
PRÍLOHA

1/2005     ENVIROMAGAZÍN 1

VZDELÁVANIE

FRODOVA CESTA
Kapitola XVI.

Rybníčky
Milí mladí priatelia,
zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo je to domov?

Nie? Že to beriete ako samozrejmosť? Chyba!
Domov, to úžasné miesto, kde sa vrátite každý deň zo

školy, z rande, kina, kde vás ráno čaká teplé kakao a večer
voňavá štrúdľa, nie je pre mnohé deti samozrejmosťou.
Jednoducho ho nemajú. A čo takí bezdomovci? Už sa-
motné pomenovanie naznačuje „ľudí bez domova“. Aké
nepríjemné musí byť celý deň rozmýšľať nad tým, kde
večer skloním hlavu, nehovoriac o chýbajúcom teplom
ľudskom dotyku, pohladení a úsmeve.

A čo utečenci? Ženy, muži, detí a batoľatá, utekajúci
pred vojnami, prenasledovaním, chudobou a prírodnými
katastrofami. S hŕstkou dolárov, ktoré odovzdávajú prie-
kupníkom a prevádzačom, sa pretĺkajú tisíce kilometrov
k „vytúženej zemi“. Ich srdcia sú naplnené neistotou
z cudzieho prostredia, strachom o budúcnosť, stra-
chom z návratu...

Mať domov nie je samozrejmosť. Mať domov
je stav, ktorý sa za dramatických okolností môže
v okamžiku zmeniť. Často nezvratne. Preto každý
z vás, by si mal svoj domov vážiť, chrániť ho, zve-
ľaďovať ho po duševnej stránke..., pretože domov
nevytvoria autá v garáži, videoprojektor, luxusný
nábytok, drahé dovolenky..., domov vytvárajú ľu-
dia (a nebojím sa napísať aj zvieratá) a ich vzťahy.
Ako už veľmi dávno napísal Albert Schweitzer:
„Zmyslom života je život sám.“

Domov je zároveň prostredie, ktoré nás obklo-
puje, a ktoré spoluvytvárame. Je to krása našej
obce – jej čistota, kvalita zelene, stav vodných to-
kov..., je to charakter lúk a lesov v jej okolí, je to
vzťah ľudí k vlastnej krajine a k sebe samým.

O domove sa dá veľmi veľa narozprávať (a mno-
hí to tak robia), ale náš skutočný postoj k nemu
prezrádzajú naše skutky.

Náš domov by mal zároveň rešpektovať domo-
vy iných ľudí, zvierat a rastlín, čiže to, čo odborne
nazývame biotopy. Pozrite sa okolo seba a uvidíte
koľko cenných „domovov“ (biotopov) rôznych dru-
hov bolo úplne zničených. Koľko rastlín a zvierat
sme pripravili o ich základné právo – právo existo-
vať. Existovať bez ohľadu na naše povrchné triede-
nie vecí na dobré a zlé, užitočné a škodlivé, čierne
a biele. Príroda tomuto nášmu slovníku nerozumie.
Nič nie je iba dobré alebo iba zlé, tak ako žiadny
človek nemá iba dobré alebo zlé vlastnosti. Všetko
má svoj zmysel a čas, v ktorom sa ten zmysel pre-
javí. Ničením druhov sa ľudstvo nepripravuje iba
o „krásno existencie“, ale dovolím si tvrdiť, stráca poten-
cionálne lieky, stavebné materiály, pohonné látky, farbi-
vá... Ničenie druhov totiž niekoľkonásobnou rýchlosťou
predbieha schopnosť nášho poznania.

Metóda ako obnovovať život a domovy (biotopy), tam
kde sa zmenila jeho kvalita alebo pestrosť (aj keď je
uplatniteľná v obmedzenom rozsahu) sa nazýva revitali-
zácia, t. j. obnova životaschopnosti (od slova vitalita).

Každý z vás má možnosť podieľať sa na obnove živo-
taschopnosti životného prostredia vašej obce a jej oko-
lia, stačí iba chcieť.

Všade, kadiaľ kráča moja noha, vidím zanedbané me-
dze, na ktorých by mohli rásť kroviny so šťavnatými bobu-

ľami pre vtáctvo, božie muky pri ktorých by sa vynímala
košatá lipa, poľné cesty, po ktorých by cyklisti prechádza-
li v tieni majestátnych gaštanov, briez, jaseňov a javorov,
odpadom zahádzané jazierka a rybníčky, kde by v tŕstí
džavotali početné mláďatá labutí, potáplic, kačíc...

Obnoviť domov, obnoviť životaschopnosť, je akoby
oprášiť srdce od ľahostajnosti a pozrieť sa na ľudí
a krajinu očami našich súčasných a budúcich detí. Zmys-
lom života je naozaj život.

Vaše list y, kresby, fot ografie očakávame do kon-
ca apríla 2005 na adrese: ENVIROMAGAZÍN, Ta-
jovského 28, P. O. Box 252, 975 90 Banská Bys-
trica. Obálku označte: „Prísne tajné! Len pre Fro-
da”. Najšikovnejších Frodových pomocníkov čaka-
jú knižné odmeny.

 Majte sa krásne!

Váš F rodo
Hobitia diera pod Kopcom č. 75284/IV

Mýty o mokradiach
• Zničenú mokraď možno bez problémov
nahradiť inou a inde.

Mokrade sa v prírode nevyskytujú hocikde. Sú viazané
na prameniská, rieky, jazerá. Ak zničíme nejakú mokraď,
narušíme celý zložitý systém, ktorý vytvorila príroda. Je
veľmi ťažké oživiť mokraď a nová sa nedá vytvoriť kdekoľ-
vek. Niektoré typy mokradí po ich zničení už nemožno
obnoviť. Človek je síce schopný vytvoriť umelú mokraď, tá
však nebude fungovať ako mokraď vytvorená prírodou.
Okrem toho človek musí vynaložiť na jej vytvorenie veľa
energie a ďalej sa musí starať o jej fungovanie.

• Mokrade sú zbytočné a treba ich vysušiť.
Mokrade majú pre človeka niekoľko nenahraditeľných

funkcií. Jednou z nich je, že sú zdrojom vody, ktorá je
potrebná pre všetko živé. V minulosti sa veľa mokradí
vysušilo, aby sa získala pôda na pestovanie rastlín. Hla-
dina podzemnej vody v území klesla tak nízko, že sa ne-
dostávala ku koreňom rastlín. Polia sa museli zavlažovať
vodou, ktorá sa privádzala zďaleka. Mokrade tiež fungu-
jú ako čističky vody. Rastliny, ktoré v nich žijú, odčerpá-
vajú z vody látky, ktoré ju znečisťujú.
• V mokradiach sa rodia len komáre.

V mokradiach žije obrovské množstvo živých organiz-
mov. Počtom druhov rôznych rastlín, živočíchov a mikro-
organizmov sa zaraďujú medzi najbohatšie prírodné
prostredia. Aj keď sa v mokradiach naozaj rodí veľké
množstvo komárov, sú neoddeliteľnou súčasťou potrav-
ného reťazca. Larvami, ako aj dospelými komármi sa ži-
via mnohé ryby, obojživelníky, vtáky a netopiere.
• Keď narovnáme rieky a vysušíme mok-
rade, nebudú záplavy!

Opak je pravda. Rieka si v prírode vytvára svo-
je koryto po dlhé stáročia. V závislosti od krajiny,
ktorou tečie, sa kľukatí a hľadá si najlepšiu cestu.
Ak viac prší alebo sa topí veľa snehu, mokrade na
jej brehoch fungujú ako špongia a nasajú nadby-
točné množstvo vody. V čase sucha sa z nich po-
tom voda pomaly uvoľňuje. Keď rieku narovná-
me, voda v nej tečie rýchlejšie. Jej koryto sa zare-
záva hlbšie a odčerpáva vodu aj z mokradí, čím
ich vysušuje. Keď potom príde veľa vody, krajina
si s ňou nevie poradiť a vznikajú ničivé záplavy.
•Je tu veľa vody, prečo to nie je mokraď?

Mokraď je prechodné územie medzi vodným a
suchozemským prostredím. V prírode je však veľ-
mi ťažké určiť presnú hranicu. Mokraď je charak-
teristická prítomnosťou rastlín, ktoré sú prispôso-
bené životu vo vode aj na súši. Rastliny však nie
sú schopné zakoreniť pod vodou, ktorá je hlbšia
ako dva metre. Preto veľké, človekom vytvorené
priehrady a nádrže, nie sú mokrade.
•Ako to môže byť mokraď, keď tu nie je
voda?

Jednou z charakteristík mokrade je prítomnosť
vody. To však neznamená, že ju musíme vidieť,
alebo že je tam stále. Je veľa rôznych typov mok-
radí. V niektorých je voda len určité obdobie
v roku - pri záplavách. V iných je tesne pod povr-
chom a uvidíme ju, len keď vykopeme jamu. Voda
teda môže byť v mokradiach na povrchu alebo
pod ním počas celého roka alebo len určitý čas.
Závisí to aj od toho, koľko prší, koľko vody prine-
sie rieka a ako dlho sa voda v mokradi udrží -
v piesku a štrku zmizne rýchlejšie ako v hline.

Tvorba hniezdnych
možností pre vodné vtáctvo

Vodné rastliny sa dajú sadiť pomerne jednoducho a pri
dodržaní niektorých zásad je úspešnosť výsadby vyso-
ká. Vysádzať sa dajú takmer všetky druhy, ale treba mať
na pamäti, že mnohé rastliny sú chránené zákonom,
a preto sa budeme zaoberať len druhmi nepodliehajúci-
mi ochrane.
•Pálka širokolistá patrí medzi najodolnejšie a naj-

rýchlejšie sa šíriace vodné rastliny. Objavuje sa väčši-
nou už v prvom roku. Najviac jej vyhovuje bahnité dno
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a dobre znáša dočasné vyschnutie vody, ako aj trvalé
zaplavenie do 40 cm. Nevýhodou je, že je najmenej
preferovanou rastlinou pre hniezdenie vodných vtákov.
Hniezdia v nej labute, lysky, sliepočky a kačice.

•Pálka úzkolistá bez problémov prežíva vo vode do
výšky hladiny 60 cm. Pri pionierskom osídľovaní je
pomalšia ako predošlý druh, a preto sa vyskytuje
v menšej miere alebo chýba úplne. Okrem vyššie
spomenutých druhov ju osídľujú aj bučiačiky močiar-
ne a niektoré druhy trsteniarikov.

•Trsť obyčajná tvorí najviac preferovaný hniezdny bio-
top. Trsti vyhovuje najviac piesčitý a hlinitý substrát.
Pri výsadbe trsti je vhodné sadbový materiál brať
z podobného biotopu do akého ho budeme sadiť. Trsť,
ktorú vykopeme na súši, nie je vhodná na výsadbu
v hlbšej vode a časom vyhynie.

•Ostrice sa dajú bez problémov sadiť, najpôsobivejšie
sú druhy vytvárajúce časom takzvané stoličky. Ostrice
tvoria vhodný hniezdny biotop napr. pre chriaštele.

 Vodné rastliny môžeme sadiť od apríla do augusta,
ale najvhodnejší čas pre výsadbu je jar. Rastlina má do
konca vegetačného obdobia čas dostatočne sa zakore-
niť, a tým väčšiu šancu pre prežitie prvej, najkritickejšej
zimy. U všetkých rastlín platí, že čím väčší koreňový bal
odoberieme s presádzanou rastlinou, tým lepšie sa rast-
lina adaptuje v novom prostredí. Hustotu výsadby si zvo-
lí každý sám podľa množstva materiálu. Celkovo je úspeš-
nosť asi 50 percentná, hlavnými príčinami neúspechu
bývajú labute, prípadne iné druhy vtákov, ktoré dokážu
nové rastliny úplne zlikvidovať, ondatry, pri aktívnych
tokoch odnos čerstvo vysadeného porastu zvýšeným
prietokom vody a pod.

SÚŤAŽE

II. kolo Detského
grantového programu
OZ TATRY

V minulom čísle Enviromagazínu sme informovali
o výsledkoch prvého kola projektu Frodova cesta -
cesta aktívnych ľudí (OZ TATRY Liptovský Mikuláš
s podporou Nadácie Ekopolis). Cieľom tohto Detské-
ho grantového programu OZ TATRY je logistická pod-
pora siedmim podtatranským školám v pilotnom roč-
níku certifikácie na Európsku ekoškolu, ktorá je na
Slovensku známa pod názvom Zelená škola.
V podtatranskej oblasti sú do pilotného ročníka certi-
fikácie zapojené základné školy v Spišskom Hrhove,
Poprade (Letná), Liptovskej Osade, Kvačanoch a v Po-
horelej, Združená stredná škola poľnohospodárska
v Liptovskom Mikuláši a Gymnázium Š. Moyzesa
v Ružomberku. OZ TATRY počas septembra minulého
roka ponúklo týmto školám možnosť napísať projekt,
ktorý by zlepšoval kvalitu životného prostredia na
škole. OZ TATRY prostredníctvom finančnej podpory
z Nadácie Ekopolis v prvom kole grantom do 5 tisíc
korún odmenilo šesť projektov.

OZ TATRY do dňa uzávierky druhého kola detského
grantového programu dostalo tri projekty a rozhodlo sa
ich podporiť nasledovne:

•Tajomstvá bylinnej Špirály – Združená stredná škola
poľnohospodárska Liptovský Mikuláš (4 900 Sk),

•Muškát – ZŠ Pohorelá (4 500 Sk),

•Odpad nie je tvoj kamarát – ZŠ Liptovská Osada
(2 150 Sk).

V oboch kolách Detského grantového programu OZ
TATRY bolo celkom rozdelených 39 996 Sk na 9 projek-
tov z 15 projektových návrhov.

Ocenili skutky
v prospech záchrany
lesov

Nadácia Zelená nádej so sídlom v Tulčíku v polovici
februára tohto roku vyhlásila výsledky 6. ročníka súťaže
Lesoochranársky čin roka. Ako nás informovala správ-
kyňa nadácie Mária Hudáková, šesťčlenná slovensko-poľ-
sko-česká porota hodnotila 13 nominovaných skutkov
jednotlivcov v prospech záchrany lesov na Slovensku,
v Čechách, Poľsku a Maďarsku, vykonaných v rokoch
2003 a 2004.

Na prvom mieste skončil podnikateľ a občiansky akti-
vista Juraj Kukla, ktorý mal odvahu postaviť sa proti roz-
siahlej rabovačke stromov na Považí. Výrub najkrajších
mohutných a zdravých stromov, pozostatkov lužných le-
sov s výskytom topoľa čierneho, bol na základe jeho pod-
netu zastavený.

Druhú cenu získal lesník, pracovník Správy CHKO Bes-
kydy Tomáš Myslikovjan za nezvyčajné úsilie pri vyhlá-
sení šiestich nových a rozšírení dvoch súčasných osobit-
ne chránených území v CHKO Beskydy v roku 2004. Cel-
kovo bolo vyhlásených na tomto území úctyhodných vyše
580 ha nových prírodných rezervácií a takmer 140 ha
ochranného pásma. Hlavným dôvodom ochrany je pre-
dovšetkým ochrana prirodzených lesných ekosystémov
s prevahou karpatských jedľobučín. Medzi nové chráne-
né územia patria aj stredné a vrcholové časti vrchu Smrk
s rozlohou 341 ha, kde sa nachádzajú vzácne, miestami
až pralesovité jedľovobukové a smrekové porasty
s priemerným vekom 310 rokov. Táto rezervácia je naj-
väčším osobitne chráneným územím v Beskydách.

Na treťom mieste sa umiestnila dvojica aktivistov hnutia
DUHA Pavel Štorch a Petr Křížek – za osobné nasadenie pri
blokáde ťažby v I. zóne NP Šumava Prameny Vltavy.

Výhercovia súťaže získali finančné odmeny 8 000,
5 000 a 3 000 korún a knihy o lesoch a hlbokej ekológii.
Knižné dary boli udelené aj Ing. Jaroslavovi Müllerovi zo
Správy CHKO Beskydy a Ing. Karlovi Matulovi z Lesnej
správy Ostravice Lesov ČR. Nie je bez zaujímavosti, že
na štvrtom mieste, tesne za ocenenými skončil námest-
ník ministra ŽP ČR RNDr. Ladislav Miko.

Na tlačovej konferencii v Prešove ceny víťazom súťa-
že odovzdal zástupca hodnotiacej komisie Jacek Zacha-
ra z poľskej mimovládnej organizácie Olszówka. Priznal,
že rozhodovanie bolo veľmi ťažké, oproti minulým roční-
kom narástol počet nominovaných. Poznamenal, že stú-
pajúca aktivita ľudí môže avizovať, že príroda je veľmi
zničená a ľudia sa na to nemôžu nečinne pozerať.

Olszówka je partnerom Nadácie Zelená nádej pri usku-
točňovaní spoločného cezhraničného projektu Príroda
nepozná hranice, spolufinancovaného EÚ z programu
Phare CBC, ktorého súčasťou je aj 6. ročník súťaže
o Lesoochranársky čin roka. Ďalšími aktivitami projektu
je udeľovanie knižných darov pre knižnice v podhorských
regiónoch severného Slovenska, organizovanie predná-
šok pre verejnosť a fotosúťaž, ktorá zachytí beskydský
región očami študentov zo Žilinského kraja a priľahlého
regiónu na poľskej strane.

V súťaži o Lesoochranársky čin roka bude Nadácia
Zelená nádej pokračovať aj naďalej.

Nominácie na lesoochranárske skutky v prospech lesa
a jeho obyvateľov za rok 2005 prijíma priebežne počas
celého tohto roka.

Zem je len jedna
Hvezdáreň v Banskej Bystrici v spolupráci so Sloven-

skou agentúrou životného prostredia, s centrom voľné-
ho času Junior, astronomickými, kultúrnymi a školskými

zariadeniami vyhlasuje XIII. ročník umelecko-odbornej
súťaže, zameranej na ekologickú výchovu a výchovu
k ochrane a tvorbe životného prostredia pod názvom ZEM
JE LEN JEDNA.

Vyhlásená súťaž má za cieľ o. i. iniciovať tvorbu no-
vých literárnych, výtvarných, prípadne hudobných úvah
a spracovanie odborných návrhov na zlepšenie životné-
ho prostredia - významnej oblasti ľudského snaženia.
 Podmienky pre účasť v súťaži:

1. Súťaž je určená študentom stredných a vysokých
škôl do veku 21 rokov - je teda vekom ohraničená

2. Práce sú rozdelené do dvoch kategórií:
I. kategória: literárna, výtvarná, hudobná oblasť: úva-

ha, esej, sci fi poviedka, kreslený humor, plagát, fotogra-
fia, kresba (čiernobiela, farebná, max. rozmer A3), krát-
ka zvučka, pieseň, krátke audiovizuálne pásmo max. 20
minút pre univerzálne využitie,

II. kategória: odborné návrhy pre zlepšenie a ochranu
životného prostredia

3. Súťažné návrhy musia byť napísané v rozsahu ma-
ximálne 5 normovaných strán (formát A 4, 30 riad-
kov na stranu a maximálne 60 znakov v riadku) tex-
tu, okrem prílohovej časti, t. j. nákresov, prípadne
dokumentácie.

4. Počet súťažných strán od jedného autora nie je ob-
medzený, t. j. jeden autor môže prispieť odborným
návrhom i literárnou, prípadne inou umeleckou úva-
hou resp. úvahami.

