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Cena ministra životného
prostredia 2005

Každoročne 5. júna si svetová verejnosť pripomína Svetový deň životného
prostredia. Pri tejto príležitosti minister životného prostredia SR László Miklós aj
v tomto roku, už po siedmy raz, udelil Cenu ministra životného prostredia
v kategóriách obec, občianske združenia, podniky, jednotlivci a kolektívy. Cena
je nefinančným, čestným ocenením za mimoriadne výsledky alebo dlhoročný
prínos v starostlivosti o životné prostredie a v rozvoji environmentalistiky. Sláv-
nostné odvzdávanie cien sa uskutočnilo 2. júna vo Východoslovenskej galérii
v Košiciach.

V kategórii obec cenu ministra dostala obec Turčianska Štiavnička. Táto obec
v Žilinskom kraji je mimoriadne aktívna v oblasti starostlivosti a ochrany život-
ného prostredia. Výrazným počinom v tejto oblasti sú obnovené Teplické serpen-
tíny. Jedná sa o sústavu rybníkov a vodných serpentín vytvorených v minulosti,
ktoré obec nanovo revitalizovala v záujme zachovania identity prostredia
a kultúrnej kontinuity. Obnovu celej sústavy obec uskutočnila mimoriadne citlivo
vo vzťahu k použitým materiálom a technike, na realizácii sa podieľali miestne
spolky a hlavne mládež a deti.

Ďalšiu cenu prevzala mimovládna nezisková organizácia Spoločnosť pre ochranu
vtáctva na Slovensku za výraznú pomoc pri implementácii legislatívy EÚ do právne-
ho poriadku SR, pri prerokovávaní a schvaľovaní návrhu národného zoznamu
navrhovaných chránených vtáčích území, ako aj za realizáciu projektu boja proti
vtáčej kriminalite.

V kategórii podniky boli udelené dve ceny. Prvá - akciovej spoločnosti PEhAES
z Prešova za jej stavebno-obchodné aktivity s výraznou orientáciou na oblasť
ochrany životného prostredia. V súčasnsti prebiehajú stavebné práce na vodo-
hospodárskych stavbách zameraných na preventívne opatrenia proti následkom
povodní: suchý polder vo Vyšnom Tvarožci, rozšírenie ľavobrežnej hrádze Latori-
ca a ďalšie. V roku 2004 sa spoločnosť orientovala na odstraňovanie povodňo-
vých škôd a povodňové zabezpečovacie práce.

Aj druhé ocenenie v tejto kategórii získali vodári, a to Slovenský vodohospodársky
podnik, odštepný závod Bratislava za za citlivý prístup pri riešení protipovodňovej
ochrany na tokoch Myjava a Chvojnica, s maximálnou snahou zachovať cenné
biotopy, regionálne biokoridory a rôzne ekostabilizačné faktory pozdĺž týchto
tokov, nachádzajúcich sa hlavne v časti CHKO Biele Karpaty a priľahlých úze-
miach.

Základná škola Letná v Poprade získala cenu ministra za nadštandardné environ-
mentálne výchovno-vzdelávacie aktivity s mládežou. Aj druhá cena v kategórii
kolektívy poputovala do vzdelávacej inštitúcii - Stavebnej fakulty STU Bratislava (ka-
tedry hydrotechniky, geotechniky a vodného hospodárstva krajiny), ktorá počas
svojej 67-ročnej existencie vychovala celý rad vynikajúcich odborníkov pre
oblasť vodného hospodárstva. Cenu v kategórii jednotlivci dostal lesný typológ,
organizátor ochrany prírody a vysokoškolský pedagóg prof. Ing. Ivan Vološčuk,
Csc., pri príležitosti životného jubilea – 70 rokov.

Ing. Jozef Janovický, riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., odštepného závodu
Bratislava (zľava) preberá cenu z rúk ministra životného prostredia L. Miklósa

Na obálke: Ani vody Štrbského plesa nie sú ušetrené od negatívnych priemysel-
ných vplyvov. Potvrdili to testované vzorky tkanív rýb, ktoré obsahovali nebezpečné
chemické látky (zdroj: Greenpeace). Foto: Pavol Kráľ


