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V roku 2010 sa uskutočnil prvý ročník udeľovania Ceny Slovenskej republiky za krajinu v zmysle Projekt laureáta Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2010 bol nominovaný prostredníctvom 
článku 11 Európskeho dohovoru o krajine. Nominované boli projekty troch subjektov: stálej misie SR pri Rade Európy v Štrasburgu na Cenu Rady Európy za krajinu 2011. Do druhého 
Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia, Nadácie Ekopolis a obce Suchá nad ročníka Ceny Rady Európy za krajinu 2010/2011 bolo celkovo nominovaných 14 projektov, 
Parnou, ktorú navrhol Ústav krajinnej ekológie SAV v Bratislave. Slovensko prezentovalo vlastné príklady a formy starostlivosti o krajinu na európskej úrovni      
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky prvýkrát Cenu Slovenskej republiky v rámci implementácie Európskeho dohovoru o krajine na Slovensku. Nadácia Ekopolis úspešne 
za krajinu 2010  Národným laureátom sa stala reprezentovala Slovenskú republiku a získala špeciálne uznanie medzinárodnej poroty 
Nadácia Ekopolis za Projekt trvalej starostlivosti o krajinu prostredníctvom grantových Landscape Award of the Council of Europe.
programov nadácie. 

udelilo 24. novembra 2010 v Banskej Bystrici.

Projekt trvalej starostlivosti o krajinu 
prostredníctvom grantových programov nadácie

Projekt trvalej starostlivosti o krajinu prostredníctvom grantových 
programov Nadácie Ekopolis je zameraný na prezentáciu grantových 
programov nadácie, ktorá má 19-ročné skúsenosti s manažovaním 
grantových programov, zameraných na skvalitňovanie občianskej 
spoločnosti a environmentálnu udržateľnosť. 
Prostredníctvom grantových programov nadácie sú podporované 
projekty v mestskej, vidieckej aj sídelnej krajine.

Grantový program Greenways, rekonštrukcia chodníkov v regióne Turiec  

Nadácia Ekopolis

Laureát 

Nadácia Ekopolis ako ocenený laureát Ceny Slovenskej republiky 
za krajinu 2010

Osobitné uznania 

Ocenenie medzinárodnej poroty Landscape Award of the Council 
of Europe 2011 Nadácii Ekopolis

Grantový program Ľudia pre stromy
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Projekt „Učíme sa navzájom“ a „Realizácia ekologickej siete a integrovaný manažment využitia 
prírodných zdrojov“ 

Projekty boli zamerané na rozvoj ľudských zdrojov, najmä na aktivizáciu obyvateľstva od riešenia otázok 
v oblasti životného prostredia, na rozvoj tvorivého prístupu k ochrane a tvorbe bezprostredného životného 
prostredia s cieľom skvalitnenia environmentálneho manažmentu územia, posilnenia environmentálnej 
výchovy a zvýšenia environmentálneho vedomia obyvateľstva. 

Obec Suchá nad Parnou

Veľkolélsky ostrov - návrat 
k tradičnému hospodáreniu
v Dunajských luhoch 
predstavujúci manažment 
krajiny v území so špecifickým 
režimom 

Cieľom projektu bolo zachovanie 
posledných zvyškov lužných lesov 
na slovenskom úseku Dunaja. 
Jedným z cieľových území projektu 
„Ochrana a manažment dunajských 
lužných lesov“ bol aj Veľkolélsky 
ostrov, ktorého časť Bratislavské 
regionálne ochranárske združenie 
získalo do vlastníctva, respektíve 
prenájmu.

Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) Odborná komisia Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2010 udelila osobitné uznania ďalším dvom 
nominovaným projektom. Projekt nominovaný Bratislavským regionálnym ochranárskym 
združením získal osobitné uznanie za vysokú vzorovú hodnotu projektu. 
Projektu nominovaného ÚKE SAV udelila odborná komisia osobitné uznanie za komplexný prístup 
k lokálnemu manažmentu krajiny, za zapojenie verejnosti do riešenia projektu, systematické 
zvyšovanie environmentálneho povedomia verejnosti a tiež za príkladné zabezpečenie 
udržateľnosti projektu.

Biocentrum v obci           Náučný chodník v Suchej nad Parnou      

Veľkolélsky ostrov - pred, počas a po realizácii projektu           
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