5. Súťažná práca musí byť napísaná strojom alebo po-
čítačom.

6. Súťažná práca (práce) musí byť pôvodná, doteraz
nepublikovaná.

7. Súťažiaci zašle súťažnú prácu (práce) v troch exem-
plároch na adresu: Hvezdáreň v Banskej Bystrici,
P. O. Box 86, 975 90 Banská Bystrica. K zásielke
priložte obálku s vloženými osobnými údajmi napí-
sanými na liste, ktorý obsahuje: meno a priezvisko
autora, dátum narodenia, číslo OP, adresu bydliska
 a adresu školy, ktorú súťažiaci navštevuje.

8. Všetky práce zaslané do súťaže ostávajú vyhlasova-
teľovi súťaže k dispozícii a súťažiacim sa nevracajú.

9. Práce posúdia odborné komisie, zvlášť pre každú
oblasť a kategóriu.

 Komisie menuje riaditeľ Krajskej hvezdárne v Banskej
Bystrici. Komisia posudzuje práce bez udania mena auto-
ra, preto meno na prácu nepíšte. Odborné komisie si môžu
vyhradiť právo nezaradiť do súťaže práce, ktoré nespĺňajú
technické podmienky uvedené v bodoch 3 až 7.
10. Vyhlasovateľ súťaže na základe rozhodnutia komi-

sie môže jednotlivé ceny rozdeliť medzi viacerých
autorov, prípadne niektorú z cien neudeliť. Komisia
ocení v každej kategórii 3 práce.

11. Termínovo je súťaž obmedzená. Termín zaslania prác
do súťaže je 10. apríl 2005. Súťažné práce budú
vyhodnotené na tematickom dni, venovanom prob-
lémom životného prostredia v mesiaci máj 2005.

Tatry nezomreli
Občianske združenie TATRY vyhlasuje súťaž pre žia-

kov základných a stredných škôl v SR na tému Tatry ne-
zomreli!, a to v troch kategóriách:

•výtvarnej,
• literárnej,
• „Odkaz Tatrám“,
ktorými môžu vyjadriť svoje vnútorné pocity k nášmu

najstaršiemu národnému parku, a to aj v kontexte vznik-
nutej situácie po vetrovej kalamite. Práce by mali taktiež
prinášať odpovede na nasledujúce otázky: Aký je význam
Tatranského národného parku pre vás osobne? Aké hod-
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noty vám národné parky sprostredkovávajú? Aké záuj-
my majú mať v Tatrách prioritu? Čo pre vás osobne zna-
mená les? Čo je to vlastne les? Ako vnímate v lese jeho
jednotlivých živočíšnych a rastlinných predstaviteľov,
mŕtve drevo...?

„Odkaz Tatrám“ by mal byť stručným a úprimným
odkazom, ktorý by chceli žiaci ľuďom a prírode Tatier
odoslať, a zároveň by to malo byť posolstvo ministrovi
životného prostredia SR.
Informačné zdroje:
•Fond TATRY pri Nadácii EKOPOLIS

(http://www.fondtatry.sk)
•Mimovládny výbor NAŠE TATRY

(http://www.nasetatry.sk)
•Lesoochranárske zoskupenie VLK

(http://www.wolf.sk)

•EKOKOMPAS
(http://www.ekokompas.host.sk)

•Changenet
(http://www.changenet.sk)

Počet prác, výtvarné a literárne techniky, formát
a rozsah prác, nie je obmedzený. Práce musia byť ozna-
čené: menom a priezviskom, adresou školy a vekom au-
tora. Každá škola v sprievodnom liste uvedie: počet žia-
kov školy a počet prác v každej kategórii.
Uzávier ka prijímania prác: 15. okt óber 2005

Odmeny: Šesť škôl s najväčším počtom prác vzhľadom
k počtu žiakov navštevujúcich školu, získa pre školskú knižni-
cu publikácie o lese a ekológii z vydavateľstva ABIES v hodnote
1 000 Sk. Všetky práce budú odovzdané na I. výročie tatran-
skej udalosti (19. 11. 2005) ministrovi životného prostredia
SR ako výsledok kreatívnej „diskusie“ mladých ľudí SR

k tejto téme. Súťaž je realizovaná vďaka finančnej podpore
Fondu Tatry Nadácie EKOPOLIS (http://www.fondtatry.sk).

Edukačná výstava TATRY NEZOMRELI!
OZ TATRY pripravuje rovnomennú výs tavku, ktorá
bude predstavovať tatranskú udalosť a  les z iného,
ako of iciálne prezentovaného pohľadu. V ýstavka sa
bude skladať z cca 70 zalaminovaných materiálov
formátu A4. V ýstavku si môžete objednať už teraz.
V liste uveďte: názov školy, presnú adresu, meno
a priezvisko koordinátora environmentálnej výcho-
vy, telefonický a e–mailový kontakt.

Kontakt: Občianske združenie TATRY, KEMI 627/5,
031 04 Liptovský Mikuláš, tel./fax: 044/553 10 27,
E–mail: wolf@mail.viapvt.sk

PRÍLOHY K ČLÁNKOM

PREJAVY KLIMATICKÝCH ZMIEN NA SLOVENSKU
(príloha k článku na s. 4 − 5)

Obr. 1: Ročné priemery teplo t y vzduchu (T) v Hurbanove a r očné úhrny zrážok (R) na Slovensku,
1881 - 2003. Zmeny T a R sú vyjadrené aj 20-ročnými kĺzavými priemermi a lineárnym trendom T a R.

Obr. 4: Odchýlky priemernej mesačnej teplot y vzduchu
od normálu 1961 – 1990 v roku 2000 v Hurbanove

Obr. 5: Priebeh teplo t y vzduchu v Hurbanove za obdobie 1871 – 2003 v sezóne máj – august.
Trend je vyjadrený 11 a 30-ročným kĺzavým priemerom.
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Obr. 6: Percentá úhrnov zr ážok v sezóne II - VIII. 2003 z normálu 1961 - 1990 na Slovensku

Obr. 8: Záznam univerzálneho anemografu z obser vat ória SAV v Tatranskej Lesnej dňa 19. 11. 2004
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Obr. 9: Scenáre zmien priemerných mesačných teplôt vzduchu na Sloven-
sku v časových horizontoch 2010, 2030 a 2075 oproti referenčnému ob-
dobiu 1951 – 1980 podľa modelu CCCM 2000

Obr. 10: Scenáre zmien priemerných mesačných úhrnov zrážok, určených
pre stred Slovenska v časových horizontoch 2010, 2030 a 2075 oproti
referenčnému obdobiu 1951 – 1980 podľa modelu CCCM 2000

HRUŠOV OBSTÁL V SILNEJ EURÓPSKEJ KONKURENCII
( príloha k článku na s. 24 – 25)
SÚŤAŽ Dedina roka 2005

Slovenská agentúra živo tného
prostredia pod záštitou Minis-
ter stva živo tného prostredia
SR a v spolupráci so Spolkom
pre obnovu dediny vyhlasuje

súťaž Dedina roka 2005 o prestížnu cenu a re -
prezentanta Slovenska v európskej súťaži Európ-
ska cena obnovy dediny

Program obnovy dediny na Slovensku nastúpil význam-
nú cestu k obnove života na vidieku nielen prostredníc-
tvom dotačnej politiky štátu, ale predovšetkým zvyšova-
ním uvedomelosti a hrdosti na uskutočňovanú premenu
slovenskej dediny na obraz kvalitného života v typických
slovenských  vidieckych obciach. Súťaž Dedina roka
úspešnou realizáciou dvoch ročníkov prispieva k zvyšo-
vaniu konkurencieschopnosti a prestížnosti slovenského
vidieka, k zvyšovaniu povedomia občianskej spoločnos-
ti o hodnote krajiny na trhu jedinečnosti, originality
a národnej hrdosti.

Od roku 1990 s dvojročnou pravidelnosťou vyhlasuje
Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka
a obnovu dediny so sídlom vo Viedni (ARGE) súťaž
o Európsku cenu obnovy dedin. V roku 2006 pôjde už
o 9. ročník tohto podujatia. Na Slovensku sa od roku 2001
konali síce len 2 ročníky súťaže Dedina roka, ale je jas-
né, že sme sa stretli so zrodom novej tradície, ktorá dáva
obciam skvelú možnosť prezentácie svojich úspechov,
krás a výnimočnosti. Víťazné obce slovenskej súťaže
dôstojne a s veľkým úspechom reprezentovali na európ-
skej pôde nielen seba, ale celý slovenský vidiek.

Reprezentovanie Slovenskej republiky je náročné, obce
musia splniť súťažné podmienky európskeho ARGE týkajú-
ce sa realizácie komplexnej škály obnovy dediny v súvislosti
s mottom súťaže. Podmienky účasti v súťaži Dedina roka
2005 rešpektujú podmienky európskej súťaže.

Hlavnými oblasťami hodnotenia súťažiacich obcí je posil-
nenie a integrácia poľného a lesného hospodárstva
v regionálnom kontexte, zachovanie a rozvoj tradičných miest-
nych remeselných zručností, ekologicky únosné zachádza-
nie s vodami a energiami (zdroje, využívanie, nakladanie
s odpadmi), ako aj využívanie druhotných surovín, symbió-
za hodnotného starého a nového moderného stavebného
fondu, ako aj miestne typický a zdrojovo transparentný roz-
voj sídla, rozvoj a udržiavanie kultúrnej krajiny v ekologických
súvislostiach, posilnenie identity a sebauvedomenia obyva-

teľov dediny, najmä prostredníctvom kultúrnych iniciatív
a ďalšieho vzdelávania priamo v dedine, znovuoživenie tra-
dičných a udržanie súčasných kultúrnych a sociálnych hod-
nôt a ustanovizní až po zapojenie všetkých generácií, pohla-
ví, národností, rovnako ako zdravotne postihnutých na hos-
podárskom, spoločenskom a kultúrnom živote obce.

Predmet súťaže a zameranie hodnotených
oblastí:

1. Dedina ako hospodár
existencia podnikov, závodov a iných hospodárskych
zariadení, súčinnosť poľnohospodárstva, lesného hos-
podárstva a obce, ekologicky únosné a racionálne vy-
užívanie a zaobchádzanie so zdrojmi a surovinami
a ich využitie v miestnej výrobe
2. Dedina ako maľovaná
rozsah obnovených objektov, súlad starého s novým, čita-
teľný prejav stavebného poriadku so snahou rešpektova-
nia regionálnej architektúry v novej výstavbe, zeleň v obci,
vzhľad obce, čistota, ochrana životného prostredia
3. Dedina ako klenotnica
rozsah kultúrnych hodnôt, kultúrne aktivity, miestna  hr-
dosť, vzdelávanie, zachovanie tradícií, zvykov a zruč-
ností, snahy o záchranu pred ich vymretím, uplatňova-
nie pôvodných architektonických a urbanistických cha-
rakteristík, atmosféra a originalita, ochrana prírody, bi-
ologicky a ekologicky cenné lokality
4. Dedina ako pospolitosť
rozsah a rôznorodosť spolkovej, klubovej a inej záujmo-
vej činnosti, podmienky pre stretávanie, sociálne služby
a charita, dôchodcovia a mládež, šport a oddych, margi-
nalizované skupiny obyvateľstva, výchova, vzdelávanie
a osveta, komunikácia a práca s ľuďmi a občianska an-
gažovanosť,  zapojenosť  občanov, spolupráca
5. Dedina ako partner
existujúce dokumenty, partnerstvá, uplatnené metódy
a stratégie v rozvoji a  postupnosť zabezpečovania tr-
valo udržateľného rozvoja, spolupráca obce s partnermi
v území, nadobecná spolupráca, prekračovanie hraníc,
odovzdávanie skúseností, budovanie vzťahov
6. Dedina ako hostiteľ
existencia zariadení cestovného ruchu (ubytovacie, stra-
vovacie zariadenia, zariadenia doplnkových služieb
s využitím prvkov miestneho koloritu, sprístupnenie zau-
jímavostí, informácie, priestorové informačné značenie,
propagácia, zariadenia pre šport a oddych, náučné
a turistické chodníky, cyklotrasy, oddychové miesta

Časový harmonogram súťaže:

Vyhlásenie súťaže:
dňom zverejnenia v Obecných novinách

Uzávier ka prihlášok obcí:
31. 5. 2005

Hodnotenie obcí:
jún - september 2005

Vyhlásenie výsledkov :
október 2005

Slávnos tné odovzdávanie ocenení:
november / december 2005

Podmienky účasti:

Súťažiace obce musia:
•prezentovať komplexne vykonávaný rozsah obnovy

dediny vo všetkých šiestich cieľoch obnovy, pričom
ciele nemusia byť plnené iba obcou, ale aj ďalšími
partnermi (občania, organizácie, podnikatelia, mikro-
región),

•na dosiahnutie cieľov vo všetkých oblastiach mať
k dispozícii koncepčné dokumenty vypracované na
princípe udržateľného rozvoja a charakterizované ví-
ziou, fantáziou a odvahou,

•dosahovať ciele dlhodobo úspešnými metódami
a stratégiami, ako sú zvýšené vlastné iniciatívy
a účasť obyvateľstva, dialóg politikov, expertov a vlast-
níkov s obyvateľmi, zvláštny dôraz na kooperácie
v susedskom a komunálnom partnerstve,

• zaslať prihlášku a kompletne vyplnené všetky oblasti hod-
notenia do 31. 5. 2005 na adresu: SAŽP – Centrum
tvorby krajiny, Lazovná 33, 974 01 Banská Bystrica

Do súťaže sa môžu prihlásiť aj obce, ktoré sa zúčast-
nili minulých ročníkov súťaže, okrem držiteľov titulu De-
dina roka o obcí ocenených v roku 2003.

Hodnotenie súťaže:

Do súťaže sa prihlasujú obce vyplnením prihlášky
a predpísaného formulára podľa jednotlivých oblastí hod-
notenia. Podklady obcí budú predmetom hodnotenia me-
novanej komisie, ktorá bude pozostávať zo zástupcov
Slovenskej agentúry životného prostredia, Ministerstva
životného prostredia SR, Spolku pre obnovu dediny, Zdru-
ženia miest a obcí Slovenska, Agentúry pre rozvoj vidie-
ka, Slovenskej agentúry pre cestovný ruch, Vidieckeho
parlamentu a zástupcu regionálnej samosprávy podľa
príslušnosti obce v rámci kraja.
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Predmet hodnotenia bude: (1.) komplexnosť vyplne-
nia prihlášky, (2.) komplexnosť vyplnenia formulára za 6
oblastí hodnotenia, (3.) predmet – oblasti hodnotenia -
stupeň/významnosť plnenia cieľov obnovy dediny - uplat-
nené metódy a techniky práce, (4.) podporné prílohy
a fotodokumentácia.

Vyhlásenie výsledkov súťaže:

Výsledky súťaže budú zverejnené v októbri 2005. Ceny
súťaže Dedina roka 2005 sú čestné, udelí ich minister
životného prostredia vo víťaznej obci koncom roka 2005.
Okrem 6 oblastí hodnotenia bude udelená osobitná cena
ministra ŽP Za starostlivosť o životné prostredie. Ocene-
né obce získajú dotáciu v nasledujúcom roku pri podaní

NEBEZPEČNÝ ODPAD

úspešného projektu do Programu obnovy dediny
a zároveň budú prezentované v rámci projektu Inšpirač-
ná škola vidieka a na konferenciách, seminároch a výs-
tavách organizovaných v rámci Programu obnovy dedi-
ny. Víťazná obec, ktorá preukáže najlepšie komplexné
výsledky vo všetkých cieľoch POD vo vzťahu k vyhlá-
senému mottu súťaže, získa titul Dedina roka 2005
a s ním právo reprezentovať Slovenskú republiku v európ-
skej súťaži.

Víťaz súťaže  Dedina roka 2005 sa zaväzuje:

•koncom roka 2005 zabezpečiť podujatie, na ktorom
budú odovzdané ceny súťaže,

•spolupracovať so SAŽP na príprave súťažných pod-

kladov do európskej súťaže,
•zabezpečiť osobu, ktorá bude prezentovať obec

v rámci európskej súťaže počas hodnotenia obce člen-
mi hodnotiacej komisie ARGE a pri slávnostnom odo-
vzdávaní 9. európskej ceny obnovy dediny na jeseň
2006 (jazykové schopnosti, všestranné vedomosti
o obci a o realizácii POD v nej),

•víťaz súťaže stráca nárok na účasť v súťaži v ďalších
rokoch.

Predpokladom pre prihlásenie do súťaže je predo-
všetkým odvaha a hrdosť na to, ako významne prispieva
obec na Slovensku k obnove tradícií a ducha vidieka,
ako vie využívať vlastné zdroje a ako dokáže obstáť
v konkurenčnom prostredí.

Vďaka miniaturizácii a zlacneniu výroby, elektronické vý-
robky sú dostupné širokej verejnosti. Z toho však vyplýva
rýchly rast množstva elektrotechnického odpadu, do ktoré-
ho môžeme zaradiť všetky diely strojov a zariadení, ktoré
obsahujú elektrické alebo elektronické súčiastky. Rovnako
sa stále urýchľuje nákup nových zariadení a odstraňovanie
starých prístrojov. Nové technológie prichádzajú stále rých-
lejšie. Individuálna oprava pokazených prístrojov prestáva
byť rentabilná a výhodnejšie je ich nahradiť novými.

Z uvedeného vyplýva nutnosť sa vážne zaoberať systé-
mom zberu a spracovávania amortizovaných elektrotech-
nických prístrojov a spotrebičov, s cieľom opätovného zís-
kania celého radu vysokokvalitných surovín. Ide najmä
o drahé kovy (zlato, striebro, platina, paladium), ktoré sa
používajú pri výrobe miniatúrnych polovodičových súčias-
tok, integrovaných obvodov a dosák tlačených obvodov.
Zatiaľ čo u samotných prístrojov, ako sú počítače, televi-
zory, tlačiarne atď. možno zariadenia iba rozmontovať, zneš-
kodňovanie obrazoviek predstavuje zložitejší problém.

Každý televízor, počítač, monitor jedného dňa doslúži,
a potom sa kvôli súčiastkám obsahujúcim toxické látky
zmení v nechcený a nebezpečný odpad. Viac než 90 %
elektronického odpadu z počítačov a ďalších elektrotech-
nických výrobkov končí na skládkach alebo v spaľovniach
bez akéhokoľvek predchádzajúceho spracovania. Tento
odpad však predstavuje jeden z najväčších zdrojov ťaž-
kých kovov a zároveň je veľkým zdrojom anorganických
znečisťujúcich látok v komunálnom odpade. Smernica EÚ
predpokladá do roku 2006 recykláciu v rozsahu 60 – 80 %
pôvodnej produkcie v závislosti od kategórie výrobku. Podľa
štatistických údajov len v Kalifornii sa nazhromaždilo se-
dem miliónov vyslúžilých počítačových monitorov a starých
televízorov, pričom denne k nim pribúda ďalších desaťtisíc
kusov. Z mnohých vyspelých štátov s veľkými výrobcami
počítačovej techniky tieto odpady sa vyvážajú do rozvojo-
vých štátov, kde sa ničia neekologicky, ale lacno. Toto však
vyvoláva ostrý protest verejnosti, aby sa vyradená techni-
ka spracovávala výhradne na domácej pôde a ekologickým
spôsobom. Ale takáto recyklácia je nákladná. V Kalifornii
občania musia prispievať zvláštnou daňou – za každý po-
čítačový monitor alebo televízor zaplatia o 6 až 10 dolárov
naviac.

Recyklácia obrazoviek

Pre obsah ekologicky škodlivých látok, hlavne v lumi-
nofornej vrstve, sú obrazovky zaradené ako nebezpečný
odpad, preto musia byť zneškodnené skládkovaním na
skládkach nebezpečného odpadu.

