
Enviromagazín – časopis o tvorbe a ochrane životného prostredia, X. ročník, štvrté číslo,
október 2005, vydáva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Slovenská agentúra
životného prostredia, www.enviromagazin.sk. Adresa redakcie: SAŽP, Tajovského 28, P.O.B. 252,
975 90 Banská Bystrica, tel./fax: 048/4230694, 4713718, e-mail: enviro@sazp.sk. Zodpovedný
redaktor: Ing. Miroslav Tončík, redaktorka: Mgr. Alena Kostúriková, predseda redakčnej rady: RNDr.
Jozef  Klinda, členovia: Ing. Vladimír Benko, prof. Ing. Imrich Beseda, DrSc., RNDr. Peter Bohuš, Ing.
arch. Viera Dvořáková, doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc., RNDr, Zita Izakovičová, Ing. Pavel Jech,
RNDr. Martin Kassa, doc. RNDr. Mária Kozová CSc., Ing. arch. Anna Kršáková, Ing. Miroslav
Lacuška, CSc., Ing. Zuzana Lieskovská, prof. Ing. Rudolf Midriak, DrSc., Ing. Dagmar Rajčanová,
prof. RNDr. Milan Ružička, DrSc., doc. Ing. Štefan Sklenár, CSc., RNDr. Jozef Šteffek, CSc., prof. Ing.
Juraj Tőlgyessy, PhD., DrSc., Ing. Tomáš Vančura. Nakladateľ: EM DESIGN, Zvolen, Písomné
objednávky prijíma redakcia, cena 20 Sk. Celoročné predplatné (6 čísel) 120 Sk. Reg. MK SR
č.1459/96, ISSN 1335-1877. Nevyžiadané materiály redakcia nevracia.

Vytlačené na ekologickom papieri Magnostar. Výrobca má certifikovaný EMS
podľa medzinárodnej normy ISO 14 001. Papier spĺňa environmentálne kritériá
nordického ekolabelingového systému podľa verzie 1.4. Je ocenený nordickou
environmentálnou značkou Biela labuť.

Z obsahu

ENVIROMAGAZÍN     4/20052

Na obálke: Jedna z viacerých malých vodných elektrární na rieke Hron v Kalnej
              (foto: Ing. Ján Lichý)

4 Od strategického plánovania
ku konkrétnym skutkom

6 Skúsenosti a perspektívy využívania
obnoviteľných zdrojov energie

8 Obnoviteľné zdroje energie v EÚ
a na Slovensku

10 Biomasa - dôležitý zdroj energie

12 Hodnotenia energetického potenciálu
geotermálnych vôd na Slovensku

15 Slnko ceny nedvíha

16 Voda – obnoviteľný zdroj energie
z pohľadu minulosti

18 Nevšedná výstava na ,,kolesách“,
ktorej sa darí rušiť stereotypy

20 Vplyv jadrovej energetiky na životné
prostredie

22 Je Slovensko vhodnou krajinou
na využívanie energie z vetra?

23 Prírode blízke hospodárenie
v Hnileckej doline

24 Čo nevidieť v novom zákone o EMAS-e

26 Environmentálne označovanie
ako podpora TUR

28 Vidiecka živá voda

30 Maroko krajina exotiky a kontrastov

32 Historické základy environmentalizmu
a environmentálneho práva (IX.)

34 Fotosúťaž

Plus Príloha

Dve jubileá
v rezorte životného prostredia

Štátna ochrana prírody na Slovensku si v tomto roku
pripomína polstoročie od svojho uzákonenia

Zákon SNR č. 1/1955 Zb. z 18. 10. 1955 o štátnej ochrane prírody mal veľký
význam. Platil takmer 40 rokov  (do nadobudnutia účinnosti zákona NR SR č. 287/
1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, 1. 1. 1995) a na jeho vykonanie bolo vydaných
vyše 800 právnych predpisov rôznej právnej sily. Zároveň sa stal vzorom pre vypraco-
vanie podobných právnych noriem v niektorých susedných štátoch.

Pri príležitosti jubilea sa 13. septembra v Stredisku enviromentálnej výchovy SAŽP
- Drieňok na Teplom Vrchu konala konferencia, ktorú zorganizovala Štátna ochrana
prírody SR (ŠOP SR) a MŽP SR. Okrem zástupcov MŽP SR, ŠOP SR, KÚ ŽP, rezortných
odborných organizácií sa na konferencii zúčastnili aj kolegovia z partnerských organizá-
cií (správ národných parkov Aggtelek, Bükk, Duna-Ipoly a Fertö-Hanság) z Maďarska.
Cieľom konferencie bolo zrekapitulovať počiatky ochrany prírody a jej  postavenie na
Slovensku za posledných 50 rokov a poukázať na jej smerovanie v  nasledujúcom
období.

Konferenciu otvoril ústredný riaditeľ ŠOP SR Ing. Ján Mizerák. Odzneli na nej odborné
referáty Ing. Júliusa Burkovského a Ing. Viliama Stockmanna, PhD., spojené
s prezentáciou historických dokumentov zameraných na uzákonenie štátnej ochrany
prírody. Zložitý vývoj legislatívy ochrany prírody priblížil vo svojom referáte RNDr. Jozef
Klinda. O nezastupiteľnom podiele dobrovoľných spolupracovníkov na rozvoji ochrany
prírody referoval  RNDr. Juraj Galvánek. Minister ŽP SR László Miklós vo svojom
príhovore poukázal na súčasné postavenie štátnej ochrany prírody na Slovensku
a vyslovil želanie, aby sa ochrana prírody stala organizáciou, ktorá vo svojej každoden-
nej činnosti bude používať moderné metódy ochrany. Pripomenul, že na rozdiel od
predchádzajúceho obdobia, v súčasnosti rozhodujú – a treba ich brať do úvahy, zmene-
né vlastnícke  pomery, ako aj politické aspekty v spoločnosti. V závere konferencie
generálny riaditeľ sekcie ochrany prírody a krajiny MŽP SR RNDr. Jozef Kramárik
hovoril o najdôležitejších úlohách spojených so záväzkami vyplývajúcimi zo vstupu do
EÚ. Minister ŽP SR a ústredný riaditeľ ŠOP SR na konferencii odovzdali ocenenia
osobnostiam, ktoré majú dlhodobé zásluhy na rozvoji štátnej ochrany prírody na Slo-
vensku.

Polstoročnica bojnickej ZOO
Polstoročnicu oslavuje v tomto roku aj najväčšia, najstaršia a najnavštevovanejšia

zoologická záhrada na Slovensku ZOO Bojnice. Pri tejto príležitosti na slávnostnom
zhromaždení pracovníkov ZOO, ktoré sa konalo 20. septembra v Bojnickom zámku,
minister ŽP SR László Miklós ocenil jej činnosť. Vyzdvihol skutočnosť, že bojnická ZOO
významne pomáha zvyšovať ekologické vedomie občanov. Okrem toho zapojením sa
do medzinárodných výchovných programov plní aj nezastupiteľnú úlohu pri uchovávaní
genofondu ohrozených druhov zvierat.  Viacerým minulým a súčasným pracovníkom
ZOO minister ŽP SR odovzdal čestné uznania ministerstva a ďalšie ocenenia.

(Zdroj: ŠOP SR, ZOO Bojnice)

RNDr. Irena Bozalková (ŠOP SR – COPK) preberá Čestné uznanie z rúk ministra ŽP Lászlóa Miklósa na
konferencii k 50. výročiu uzákonenia štátnej ochrany prírody na Slovensku


