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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.
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Na obálke: Fotografia s názvom Whip Red, autorom ktorej je Settimio Cipriani
(Taliansko), svetovo uznávaný fotograf, ocenený  aj na medzinárodnom festivale
potápačských filmov vo Vysokých Tatrách.

SAŽP získala prostriedky

zo štrukturálnych fondov EÚ

So vstupom Slovenska do Európskej únie sa aj pre regióny nášho štátu otvorili
možnosti čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ. Jedným z prioritných
opatrení Operačného programu Základná infraštruktúra je priorita č. 2 Environmentálna
infraštruktúra, ktorej cieľom je prispieť k zlepšeniu životného prostredia. V rámci tejto
priority sa podporujú aktivity súvisiace so zlepšením a rozvojom infraštruktúry na
ochranu a racionálne využívanie vôd, na ochranu ovzdušia, aktivity týkajúce sa in-
fraštruktúry odpadového hospodárstva a aktivity na ochranu, zlepšenie a regeneráciu
prírodného prostredia.

Slovenská agentúra životného prostredia, ako jeden z oprávnených žiadateľov v rámci
opatrenia 2.4 Ochrana, zlepšenie a regenerácia prírodného prostredia, požiadala
o pridelenie nenávratného finančného príspevku na projekt Inštitucionálne a technické
posilnenie SAŽP pre zabezpečenie úloh v sektore životného prostredia – výstavba
funkčnej centrálnej administratívnej budovy inštitúcie (národné koordinačné stredisko
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky pre NATURA 2000). Projekt bol
schválený a 18. 4. 2005 bola podpísaná zmluva o pridelení nenávratného finančného
príspevku medzi MŽP SR a SAŽP. Následne bola vyhlásená verejná súťaž na zhotove-
nie stavby, ktorú vyhrala firma TRISTAV STAVBY, s. r. o. Stavebné práce pokračovali
bez väčších problémov a dňa 25. 11. 2005 bola budova, ktorá bude slúžiť ako národné
koordinačné stredisko MŽP SR pre NATURA 2000, úspešne skolaudovaná.

SAŽP, ako odborná organizácia MŽP SR a koordinačné stredisko pre NATURA 2000,
bude v rámci svojich hlavných úloh prierezovo zabezpečovať plnenie Informačnej
a komunikačnej stratégie pre sústavu chránených území NATURA 2000 na roky 2006
– 2013 v strategickom cieli - zlepšenie informovanosti verejnosti a komunikácie so
zainteresovanými skupinami v súvislosti s ochranou území sústavy NATURA 2000.
V rámci uvedeného cieľa ide o úlohy: organizácia školení pre pracovníkov rezortných
organizácií MŽP SR, KÚ ŽP a OÚ ŽP o prierezovej problematike NATURA 2000 a príprava
vzdelávacích programov pre rôzne cieľové skupiny, zlepšenie propagácie NATURA
2000 a informovanie verejnosti, zlepšenie cezhraničnej spolupráce a vzájomnej infor-
movanosti o územiach sústavy NATURA 2000, a o druhoch a biotopoch európskeho
významu. Plneniu horeuvedených úloh pomôže aj zlepšené pracovné prostredie v podobe
novej administratívnej budovy.

Mgr. Jarmila Dupejová
SAŽP – CPEP B.Bystrica

Errata: V Enviromagazine číslo 4/2005 na strane 11 došlo k chybe v mene autora
článku, ktorým je  RNDr. Ladislav Žídek. Redakcia sa ospravedlňuje autorovi aj
čitateľom.
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Slávnostné otvorenie novej budovy Slovenskej agentúry životného prostredia na Tajovského ulici 28
v Banskej Bystrici bude vo februári 2006 (foto: Vladimír Vlček)