Stavba obrazovky
Krk obrazovky je tvorený vyvíjacím zariadením elek-

trónových lúčov. Kónusová časť s anódou je pokrytá vo-
divou vrstvou grafitu a pozostáva zo skla so zvyšeným
obsahom oxidu olovnatého na odtienenie budiaceho elek-
trónového žiarenia. Kónus prechádza v tienidlo obrazov-
ky opatrené z vnútornej strany luminiscenčnou vrstvou.
Medzi kónusom a tienidlom je pomocou fixátorov prichy-
tená kovová perforovaná maska slúžiaca k fokusácii zväz-
ku emitovaných elektrónov. Pri spojení kónusu s tienidlom
je obrazovka opatrená kovovým rámom, ktorý má ochran-
nú a fixačnú funkciu a tieni elektromagnetické žiarenie.
Kovové časti krku trubice, fixátory a maska predstavujú
časti, ktoré možno bez problémov separovať.

Obrazovky z monitoru bez vychyľovacej cievky pred-
stavujú z pôvodnej hmotnosti osobného počítača (pred-
pokladáme 24 kg) 30 %, t. j. 7,5 kg. Pri predpoklade, že
ročne je vyradených asi 18 000 monitorov, treba spraco-

vať 135 ton materiálu. U osobných počítačov sú monito-
ry vo väčšine prípadov vybavené farebnými obrazovka-
mi, ktoré sú zložené z dvoch častí – tienidla (barnaté sklo)
a kónusu (olovnaté sklo). Vo vnútri obrazovky je umiest-
nená oceľová maska a na tienidle je nanesená vrstva lu-
minoforu. Sklovina kónusu býva pokrytá grafitom
a akrylátovou vrstvou pojiva.

Najpoužívanejšie luminofory pre optimálne vlastnos-
ti vysokého kontrastu a jasu sú oxidy, sulfidy, kremiči-
tany a fosforečnany s katiónmi zinku, kadmia, yttria
a európia. Ako aktivátory sa používajú najčastejšie Y,
Ag, Au, Al, Mn, Cu a kovy vzácných zemín ako Ce, La,
Nd, Pr, Sm, Eu, Tb, Dy, Er, Tm. Za priemerný obsah
kovov v luminofore sa dá považovať: 9,2 % Zn, 4,6 %
Pb, 3,4 % Cd, 3,1 % Al, 0,8 % Y, 0,05 % Ni, 0,002 %
Cu a Cr.

Kam so starými televizormi, počítačmi a monitormi?

Zloženie luminiscenčných látok obrazoviek

Zloženie skla farebných obrazoviek Pri procese recyklácie sa sklo znova využíva pre ďalšie upotrebenie
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Spracovávanie obrazoviek

Je k dispozícii celý rad technologických postupov na
spracovávanie obrazoviek od veľmi jednoduchých až po
vysoko náročné. Najmodernejšie technológie umožňujú
100 % využiteľnosť všetkých materiálov elektronického
a elektrotechnického šrotu. Elektroodpad je zdrojom rady
druhotných surovín (železo, hliník, meď, sklo). Ich racio-
nálne využitie prináša úspory ako z hľadiska energetic-
kého (nižšia spotreba energie pri výrobe kovov), tak
i z hľadiska ekonomického – nie je nutný dovoz surovín
na výrobu prvotných materiálov.

Obrazovky rôznych veľkostí z televízorov, monitorov
alebo radarov sa najprv spracujú mechanicky, a to za-
vzdušnením a odobratím krku s vyvíjacím zariadením.
Nasleduje ručné odstránenie antiimplozívneho rámu
a rozdelenie kónusového a tienidlového skla. Potom sa
z obrazoviek odstránia ďalšie nekovové i kovové súčas-
ti, a odstráni sa antiimplozivný rám. Na špeciálnom za-
riadení sa oddelí tienidlo a kónusová časť obrazovky.
Tento krok musí byť realizovaný v presnom mieste obra-
zovky, naviac ide o prácu so sklom, ktorá môže byť pre
obsluhu nebezpečná. V mieste spoja oboch častí sa ob-
razovka nareže vrypovacím nožom a do línie vrypu sa
umiestnia zahrievacie pásy. Podľa veľkosti a typu obra-
zovky počítač nastaví teplotu a dobu zahrievania. Spo-
ločným pôsobením vrypu a zahrievacích pásov obrazov-
ka pukne v presnom mieste. Na tienidle obrazovky sú
naparené luminofory s vysokým obsahom ťažkých kovov.
Vrstva luminoforu sa z obrazovky odsaje špeciálnym od-
sávačom, a potom sa recykluje. Očistené tienidlo už pred-
stavuje kvalitnú surovinu na výrobu obrazovkovej skloviny.

Na vnútornej strane kónusu je naparený hliník alebo
grafit, a táto vrstva je pokrytá ešte akrylátovým pojivom.
Aj túto vrstvu treba odstrániť. Spravidla sa vrstva zmýva

v špeciálnom zariadení za daného tlaku a teploty prie-
myslovým odmasťovadlom. Očistená sklovina kónusu sa
vracia späť do výroby skloviny. Tento postup sa používa
v Centre pre recykláciu elektroniky, prevádzkovanom
Pražskými službami, a. s. Možno uskutočniť drvenie vo
vhodných drvičoch za súčasného odsávania alebo opla-
chovania skleného prachu vrátane luminoforu. Získaná
sklenná drť je použiteľná ako doplnkový materiál do
niektorých betónových zmesí alebo ako zásyp do drená-
ží. Technologicky náročné postupy využívajú tepelný šok
v mieste vrypu do skloviny obrazovky - ako to bolo uve-
dené vyššie - a tým rozdelenie na dve vyžadované časti.
Možno postupovať aj tak, že obrazovka ľubovoľných roz-
merov je zachytená do špeciálneho držiaka a brusným
kotúčom je rozrezaná v mieste spojenia tienidla a kónu-
sovej časti . Touto operáciou je umožnený voľný prístup
k vnútornej strane tienidla a luminofor sa odstráni účin-
ným odsávačom a niekoľkostupňovou filtráciou vzduchu
(technologický postup vypracovaný Aquatestom- staveb-
ná geológia, a. s., Praha).

Získaný luminofor sa zneškodňuje chemickými postup-
mi. Najpoužívanejšou metódou je delenie lantanoidov
(najmä Eu, Tb a Y) pomocou ich šťavelanov. Je to metó-
da vhodná hlavne pre červenú časť luminoforu. Rozšíre-
nou metódou je delenie oxidov lantánu, európia, gadolí-
nia a ytria z luminoforu vyluhovaním roztokom NaOH.
Ďalšie metódy sa zakladajú na tavení alkalickými dusič-
nanmi, na extrakčnom delení agresívnymi organickými
extraktantmi, prip na použití kombinovaných metód (vy-
luhovanie, zrážanie, extrekcia, žíhanie a i.).

Očistená tienidlová časť obrazovky zbavená zatave-
ných kovových častí je dodávaná do sklární ako surovi-
na na výrobu nových obrazoviek. Sklovinu kónusu mož-
no po rozdrvení vo vhodnom drviči použiť napr. ako prí-
sadu do betónových zmesí.

Úroveň zhodnocovania elektrických a elektronických
zariadení v Slovenskej republike je stále veľmi nízka a je
potrebné urýchlene zaviesť systém triedeného zberu
a vybudovať nové zariadenia na ich zhodnocovanie.
V súčasnosti v tejto oblasti vyvíjajú na Slovensku aktivi-
ty napr. tieto firmy: Arguss, s. r. o., Bratislava, Deltronik,
s. r. o., Trnava, ENZO Veronika, a. s., Žilina, Bomat, s. r. o.,
Veľké Orvište a OFIR-Julio Tabi, s. r. o., Lehota, O.D.S.,
a. s., Košice a Elektro recycling, s. r. o., Banská Bystrica.
Odpadové ortuťové žiarivky a výbojky sa v SR v súčas-
nosti zhodnocujú asi na 30 %. Zariadenie na zhodnoco-
vanie tohto odpadu prevádzkuje napr. už spomenutá fir-
ma Arguss, s. r. o., Bratislava s kapacitou 1,2 mil. kusov
za rok. Podľa registra autorizovaných firiem MŽP SR majú
oprávnenie na zhodnocovanie a zneškodňovanie batérií
a akumulátorov tri spoločnosti: Mach Trade, s.r.o., Se-
reď, ŽOS – Eko Vrútky a Albat, a. s. Košice a na zbernú
prepravu cca 20 firiem.

Spracovanie elektronických a elektrotechnických od-
padov môže byť však veľmi výnosným priemyslovým
odvetvím. Ako príklad môžeme uviesť Taiwan. Elektro-
nické súčiastky, vrátane obrazoviek, tu recykluje firma
Super Dragon Technology, ktorá je schopná ekologicky
spracovať každú časť doslúžilého počítača. Továreň je
umiestnená v severnom cípe Taiwanu. Použitá technoló-
gia je zlatá baňa. V každej tone takéhoto odpadu je asi
100 gramov zlata. A Super Dragon Technology ročne
spracúva okolo sedemtisíc ton počítačového odpadu.
Okrem zlata a striebra z odpadu vyťažia aj  paladium.
Využíva sa i sklo z monitoru, ktoré sa rozmelie na jemný
prášok. Firma ročne získava z odpadu v prepočte viac
než 30 miliónov dolárov. Takmer polovičku z tejto čiastky
získa predajom zlata vyťaženého z počítačového odpadu.
prof. Ing. Juraj Tölgyessy, PhD., DrSc.
doc. Ing. Margit a Harangozó, PhD., DrSc.

OECD

Chemické látky sú neodmysliteľnou súčasťou nášho
života. Obklopujú nás, sme s nimi v neustálom kon-
takte a ani si neuvedomujeme ako ovplyvňujú náš kaž-
dodenný život, ale aj naše zdravie a životné prostre-
die. Chemické látky sa vyskytujú v pracích príprav-
koch, čistiacich prostriedkoch, sú to náterové látky,
pohonné hmoty, stavebné a konštrukčné materiály,
lieky, textílie, látky na impregnáciu dreva, papiera,
textilu, čalúnenia a ďalších materiálov, prípravky na
výživu a ochranu rastlín i ničenie škodcov v mestách
a domácnostiach, látky používané v automobilovom,
elektronickom a polygrafickom priemysle a v nespo-
četných ďalších oblastiach. Stretávame sa s nimi aj
v potravinárstve v podobe rôznych aditív, ako sú kon-
zervačné látky, farbivá, arómy a pod. Náš moderný
spôsob života by bol bez chemických látok nepred-
staviteľný. Ochrana zdravia ľudí a životného prostre-
dia pred negatívnymi účinkami chemických látok je
preto prioritou každého štátu. Organizácia pre hospo-
dársku spoluprácu a rozvoj (OECD) prijala v r. 1971
Program Životné prostredie, zdravie a bezpečnosť
(Environment, Health and Safety - EHS), ktorého cie-
ľom je rozvoj a podpora aktivít zabezpečujúcich túto
prioritu na medzinárodnej úrovni.

Organizácia pre hospodársku spoluprácu
a rozvoj

OECD, ktorá v súčasnosti zoskupuje 30 členských
krajín, je unikátnym fórom pre diskusiu, rozvoj a skva-
litňovanie hospodárskej, sociálnej a environmentálnej

Spolupráca Slovenskej republiky s OECD v oblasti manažmentu chemických látok
politiky. Členské krajiny si porovnávajú skúsenosti,
hľadajú odpovede na aktuálne problémy a pracujú na
koordinácii vnútornej a medzinárodnej politiky, aby po-
mohli nielen svojim členom, ale aj nečlenským kraji-
nám vysporiadať sa s narastajúcou globalizáciou sve-
ta. Tieto výmeny informácií môžu napríklad viesť
k uzatvoreniu právne záväzných dohôd, s cieľom od-
búrať úplatkárstvo alebo umožniť voľný pohyb kapi-
tálu a služieb. Členské krajiny OECD vyrábajú 2/3
svetového tovaru a služieb. Organizácia v súčasnosti
zahŕňa do svojich aktivít aj okolo 70 nečlenských kra-
jín od Brazílie, Číny a Ruska až po najmenej rozvinuté
krajiny v Afrike.

Medzi vládami členských krajín OECD neustále pre-
biehajú toky informácií, pričom hlavným centrom je sek-
retariát v Paríži. Organizácia patrí medzi najväčšie a naj-
spoľahlivejšie zdroje štatistických, ekonomických a soci-
álnych údajov na svete. Sekretariát zbiera údaje, monito-
ruje trendy, analyzuje a predpovedá hospodársky rozvoj,
skúma sociálne zmeny. Veľká časť aktivít OECD je tiež
zameraná na podporu liberalizácie obchodu, reformu
poľnohospodárstva, podporu rozvoja technológií, ale aj
tvorbu nákladovo efektívnych environmentálnych politík.
OECD pomáha vládam svojich členských štátov v úsilí
porozumieť a správne odpovedať na nové výzvy, akými
sú trvalo udržateľný rozvoj (TUR), biotechnológie a elek-
tronický obchod.

Výskum a analýzy vykonáva sekretariát na žiadosť
členských krajín. Členské štáty sa stretávajú a vymieňa-
jú si informácie v rámci výborov a pracovných skupín.

Na čele Organizácie stojí Rada OECD, zložená zo stálych
predstaviteľov – veľvyslancov – členských krajín. Raz
ročne sa Rada stretáva na ministerskej úrovni, aby pre-
diskutovala dôležité otázky, schválila záväzné dokumen-
ty a určila si priority OECD na nasledujúce obdobie. Niž-
šou úrovňou sú výbory a pracovné skupiny, ktoré prero-
kovávajú jednotlivé témy a pokrok v konkrétnej oblasti
politiky. V súčasnosti existuje v rámci OECD okolo 150
výborov a pracovných skupín. Ročne prichádza na pra-
covné stretnutia v Paríži asi 40 000 zástupcov členských
krajín. Všetci zástupcovia majú prístup a môžu si vymie-
ňať informácie cez internetovú sieť OECD OLISnet. Hla-
vou sekretariátu je generálny tajomník, ktorému pomá-
hajú štyria zástupcovia pre rôzne tematické oblasti.

Generálny tajomník, ktorým je od r. 1996 Kanaďan
Donald J. Johnston, predsedá tiež Rade, čím napomá-
ha prepojeniu národných delegácií so sekretariátom.
Oficiálnymi jazykmi Organizácie sú angl ičt ina
a francúzština.

Ciele OECD

•dosiahnuť trvalo udržateľný hospodársky rast, za-
mestnanosť a rastúci životný štandard v členských
krajinách spolu s udržaním finančnej stability, čím sa
prispieva k rozvoju svetového hospodárstva,

•podporovať zdravú hospodársku expanziu v člen-
ských krajinách, ale aj v iných krajinách v procese
ekonomického rozvoja,

•prispievať k rastu svetového obchodu na multilate-
rálnej a nediskriminačnej báze.
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Prínosy OECD v oblasti manažmentu che-
mických látok

Chemický priemysel patrí k najvýznamnejším priemysel-
ným odvetviam na svete. Jeho ročná globálna produkcia
dosahuje okolo 1,5 trilióna USD (z toho 75 % je vyproduko-
vané v krajinách OECD) a pracuje v ňom 12 miliónov ľudí.
Aktivity OECD v tejto oblasti majú členským krajinám po-
môcť vyvinúť harmonizované politiky za účelom zabezpeče-
nia vysokej úrovne ochrany zdravia a životného prostredia.
Prostredníctvom harmonizácie sa majú okrem iného odstrá-
niť duplicitné aktivity vykonávané vládami a priemyslom pri
uvádzaní chemických látok na trh. Program tiež zabezpeču-
je medzinárodnú deľbu práce pri testovaní a hodnotení che-
mických látok a vedie k znižovaniu bariér pri medzinárod-
nom obchode s chemikáliami.

Všetky nové chemikálie musia byť testované, aby sa
zistil ich vplyv na ľudské zdravie a na životné prostredie.
Priemerné náklady na testovanie bezpečnosti jednej prie-
myselnej chemikálie dosahujú okolo 150 000 USD, pred-
klinické testy liečiva stoja v priemere okolo 2 milióny USD
a priemerná cena testu bezpečnosti pesticídu je 3 milió-
ny USD. Testovanie tej istej chemickej látky v rôznych
krajinách by bolo preto extrémne drahé a viedlo by
k zbytočnému využívaniu laboratórnych zvierat. Naviac
náklady spojené s testovaním znášané zahraničnými vý-
robcami vytvárajú netarifné prekážky obchodu. OECD
vyvinula smernice na testovanie chemikálií (Test Guideli-
nes) a schválila tiež princípy správnej laboratórnej pra-
xe, takže testy uskutočnené v jednej členskej krajine
nemusia byť opakované inde. Program zabezpečuje zní-
ženie nákladov aj pri hodnotení rizika existujúcich chemi-
kálií, ktoré sú produkované vo veľkých množstvách (viac
ako 1 000 ton v ktorejkoľvek krajine). Participujúce kra-
jiny si vymieňajú údaje o hodnotení rizika a vypracujú
spoločné hodnotenie rizika. Vo väčšine krajín potrebné
testy vykonáva priemysel na dobrovoľnej báze. V rámci
OECD boli tiež vyvinuté harmonizované kritériá pre klasi-
fikáciu nebezpečných chemických látok, ktoré majú byť
uplatňované celosvetovo prostredníctvom Organizácie
spojených národov. V oblasti pesticídov pomáha program
OECD zefektívniť prácu pri registrácii nových pesticídov.
Uskutočňuje sa to jednak harmonizáciou spôsobu akým
sú údaje o registrovanom pesticíde predkladané regulač-
ným orgánom v členských krajinách, ako aj harmonizá-
ciou spôsobu spracovania výsledných hodnotiacich správ
regulátorom. Program sa okrem toho zaoberá hľadaním
spôsobov znižovania rizika aplikácie registrovaných pes-
ticídov. OECD je tiež fórom pre výmenu informácií o prob-
lematike chemických havárií. OECD vytvorila a nedávno
revidovala princípy pre prevenciu, pripravenosť a odozvu
na chemické havárie, ktoré sú v súčasnosti široko využí-
vané aj mimo členských krajín OECD. Organizácia pomá-
ha krajinám pri vývoji a implementácií registrov uvoľňo-
vania a prenosu znečisťujúcich chemických látok (PRTR),
ktoré sú dostupné pre verejnosť. Podľa konzervatívnych
odhadov umožňujú výsledky práce programu OECD úspo-
ry vládam a priemyslu v členských štátoch vo výške
50 miliónov USD ročne.

Spolupráca SR s OECD v oblasti manažmen-
tu chemických látok

Ministerstvo životného prostredia SR (odbor manaž-
mentu environmentálnych rizík) je gestorom Výboru OECD
pre chemikálie v SR a pracovnej skupiny pre chemiká-
lie, pesticídy a biotechnológie OECD, ktoré zahŕňajú na-
sledovné pracovné skupiny:

1) Hodnotenie rizika (Risk assessment): riziká z che-
mických látok v oblasti životného prostredia a zdra-
via ľudí vyplývajú z nebezpečných vlastností che-

mických látok a súvisia s možnosťou a veľkosťou
expozície ľudí a životného prostredia týmto látkam.
OECD koordinuje rozvoj a harmonizáciu metód na
hodnotenie týchto rizík v členských štátoch a pod-
poruje ich rozšírenie aj do ďalších – nečlenských
krajín.

