného INTERREG krajinárskeho
sympózia „The European Landscape Convention on the way to the People and Crossing the
Borders“ s prezentáciou „Skúsenosti s implementáciou EDoK na Slovensku“
- Cheb, ČR: prezentácia zástupcu SR na medzinárodnom odbornom sympóziu „Architektonické
dĕdictví krajiny“ s príspevkom „Krajina ako scéna pre architektúru“
- Praha, ČR: „Prezentácia prístupov k identifikácii krajinného obrazu a hodnotenia krajinného
rázu na Slovensku“ v rámci konferencie „Ochrana krajinného rázu 2006 – trinásť rokov
skúseností, úspechov a omylov“
- Lednice, ČR: účasť na konferencii „Ekologie krajiny a krajinné plánování“ s prednáškou
„Aktuálne problémy krajinného plánovania“
Aktivity na národnej úrovni
• Materiály odsúhlasené operatívnou poradou ministra životného prostredia
- dohovor bol v počiatočnej fáze rozpracovaný podľa jednotlivých článkov do materiálu „Návrh
na zabezpečenie podmienok pre implementáciu Európskeho dohovoru o krajine“, v ktorom
bola definovaná rámcová predstava implementácie
- následne bol na základe predchádzajúceho vypracovaný materiál „Program implementácie
Európskeho dohovoru o krajine v SR“, majúci podobu strategického dokumentu, ktorý bol
predložený na medzirezortné pripomienkovacie konanie. Materiál bude detailnejšie
rozpracovaný a po doplnení bude v roku 2007 predložený na rokovanie vlády SR
•
-

Vznik medzirezortnej komisie
na prenos informácii a na zabezpečenie spolupráce s ostatnými retortami pri začleňovaní
požiadaviek na ochranu, manažment a plánovanie krajiny bola ministrom životného prostredia
zriadená medzirezortná komisia zo zástupcov MDPT SR, MZV SR, MH SR, MK SR, MŠ SR,
MVRR SR, MPSR SR, MP SR a prizývaných nezávislých expertov

•
-

Legislatívne kroky
za účelom presadzovania vhodného legislatívneho nástroja na zabezpečenie ochrany,
manažmentu a plánovania krajiny sa uskutočnilo viacero rokovaní s MVRR SR, pri ktorých
MŽP SR presadzovalo princíp začlenenia aspektov územného plánovania alternatívne 1) do

samostatného zákona o krajinnom plánovaní; 2) do nového znenia zákona o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku. Ani jeden legislatívny predpis nebol v roku 2006 ukončený.
•
-

Organizácia krajinárskej konferencie
X. medzinárodná konferencia Krajina – človek – kultúra organizovaná v rámci XII.
medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí ENVIROFILM v Banskej Bystrici na
tému „Prístupy k implementácii Európskeho dohovoru o krajine v štátoch V4“ zameraná na
otázky implementácie problematiky ochrany a tvorby krajiny do legislatívy, koncepcií
a medzinárodnej spolupráce, s tematickými okruhmi - predstavy a spôsoby implementácie
Európskeho dohovoru o krajine v krajinách V4; krajinné koncepcie zamerané na ochranu,
manažment a plánovanie krajiny; výchova a vzdelávanie zamerané na napĺňanie záväzkov
Európskeho dohovoru o krajine.

•
-

Aktívna účasť na konferenciách a seminároch s medzinárodnou účasťou
Bardejov – „BARDKONTAKT – trendy obnovy historických centier miest v SR“ – prednáška
„Symboly Hornádskej kotliny“
Tatranská Štrba - prezentácia „Metodiky charakteristického vzhľadu krajiny, vizuálne
exponovaných priestorov a významných krajinných prvkov“ na konferencii o vede a výskume
v TANAP-e v rámci Týždňa vedy na Slovensku

-

•
-

-

Vzdelávanie odborníkov
začatie práce s jednou z cieľových skupín pri implementácii s krajinármi Štátnej ochrany
prírody (ŠOP SR) (vznik emailovej konferencie, začatie pravidelných školení a interných
inštruktáží)
Odborná príprava a realizácia školenia krajinárov ŠOP SR a SAŽP – prezentácia modulov
spracovanej I. etapy Metodiky charakteristického vzhľadu krajiny

•
-

Vzdelávanie samosprávy
prednášky – „Environmentálne aspekty priestorového plánovania a krajinné plánovanie“
prednášky realizované v rámci Inšpiračnej školy vidieka zamerané na zvyšovanie povedomia
občianskej verejnosti o hodnote krajiny „Verejnosť a hodnota krajiny“

•
-

Nadviazanie spolupráce
Pridodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Technická Univerzita Zvolen, Katedra plánovania a tvorby krajiny
Medzinárodná asociácia pre krajinnú ekológiu IALE, pobočka v SR
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu
Slovenská komora architektov
Academia Istropolitana Nova

•
-

Otvorenie nových tém
charakteristický vzhľad krajiny – v roku 2006 bola realizovaná I. etapa pác zameraných na
prípravu a tvorbu metodiky charakteristického vzhľadu krajiny, v zmysle potrieb zákona NR
SR č.543/2000 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v kontexte so zákonmi č.50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších prepisov, zákona NR SR
č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, zákona č.49/2002 Z. z.
o ochrane pamiatkové ho fondu a Európskeho dohovoru krajine, ktorá sa začala priebežne
overovať na vybraných modelových územiach
fragmentácia krajiny a biotopov v zmysle Smernice o biotopoch (čl.10) - uskutočnili sa
pracovné stretnutia za účelom potreby definovania problému, koordinácie a potreby
nadviazania úzkej spolupráce s jednotlivými vedeckými pracoviskami a zodpovednými
orgánmi. Fragmentácia biotopov sa javí ako potenciálne nosná téma EK pri ochrane krajiny
obklopujúcej jednotlivé biotopy

-

•

Tvorba krajinno-ekologických plánov (v rôznom stupni spracovania)
- Krajinno-ekologický plán vybraného územia s vysokým stupňom ochrany prírody –
NP Slovenský raj
- Krajinno-ekologický plán TANAP II-Západné Tatry –Roháče
- Krajinno-ekologický plán TANAP III-Belianske Tatry
- Zhodnotenie krajinno-ekologického potenciálu územia VO Javorina pre navrhovanú
optimalizáciu využívania po zrušení VO (31.12.2006), 2.etapa – krajinno-ekologické
anylýzy, interpretácie a hodnotenie územia

•
-

Publikačná činnosť
Informačná brožúra „Európsky dohovor o krajine“ pre verejnosť
plagát „krajinné štruktúry“
plagát „malé sakrálne stavby v krajine“
CD s príspevkami z konferencie Krajina-človek-kultúra
Atlas reprezentatívnych geosystémov Slovenska (REPGES)
články v odborných a populárnych periodikách

