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V čom vidíte uplatnenie
výsledkov projektu:

Projekt charakterizoval kultúrnu krajinu územia Slovenskej republiky z
geografického hľadiska, a to na základe viacerých kritérií a faktorov. To umožňuje
lepšie definovať potreby ochrany a plánovania kultúrnej krajiny aj vo väzbe na
súčasnú platnú legislatívu v oblasti životného prostredia a pamiatkovej
starostlivosti.



Charakteristika výsledkov

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu (max. 20 riadkov) - slovensky:
Projekt priniesol nový, komplexný pohľad na problematiku kultúrnej krajiny na Slovensku. Zameral sa na
vymedzenie základných typov kultúrnej krajiny z rôznych hľadísk (reliéf, krajinná pokrývka, diverzita krajiny,
kultúrno-spoločenský charakter osídlenia). Prispel  k zdôrazneniu potreby ochrany a plánovania kultúrnej
krajiny na Slovensku aj nad rámec súčasnej legislatívy v oblasti životného prostredia a ochrany pamiatok.
Výsledky projektu poskytujú tvoria základ pre definovanie kultúrnej krajiny ako komplexného fenoménu,
ktorý je potrebné správne pochopiť, analyzovať a v opodstatnených prípadoch aj chrániť.

Summary of the project results and the fulfillments of the project goals (max. 20 lines) -english:
The project has brought a new, complex insight into the problem of cultural landscape in Slovakia. Its
research activities were focused on identification of basic types of cultural landscape from different aspects
(relief, land cover, landscape diversity, cultural and social character of settlements). It highlighted the need for
the protection and planning of cultural landscape in Slovakia even beyond the framework of current national
environmental and cultural relics legislation. The results of the project provide a basis for a definition of
cultural landscape as a complex phenomenon that needs to be correctly understood, analyzed and in special
cases also protected.
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