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Súťaž pre podnikateľský sektor bola vyhlásená na stretnutí ministra životného prostredia Jaroslava Izáka 
s priemyselnou sférou a akademickou obcou 26. júna 2007 v Senci.

Národná súťaž nadväzuje na súťaž o Európske ceny za životné prostredie v pod-
nikaní (European Business Awards for the Environment - EBAE), organizovanú ge-
nerálnym riaditeľstvom pre životné prostredie (DG Environment) Európskej komisie. 
Podmienkou účasti v európskej súťaži je získanie popredného umiestnenia v národ-
nej súťaži, ktorá na Slovensku doteraz organizovaná nebola. Súťaž vyhlásil ASPEK 
– Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku v spolupráci s Ministerstvom životného 
prostredia SR. Záštitu nad súťažou prevzal minister životného prostredia Jaroslav Izák. 
Cieľom súťaže je morálna podpora a zviditeľnenie aktivít podnikateľských subjektov, 
ktoré si uvedomujú svoju zodpovednosť voči súčasným, ale aj budúcim generáciám a 
svojimi činmi výrazne prispievajú k znižovaniu negatívnych vplyvov svojich činností 
na životné prostredie. Súťaž má podporiť záujem o aktivity, zamerané na udržateľ-
ný rozvoj a propagáciu subjektov, ktorých správanie predstavuje výrazný progres 
a prínos pre hospodársky a spoločenský rozvoj bez ujmy na životnom prostredí a 
prírodných zdrojoch. V prípade vstupu ocenených subjektov do európskej súťaže tak 
vzniká možnosť nielen ich propagácie v európskom priestore, ale aj Slovenska ako 
krajiny so zodpovedným prístupom k riešeniu environmentálnych vplyvov podnika-
teľských činností.

Súťaže sa môže zúčastniť právnická osoba, alebo fyzická osoba – podnikateľ, re-
gistrovaná v SR, ktorá v predchádzajúcich 2 rokoch dosiahla významné úspechy 
vo svojich environmentálnych aktivitách. Súťaž je vyhlásená v 4 kategóriách, kompatibil-
ných s európskou súťažou: (1) Manažérstvo: Subjekty s jasnými strategickými víziami, 
politikami a systémami manažérstva, ktoré sú preukázateľne funkčné, prispievajú 
k udržateľnosti a prinášajú vynikajúce výsledky. (2) Produkt: Subjekty, prinášajúce 
novovyvinutý výrobok, alebo službu, ktoré poskytujú lepšie plnenie potrieb užívateľa, 
s ohľadom na zníženie využívania, alebo poškodzovania prírodných zdrojov. (3) Proces: 
Subjekty, uplatňujúce nové výrobné technológie s pozitívnym príspevkom k environ-
mentálnym aspektom udržateľnosti, zvyšujúce efektivitu zdrojov a znižujúce nega-
tívne vplyvy na životné prostredie. (4) Medzinárodná spolupráca: Subjekty, ktoré usku-
točňujú medzinárodnú spoluprácu najmenej jedného partnera z privátneho sektora v 
EÚ a ďalšieho partnera z privátneho, verejného, mimovládneho alebo akademického 
sektora v rozvojovej krajine, alebo krajine s prechodovou ekonomikou.

Podrobnejšie informácie a tlačivá prihlášky a súťažného formulára sú na webo-
vej stránke administrátora, ktorým je ASPEK (kontakt: Mlynské nivy 48, 821 09 
Bratislava tel.: 02/ 5341 1420, mail@aspek.sk, www.aspek.sk). Uzávierka prihlášok je 
7. 9. 2007. Vyhodnotenie súťaže vykoná hodnotiaca komisia zložená zo známych osob-
ností – odborníkov zo sféry životného prostredia. Slávnostné vyhlásenie ocenených 
sa uskutoční koncom októbra 2007. Generálnym partnerom je Allianz, Slovenská 
poisťovňa, a. s. a súťaž podporuje aj Tatra banka, a. s.

Národná podnikateľská cena 
za životné prostredie SR

Vyhlásenie Národnej podnikateľskej ceny za životné prostredie v SR (Senec 26. júna 2007). Zľava: 
rektor STU Bratislava Vladimír Báleš, minister životného prostredia Jaroslav Izák, prezident Zväzu prie-
myslu Slovenska Slavomír Hatina, predseda výboru pre pôdohospodarstvo, životné prostredie a ochranu 
prírody NR SR Ján Slabý a prezident ASPEK Július Jankovský (foto: Tibor Andrejčák)

Na obálke: Skalná vyhliadka z vrchu Kotolnica sa nachádza nad obcou Dolný 
Harmanec. Výhľady z nej sú úchvatné. Vidieť známe kopce na okolí - Japeň, Krížnu, 
Panský diel... Na severnej strane tohto vrchu je vchod do Harmaneckej jaskyne v 
nadmorskej výške 821 m (foto: Tomáš Kopečný)