2) Chemické havárie (Chemicals Accidents): pracov-
ná skupina pre chemické havárie poskytuje priestor
pre expertov z vlád, priemyslu, medzinárodných or-
ganizácií a iných zainteresovaných strán na výme-
nu informácií a skúseností, s cieľom pomôcť zabrá-
niť chemickým haváriám a adekvátne reagovať
v prípade, že k nim dôjde.

3) Klasifikácia a označovanie chemických látok (Clas-
sification and Labelling of Chemicals): pracovná sku-
pina bola založená v  r. 1994, aby vytvorila harmoni-
zovaný systém klasifikácie hlavne pre tie chemické
látky a zmesi, ktoré majú nebezpečné vlastnosti pre
zdravie ľudí, zvierat a životné prostredie. Pracovná
skupina je hlavným uzlom systému GHS (Globálny
harmonizovaný klasifikačný systém).

4) Manažment rizík chemických látok (Risk Manage-
ment of Chemicals): cieľom pracovnej skupiny je vy-
tvorenie metodík podporujúcich snahu vlády a prie-
myslu riadiť riziká spôsobené chemickými látkami,
a kde je to potrebné, harmonizovať aktivity v tejto
oblasti na medzinárodnej úrovni.

5) Testovacie metódy (Test Guidelines): metódy OECD
na testovanie chemických látok sú súborom medzi-
národne uznávaných a overených metód, ktoré majú
prednostne používať štátne inštitúcie, priemysel a
nezávislé laboratóriá na získanie experimentálnych
údajov charakterizujúcich potenciálne nebezpečné
vlastnosti chemických látok a chemických príprav-
kov.

6) Spolupráca v oblasti výskumu existujúcich chemic-
kých látok (Co-operation of the investigation of exis-
ting chemicals): na základe údajov poskytnutých
členskými štátmi bol zostavený zoznam vysoko ob-
jemových chemických látok (HPV Chemicals) Tieto
látky sú predmetom hodnotenia nebezpečnosti. Po-
súdenie nebezpečnosti vykonávajú jednotlivé kraji-
ny v úzkej spolupráci s priemyslom.

7) Správna laboratórna prax (Good Laboratory Practi-
se - GLP): hlavným cieľom OECD v tejto oblasti je
stanovenie jednotných princípov správnej laboratór-
nej praxe a dohľad nad ich dodržiavaním, s cieľom
zabezpečiť vysoko kvalitné, spoľahlivé a reproduko-
vateľné výsledky testov. Dodržiavanie zásad GLP je
zásadnou podmienkou pre vzájomné uznávanie úda-
jov (Mutual Acceptance of Data, MAD).

8) Nové chemické látky (New Chemicals): cieľom pra-
covnej skupiny je vytvoriť alebo posilniť spoluprácu
štátnych inštitúcií s ostatnými zúčastnenými strana-
mi zaoberajúcimi sa kontrolou a hodnotením ozná-
mení nových chemických látok, ktoré majú byť uve-
dené na trh. Zároveň sa skúmajú možnosti ako har-
monizovať tieto aktivity s cieľom znížiť prácu štát-
nych úradníkov a náklady priemyslu.

9) Pesticídy a biocídy (Pesticides and Biocides): pracov-
ná skupina pomáha vládam členských krajín OECD
spolupracovať pri hodnotení a znižovaní rizík poľno-
hospodárskych pesticídov (používaných na kontrolu
škodlivých organizmov v poľnohospodárskej výrobe
– na farmách, v záhradách a pod.) a biocídov (použí-
vaných na kontrolu škodlivých organizmov mimo poľ-
nohospodársku a veterinárnu sféru).

10) Register uvoľňovania a prenosu znečisťujúcich
chemických látok (Pollutant Release and Transfer

Register - PRTR): v posledných rokoch ,,právo na
informácie” posunulo verejnosť bližšie k možnosti
ovplyvňovať politiku životného prostredia. OECD
podporuje tieto iniciatívy a pomáha vládam členských
krajín poskytovať adekvátne informácie verejnosti
aj pomocou databáz PRTR.

Zástupcovia Slovenskej republiky v pracovnej skupi-
ne pre chemikálie, pesticídy a biotechnológie OECD, kto-
rí sú z rezortov životného prostredia (MŽP SR, Sloven-
ská agentúra životného prostredia), zdravotníctva (Cen-
trum pre chemické látky a prípravky, Štátny ústav pre
kontrolu liečiv), hospodárstva (MH SR) a pôdohospodár-
stva (MP SR, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľ-
nohospodársky), sa pravidelne zúčastňujú zasadnutí špe-
cializovaných na jednotlivé oblasti uvedené vyššie.
Z každej služobnej cesty sa vypracuje správa, ktorá
s najnovšími poznatkami oboznamuje vedenie vysielajú-
cej organizácie, vedúcu delegácie a podľa problematiky
aj ostatných členov expertných pracovných skupín. Keďže
všetci zástupcovia pracovných skupín sú v danej oblasti
odborníci, prenášajú získané poznatky priamo do praxe.

Výbor OECD pre chemikálie sa stretáva na tzv. Spo-
ločných stretnutiach (Joint Meetingoch), ktoré sa konajú
každých deväť mesiacov v Paríži. Počas týchto spoloč-
ných zasadnutí predstavitelia jednotlivých pracovných
skupín za OECD oboznámia zástupcov členských krajín
s pokrokom i nedostatkami, ktoré nastali počas uplynu-
lého obdobia v jednotlivých pracovných skupinách, zhod-
notí sa práca členských krajín, uskutoční sa diskusia
o budúcich prioritách a pripravovaných aktivitách v tej-
ktorej pracovnej skupine, odsúhlasí sa rozpočet a pred-
nesú sa tzv. správy o pokroku (Progress Report) novo
prijatých krajín, ktoré ešte nemajú vo svojej legislatíve
implementované všetky rozhodnutia a odporúčania OECD.
Z každého spoločného zasadnutia členovia delegácie
vypracujú správu, ktorá sa postupuje všetkým zástup-
com pracovných skupín v SR, Stálej misii SR pri OECD,
vedúcim orgánom vysielajúcich organizácií, ako aj ostat-
ným organizáciám zahrnutým v oblasti chemických látok.

Smerom k aktívnemu pôsobeniu Slovenska
v OECD

Prvou iniciatívou Slovenskej republiky v procese prí-
pravy na vstup do OECD bola účasť v  programe OECD
Partneri v transformácii, v ktorom SR participovala od 
r. 1991. Slovensko oficiálne požiadalo o členstvo v OECD
v  r. 1994, kedy sa odštartoval náš prístupový proces.
Ešte v decembri 1994 odovzdala Slovenská republika Me-
morandum k materiálu OECD rozhodnutia, odporúčania
a iné nástroje v platnosti, čím potvrdila svoj záujem
o integráciu do tejto organizácie. Vláda Slovenskej re-
publiky odsúhlasila Návrh záverečného postupu SR pri
plnení podmienok členstva SR v OECD v auguste 1995.
Prístupový proces bol však z politických dôvodov úspeš-
ne zavŕšený prijatím Slovenskej republiky za člena OECD
až v decembri 2000.

V oblasti chemických látok Slovenská republika odo-
slala v septembri 1996 Správu o hodnotení chemického
manažmentu SR a naša pozícia bola obhajovaná zástup-
cami dotknutých rezortov (zdravotníctva, hospodárstva,
životného prostredia a pôdohospodárstva) na zasadnutí
výboru pre chemické látky v novembri 1996 v Paríži. Na
ďalších spoločných zasadnutiach pokračovala SR v pred-
kladaní správ o pokroku, ktoré vždy odrážali aktuálny
stav implementácie OECD rozhodnutí a odporúčaní nie-
len počas prístupového procesu, ale už aj v období člen-
stva SR v OECD. Najprv sa tieto správy prezentovali na
každom spoločnom zasadnutí, neskôr bol termín zmene-
ný na každé druhé spoločné zasadnutie.
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Na 32. spoločnom zasadnutí (jún 2001) bolo prijaté
rozhodnutie, že následné správy o pokroku nových čle-
nov budú prezentované na 34. spoločnom zasadnutí (no-
vember 2002). Tieto správy mali byť rozšírené
o informácie, či implementácia OECD rozhodnutí a odpo-
rúčaní v nových krajinách je na takej úrovni, že nie sú už
potrebné žiadne ďalšie hlásenia.

Správy o pokroku predniesli v júni 2001 a v novembri
2002 delegácie z Českej republiky, Slovenskej republi-
ky, Maďarska, Poľska a Kórey. V rámci slovenskej pre-
zentácie v novembri 2002 bola podaná informácia o sta-
ve implementácie nariadení a odporúčaní OECD v oblasti
chemických látok do národnej legislatívy. Bolo zdôrazne-
né, že až na jednu výnimku, Slovensko prijalo všetky
zásadné dokumenty OECD, ale je potrebné ešte vynalo-
žiť úsilie v oblasti praktického uplatňovania príslušných
požiadaviek OECD a dobudovať inštitucionálne a admi-
nistratívne kapacity na zabezpečenie príslušných úloh.
Na záver bolo prijaté rozhodnutie, že Slovensko predloží
ďalšiu správu o pokroku na 36. spoločnom zasadnutí vo
februári 2004. Podľa zástupcov členských krajín sa tým-
to krokom poskytol Slovensku čas hlavne na posilnenie
inštitucionálneho zabezpečenia a rozvoj procesu uplat-
ňovania jednotlivých zákonov v praxi. Túto úlohu sa za-
viazalo splniť aj Poľsko. Ostatné tri krajiny mali všetky
požadované záväzky splnené a proces podávania správ
bol pre ne ukončený.

Vo februári 2004 bola prezentovaná zástupcami re-
zortov životného prostredia, zdravotníctva a hospodár-
stva posledná správa o pokroku, ktorá bola prijatá bez
pripomienok. Spoločné zasadnutie po kladnom hodnote-
ní viacerých zástupcov členských krajín prijalo rozhod-
nutie, že Slovenská republika dostatočne splnila záväz-
ky, implementovala príslušné odporúčania a rozhodnutia
OECD v oblasti chemických látok a nie je potrebné, aby
naďalej predkladala tieto správy. Išlo o významné zavŕ-
šenie dlhoročného procesu Slovenskej republiky,

v ktorom sú obsiahnuté výsledky práce relevantných rezor-
tov a inštitúcií v oblasti manažmentu chemických látok.

Slovenská republika je momentálne v situácii, keď sa
musí aktívnejšie zapájať do prebiehajúcich aktivít OECD
v oblasti manažmentu chemických látok. Zároveň je však
nevyhnutné uviesť, že vzhľadom na značnú šírku aktivít
a na druhej strane finančné, odborné a kapacitné obme-
dzenia v SR, nie je reálne možné zapojenie sa do všetkých
aktivít programu EHS. Pre ďalšie pôsobenie SR v tejto
oblasti je preto dôležitá identifikácia niekoľkých priorit-
ných oblastí. V súčasnosti sa do popredia záujmu v SR
dostali dve pracovné skupiny OECD – existujúce chemic-
ké látky a správna laboratórna prax (SLP).

Oblasť existujúcich chemických látok je zameraná naj-
mä na hodnotenie nebezpečenstva vysokoobjemových
(HPV) chemických látok. V krajinách OECD sa identifiko-
valo vyše 5 000 HPV látok, ktoré sú predmetom spoločné-
ho hodnotenia členských krajín. Centrum pre chemické látky
a prípravky (CCHLP) iniciovalo zapojenie SR do tohto progra-
mu už v novembri 2002. Po konzultáciách a predbežnej
dohode so zástupcami Veľkej Británie a Českej republiky
sa SR prihlásila ako ko-sponzorská krajina pre chemickú
látku etanol, pričom sponzorskou krajinou je Česká repub-
lika. Odborné konzultácie a pomoc obom stranám poskyt-
la kompetentná inštitúcia Veľkej Británie. Ďalšou HPV che-
mickou látkou, pre ktorú SR oznámila rozhodnutie pripra-
vovať ako sponzorská krajina hodnotenie nebezpečnosti,
je síran sodný. Česká republika sa zúčastní ako ko-spon-
zor. Počas posledného stretnutia tejto pracovnej skupiny
v Paríži slovenská delegácia predbežne neformálne infor-
movala o zozname látok, o ktoré by sme mali ako potenci-
álna sponzorská alebo ko-sponzorská krajina záujem. Na
základe predbežnej úvahy sa ako možná perspektívna lát-
ka javia sadze, najpravdepodobnejšie v ko-sponzorstve
s Belgickom, s ktorým bol už nadviazaný prvý kontakt. Na
poslednom 37. spoločnom zasadnutí v novembri 2004 sa
uviedlo, že Slovenská republika by mala do roku 2010

prispieť v rámci programu HVP „sponzorstvom“ 6 látok.
Táto požiadavka je realistická a Slovenská republika bude
pokračovať aj v spolupráci s Českou republikou.

V oblasti správnej laboratórnej praxe (SLP) je Sloven-
ská republika plne zapojená do viacerých aktivít progra-
mu EHS. Od roku 1996 sa pravidelne podávajú ročné
správy (Annual Report), ktoré zahŕňajú výsledky monito-
ringu SLP v SR. S cieľom zosúladenia inšpekčných akti-
vít a vzájomného hodnotenia výsledkov sa Slovenská re-
publika zapojila aj do pilotného programu Mutual Joint
Visit (MJV) - ako hodnotený štát, ale participovala aj
v inšpekčných tímoch iných štátov. V rámci tohto progra-
mu prebiehali v členských krajinách OECD tzv. visity, po-
čas ktorých zástupcovia (odborníci) vybraných krajín nav-
štívili monitorovanú krajinu a na základe ich výsledkov
sa vyhodnotil stav prijatia rozhodnutí a odporúčaní Rady
v oblasti implementácie správnej laboratórnej praxe. Slo-
venská republika plne implementovala všetky nariade-
nia a odporúčania Rady a jej monitorovací program je vo
všeobecnosti v súlade s požiadavkami OECD. Toto sta-
novisko bolo prijaté na poslednom zasadnutí pracovnej
skupiny SLP v máji 2004. Potvrdzuje to aj skutočnosť,
že naši odborníci chodia na požiadanie monitorovať SLP
aj do iných krajín – napr. do Poľska, Indie a pod. Do bu-
dúcnosti je potrebné i naďalej úzko spolupracovať so
sekretariátom OECD v rámci EHS Programu a zabezpe-
čovať aktívnu účasť expertov SR na činnosti a zasad-
nutiach pracovných skupín OECD.

Záver

Je otázkou prežitia ľudstva, ako dokáže zladiť prínosy
chemických látok s rizikami plynúcimi z ich používania,
teda ako zabezpečí výrobu a používanie chemických lá-
tok bez nadmerného škodlivého vplyvu či ohrozenia zdra-
via ľudí a životného prostredia.
Petra Mihóková, Zuzana Kirnerová
Minis terstvo životného prostredia SR

WWF

Konflikt medzi záujmom štátu chrániť svoje prí-
rodné dedičs tvo pros tredníctvom siete chránených
území a zároveň iniciovať rozvoj regiónov v ich
okolí je zrejmý v celej Európe. Riešením nie je ru-
šenie chránených území, ale ani zastavenie rozvo-
ja susediacich regiónov. Riešením je využitie skú-
seností z iných regiónov, kde našli silu a začali
testovať pilo tné projekt y zamerané na riešenie
uvedeného konfliktu. Riešením môže byť poznanie
spôsobu živo ta ľudí ich túžob a očakávaní. Rieše-
ním môže byť poznanie a využívanie zákonitostí
pôsobenia trhu v prospech obidvoch – ochrany prí-
rody a mies tnych obyvateľov. V nasledujúcom člán-
ku sa k potenciálu TANAP-u z tohto uhla pohľadu
vyjadruje predstaviteľ PAN Parks Foundation Vla-
divoj Vančura, organizácie, ktorej zakladateľom je
Svetový fond na ochranu prírody – WWF.

TANAP ako národný park

Medzinárodná únia ochrany prírody (IUCN), ako celo-
svetová organizácia, zadefinovala 6 kategórií chránených
území, ktoré zohľadňujú rozmanité prírodné, spoločenské,
kultúrne a aj ekonomické podmienky štátov sveta. Miera
ochrany v definovaných kategóriách sa pohybuje od
prísnych rezervácií, kde je možný len vstup so špeciál-
nym povolením, až po manažovateľné územia typu na-
šich chránených krajinných oblastí. Nedávna štúdia WWF
ukázala, že v Európe je národný park najviac zneužíva-

Svetový fond ochrany prírody ponúka riešenie aj pre TANAP
nou kategóriou a že nie všetky národné parky dosahujú
medzinárodné štandardy. Bežní užívatelia národných
parkov, najmä turisti, si túto skutočnosť všimli už dávno.
Veď stretnúť lesný kolesový traktor s nákladom dreva
v jadrovej zóne, kde je pohyb návštevníkov povolený len
po značkovaných chodníkoch alebo poľovníkov so zbra-
ňou v ruke, je niečo čo určite zažili aj mnohí naši turisti.

Prečo je potrebné mať jadrové – bezzása-
hové zóny

Po vetrovej kalamite v TANAP-e sa opäť otvorila otázka
budúcnosti nášho najstaršieho národného parku. Debata
na strane štátnej ochrany prírody a neziskových environ-
mentálnych organizácií sa jednoznačne opiera o medziná-
rodný štandard národného parku, s cieľom zvýšiť kvalitu
starostlivosti o TANAP. Zo strany vlastníkov, užívateľov
a podnikateľov sú zase formulované požiadavky na rozvoj
územia, s cieľom odbúrať niektoré obmedzenia a limity
vyplývajúce z legislatívy ochrany prírody.

Riešení je, samozrejme, niekoľko a v prevažnej miere
závisia na spoločenskej dohode. Jedna však už existuje
a je potvrdená zákonom o ochrane prírody. V tejto spolo-
čenskej dohode sa hovorí o tom, že Tatranský národný
park je typ chráneného územia, ktoré spĺňa medzinárod-
ný štandard kategórie národný park. Z toho ale vyplýva,
že jeho nedielnou súčasťou musí byť bezzásahová zóna,
pretože tá robí národný park národným parkom. Preto
úplne oprávnene sa téma bezzásahovej zóny dostala do

médií, verejných debát, požiadaviek neziskového sekto-
ra a medzinárodných ochranárskych organizácií. Pred-
metom diskusie je význam a dôvod existencie jadrovej,
tzv. bezzásahovej zóny. Na jednej strane stoja pragma-
tickí lesníci, poľovníci, jednoducho ľudia, ktorí veria, že
prírode treba pomáhať, aby prežila a súčastne produko-
vala tradičné úžitky pre ľudí napríklad v podobe dreva,
ulovenej zveri a pod., a že bezzásahovosť musí byť vy-
kladaná flexibilne, reagujúc na dané „špecifické“ podmien-
ky. Medzinárodná klasifikácia chránených území plne
súhlasí s týmto modelom a veľmi intenzívne ho podpo-
ruje prostredníctvom kategórie chráneného územia pod
názvom – prírodný park alebo v našom ponímaní chrá-
nená krajinná oblasť.

Na druhej strane stoja predstavitelia štátnej ochrany
prírody, odborníci a neziskové organizácie, ktoré veria,
že je životne dôležité mať (alebo vytvárať) bezzásahové
zóny, z ktorých sú vylúčené ľudské aktivity s výnimkou
kontrolovaného, nemasového a poznávacieho turizmu.
Medzinárodná klasifikácia chránených území sa plne
zhoduje aj s týmto modelom a veľmi intenzívne ho pod-
poruje prostredníctvom kategórie chráneného územia pod
názvom – národný park.

