
Slovenská agentúra životného prostredia 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky  

a 
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky 

 
Vás pozývajú na 

 
 

XXIII. KONFERENCIU 
  
 

KRAJINA – ČLOVEK – KULTÚRA 

 

Človek v krajine – stopy človeka v krajine 
 

I. CIRKULÁR   
 

 

 
 

 

Dátum konania: 

30. - 31. máj 2019 
 

Miesto konania: 

1. deň konferencie: Cikkerova sieň Radnice mesta Banská Bystrica, Námestie SNP 1 
2. deň konferencie: odborná exkurzia do Banskej Štiavnice  



CIEĽ KONFERENCIE:  

 
Cieľom XXIII. ročníka konferencie je vytvoriť platformu pre výmenu skúseností z uplatňovania  integrovaného prístupu 
k ochrane prírodného a kultúrneho dedičstva ako neoddeliteľných hodnôt. Snahou konferencie je poskytnúť priestor 
na prezentáciu úspešných realizácií zameraných na zachovanie hodnôt krajiny, záchranu významných lokalít a objektov. 
Konferencia je súčasťou podujatí pre podporu implementácie Európskeho dohovoru o krajine na Slovensku a je 
organizovaná ako sprievodné podujatie medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm – Envirofilm 2019. 
 

Tematické okruhy konferencie: 

 problematika ochrany charakteristického vzhľadu a identity krajiny v nástrojoch územného plánovania,  
 poznávanie hodnôt krajiny a ich rešpektovanie pri pretváraní a zveľaďovaní krajinného priestoru, 
 tradičné formy hospodárenia v kontexte s charakteristickými črtami krajiny, krajinným rázom a historickými 

krajinnými štruktúrami,  
 konektivita krajiny vo vzťahu k problematike fragmentácie biotopov budovaním dopravnej infraštruktúry, 

 vplyv človeka na lesné ekosystémy, intenzita týchto tlakov a možnosti ich limitovania, 
 zhodnocovanie fenoménov krajiny pri zvyšovaní atraktivity územia z hľadiska jeho potenciálu pre rozvoj 

cestovného ruchu, 

 zachovávanie autentickosti, jedinečnosti, identity kultúrnej krajiny, 
 spôsoby interpretácie a propagácie kultúrno-historického profilu krajiny širokej verejnosti. 

 
Program konferencie bude pozostávať z dvoch programových blokov. Náplňou prvého dňa konferencie budú vyžiadané 
príspevky a druhý deň podujatia bude mať formu odbornej exkurzie do Banskej Štiavnice s odbornými výkladmi 
v krajine o jej kultúrno-historických i prírodných unikátoch.  

 

ORGANIZÁTORI KONFERENCIE: 

 
Slovenská agentúra životného prostredia  
Ministerstvo životného prostredia SR 
Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky 

 

ODBORNÍ GARANTI: 

 
RNDr. Richard  Müller, PhD., Slovenská agentúra životného prostredia  
Doc. Ing. Peter Urban, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied 
Doc. Ing. Vladimír Kunca, PhD., Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky 
 

ORGANIZAČNÝ VÝBOR: 

 
Slovenská agentúra životného prostredia 
Sekcia environmentalistiky 
Odbor starostlivosti o vidiecke životné prostredie 
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica 
 

Mgr. Iveta Bohálová, 048/4374 174 
e-mail: kck@sazp.sk    
 

ORGANIZAČNÉ POKYNY: 

 
Účastnícky poplatok (vložné) na konferenciu sa neplatí.  
Program konferencie bude zostavený z vyžiadaných príspevkov, k predmetným témam konferencie bude možné 
vystúpiť v diskusii v rozsahu max. 5 minút. 
Ubytovanie počas konferencie si zabezpečuje účastník individuálne. 

 

  
 
 

Aktivita je realizovaná v rámci národného projektu  
Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku. 

Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. 
 


