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V roku 2014 sa konal tretí ročník udeľovania Ceny Slovenskej republiky za krajinu, ktorá je
čestným vyznamenaním pre organizácie prispievajúce ideovo, tematicky a prakticky
k implementácii Európskeho dohovoru o krajine na národnej úrovni. Na Cenu Slovenskej
republiky za krajinu boli v roku 2014 nominované projekty šiestich subjektov: obec Dravce,
obec Horný Tisovník, obec Liptovská Teplička, Priatelia trstenskej prírody, o. z., ProPolis, n. o.
a TRIPTYCH, o. z.
Ministerstvo životného prostredia SR udelilo Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2014
dňa 28. októbra 2014 v Banskej Bystrici.

Laureátom Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2014 sa stala obec Liptovská Teplička.
Odborná hodnotiaca komisia udelila toto ocenenie za obnovu a zachovávanie historických
krajinných štruktúr – terasových políčok, ako charakteristických čŕt krajiny v horských
prírodných podmienkach prostredníctvom efektívnych manažmentových opatrení.
Projekt laureáta bol nominovaný prostredníctvom stálej misie Slovenskej republiky pri Rade
Európy v Štrasburgu na Cenu Rady Európy za krajinu 2014/2015 a získal špeciálne uznanie
medzinárodnej poroty Landscape Award of the Council of Europe.

Laureát
obec Liptovská Teplička

www.cenazakrajinu.sk

Zachovanie unikátnych historických krajinných štruktúr
Projekt je zameraný na zachovávanie unikátnych historických krajinných
štruktúr, reprezentovaných terasovitými poličkami, ktoré vznikli oraním
do strmého svahu a navršovaním skál po ich okrajoch a taktiež unikátnymi
hospodárskymi objektmi v krajine pivnicami na uskladnenie zemiakov
vhĺbenymi do zeme, či súborom stodôl, ktoré dodnes plnia svoju pôvodnú
funkciu.

Letecký pohľad na krajinu Liptovskej Tepličky so zachovanými
historickými krajinnými štruktúrami

Tradičný spôsob obhospodarovania v minulosti

Pasúci sa dobytok v okolí Liptovskej Tepličky

Produkcia sena modernou technikou

Obec v súčinnosti s hlavným partnerom projektu – Poľnohospodárskym
podielnickým družstvom Liptovská Teplička a s občanmi obce vyvíja aktivity
na zachovanie tejto výnimočnej krajiny a na udržanie foriem využívania krajiny
jej tradičným obhospodarovaním (kosením, prepásaní bez narušovania
medzí, hnojením predovšetkým maštaľným hnojom, výrubom prebytočných
náletových drevín). Obec formou územneho plánu a reguláciou limituje
výstavbu v historických štruktúrach poľnohospodárskej krajiny, zabezpečuje
ich ochranu ako dedičstva pre ďalšie generácie. Prostredníctvom projektu sa
pomáha vytvárať vysoko estetický a unikátny kolorit obce, uchovávať kultúrny
vzhľad krajiny, podporovať vzťah ku krajine ako hodnote, vnímať a využívať
historické krajinné štruktúry ako možný zdroj obživy, napríklad formou
spracovania bio vyrobkov.

www.liptovskateplicka.sk

Osobitné uznania
Priatelia trstenskej prírody, o. z.
Revitalizácia meandra Starého Hornádu

obec Horný Tisovník
Obnova historickej pamäte miesta

za pochopenie hodnoty krajiny, environmentálne prebudenie komunity a revitalizáciu krajiny
prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít

www.hornytisovnik.sk
za znovuobjavenie historickej pamäte, identity a symbolov miesta v krajine prostredníctvom
čítania odkazu minulosti

Stav po revitalizáci meandra Starého Hornádu

Replika drevenej vstupnej brány do cintorína

Dobrovoľníci pri čistení meandra

Repliky drevených novohradských náhrobníkov

Ostatné nominované projekty

obec Dravce
Revitalizácia krajiny a protipovodňových opatrení
www.dravce.ocu.sk

ProPolis, n. o.
Kolookruh Sĺňava – rekreačno náučný okruh
www.propolis.sk
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TRIPTYCH, o. z.
Hidepark Nitra revitalizácia priestoru pre kultúrne aktivity
www.triptych.sk