Jednoducho povedané, národný park má iné poslanie
ako chránená krajinná oblasť. Poslaním národného par-
ku je prostredníctvom jadrovej zóny predovšetkým ochra-
na dynamiky prírodných procesov, ochrana biodiverzity
a sprístupnenie jeho územia pre kontrolovaný, nemasový
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a poznávací turizmus. Napriek tomu však v Európe nee-
xistuje národný park, ktorý by aspoň na časti svojho úze-
mia nevyžadoval premyslené zásahy a manažmentové
opatrenia (napr. vykášanie lúk, kontrolovaná pastva, sta-
rostlivosť o lesné ekosystémy a pod.). Všeobecne akcep-
tovateľným nástrojom ako skĺbiť tieto zdanlivo rozporu-
plné ciele je zonácia národného parku. Zonácia národné-
ho parku stojí na troch základných pilieroch. Pilier jadro-
vej (dominantnej) – bezzásahovej zóny, pilier zóny aktív-
nej ochrany, kde sú akceptovateľné manažmentové opat-
renia a rozvojová (spravidla okrajová) zóna, kde sa sú-
streďuje turistická infraštruktúra.

Jadrom národného parku je teda bezzásahová zóna. Bez
nej národný park nie je národným parkom, ale chránenou
krajinnou oblasťou. Debata o bezzásahovej zóne sa však
často zasekne pri otázke: či napríklad odstránenie odumre-
tého stromu z bezzásahovej zóny má na ňu negatívny do-
pad. Kde je vlastne hranica medzi teóriou a pragmatizmom
každodenného života? Takto položená otázka v prípade ná-
rodného parku (ak hovoríme o medzinárodnom štandarde)
je zavádzajúca. Podobne je v kontexte debaty o bezzása-
hovej zóne zavádzaním tvrdenie, že v európskych podmien-
kach nie je možné ponechať prírodu samú na seba, ale že
je potrebné jej pomáhať, v prípade lesa tzv. pomocnými opat-
reniami. Dôkazom je existencia celého radu národných par-
kov, ktoré vytvorili alebo vytvárajú bezzásahové zóny. Sú
to národné parky, kde bezzásahovosť skutočne znamená
bezzásahovosť, napr. je tomu tak v Tatranskom Parku Na-
rodovom v Poľsku, Národnom parku Bavorský les
v Nemecku, Národnom parku Retezat v Rumunsku, Národ-
nom parku Centrálny Balkán v Bulharsku a pod.

Niekoľko stručných argumentov na tému bezzásahovej
zóny v národnom parku: štandard národného parku
a jadrovej zóny má minimálne dva aspekty. Prvý je biolo-
gický (povedzme ochranársky). Pragmaticky vzaté, lesu
by sa skutočne nič nestalo, keby sme ten suchý strom
odstránili. Ochudobnili by sme síce ekosystém o desiatky,
stovky druhov, ktoré existenčne závisia na mŕtvom dreve
a ich prítomnosť má v lese nezastupiteľnú rolu, ale les
v rámci svoje flexibility a dynamiky by túto stratu pokojne
zniesol. Horšie by to bolo asi s dôsledkami traktora, ktorý
by prišiel po tento mŕtvy kmeň, ale pokiaľ by sa to usku-
točnilo povedzme v zime na zamrznutom teréne, tak aj tento
ojedinelý incident by les v jadrovej zóne prežil. Horšie by
to bolo, keby sme toto pravidelne a systémovo opakovali,
napríklad na základe každoročne udeľovaných výnimiek.
Nielenže by sme porušili to, na čom sme sa už raz dohodli,
teda že jadrová zóna nám neslúži na získavanie dreva pre
našu potrebu, ale na ochranu biodiverzity a prírodnej dy-
namiky, ale postupne by sme stratili to, čo sme vlastne
chceli ochrániť, lebo les v jadrovej zóne bez mŕtveho dreva
nie je les aký tu chceme mať...

Druhý aspekt je spoločensko-politický. Príklad: dohodli
sme sa, že na ceste budeme jazdiť vpravo. Samozrejme,
môžeme sa pokúsiť nerešpektovať túto spoločenskú do-
hodu, ale asi by nám to dlho nevydržalo. Buď by sme mali
haváriu alebo by nás chytil policajt. Ten policajt by nás
chytil, aj keby sme nikomu nič neurobili, neublížili, a aj tak
by sme prišli o vodičský preukaz. S tým lesom je to po-
dobné. Už sme sa raz dohodli, na našej národnej úrovni ale
aj na medzinárodnej, že lesy v jadrových zónach národ-
ných parkov sú súčasťou bezzásahovej zóny. Výsledkom
dohody na národnej úrovni je zákon - legislatívna úprava
TANAP-u. Výsledkom dohody na medzinárodnej úrovni je
medzinárodný štandard pre národný park, ktorý v prípade
národného parku jasne stanovuje podmienku vytvorenie
bezzásahovej zóny. Ak ju nevytvoríme, nemáme národný
park spĺňajúci medzinárodný štandard...

A napokon ide aj o princíp. Ak odstránime jeden strom,

potom druhý, tretí..., 10 %, 50 %, kde je hranica? My ju
nepoznáme. Myslíme si, na základe predošlých skúse-
ností, že to, čo robíme, robíme dobre (aspoň s najlepším
vedomím a svedomím). V minulosti sme však tiež drevi-
ny ako jarabina, breza, jelša považovali za burinu, v lesoch
nežiaduce, dnes vieme, že sú dôležitou súčasťou dyna-
miky lesných ekosystémov. Vieme, že sme v minulosti
urobili chybu. Dnes ale tiež vieme, že význam mŕtveho
dreva v jadrovej zóne má nezastupiteľný význam, ak ho
odstránime, urobíme vedomú chybu. Medzinárodný štan-
dard nestanovuje požiadavku bezzásahovej zóny bezdô-
vodne. Požiadavka je podporená skúsenosťami z rôznych
kútov Európy, odbornými štúdiami, vedeckými prácami,
stanoviskami odborníkov. Preto otázka nestojí, či môže-
me v jadrovej zóne národného parku odstrániť 1, 10 ale-
bo 1 000 stromov, ale ako vytvoriť čím kompaktnejšiu
bezzásahovú jadrovú zónu. Samozrejme, ak chceme mať
národný park a nie CHKO.

Pomocná a kontrolná ruka medzinárodných
inštitúcií

Všeobecnou filozofiou Svetového fondu na ochranu
prírody (WWF) je predchádzať konfliktom, legislatívnej
a súdnej dohre konfliktných strán, a  preto pro-aktívne
pripravujú alternatívne riešenia. Vo svojej dennodennej
práci WWF systematicky naplňuje strategické ciele, kto-
ré vychádzajú z uznesení celosvetového kongresu národ-
ných parkov, ktorý organizuje IUCN v desaťročných in-
tervaloch. Jednou z priorít posledného kongresu v roku
2003 je zvýšiť efektívnosť starostlivosti o chránené úze-
mia a napomôcť tomu, aby úžitky generované chránený-
mi územiami z veľkej časti ostali v ich  regiónoch a slúžili
na podporu miestnej ekonomiky. S týmto cieľom WWF
vytvorila niekoľko nástrojov, no dosiahnutie uvedeného
cieľa, akým je napr. rýchle hodnotenie efektívnosti sta-
rostlivosti o chránené územie (aplikované na Slovensku
v lete 2004) alebo Dar planéte Zem (Gift to the Earth) –
ocenenie udeľované WWF za výnimočné ochranárske činy
či už vládam, organizáciám alebo jednotlivcom.

Medzinárodný certifikačný systém PAN
parky

Najmladším nástrojom v tejto skupine je medzinárod-
ný certifikačný systém známy v Európe pod názvom PAN
Parks (Protected Areas Network). Aj TANAP, medziná-
rodne veľmi známy park, už viac ako rok poškuľuje po
spolupráci s PAN Parks Foundation, pretože je presved-
čený, že tento nástroj by mohol pomôcť začať riešiť nie-
len ochranárske problémy, ale predovšetkým generova-
nie benefitu pre podtatranské obce, založeného nie na
ťažbe lesa a masovej turistike, ale na prístupe, ktorý nie-
len rešpektuje štandard národného parku, ale aj podporí
rozvoj miestnych regiónov.

To, ale znamená predovšetkým spoločné definovanie
vízie TANAP-u a okolitých regiónov a vypracovanie regio-
nálnej stratégie rozvoja nemasového, kontrolovaného
a poznávacieho turizmu. V prípade, že sa to podarí PAN
Parks Foundation ponúka pomoc miestnym drobným pod-
nikateľom s marketingom, prepojenie na medzinárodnú
marketingovú sieť a klientelu, ktorá vyhľadáva národné
parky nie kvôli veľkým prepychovým hotelom, ale najmä
pre jedinečný zážitok, ktorý je možné zažiť len a len
v národnom parku a nikde inde. PAN Parks Foundation
ponúka pomoc pri vytváraní tzv. balíka služieb - PAN Parks
turistický produkt, ktorý je predmetom ponuky pre kliente-
lu vyhľadávajúcu práve takéto typy destinácií.

Z uvedených dôvodov je TANAP už viac ako rok
v úzkom kontakte s predstaviteľmi PAN Parks Founda-
tion a systematicky sa pripravuje na vstup do medziná-

rodnej siete PAN Parks. Vetrová kalamita síce môže čias-
točne posunúť dohodnuté termíny, ale nie odhodlanie zís-
kať medzinárodný certifikát, nezávislý medzinárodný audit
a medzinárodne marketingové prepojenie pre malých
a stredných podnikateľov v oblasti nemasového cestov-
ného ruchu v okolí TANAP-u.

Komplexnosť systému PAN Parks

Základným kameňom systému PAN Parks je medziná-
rodný štandard, nezávislá verifikácia, a to tak národného
parku, ako aj spôsobu rozvoja kontrolovaného nemasové-
ho turizmu. PAN Parks teda nie je len o prírode. Certifikač-
ný systém je predovšetkým o tom, ako transformovať prí-
rodnú hodnotu certifikovaného parku do reči a hodnôt zro-
zumiteľných miestnym partnerom, podnikateľom
v cestovnom ruchu, ekonómov. Trvalo udržateľný (rozu-
mej kontrolovaný, nemasový) turizmus je totiž jediná akti-
vita, ktorá je kompatibilná s medzinárodným štandardom
národného parku. V súlade s týmto poslaním, a napriek
tomu, že turizmus najmä neregulovaný a masový je veľ-
kou hrozbou pre mnohé národné parky v Európe, sa WWF
odhodlala prijať túto výzvu a spolu s mnohými inými me-
dzinárodnými ochranárskymi organizáciami a predstaviteľ-
mi celého radu národných parkov v Európe rozpracovala
medzinárodný IUCN štandard pre národné parky. Násled-
ne sformovala medzinárodný a verifikovateľný štandard pre
rozvoj kontrolovaného nemasového turizmu v okolí certifi-
kovaného parku, ako aj štandard pre kvalitu poskytova-
ných služieb certifikovanými partnermi. Každý princíp je
ďalej rozpracovaný na kritériá a tie na indikátory. WWF
tak vytvorila detailný medzinárodný štandard, ktorý je jed-
noznačný, transparentný a verifikovateľný nezávislými
medzinárodnými verifikátormi.

Vznikol teda certifikovaný reťazec – certifikovaný park,
certifikovaný spôsob rozvoja nemasového turizmu
a certifikovaní partneri. Na konci reťazca je certifikovaný pro-
dukt - jedinečná skúsenosť, zážitok, poučenie a dobrý pocit,
že aj ja, obyčajný turista, som svojou návštevou regiónu
podporil certifikovaný park, región, miestnych podnikateľov
a viem, že prevažná časť mojich spotrebovaných prostried-
kov ostane v regióne parku a nepocestuje niekde úplne inde.

Koncept, ktorý ešte pred 3 rokmi bol len snom v hla-
vách niekoľkých nadšencov, dnes tvorí prvých 5 certifiko-
vaných parkov v piatich krajinách Európy. Vzniklo tak jadro
celoeurópskej siete elitných národných parkov s elitnými
miestnymi partnermi a elitnými zážitkami. Milovníci príro-
dy, rodiny s deťmi, aktívni turisti - jednoducho široká škála
turistov, napríklad pri návšteve certifikovaného parku
v Bulharsku, zároveň dostane informácie o sieti certifiko-
vaných parkoch v rôznych krajinách Európy a inšpiráciu
na cieľ budúcoročnej dovolenky. Certifikovaný reťazec do-
pĺňajú aj certifikovaní medzinárodní partneri – malí a strední
podnikatelia v cestovnom ruchu, ktorí tam, kde je zhoda
v spolupráci s certifikovaným parkom a miestnymi certifi-
kovanými partnermi, posúvajú informáciu o jedinečných cer-
tifikovaných produktov k svojim klientom, a tak napĺňajú
kapacity miestnych certifikovaných partnerov.

Tam, kde je to potrebné, kde napríklad správa certifiko-
vaného parku spolu so svojimi partnermi definuje potrebu
dobudovania infraštruktúry podporujúcej rozvoj nemaso-
vej turisticky (bungalovy, chatky, kemping, informačné stre-
disko a pod.), partner PAN Parks Foundation, nezávislá
ale úzko spolupracujúca spoločnosť s ručením obmedze-
ným, zabezpečí investorov rešpektujúcich požiadavky
a očakávania certifikovaného parku a jeho miestnych part-
nerov. Prvé zariadenie takého druhu bolo otvorené
v septembri 2004 pri prvom certifikovanom PAN Parku
Fulufjallet v strednom Švédsku, výstavba druhého sa za-
čne v roku 2005 pri Národnom parku Oulanka vo Fínsku.
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Záver
Riešenie zložitej situácie v TANAP-e nie je jednoduché.

Ani nie tak z dôvodu vetrovej kalamity, ale najmä z dôvodu
neriešenia hromadiacich sa problémov v uplynulých rokoch.
Verejná diskusia je kľúčovým krokom dobrým smerom,
tým druhým je vytýčenie mantinelov pre diskusiu schvále-
ním zonácie TANAP-u, ktorá rešpektuje medzinárodné štan-
dardy a celý rad pripomienok miestnych partnerov. Bez
úprimnej ochoty riešiť nahromadené problémy však TA-
NAP-u nepomôžu ani seberafinovanejšie projekt y
a marketingovo-ochranárske aktivity. Európa nečaká. Ak
sme pripravení, skočíme do okoloidúceho vlaku a staneme
sa vedúcou krajinou aj na poli ochrany nášho prírodného
dedičstva, ak nie, naskočia naň iní....

 Čo je to PAN Parks

PAN Parks je prvý medzinárodný certifikačný systém
národných parkov, kde nezávislí verifikátori preveria, či
predmetné chránené územie spĺňa medzinárodne akcep-
tovateľný PAN Parks štandard: kvality manažmentu ná-
rodných parkov, kvality rozvoja kontrolovaného nema-
sového turizmu v  národných parkoch a ich okolí a kva-
lity služieb poskytovaných miestnymi partnermi podni-
kajúcimi v oblasti kontrolovaného nemasového turizmu.

(Poznámka: PAN Parks Foundation zabezpečuje ne-
závislú certifikáciu manažmentu chránených území, roz-
voja kontrolovaného turizmu a kvality poskytovaných slu-
žieb. Certifikačný systém je súčasťou agendy IUCN pri
skvalitňovaní efektívnosti manžmentu chránených úze-
mi a stanovuje štandard manažmentu národných parkov.)

 Ciele PAN Parks
•vytvoriť Európsku sieť kvalitne manažovaných národ-

ných parkov,
•skvalitniť manažment národných parkov prostredníc-

tvom kontrolovaného nemasového turizmu,
•poskytnúť spoľahlivé logo kvality garantujúce ochra-

nu prírody, ktoré osloví všetkých obyvateľov Európy.

PAN Parks je konkrétny nástroj na skvalit-
nenie ochrany prírody

Hlavná myšlienka je jednoduchá. Ide o ,,manželstvo”
medzi ochranou prírody a kontrolovaným nemasovým
turizmom v merítku celej Európy. Cieľom je vytvárať
ekonomickú motiváciu pre ochranu prírody a využívať
meniaci sa trend v turizme (smerom ku kontrolované-
mu a nemasovému turizmu, opierajúcemu sa o kvalitné
zážitky v kvalitnej prírode). Ide vlastne o zmenu hro-
zieb, ktoré prináša nekontrolovaný turizmus, na príleži-
tosti. Tieto ciele sú dosahované vytváraním partner-
stiev medzi ochranárskymi organizáciami, národnými
parkami, podnikateľmi v oblasti turizmu a cestovného
ruchu, miestnymi komunitami a inými záujmovými spo-
ločenstvami na národnej a medzinárodnej úrovni.

PAN Parks je konkrétnou odpoveďou na rastúce po-
žiadavky na prírodu orientovaného kontrolovaného
a nemasového turizmu.

Úžitky vyplývajúce z certifikácie PAN Parks
Verifikačný proces popri množstve práce so sebou

prináša celý rad výhod pre:
• chránené územie: nezávislý medzinárodný audit, me-
dzinárodné uznanie, zmysluplné partnerstvá s miestnym
obyvateľstvom, podnikateľmi, nástroj na kontrolu
a monitoring vplyvu turizmu a pod.

• miestne komunity: spolupráca so správou chráne-
ného územia, podpora miestneho drobného podnika-
nia, nové pracovné príležitosti, väčšia šanca na získa-
nie podpory z vládnych a európskych zdrojov a pod.

• miestnych partnerov: kontakty s európskymi podni-
kateľmi v oblasti kontrolovaného a nemasového turiz-
mu, efektívny medzinárodný marketing, pomoc pri tvor-
be turisticky atraktívnych produktov, dôkaz, že ich pod-
nikateľské aktivity spĺňajú medzinárodné environmen-
tálne štandardy a pod.

  Európska sieť PAN Parks
Sieť certifikovaných chránených území – PAN Par-

kov rastie pomaly, ale pravidelne. Dohodnutý medziná-
rodný štandard nie je jednoduché dosiahnuť, ale
v každom prípade to stojí za to. V roku 2004 sieť tvori-
lo 5 certifikovaných parkov: Národný park Fulufjalelt,
Švédsko, Národný Park Oulanka, Fínsko, Národný park
Bieszczady, Poľsko, Národný Park Centrálny Balkán,
Bulharsko a Národný Park Retezat, Rumunsko.

V roku 2005 sa na certifikáciu pripravujú 3 nové
parky: Rila NP, Bulharsko, Paanajarvi NP, Rusko a Ma-
jella NP, Taliansko. Okrem toho v Národnom parku Fu-
lufjallet je už 12 certifikovaných miestnych PAN Parks
partnerov, v roku 2005 sa očakáva, že prví PAN Parks
partneri budú certifikovaní v NP Oulanka, NP Bieszcza-
dy a NP Centrálny Balkán.

Na jeseň 2004 bol ocertifikovaný prvý zahraničný
biznis partner, holandská spoločnosť podnikajúca v ob-
lasti kontrolovaného a nemasového turizmu – SNP
a v roku 2005 k nej pribudne spoločnosť Trailfinders
a VCK.

