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Ministerstvo životného 
prostredia SR 

zvyšuje komunikačné aktivity
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pripravilo projekt, ktorým 

chce informovať verejnosť o Operačnom programe Základná infraštruktúra. Prezentácia 
konkrétnych projektov má pritiahnuť záujem odbornej verejnosti o možnosť využiť štruk-
turálne fondy, zvýšiť počet predkladaných projektov v budúcnosti, ale aj predstaviť prio-
rity ministerstva. Ministerstvo chce aj týmto spôsobom obyvateľom ukázať, že vďaka 
štrukturálnym fondom Európskej únie je možné pomôcť nielen regiónom a obciam, ale 
najmä životnému prostrediu na Slovensku, ktorému sa z národného štátneho rozpočtu 
nedostáva potrebný objem peňazí. Za pomoci týchto prostriedkov si mestá a obce môžu 
budovať infraštruktúru, obnovovať a chrániť životné prostredie. 

V rámci projektu Informovanie verejnosti o Operačnom programe Základná infraštruktúra sa vo 
verejnoprávnej televízii odvysiela spolu 28 filmov, dokumentov či reportáží (každý bude 
mať dve reprízy) a vydajú sa tri publikácie. Diskutovať o problematike životného prostredia 
sa bude pravidelne každý mesiac v Slovenskom rozhlase a svetlo sveta uzrú aj novinové 
články. Verejnosti tak rezort životného prostredia počas roku 2007 priblíži problematiku 
našej krajiny spojenú so starostlivosťou o životné prostredie, ale aj spôsob riešenia rozlič-
ných problémov s využitím prostriedkov EÚ. Dokumenty a reportáže ukážu, ako sa budujú 
čistiarne odpadových vôd, ako preventívne spriechodniť korytá v súlade so zákonom a 
pokynmi správcov tokov. Hovoriť sa bude o krásach slovenských jaskýň a problematike, 
ktorú musia ich správcovia riešiť, aby zostali zachované. Projekt takisto predstaví prob-
lematiku separovania odpadu a nové možnosti jeho zhodnocovania. Záujem verejnosti 
o alternatívne zdroje energie uspokoja dve televízne reportáže. Zámerom filmu Lacné 
teplo je ukázať výhodnosť prebudovania kotolní na biomasu a prínos takéhoto riešenia 
pre obyvateľstvo tým, že sa znížia ceny tepla pre odberateľov. Druhý dokument Zdravé 
teplo sa sústredí na prezentovanie alternatívnych zdrojov s ohľadom na zníženie emisií. 
Dokumentárny film Kompostárne prinesie informácie o problémoch obcí pri zneškodňova-
ní biologicky rozložiteľného zeleného odpadu. V závere každej odvysielanej reportáže bude 
predstavený zrealizovaný projekt, na ktorý boli použité prostriedky z eurofondov. Ukazuje 
tak nielen pomoc EÚ Slovensku, ale aj cestu, ako problémy riešiť. 

Prvá z troch pripravovaných publikácií ponúkne čitateľom informácie o činnosti rezortu, 
prioritách a úlohách, ktoré sú financované zo štrukturálnych fondov. V druhej publikácii 
– zborníku sa verejnosť dozvie o realizovaných projektoch v oblasti životného prostredia 
a základné technické informácie o týchto podujatiach. Zborník by mal byť pomôckou pre 
ľudí, ktorí sa budú uchádzať o nové projekty v budúcnosti. Tretia bude brožúra pre žiakov 
II. stupňa základných škôl o ochrane a tvorbe životného prostredia na Slovensku, ale aj v 
celoeurópskom kontexte.

Majiteľom týchto filmov a ďalších propagačných diel bude Ministerstvo životného prostre-
dia SR. Pripravuje systém ich distribúcie tak, aby sa tieto informácie dostali čo najviac do po-
vedomia občanov SR. Filmy budú premietané vo všetkých slovenských regionálnych a mest-
ských televíziách, budú súčasťou prezentácií rezortu na výstavách, konferenciách a ďalších 
podujatiach. Tieto propagačné aktivity dopĺňajú besedy, konferencie či diskusie. Úspešný 
bol februárový workshop venovaný problematike zhodnocovania biologického odpadu v ko-
munálnej sfére, ktorý sa uskutočnil v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska. Bol 
určený pre zástupcov miest a obcí Slovenska a pre jeho úspech (spokojnosť 240 prítomných) 
rezort podobné podujatie zopakuje 3. apríla v Prešove. K tejto problematike komunikačný 
odbor vydal brožúru v rámci Zelenej edície 2007. V ďalších mesiacoch komunikačný odbor 
pripravuje odborné diskusné fóra zamerané na environmentálne záťaže, recyklačný priemy-
sel, riešenie majetkovej ujmy za obmedzenie hospodárenia na územiach NATURA 2000, 
ochranu vôd, ozónovej vrstvy Zeme, zvierat a mnohé ďalšie. Odbornej verejnosti sú určené aj 
pripravované konferencie s medzinárodnou účasťou pri príležitosti Svetového dňa vody, Dňa 
Zeme, výstava Technika ochrany prostredia, 15. výročie úspešnej prevádzky vodného diela 
Gabčíkovo, konferencia Životné prostredie a priemysel a ďalšie.

Jednou z priorít rezortu je neformálna environmentálna výchova a zvyšovanie environmen-
tálneho povedomia obyvateľstva. Komunikačný odbor ponúka širokej laickej verejnosti účasť 
na prezentáciách rezortu na výstavách Enviro Nitra, AQUA Trenčín a Kamenár Trenčín, ako aj 
bohatý program pri príležitosti Dňa Dunaja a sprievodné podujatia medzinárodných filmových 
festivalov Envirofilm a Ekotopfilm.

Očakávame, že takáto komunikácia zo strany MŽP SR s verejnosťou povedie k väčšej 
environmentálnej uvedomelosti a k záujmu  obyvateľstva o prírodu a krajinu. 

Komunikačný odbor MŽP SR