  Skutočné príbehy
Národný park Fulufjallet, Švédsko

Najmladší národný park Švédska dlhé roky zápasil
s nevôľou miestnych obyvateľov, ktorí zablokovali jeho
vyhlásenie. Až rozšírenie konceptu vzniku nového ná-
rodného parku o ekonomicko-sociologickú štúdiu šir-
šieho okolia a prihlásenie sa ku konceptu PAN Parks
ako pilotné územie bolo tým zlomom, ktorý priniesol
súhlas miestnych podnikateľov. Vznik nového parku bol
ale aj kľúčom k finančne zaujímavým projektom finan-
covaným či už zo Štokholmu alebo Bruselu. Fulufjallet
sa tak stal prvým plne certifikovaným PAN Parkom,
miestom, kde bolo úspešne certifikovaných prvých 12
miestnych PAN Parks partnerov, miestom kde sa začal
úspešne predávať nový turistický produkt „6-dňový
pobyt v NP Fulufjallet“ zameraný na spoznávanie jedi-
nečnosti tohto parku a v neposlednom rade parkom,

kde na jeseň 2004 bolo otvorené prvé PAN Parks Ac-
commodation, „zelená“ investícia do ubytovacieho za-
riadenia – štýlových chatiek, ktorého potreba bola iden-
tifikovaná správou národného parku a reprezentantmi
miestnej samosprávy.

Národný park Bieszczady, Poľsko
Súčasný štandard starostlivosti o tento národný park

nevyžadoval v dobe certifikácie žiadne výrazne nasa-
denie a zmeny. Existencia bezzásahovej zóny v zmysle
platnej poľskej legislatívy plne splnila požiadavky certi-
fikačného štandardu. O čo to bolo jednoduchšie
s vytvorením bezzásahovej zóny, o to bolo zložitejšie
splnenie štandardu vytvorenia stratégie kontrolované-
ho a nemasového turizmu pri zapojení miestnych part-
nerov a komunít v okolí. Dva roky usilovnej práce
a v polovici roka 2005 sa očakáva naplnenie štandar-
du PAN Park aj v tejto oblasti a certifikácia prvých miest-
nych PAN Parks partnerov.
Národný Park Oulanka, Fínsko

Po dvoch rokoch vášnivých diskusií Národný park
Oulanka takmer odstúpil od certifikácie. Požiadavka
vytvoriť bezzásahovú zónu v prípade tohto parku zna-
menala medzi iným vylúčiť na časti jeho územia lov
rýb a poľovanie na miestnu zver, čo sa zdalo vzhľadom
na miestne silné tradície, najmä predstaviteľom národ-
ného parku, ako nemožné. Vnútorná analýza kladov
a záporov konceptu PAN Parks však nakoniec presved-
čila nielen manažérov národného parku, ale aj miest-
nych obyvateľov, ktorí nakoniec súhlasili s tvrdými pod-
mienkami bezzásahovej zóny. Park bol nedávno úspeš-
ne certifikovaný a uchádza sa o „zelenú“ investíciu PAN
Parks Accommodation.

Národný Park Centrálny Balkán, Bulharsko
Strategické rozhodnutie v polovici deväťdesiatych ro-

kov o vytvorení celonárodného systému chránených
území spĺňajúcich medzinárodné štandardy podporené
aj cez projekt americkej zahraničnej pomoci vyústilo
do skutočnosti, že najmladší národný park v Bulharsku
sa stal príkladom pre iné chránené územia túžiace stať
sa PAN Parkom. Jasné a transparentné vyriešenie vnú-
torného konfliktu medzi novovzniknutou správou ná-
rodného parku a existujúcou správou štátnych lesov,
na základe prezieravého rozhodnutia vlády ešte pred-
tým ako konflikty prerástli do situácie, že by ich museli
riešiť cez média, otvorilo bránu na hladkú a bezproblé-
movú certifikáciu.
Národný Park Retezat, Rumunsko

Systematická príprava splniť medzinárodný štandard
národného parku a podpora Svetovej banky pri financo-
vaní vytvorenia modelového národného parku pre Ru-
munsko, výrazne uľahčila certifikačný proces. Napriek
tomu vytvorenie bezzásahovej zóny bolo tvrdým orieš-
kom. Výsledkom dvoch rokov rokovaní s miestnymi ko-
munitami bol nakoniec súhlas so zastavením pastvy na
časti územia a tým splnenie podmienky vytvorenia re-
prezentatívnej bezzásahovej zóny a úspešnej verifikácie.

TATRY
Možnosti riešenia dôsledkov vetrovej kalamity v chránených územiach

Jedným zo záverov seminára s názvom Lesy v Tatrách
– ako ďalej? z 18. 1. 2005, ktorý sa konal v aule Tech-
nickej univerzity vo Zvolene, bolo aj organizovanie ďal-
ších podobne zameraných podujatí. Organizátori poduja-
tia - Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícky výskumný
ústav Zvolen, Lesy SR, š. p., Banská Bystrica a Štátna
ochrana prírody SR svoje predsavzatie splnili a 8. 3. 2005
pripravili na rovnakom mieste pod gesciou ministra pô-

dohospodárstva SR a ministra životného prostredia SR
seminár s názvom Dôsledky vetrovej kalamit y
v chránených územiach – možnosti riešenia s osobitným
dôrazom na Nízke Tatry.

Po úvodných vystúpeniach oboch rezortných minis-
trov Zsolta Simona a László Miklósa, informoval
o výstupoch projektov a podprojektov rozpracovaného
krajinnoekologického plánu Tatry – jednej z prác odbor-

nej koordinačnej skupiny pre starostlivosť o prírodu
a životné prostredie TANAP-u a krajiny priľahlého regió-
nu - Peter Burda zo SAŽP Prešov. Následne oboznámil
prítomných so situáciou v lesoch na Slovensku po 19.
11. 2004 s osobitným dôrazom na Nízke Tatry generál-
ny riaditeľ sekcie lesníckej MP SR Ján Ďurský, ktorý zdô-
raznil najmä všeobecné údaje a špecifiká Nízkych Tatier.
V bloku venovanom koncepčným zámerom spracovania
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kalamity, obnovy, ochrany a revitalizácie lesných spolo-
čenstiev v regióne Nízkych Tatier informoval o odstraňo-
vaní dôsledkov vetrovej kalamity a obnove lesných spo-
ločenstiev v štátnych lesoch generálny riaditeľ Lesov SR,
š. p., Karol Vinš. Vo svojom vystúpení sa dotkol najmä
podmienok ovplyvňujúcich harmonogram spracovania
kalamity (dodávateľsko-odberateľské vzťahy, legislatívno-
právne podmienky, klimatické podmienky).

V bloku venovanom ochrane prírody v národných par-
koch poškodených vetrovou kalamitou informoval
o prístupoch štátnej ochrany prírody k následkom vetro-
vej kalamity v chránených územiach Peter Krč zo ŠOP
SR, pričom sa dotkol aj možnosti finančnej kompenzácie
požiadaviek bezzásahového režimu a použitia chemikálií
v chránených územiach. Riaditeľ Správy NAPANT-u Ma-
rián Jasík vo svojom príspevku informoval o pohľade
správy národného parku na odstraňovanie následkov
vetrovej smršte na území v jej pôsobnosti. Zdôraznil, že
nejde o ekologickú katastrofu a veterná smršť a podobné
situácie nemôžu ovplyvniť ciele ochrany prírody v lesných
ekosystémoch národného parku, kde je ťažisko ochrany
nevyhnutné presunúť na ochranu procesov. Naopak sú
šancou pre výskum, monitoring, praktické vzdelávanie
a nový druh poznávacieho turizmu. Kalamita poukázala
aj na nedostatočnú prípravu na podobné situácie v národ-
ných parkoch v oblasti legislatívy, myslenia a názorov,
ako aj stimulačných a kompenzačných nástrojov. Ďalším
z poznatkov je fakt, že slovenská spoločnosť nie je ochot-
ná v súčasnosti akceptovať prioritu ochrany prírody
v národných parkoch a užívatelia lesných pozemkov ne-
majú žiadny dôvod ani motiváciu správať sa v národných
parkoch inak ako v nechránenej krajine. Záverom boli
položené otázky, či majú slovenské národné parky spĺ-
ňať medzinárodné kritériá, aké majú mať poslanie a či
štandardný postup pri odstraňovaní následkov podobných
udalostí vedie vždy k želateľnému výsledku.

O riešení problému premnoženia podkôrnikov v národ-
ných parkoch a chránených územiach informoval Milan
Zúbrik z LOS LVÚ. Nasledovali príspevky o problematike
následného zalesňovania, potrebe vhodného sadbového
materiálu, skúsenostiach z doterajších kalamít v Nízkych
Tatrách, ako aj vystúpenie predstaviteľa celoslovenské-
ho združenia vlastníkov neštátnych lesov, ktorý pouká-
zal na problémy neštátnych subjektov. Negatívom bola
neúčasť tretieho sektora, napriek tomu bol na záver pod-
ujatia priestor na diskusiu, ktorá by opäť mohla napo-
môcť postupnému zbližovaniu lesníkov a ochranárov. Zo
zaujímavých podnetov možno spomenúť argumentami
podložený návrh odovzdať spravovanie lesov v chrá-
nených územiach štátnej ochrane prírody, ako aj objas-
nenie podstaty konfliktov medzi lesníkmi a ochranármi
(rovnocennosť oboch zákonov a zodpovednosť nielen
lesníkov, ale aj ochrany prírody). Definitívnou bodkou za
podujatím bolo vystúpenie ministra životného prostredia
SR, ktorý upozornil aj na mimoprodukčné funkcie lesov
a následná tlačová konferencia.

Aktualizácia
krajinnoekologického
plánu regiónu Vysoké
Tatry po kalamite

Minuloročná vetrová kalamita v Tatrách je väčšinou
chápaná vo vzťahu k lesu, čo logicky vyplýva z dominan-
cie problému, odstraňovania následkov a dlhodobosti rie-
šení. Tento problém je však potrebné chápať aj v širšom
kontexte krajiny, keďže les ako dominantná zložka kraji-
ny, pokrývajúca časť jej povrchu sa zmenil. Tiež treba
poznamenať, že významnou súčasťou problému kalami-
ty lesa v Tatrách sú aj sídla – osady mesta Vysoké Tatry.

Uvedenému problému sa venuje Slovenská agentúra
životného prostredia – Centrum tvorby krajiny Banská
Bystrica, ktorá v spolupráci so Štatnou ochranou prírody
SR – Správou TANAP-u Tatranská Štrba pripravila aktua-
lizáciu KEP regiónu Vysoké Tatry po prírodnej kalamite
s dôrazom na zmeny štruktúry krajinného povrchu a zme-
ny vzhľadu krajiny. Projekt je zložený zo štyroch častí
(zhodnotenie stavu prírodných zložiek krajiny a následkov
prírodnej kalamity, ekologická optimalizácia odstraňova-
nia následkov prírodnej katastrofy, návrh riešenia obno-
vy krajiny a preventívne opatrenia v postihnutej oblasti,
krajinno-ekologický plán so zameraním na priestor mes-
ta Vysoké Tatry).

Prvá časť definuje zmenu stavu krajiny (les a sídla),
ako aj vytvorenie nového usporiadania krajinnej matrice
(zmena charakteristického vzhľadu krajiny, krajinného ob-
razu a krajinného rázu). Zmena kvality prírodného prostre-
dia tak logicky spôsobí aj zmenu turistickej príťažlivosti
územia vo vzťahu k návštevníkom. Druhá časť rozoberá
krajinárske aspekty odstraňovania následkov kalamity
(historický kontext územia – poznatky z minulosti pre bu-
dúcnosť, právno-spoločenský kontext – vzťah s rozhodo-
vaním o území, východiská vyplývajúce z usporiadania
druhotnej krajinnej štruktúry). Cieľom tretej časti plánu
je usporiadanie krajinnej štruktúry po kalamite a formulá-
cia východísk pre obnovu krajiny najmä v kontakte les-
ného a sídelného prostredia. Výsledná štvrtá časť – sa-
motný KEP mesta Vysoké Tatry - vymedzuje zastavané
územia, usporiadanie okolitej štruktúry krajiny, bezpeč-
nostný odstup stavieb od lesa, pravidlá pre smerovanie
územného rozvoja sídiel, ako aj vnútornú štruktúru sídla.

Dokument má ovplyvniť cieľový stav krajiny, ktorej
kvalita vyplýva z budúcich rozhodnutí. Rozhodnutiu by
mali predchádzať odborné podklady a argumenty, defi-
novanie priorít, ich politická garancia a konečné návrhy
ochrany aj využitia územia. Spracovaný podklad KEP chce
pomôcť dosiahnuť tzv. rovnovážny stav Vysokých Tatier
– zachovanie autoregulačných procesov v ekosystémoch
na jednej strane, vytvorenie kvality kúpeľno-rekreačné-
ho prostredia sídiel na strane druhej. Ak sa to podarí aj
v skutočnosti, bude to znamenať dosiahnutie spoločné-
ho komplexného cieľu – kvality krajinného prostredia
Vysokých Tatier ako celku.

Pripravované výskumy
lesných ekosystémov
TANAP−u

Univerzita Dresden v spolupráci s Univerzitou Komen-
ského Bratislava pripravujú projekt týkajúci sa výskumu
horských oblastí poškodených veternými smršťami, ich
následného využitia a škôd na príklade Vysokých Tatier.
Projekt má predbežne stanovené nasledovné ciele: bilan-
cia živelnej pohromy v TANAP-e, príčiny veternej smršte,
vypracovanie scenárov pre ďalšie využitie, ako aj klima-
tických scenárov, zhodnotenie týchto scenárov z hľadiska
ekonomických rizík, ekologické zhodnotenie, návrh mo-
nitoringu, syntézy a zhodnotenie výsledkov. Správa TA-
NAP-u Tatranská Štrba potvrdila záujem o spoluprácu na
tomto projekte, nakoľko predstavuje príležitosť získať
množstvo nových údajov a informácií, ktoré sa inak zís-
kať nedajú, práve vďaka technickému vybaveniu nemec-
kých odborníkov, samozrejme, po skončení projektu budú
výsledky a údaje poskytnuté Správe TANAP-u v prípade,
že bude projekt definitívne schválený nemeckým minis-
terstvom.

Ďalší výskum po diskusiách s Technickou univerzitou
Zvolen, Lesníckym výskumným ústavom Zvolen
a Štátnou ochranou prírody SR – Správou TANAP-u pri-
pravuje univerzita Jena. Cieľom bude založenie a následné

porovnanie troch typov výskumných plôch (nepoškode-
ný les, poškodený les s úplným odstránením padnutých
stromov a následným zalesňovaním, poškodený les bez
zásahu človeka ponechaný na prirodzenú revitalizáciu).
Na uvedených plochách by mal prebiehať pravidelný
periodický zber, meranie a následná analýza údajov (res-
pirácia, index pokryvnosti, dendrometrické parametre...).
Projekt bude nadnárodný, pretože k slovenským vedec-
kým inštitúciám sa pripojí napr. švédska univerzita
v Lunde; inštitúty hydrológie z Veľkej Británie, biometeo-
rológie z Talianska a inštitút Max-Plancka pre biogeoché-
miu. Súčasťou experimentu budú monitorovacie lety nad
výskumnými plochami, ako aj vybudovanie experimen-
tálneho objektu – meracej veže. Vedcov bude zaujímať
najmä bilancia a čas poklesu obsahu oxidu uhličitého na
poškodených plochách (rozpustený organický a anor-
ganický uhlík). Sledovanie dynamiky zásob uhlíka v pôde
bude zaujímavým aj z dôvodu špecifických klimatických
podmienok v Tatrách. Aj z tohto aspektu vedecká komu-
nita vyzýva lesníkov, aby ponechali vhodné územia do-
statočnej veľkosti bez zásahu v územiach s nižším stup-
ňom ochrany.

O prírodných
katastrofách
v národnom parku

Fond Tatry pri Nadácii Ekopolis a A-projekt, n. o., zor-
ganizovali 11. marca 2005 v Tatranskej Štrbe seminár
Karla Friedricha Sinnera – riaditeľa národného parku Ba-
vorský les, ktorý bol v uplynulých dňoch na Slovensku
na pozvanie Lesoochranárskeho zoskupenia VLK. V ná-
rodnom parku Bavorský les sa po prírodnej katastrofe,
ktorá postihla tento park koncom minulého storočia, roz-
hodli pre koncepciu nezasahovania, a to aj napriek hroz-
be potenciálnych škôd spôsobených podkôrnym hmy-
zom. Kontinuálnosť prirodzených a prírodnych procesov
tým nadradili nad lesohospodárske aktivity a antropo-
génne zásahy do ekosystémov. Vďaka tejto koncepcii
tak v národnom parku v strednej Európe, na mieste
v minulosti hospodársky využívaných, premenených
a nestabilných lesov, vzniká nádherná divočina, charak-
teristická výraznou biodiverzitou.

Na seminári s témou Prírodné katastrofy v národnom
parku sa hovorilo najmä o režime nezasahovania v naj-
prísnejšie chránených zónach národného parku, o veter-
ných a hmyzích kalamitách na území parku a dôležitosti
ponechávania mŕtvych stromov v lesoch, o prirodzenom
zmladení na kalamitiskách, o požiaroch, resp. povodniach
po kalamitách, o ochrane susediacich hospodársky vyu-
žívaných porastov pred podkôrnym hmyzom, ako aj
o ekonomickom zhodnotení území národných parkov bez
lesohospodárskych činností.

V druhej časti seminára vystúpil Juraj Vysoký, zástup-
ca WWF pre lesníctvo na Slovensku a prezentoval sprá-
vu WWF z októbra 2004 o význame starých stromov
a mŕtveho dreva pre ľudí, zachovanie biodiverzity a lesy
národného parku, o vzťahoch mŕtve drevo - cyklus lesa,
mŕtve drevo - hospodárenie v lesoch a mŕtve drevo – kli-
matické zmeny, ako aj o objasnení mýtov spojených
s mŕtvym drevom.

Na záver podujatia prebehla živá diskusia – jej pred-
pokladom bola bohatá účasť nielen ochranárov (Štátna
ochrana prírody SR, viaceré správy národných parkov
na Slovensku, aj poľský Tatrzańsky park narodowy), ale
aj lesníkov (MP SR, Lesy SR, ŠL TANAP-u) a mimovlád-
nych organizácií (LZ VLK, Slovenský skauting, WWF,
A-projekt, Ekopolis).

Riaditeľ NP Bavorský les Karl Friedrich Sinner v úvode
svojho vystúpenia informoval o prírodných pomeroch NP
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Bavorský les, zdôraznil časovú mierku prírodných proce-
sov, ktoré sú na rozdiel od ľudského veku dlhodobejšie.
Ako uviedol, zásadným cieľom Národného parku Bavor-
ský les, inšpirovaného staršími NP sveta (Yellowstone),
je ochrana prírodných procesov. Na území tohto NP bez-
zásahová zóna tvorí 11 450 ha a do roku 2017 ju plánu-
jú postupne rozšíriť minimálne na 75 % územia. „Tu sa
nesmie realizovať žiadna hospodárska činnosť. Je to
v zmysle medzinárodných kritérií. Aj u nás prebiehali dlhé
diskusie s miestnymi obyvateľmi, snažili sme sa im vy-
svetliť, že dňom vyhlásenia národného parku sa hodnota
dreva rovná nule. Národný park začína v procese mysle-
nia, v hlave človeka,“ povedal a dodal, že ďalším cieľom
NP je rekreácia, pozorovanie a vzdelávacie programy pre
verejnosť. „Na príklade ľudskej generácie sa snažíme ľu-
ďom vysvetliť, že každý strom má právo narodiť sa, vy-
rásť a odumrieť...“ (Pri zvýšení návštevnosti NP zo 100
tisíc na 2,5 mil. návštevníkov ročne, 1 ha lesa namiesto
400 eur (hospodársky les) zarába ročne v prípade nedo-
tknutého lesa 4 tisíc eur.)

,,Ozajstná príroda prichádza len vtedy, ak človek do
nej „nestrká“ prsty. Matka príroda vie byť niekedy nao-
zaj tvrdá a človek nemôže vždy rozhodovať o tom, čo je
užitočné a čo škodlivé. Ľuďom v národných parkoch vra-
víme – zabudnite na to, čo viete o hospodárskych lesoch,
vetrové a kôrovcové kalamity sú prirodzené prírodné uda-
losti v národných parkoch. Nie je to katastrofa, vyjadrujú
bezmocnosť človeka voči prírodným silám. Víchrice exis-
tovali aj keď lesníctvo neexistovalo, napríklad v Národnom
parku Bavorský les sme od polovice 18. storočia mali 90
smrští. Z roku 1994 tu zostalo cca 4 000 ha mŕtvych
stojacich stromov. Treba si uvedomiť, že víchrice nielen
ničia, ale najmä vytvárajú rôznorodosť, rôznorodé pod-
mienky, pne, korene, vývraty. Samozrejme, že to všetko
navodzuje otázky, ako sa vyvíja vegetácia, aký význam
má táto mozaika pre novú obnovu lesa... Tu je príležitosť
pre monitoring – transekt s meraním každého stromu.
Najviac postihnutá je veková kategória 100 až 150 ro-
kov. Sú to nestabilné porasty a vietor ich vlastne pomá-
ha dostať do stabilného stavu. Výskum sa zameriava aj
na porovnanie zmladenia, substrátu, ohryzu zverou,”
povedal K. F. Sinner. Ďalej zdôraznil potrebu zmeniť slov-
ník a nehovoriť o katastrofe. Vietor, hmyz, oheň, to všet-
ko sú pre človeka rušivé prvky, pre prírodu je to však
zlom vo vývoji, určitý vývojový stupeň. Ako príklad uvie-
dol NP Bavorský les, kde napriek ponechaniu mŕtvych
suchých stojacich stromov nehorí. ,,Je tu vlhko, les zadr-
žiava vodu, čím sa vytvárajú lepšie podmienky pre zmla-
denie, je tu svetlo a teplo, mladé jedince prežijú. Naopak,

najväčšie škody hrozia pri likvidácii dreva. Minister pô-
dohospodárstva u nás zakázal v lesoch národného par-
ku používanie ťažkých mechanizmov. Máme 18-ročný
výskumný program zameraný na sledovanie obsahu vody
a živín v pôde. Za túto dobu sa nepreukázalo rapídne
zvýšenie odtoku vody, skôr to ovplyvňuje nasýtenosť pôdy
v povodí. Ťažká technika v lese, naopak, spôsobuje zvý-
šený odtok vody - erózia, ubité koľaje. Vodohospodári
z dôvodu hygieny pitnej vody tiež vítajú bezzásahovosť.
Navyše, pri odstránení dreva dochádza k masívnej stra-
te živín, najmä draslíka, vápnika, horčíka), kým ležiace
mŕtve drevo má protierózny efekt.”

Vo vzťahu k estetike lesa K. F. Sinner tvrdí: Dajme prí-
rode čas! Jednou z možností ako pochopiť a spoznať
prírodu sú podľa neho interpretačné programy pre verej-
nosť a turistov, spoločné diskusie. ,,Máme možnosť voľ-
by,” povedal. ,,Vrátiť časť územia prírode, alebo sa roz-
hodnúť pre hospodársky les. Ten však nemôžeme pred-
stavovať návštevníkom! V tejto súvislosti by som uvie-
dol analógiu s kultúrnym dedičstvom. Napríklad katedrá-
ly vnímame také aké sú a nesnažíme sa ich zmeniť ale-
bo vylepšiť.” V závere vystúpenia K. F. Sinner znovu zdô-
raznil, že podobné udalosti aké sa nedávno udiali
v Tatrách, nie sú katastrofou, ale nevyhnutným prírod-
ným a prirodzeným faktorom rozvoja, ktorý prispieva
k dynamike lesa a biodiverzite.

Zástupca WWF pre lesníctvo na Slovensku Juraj Vy-
soký prezentoval na seminári správu WWF z októbra
2004 Mŕtve drevo – živé lesy (význam starých stromov
a mŕtveho dreva pre zachovanie biodiverzity). Uvádza sa
v nej, že staré stromy, stojace mŕtve alebo odumierajú-
ce, na zem spadnuté kmene a konáre vytvárajú jedno
z najdôležitejších – často ešte nedocenených prostredí
pre európsku biodiverzitu. ,,Vážny nedostatok mŕtveho
dreva v obhospodarovaných lesoch a v chránených úze-
miach, v ktorých sa nevhodne hospodári, je hlavnou prí-
činou straty biodiverzity v európskych lesoch. Niekoľko
zachovalých prirodzených lesov v Európe môže slúžiť ako
priamy príklad na interpretáciu spojenia medzi mŕtvym
drevom a biodiverzitou. Okrem jeho významu pre biodi-
verzitu zohráva kľúčovú úlohu pre zachovanie zdravot-
ného stavu lesov a ich životného cyklu. Mŕtve drevo zvy-
šuje stabilitu lesov, udržiava ich produkčnú schopnosť,
ukladá uhlík a zabepečuje potravu a životný priestor pre
tisícky špecifických druhov organizmov. Bez dostatoč-
ného množstva starých stromov a mŕtveho dreva sa bio-
diverzita európskych lesov bude naďalej znižovať. Väčši-
na ohrozených druhov v Európe, od jednoduchých až po
veľké druhy ako ďatle, sú odkázané na mŕtve drevo. Mŕt-

ve drevo je v súčasnosti jedným z najohrozenejších ha-
bitatov v lese,” uviedol J. Vysoký.

Ďalej zdôraznil, že mŕtve drevo nie je obyčajným život-
ným priestorom, ale predstavuje tucty „mikrohabitatov“
pre tisícky druhov živočíchov. Konečné štádium životné-
ho cyklu stromu, od starého stromu po hynúci strom
a mŕtve drevo, je atraktívne pre určité druhy, ktoré zohrá-
vajú dôležitú úlohu pri udržiavaní zdravotného stavu
a stability lesa.

,,Chránené územia by mali byť určené predovšetkým
na ochranu biodiverzity,” pokračoval J. Vysoký. ,,Priro-
dzená dynamika zaručuje vyššiu diverzitu prostredia
a druhov. V chránených územiach je často nedostatok
mŕtveho dreva, čím sa podstatne znižuje ich celková
hodnota. Umožnenie prirodzenej dynamiky v chrá-
nených lesných územiach je predpokladom pre ochra-
nu lesnej biodiverzity. Zvýšenie množstva mŕtveho dre-
va v obhospodarovaných lesoch by bolo hlavným kro-
kom smerom k cieľu dobrého obhospodarovania lesov
v Európe. Prínosom žijúcich starých stromov a neodstrá-
neného hodnotného mŕtveho dreva v hospodárskych
lesoch je zvýšená stabilita a elastickosť. V súčasnosti
sú pre narušené lesné ekosystémy nevyhnutne potreb-
né stratégie pre obnovu mŕtveho dreva, keďže mŕtve
drevo je prirodzeným indikátorom prirodzeného stavu
lesa. Ponechať lesom prirodzenú dynamiku je všeobec-
ne efektívnejším a lacnejším spôsobom pre obnovu
mŕtveho dreva a biodiverzity. Vlády európskych krajín,
ktoré si začínajú stale viac uvedomovať význam mŕtve-
ho dreva, pristúpili k niekoľkým medzinárodným doho-
vorom týkajúcim sa zachovania biodiverzity. V súlade
s tým by mali zrušiť nežiaduce dotácie, zaviesť podpo-
rujúcu legislatívu a zvýšiť povedomie o význame mŕt-
veho dreva. Mŕtve drevo totiž okrem iného zohráva tiež
dôležitú úlohu pri uchovávaní uhlíka a zabraňuje tak
globálnemu otepľovaniu. Pôsobí ako dlhodobá zásobá-
reň uhlíka lepšie ako na umelo zalesnených plochách
a plantážach. Keď sa väčšina Európanov stretne s prí-
rodným lesom, často si myslia, že niečo nie je v poriad-
ku, že les je chorý. Odhalenie mýtov o negatívnom do-
pade mŕtveho dreva je kľúčové,“ uviedol J. Vysoký.
V závere svojho vystúpenia apeloval na vlády európ-
skych krajín, vlastníkov lesa a lesnícky sektor k ochrane
biodiverzity zvýšením počtu starých stromov a objemu
mŕtveho dreva na 20 - 30 m3 na hektár do roku 2030.
,,Takmer 30 percent druhov žijúcich v lese je závislých
na starých stromoch a mŕtvom dreve, “ povedal zástup-
ca WWF.
Zdroj: Správa TANAP -u Tatranská Štr ba

SIŽP
V minulom roku viac kontrol i pokút ako v roku 2003

Inšpektori Slovenskej inšpekcie životného prostredia
(SIŽP) vykonali v minulom roku 2 870 kontrol, čo je
o 413 kontrol viac ako v roku 2003. Porušenie právnych
predpisov zistili pri 1 100 kontrolách, čo znamená
39-percentný podiel z celkového počtu kontrol. Podiel
porušenia právnych predpisov sa vlani oproti roku 2003
zvýšil o dve percentá.

Inšpekcia sa zaoberala tiež prešetrovaním sťažností,
petícií a podnetov. V minulom roku prijala štyri petície,
v ktorých sa občania sťažovali na zhoršené životné
prostredie. Dve z nich, poukazujúce na znečistenie ovzdu-
šia v Krompachoch a v Čiernej nad Tisou, boli opodstat-
nené, zostávajúce dve nie. SIŽP riešila vlani 10 sťažnos-
tí, z ktorých len jedna bola opodstatnená. A do tretice,
prijala 417 podnetov od občanov, mimovládnych organi-
zácií, Štátnej ochrany prírody SR, odstúpených z minis-

terstva životného prostredia, od iných orgánov verejnej
správy, ako aj viaceré anonymné podnety. Z nich pri 203
podnetoch inšpektori zistili porušenie zákona, pri 146 nie,
38 podnetov sa riešilo aj po uzavretí roka a rovnaký po-
čet inšpekcia odstúpila na vybavenie iným subjektom.

Za porušenie právnych predpisov v oblasti životného
prostredia uložila SIŽP v minulom roku 758 pokút v celkovej
výške 19 727 281 Sk. Oproti roku 2003 to bolo o 152
pokút viac a suma pokút bola vyššia o 1 138 940 Sk.
Previnilcom uložila tiež 247 opatrení na nápravu ziste-
ných nedostatkov, čo je o 133 viac ako v roku 2003.

Generálny riaditeľ SIŽP RNDr. Oto Hornák v tejto sú-
vislosti zdôrazňuje, že primárnym cieľom činnosti inšpek-
cie nie je ukladanie pokút. Inšpekcia ich považuje predo-
všetkým za prostriedok na zvyšovanie právneho vedo-
mia verejnosti, ktoré by sa malo pozitívne prejaviť na

poklese počtu prípadov porušenia právnych predpisov
v oblasti životného prostredia.

O prehĺbenie právneho vedomia verejnosti o životnom
prostredí sa inšpekcia usiluje tiež zintenzívnením infor-
movanosti o svojej činnosti.

Slovenská inšpekcia životného prostredia vznikla
v roku 1991. Podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej
správe starostlivosti o životné prostredie je odborným
kontrolným orgánom, ktorý vykonáva štátny dozor
a ukladá pokuty vo veciach starostlivosti o životné
prostredie a vykonáva tiež miestnu štátnu správu na úse-
ku integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania život-
ného prostredia.

To znamená, že SIŽP má, v nadväznosti na zákon
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania život-
ného prostredia (zákon o IPKZ), okrem kontrolných aj
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rozhodovacie kompetencie. Podľa tohto zákona vydáva
totiž integrované povolenia na činnosť nových i doteraz
existujúcich priemyselných prevádzok. V minulom roku
vydali inšpektoráty životného prostredia SIŽP prvých 69
integrovaných povolení.

Vydali prvých 69
integrovaných povolení

Slovenská inšpekcia životného prostredia nielenže
kontroluje stav životného prostredia, ale vykonáva tiež
miestnu štátnu správu v oblasti integrovanej prevencie
a kontroly znečisťovania životného prostredia. To zname-
ná, že v nadväznosti na zákon o integrovanej prevencii
a kontrole znečisťovania životného prostredia (zákon
o IPKZ) vydáva integrované povolenia na činnosť nových
i doteraz existujúcich priemyselných prevádzok. Bez tohto
povolenia nebude môcť v budúcnosti ani jedna z týchto
prevádzok vykonávať svoju činnosť.

Vstupom našej krajiny do Európskej únie sa totiž zme-
nil systém prevencie a kontroly znečisťovania životného
prostredia. Zákonom o IPKZ, ktorý nadobudol účinnosť
31. júla 2003, sa do našej legislatívnej sústavy premiet-
la smernica Rady Európskeho spoločenstva č. 96/61
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania život-
ného prostredia.

Systém integrovaného povoľovania je podstatne efek-
tívnejší ako predchádzajúci stav, keď povolenia na čin-
nosť prevádzok vydávali jednotlivé zložky bývalých okres-
ných úradov životného prostredia samostatne. Terajšie
integrované, komplexné konanie Slovenskej inšpekcie
životného prostredia zahŕňa totiž v jednom celku ochra-
nu ovzdušia, povrchových a podzemných vôd, naklada-
nie s odpadmi, ochranu poľnohospodárskej pôdy, lesné-
ho pôdneho fondu, zdravia ľudí, veterinárnu ochranu úze-
mia, ochranu prírody a krajiny i stavebné konanie. V tých
prípadoch, keď je súčasťou integrovaného povoľovania
aj stavebné konanie, je SIŽP špeciálnym stavebným úra-
dom a vydáva aj stavebné povolenie. Takže podnikate-
lia, ktorí sa uchádzajú o povolenie na činnosť svojej pre-
vádzky z hľadiska životného prostredia, vybavia všetko
na jednom mieste.

SIŽP vydáva integrované povolenia na priemyselné
činnosti v energetike, pri výrobe a spracovaní kovov, spra-
covaní nerastov, v chemickom priemysle, nakladaní
s odpadmi a v iných prevádzkach. Podľa zákona o IPKZ
musia mať integrované povolenie nielen nové prevádzky,
ale aj všetky doteraz existujúce. Pre nové prevádzky zá-
kon určil termín do 30. apríla 2004, teda do vstupu našej
republiky do Európskej únie. Inšpektori SIŽP túto úlohu
úspešne zvládli a do konca apríla minulého roka vydali
integrované povolenia všetkým 32 novým prevádzkam
na Slovensku. Potom prišli na rad jestvujúce prevádzky,
za ktoré sa považujú tie, ktoré požiadali o stavebné po-
volenie do 30. októbra 1999 a do činnosti boli uvedené
do 30. októbra 2000. Z nich udelili inšpektori SIŽP integ-
rované povolenie do konca minulého roka 37 prevádzkam.

Celkove teda vydali zatiaľ 69 integrovaných povolení.
Najviac z nich, 43, vydali pre prevádzky zaoberajúce sa
nakladaním s odpadom, osem pri výrobe a spracovaní
kovov, šesť v chemickom priemysle, štyri v energetike,
tri pri spracovaní nerastov a päť pre ostatné prevádzky
a činnosti.

Všetky prevádzky, ak chcú pokračovať naďalej vo
svojej činnosti, musia získať integrované povolenie naj-
neskoršie do 30. októbra 2007. Pritom žiadosť o vydanie
tohto povolenia si musia podať do 31. decembra 2005.
Aby si túto závažnú povinnosť nenechali všetci podnika-
telia na poslednú chvíľu, inšpektori SIŽP ich priebežne
oslovujú podľa vypracovaného harmonogramu. Vydanie

integrovaného povolenia trvá totiž približne pol roka od
podania žiadosti.

V SIŽP očakávajú v tomto roku od podnikateľských
subjektov približne 140 nových žiadostí o vydanie integ-
rovaného povolenia. Celkove sa o toto povolenie bude
uchádzať na Slovensku takmer 500 prevádzok.

Hlavná inšpektorka Útvaru integrovaného povoľova-
nia a kontroly SIŽP Ing. Helena Nitschneiderová zdôraz-
ňuje, že vydanie povolenia nie je automatické. Pokiaľ by
podnikatelia nesplnili stanovené podmienky, môže dôjsť
k obmedzeniu činnosti príslušnej prevádzky, resp. aj
k úplnému zastaveniu jej činnosti. Inšpektori budú kon-
trolovať tiež plnenie podmienok integrovaného povole-
nia. V minulom roku vykonali na základe podnetov dve
takéto kontroly. Obidve sa týkali skládok odpadu
a v oboch prípadoch zistili nedodržiavanie podmienok
integrovaného povolenia. Voči jednej zo skládok začali
správne konanie o uložení pokuty. V SIŽP plánujú v tom-
to roku vykonať kontroly všetkých nových prevádzok,
teda tých, ktorým vydali integrované povolenie do
30. apríla minulého roku.

Inšpektori zhabali vlani
104 ohrozených
živočíchov za takmer pol
druha milióna korún

Cieľom dohovoru o medzinárodnom obchode s ohro-
zenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastú-
cich rastlín CITES (Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora) je, aby sa
zabezpečila ochrana ohrozených druhov živočíchov
a rastlín pred úplným vyhubením a obmedzilo sa ich bez-
ohľadné získavanie z prírody na obchodné ciele. Kontro-
la obchodovania s nimi má zabrániť, aby sa nelegálne
odchytené živočíchy z voľnej prírody, prevažne v chudob-
ných rozvojových krajinách, dostali na nákupné trhy vy-
spelých štátov.

Tento dohovor podpísala aj Slovenská republika, pričom
podmienky na dovoz, vývoz a opätovný vývoz ohrozených
exemplárov fauny a flóry u nás upravoval do konca marca
2005 zákon č. 237/2002 Z. z. o obchode s ohrozenými
druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín.
Jeho dodržiavanie na našom území kontroluje Slovenská
inšpekcia životného prostredia (SIŽP).

Jej inšpektori vykonali v minulom roku 144 kontrol, pri-
čom porušenie zákona o obchode s ohrozenými druhmi
zistili v 81 prípadoch, čo je 56 percent z celkového počtu
kontrol. Za prehrešky uložili pokuty vo výške 164 200 Sk.
Najviac nedostatkov zistili pri preukazovaní pôvodu, ve-
dení evidencie a nezameniteľnom označovaní exemplá-
rov, a to najmä pri exotických vtákoch a plazoch, dra-
vých vtákoch a bezstavovcoch.

Inšpektori SIŽP zhabali v minulom roku 104 ohroze-
ných živočíchov v hodnote 1 459 000 Sk. Bolo medzi
nimi 13 papagájov v hodnote 790 000 Sk a 86 korytna-
čiek v hodnote 331 000 Sk. Pritom jedno správne kona-
nie o zhabaní 18 papagájov zastavili, pretože všetky exem-
pláre držiteľovi údajne uleteli v priebehu konania. Zhabali
tiež tri dravé vtáky (dva exempláre sokola rároha a jed-
ného sokola sťahovavého) v hodnote 320 000 Sk, jed-
ného kajmana okuliarnatého (americký vodný jašter po-
dobný krokodílovi) v hodnote 10 000 Sk a jednu opicu -
mačiaka zeleného za 8 000 Sk. Na požiadanie Českej
inšpekcie životného prostredia vykonali tiež kontrolu
v českom cirkuse Humberto, ktorý vlani hosťoval
v Banskej Bystrici. Bola zameraná na identifikáciu dvoch
jedincov medveďa hnedého a ukázala, že jeden exem-
plár bol, tak ako to vyžaduje zákon, nezameniteľne ozna-
čený mikročipom, identitu druhého sa nepodarilo overiť.

Činnosť inšpektorov po vstupe našej krajiny do Eu-
rópskej únie je náročnejšia, pretože v rámci únie už ne-
treba povolenie na dovoz a vývoz živočíchov a rastlín.
Pritom nemožno vylúčiť, že práve do niektorej z krajín EÚ
sa nekontrolovane dostanú vzácne, ohrozené druhy živo-
číchov a rastlín z iných kontinentov, z čoho by mohlo
vyplynúť riziko ich prieniku aj k nám.

Na zmeny po vstupe našej krajiny do EÚ reaguje nový
zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich
živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu
s nimi, ktorý nadobudne účinnosť 1. apríla tohto roku.
Zdroj: Slovenská inšpekcia živo tného prostredia

 SOVS

Bociania samička,
sledovaná šesť rokov
satelitom, zahynula na
elektrickom vedení

Šesť rokov po označení satelitnou vysielačkou, bola
Donna, samička bociana bieleho, zabitá na elektrickom
vedení. Vyliahla sa v Belgicku, pravidelne zimovala v juž-
nom Španielsku a zomrela v regióne Calvados vo Fran-
cúzsku počas návratu na svoje hniezdo.

Vedúci projektu Bociany bez hraníc, Wim Van den
Bossche, sledoval Donnu celých 2 033 dní jej života.
Podľa Wima bola Donna držiteľkou svetového rekordu
v mladej vednej disciplíne – sledovaní migrácie vtákov
pomocou satelitov. Ako dodáva: „Žiadny iný vták nebol
sledovaný každý deň takú dlhú dobu. Donna nám po-
skytla veľa unikátnych vedeckých informácií.”

Donna opustila Sevillu v južnom Španielsku 11. febru-
ára, zastavila sa na 10 dní blízko Madridu, a priletela do
regiónu Calvados vo Francúzsku 4. marca. Na druhý deň
ju našiel miestny špecialista na bociany mŕtvu pod elek-
trickým vedením. Bola vo výbornej kondícii a pripravená
na hniezdenie.

„Elektrický šok na stĺpoch alebo kolízia s vedeniami
patrí medzi hlavné príčiny smrti bocianov bielych,” po-
kračuje Wim, „až 59 % usmrtení bocianov na migrač-
ných trasách spôsobujú elektrické vedenia a 90 % zra-
není je spôsobených elektrinou. Bociany pritom môžu
žiť až 30 rokov.“

Podľa Rastislava Rybaniča zo Spoločnosti pre ochra-
nu vtáctva na Slovensku alternatívy alebo riešenia tohto
problému existujú. Na vedenia sa dajú dať značky a na
stĺpy plastové izolátory. Dokonca sú navrhnuté nové dru-
hy neškodných elektrických stĺpov. Rozvodné spoločnosti
by mali vziať zodpovednosť za túto problematiku. Pri
nových vedeniach im to prikazuje aj zákon.

„Bociany biele, poslovia jari, bežne prilietajú na Sloven-
sko koncom marca. Ale pri tohoročnej dlhej zime predpokla-
dáme, že termín príletu bude posunutý,“dodáva Rastislav
Rybanič. Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku zbiera
na webovej stránke www.bociany.sk údaje o prílete
a hniezdení bocianov. Dôležité to bude najmä tento rok, kedy
pokračuje medzinárodné sčítanie bocianov bielych.

Aj sovy trpia dlhou zimou
Tohtoročná dlhá zima neprospieva ani sovám a mnohé

v dôsledku hladu hynú. Vzácnu sovu dlhochvostú našli čle-
novia Spoločnosti pre ochranu vtáctva (SOVS) v Zubrohlave
na Orave, ako vysilená pri maštaliach čakala na možnú ko-
risť - zablúdenú myš alebo potkana. Na Slovensku žije len
asi 850 párov tejto sovy, ktorá obýva hlboké lesy.

Vysoká snehová pokrývka znemožňuje sovám loviť ich
hlavnú potravu – hlodavce. Tie naopak nachádzajú pod
vrstvou snehu bezpečné útočisko. Sovy sa preto sťahujú
bližšie k dedinám a cestám, kde býva sneh odhrnutý.
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Tu však sú ohrozené rýchlou dopravou, o čom svedčia po-
četné nálezy zrazených sov na cestách v tomto období.

Ako povedal Miroslav Demko, predseda SOVS:„Úbytok
vtáctva počas tuhých zím je v prírode prirodzený jav. Sovy
dokážu straty nahradiť už nasledujúcu jar zvýšenou pro-
dukciou mláďat. Potrebujú na to však dostatok potravy
a vhodné hniezdne príležitosti – dutiny. Mali by na to
pamätať hlavne lesní hospodári a ponechať v porastoch
staré stromy. Tam, kde je bútľavých stromov málo, po-
máhame sovám vyvesovaním búdok.“
Zdro j: SOVS

 PODPORTE OBČIANSKE
 ZDRUŽENIA

Už viete komu venujete
2 % zo svojich daní?

O 1. januára 2004 môžu fyzické aj právnické osoby
poukazovať 2 % z dane na verejnoprospešné aktivity
mimovládnych neziskových organizácií (MVO). Toto
právo si občania aj firmy môžu uplatňovať na základe
nového zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
Občania poukazujú 2 % zo zaplatenej dane jednej or-
ganizácii, firmy môžu 2 % rozdeliť medzi viacero MVO.

Aj v tomto roku máme právo a môžeme svojimi 2
percentami podporiť organizácie, ktoré našu podporu
potrebujú. Výber organizácie záleží na nás. Zoznam no-
vých prijímateľov 2 % z daní, ako aj ďalšie informácie sú
uverejnené na internetovej stránke www.rozhodni.sk.

Medzi takmer 5 800 organizáciami sa nachádzajú
občianske združenia Tatry, Priatelia lesa, Deti prírode,
Slovenský skauting, Spolok pre obnovu dediny, Slobo-
da zvierat, Vydra, Daphne, Strom života, Spoločnosť
priateľov Zeme, Greenpeace...

Spolok pre obnovu dediny podporuje realizáciu vládneho
Programu obnovy dediny na Slovensku tak, aby bol porov-
nateľný s vyspelou Európou, pomáha realizovať slovenskú
súťaž Dedina roka s nomináciou víťaza do európskej súťaže
tak, aby Slovensko úspešne obstálo v náročnej zahraničnej
konkurencii a tiež organizuje Inšpiračnú školu vidieka.
Spolok pre obnovu dediny
Kukučínova 3, 976 66 Polomka
právna forma: Občianske združenie
IČO: 37820150
tel./fax: 048/619 32 64
E-mail: fdurcenka@in.slovanet.sk

OZ TATRY patrí medzi popredné environmentálne
mimovládne organizácie, ktorej aktivity sú známe na
celom Slovensku. V roku 2004 napr. realizovalo viac
ako 300 výchovno–vzdelávacích aktivít, ktorých sa
zúčastnilo viac ako 7 000 účastníkov. O tom, že práca
OZ TATRY je hodnotná, svedčí udelenie Národnej ceny
za kultúrne a prírodné dedičstvo 2004, ktorú získalo
spolu s OZ Zachráňme Letanovský mlyn.
Občianske združenie TATRY
KEMI 627/5, 031 04 Liptovský Mikuláš
právna forma: občianske združenie
IČO: 37802712
tel./fax: 044/553 10 27, 0903 028 364
E–mail: wolf@mail.viapvt.sk
http://www.ekokompas.host.sk http://www.seps.sk/
zp/oztatry

Slovenský skauting združuje viac ako 8 000 chlap-
cov, dievčat a dospelých dobrovoľníkov.

Počtom členov je najväčšou organizáciou detí a mlá-
deže na Slovensku. Podpora 2 % z daní pomôže ponúk-
nuť ďalším deťom a mladým ľuďom program pre kvalitné
využitie voľného času s cieľom podpory ich osobného

rastu, non-formálneho vzdelávania a starostlivosti o ich
zdravie.
Slovenský skauting
Pražská 11, 811 04 Bratislava
právna forma: občianske združenie
IČO: 00598721
tel/fax: 02/572 9 7 212, 0905 396 485
E-mail: sveda@scouting.sk

Ekocentrum Daphne
Dom kultúry Devín
Rytierska 2, 841 11 Bratislava
tel./fax: 02/657 30 050
(viac informácií na www.daphne.sk)

 EURÓPSKA ÚNIA

Kľúčová úloha
ekoefektívnosti

Dve nové správy Európskej komisie zvýrazňujú potre-
bu posilnenia ekoinovácií a zdrojovej efektívnosti, aby sa
z EÚ mohla stať najkonkurencieschopnejšia ekonomika
sveta. Komisia koncom januára zverejnila dve správy,
ktoré zdôrazňujú potrebu vyvážiť ekonomickú reformnú
agendu EÚ silnou a inovatívnou udržateľnou rozvojovou
politikou, založenou na ekoefektívnosti a posilenom akč-
nom pláne environmentálnych technológií. Druhý prehľad
environmentálnej politiky EK sa zapája do diskusie o stred-
nodobom prehodnotení lisabonskej stratégie na marco-
vom summite Európskej rady. Správa monitoruje pokrok,
ktorý EÚ v roku 2004 spravila pri realizácii svojich kľúčo-
vých environmentálnych cieľov.

Kľúčovým posolstvom Prehľadu environ-
mentálnej politiky 2004 je:

•rastúci konsenzus o tom, že environentálna politika
a ekoinovácie môžu podporovať ekonomický rast a udr-
žať a vytvárať pracovné príležitosti a prispievať ku kon-
kurencieschopnosti a zamestnanosti,

•európsky ekopriemysel si viedol v tomto období lepšie
než zvyšok hospodárstva, zamestnáva viac než 2 mili-
óny ľudí v Európe a rastie tempom okolo 5 % ročne,

•najväčšou výzvou je implementácia environmentál-
nej legislatívy EÚ jej členskými štátmi (jedna tretina
všetkých otvorených prípadov neimplementácie prá-
va EÚ je v sektore životného prostredia),

• lepšia regulácia a zjednodušenie regulovania, ktoré
zníži bremeno administratívnych a iných nákladov na
verejný sektor a na podniky.

Vo svojej prvej správe o implementácii akčného plánu
k environmentálnym technológiám (ETAP) Európska ko-
misia poukazuje na pokrok, ku ktorému došlo v imple-
mentácii od spustenia plánu pred jedným rokom.

Správa odporúča:
•zriadiť zelené investičné fondy na mobilizáciu pros-

triedkov spojených s rizikom, najmä pre malé a stred-
né podniky,

•definovať environmentálne ciele plnenia na kľúčové
produkty, procesy a služby,

• tlačiť na členské štáty, aby vytvorili národné cestov-
né mapy pre implementáciu ETAP s konkrétnymi opat-
reniami a konečnými termínmi a aby načrtli národné
akčné plány na zelené verejné obstarávanie.

Na stretnutí so skupinou s názvom Zelená deviatka,
zloženou z environmentálnych mimovládnych organizá-
cií v Európskom parlamente 26. januára 2005, komisár
pre životné prostredie Dimas potvrdil svoju pevnú vieru,
že Lisabon a trvalo udržateľný rozvoj musia ísť ruka

v ruke. „Rast, ktorý ignoruje úvahy o životnom prostredí,
celkom jasne nebude udržateľný. A navyše pevne verím,
že silná environmentálna politika prispeje ku konkuren-
cieschopnosti EÚ,“ povedal komisár Dimas. Prehľad en-
vironmentálnej politiky 2004 bude súčasťou dokumen-
tov zaslaných jarnému summitu Európskej rady.

 Komisia o zlepšení ovzdušia
Tematická stratégia EÚ, s konkrétnym cieľom zlepše-

nia kvality ovzdušia, je v procese príprav. Odhaduje sa,
že viac než 300 000 Európanov by tak nemuselo každo-
ročne predčasne zomrieť.

Podľa odhadov zomrie totiž každý rok predčasnou smr-
ťou 310 000 Európanov a očakávaná dĺžka života v Eu-
rópe je vďaka znečisteniu ovzdušia skrátená o takmer
9 mesiacov. Práceneschopnosť, spojená s nákladmi zne-
čisťovania ovzdušia, predstavuje viac než 80 miliárd eur
ročne.

Malé pevné častice s rozmermi 10 mikrometrov a pohy-
bujúce sa vo vzduchu predstavujú najväčšiu obavu pre ľud-
ské zdravie, pretože nie sú prefiltrované nosom a môžu teda
preniknúť do citlivých častí ľudských pľúc. Údaje Komisie
ukazujú, že najviac znečistené oblasti sú krajiny Beneluxu,
severné Taliansko a niektoré časti nových členských štátov.

Limitné hodnoty pre 5 dôležitých polutantov ovzdušia
nadobudli účinnosť 1. januára 2005. Komisia pripravuje
integrovaný akčný plán, ktorý má viesť k zvýšeniu kvali-
ty ovzdušia. Stratégia by mala byť zverejnená v máji 2005
ako súčasť programu CAFE (Čisté ovzdušie pre Európu).
Zdro j: Euroaktiv

POZVÁNKA
Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika v Bratislave vás

pozýva na konferenciu
ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA V SR

(Možnosti zvyšovania transparentnosti
a ef ektivity manažmentu ochrany životného

prostredia)
Konferencia sa uskutoční v dňoch 19. - 20. apríla

2005 v hoteli Kultúra v Ružomberku.
Konferencia sa zameriava predovšetkým na analý-

zu týchto oblastí:
• riziká korupcie vo vzťahu občanov, podnikateľskej

sféry a štátneho aparátu pri výkone environmentál-
nej politiky,

•analýza efektivity súčasnej environmentálnej politi-
ky, možnosti znižovania vládnych regulácií obchodu
a podnikania v environmentálnej legislatíve,

• inštitucionálna reforma manažmentu ochrany život-
ného prostredia z hľadiska zvýšenia transparentnosti
jeho riadenia.
Jednotlivé bloky prednášok sú venované analýze

východísk transparentného manažmentu ochrany život-
ného prostredia a analýze rizík súčasného manažmen-
tu ochrany životného prostredia s dôrazom na vodné,
lesné a odpadové hospodárstvo a podporu ochrany ži-
votného prostredia prostredníctvom fondov.

Cieľom konferencie je prostredníctvom diskusie ne-
závislých analytikov, environmentálnych aktivistov,
podnikateľov a ďalších odborníkov a autorít v oblasti
environmentálnej politiky, ako aj širokej mediálnej pro-
pagácie akcie, prispieť k otvoreniu rozsiahlej spoločen-
skej diskusie na túto tému a k položeniu systémových
základov pre jej riešenie.

Z konferencie bude vydaný zborník príspevkov.
Bližšie informácie o možnostiach účasti na konferen-

cii získat e na internetovej adrese organizátora:
www.konzervativizmus.sk, telefonicky: 02/ 54630062
a e-mailom: conservative@institute.sk.
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KRÍŽOVKA
Dobrá teória môže byť celkom praktická. Tak znie tajnička krížovky šiesteho, posledného minuloročného čísla Enviromagazínu. Spomedzi správnych riešiteľov sme vyžrebovali

troch výhercov. Knižné dary získajú: Klára Sarnová z Ľubice, Viliam Bojkovský z Pezinka a Ján Fandel z Dolných Orešan. Výhercom srdečne blahoželáme.. Ďalšie zaujímavé
publikácie čakajú na troch správnych lúštiteľov tejto krížovky. Vaše odpovede čakáme v redakcii do konca apríla 2005.

Príroda v kocke
Huby

Ríša húb je veľká a huby rastú
v rozličných biotopoch na celom
svete. Veľkosť húb sa pohybuje
od mikroskopických kvasiniek až
po veľké mäsité plodnice vyšších
húb. Huby majú rozmanité spôso-
by života. Niektoré vytvárajú vzá-
jomne prospešné vzťahy s vyšší-
mi rastlinami, iné svojho hostite-
ľa obmedzujú alebo zabíjajú. Všet-

ky huby zohrávajú dôležitú úlohu v procesoch regulujú-
cich život na našej planéte. Najnovšie odhady počtu dru-
hov v ríši húb sa pohybujú okolo 1,5 milióna – pre porov-
nanie, rastlín je 250 000 druhov. Dodnes je dobre zdoku-
mentovaných len asi 80 000 druhov, teda necelých päť
percent z odhadovaného celkového množstva.

Hubám a hubárom je venovaná nová príručka s náz-
vom Huby, ktorú vydavateľstvo Ikar vydalo v edícii Príro-
da v kocke. Podľa tejto knihy jednoduchým kľúčom určí-
te viac ako 500 druhov húb z celého sveta. Nájdete v nej
viac ako 2 300 detailných fotografií a kresieb s pod-
robnými opismi, čo vám umožní spoľahlivú identifikáciu.
Zrozumiteľné a stručné texty upozorňujú na kľúčové zna-
ky každého druhu a poskytujú rýchle a jasné informácie.

Tibor Kollár, Daniel Kollár
Trnava a okolie (Vydavateľstvo DAJAMA)

Historicko-vlastivedno-turistický
sprievodca z edície Poznávame Slo-
vensko približuje prírodné pomery Tr-
navy a okolia, históriu mesta, turistic-
ké opisy Starého mesta a jeho naj-
významnejších kultúrno-historických
pamiatok, najkrajšie prechádzky v sta-
rom centre mesta vedúce od Trojič-
ného námestia, cez Námestie sv. Mi-

kuláša a Horné mesto do Dolného mesta, charakteristiku
zaujímavých turistických lokalít ležiacich na Trnavskej pa-
horkatine, nive Dudváhu a pod Malými Karpatmi, ako aj
najkrajšie pešie, cyklistické a mototuristické trasy v okolí
Trnavy, praktické informácie pre návštevníkov a register.
Sprievodca obsahuje 157 farebných fotografií, 26 mapiek,
plánikov a výškových profilov.

Peter Podolák
Turiec (Vydavateľstvo DAJAMA)

Turistický sprievodca z edície Po-
znávame Slovensko obsahuje vlas-
tivedné popisy miest, mestečiek
a obcí regiónu Turca, predovšetkým
z hľadiska ich histórie, turistických
zaujímavostí, povestí, legiend, prí-
behov. Sprievodca je ilustrovaný fa-
rebnými fotograf iami, mapkami
a plánikmi najvýznamnejších miest.

Nachádzajú sa v ňom aj charakteristiky najkrajších pe-
ších turistických a cykloturistických trás s mapami
a obrázkami. Nechýbajú ani praktické informácie o vy-
braných službách cestovného ruchu. Na 152 stranách
je 123 farebných fotografií, 13 turistických máp a plá-
nikov, sprievodca vyšiel v slovenčine a v poľskom
a anglickom preklade.

UPOZORNENIE
Povinnosť oznámiť údaje potrebné na vytvorenie osobitného verejne prístupného zoznamu sa blíži!

Povinné osoby majú v zmysle § 4, odseku 5, zákona NR SR č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení
informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinnosť oznámiť údaje týkajúce sa informácií
o životnom prostredí Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, resp. ním poverenej organizácií – Slovenskej
agentúre životného prostredia. Tieto údaje, ktoré sú potrebné na vytvorenie osobitného verejne prístupného zoznamu, majú
povinné osoby povinnosť oznámiť na príslušných tlačivách, ktoré budú zverejnené vo Vestníku MŽP SR, a to do 30. júna
2005. Zmeny údajov budú oznamovať polročne do 30. júna a do 31. decembra príslušného kalendárneho roku.
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