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28. a 29. februára 2008
Spoločný výjazd ministra životného prostredia SR Jaroslava Izáka a ministerky pô-
dohospodárstva SR Zdenky Kramplovej do Vysokých Tatier.  Predstavitelia oboch 
rezortov diskutovali o opatreniach, ktoré treba realizovať na zvládnutie kalamity pod-
kôrneho hmyzu v TANAP-e.

Marec 2008
V marci sa minister životného prostredia SR Jaroslav Izák zúčastnil medzinárodnej 
konferencie o obnoviteľných zdrojoch energie WIREC 2008 vo Washingtone. Nosnou 
témou konferencie bol environmentálny a ekonomický prínos obnoviteľných zdrojov 
energie vo svete.

1. apríla 2008
Dvestopäťdesiat základných škôl a osemročných gymnázií z celého Slovenska sa 
zapojilo do výtvarnej súťaže na tému bocian čierny. Výstavu najkrajších obrázkov (z 
celkového počtu 2 400), spojenú s podujatím ku Svetovému dňu vtáctva pripravilo 
Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou ornitologickou spo-
ločnosťou/BirdLife.

17. - 20. apríla 2008
V rámci piatich jarných výstavných podujatí Gardenia, Bonsai Slovakia, Enviro, 
Domexpo a Mladý tvorca sa prezentovalo aj Ministerstvo životného prostredia SR. 
Expozícia ministerstva bola tento rok zameraná monotematicky - na protipovodňové 
opatrenia. Tešil nás záujem návštevníkov.

19. apríla 
2008

Aj napriek tomu, že 
dážď nám robil „spo-
ločnosť“ počas celého 
dňa, ľudia nelenili a 
zapojili sa do zbierania 
odpadkov, ktoré sa 
povaľujú okolo ciest 
v našich obciach. Do 
akcie, ktorú 19. apríla 
2008 zorganizoval 
Mikroregión Rimava a 
Rimavica pri príležitosti  Dňa Zeme, sa zapojilo spolu viac ako 140 dobrovoľníkov z 
12 obcí Mikroregiónu Rimava a Rimavica, ktorí vyzbierali viac ako 300 vriec odpadu. 
Viac sa dočítate v prílohe na s. 30.

22. apríla 2008
Návštevníkom Ministerstva 
životného prostredia SR sa 
po vstupe do budovy nasky-
tol naozaj netradičný pohľad. 
Átrium seriózneho štátneho 
úradu sa v tento deň zmenilo 
na „pekáreň, mlyn, ateliér a krajčírsku dielničku“. Svetový deň Zeme sme oslávili s deťmi zo Základnej školy 
Matky Alexie a s vôňou chleba...
Tvorivé dielne pripravili pracovníci Slovenského banského múzea z Banskej Štiavnice. Deti drvili zrno na kamen-
nom mlate, mleli na žarnove a nakoniec si každý sám vymiesil vlastný chlebík. K deťom sa pridal aj minister 
životného prostredia SR Jaroslav Izák. Chlieb, ktorý zamiesili spolu s tretiakom Jarkom Šifrom, si po upečení 
spravodlivo rozdelili na presnú polovicu. Deti potom ešte spolu upiekli koláč – zemeguľu.
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Deň Zeme v Suchej nad Parnou sa začal netradične výsadbou piatich mladých líp pred obecným 
úradom. Obec sa týmto oficiálne  zapojila do Trnavskej ekologickej iniciatívy: Mladé stromy pre 
Slovensko. Výzva vznikla z podnetu predsedu Trnavského samosprávneho kraja Ing. Tibora 
Mikuša v októbri 2006. Je určená zamestnancom miestnej a regionálnej samosprávy a štát-
nej správy, aby  každoročne za každého zamestnanca vysadili jeden mladý strom. (Foto: Zita 
Izakovičová) Viac sa dočítate v prílohe na s. 28 – 29.

22. apríla 
2008

Študenti 2. ročníka ka-
tedry Environmentálneho 
manažérstva FPV UMB v 
B. Bystrici pripravili pre 
deti akciu s názvom Deň 
Zeme – Naše Slovensko. 
Najväčší úspech mal 
stánok Flóra Slovenska, 
kde sa deti oboznámili 
aj s liečivými rastlinami. 
Viac sa dočítate v prílohe 
na s. 29.

15. mája 2008
Súčasťou konferencie Environmentálna vhodnosť a bezpečnosť produktov v Banskej 
Bystrici bolo aj slávnostné udelenie environmentálnych značiek produktom, ktoré 
splnili prísne kritériá. Národnú environmentálnu značku Environmentálne vhodný produkt 
si z rúk ministra životného prostredia SR Jaroslava Izáka prevzali zástupcovia firiem 
KRONOSPAN SK Prešov, HAPPY END Pezinok a MaMaison Bratislava. Po prvýkrát 
na Slovensku sa udeľovala aj európska environmentálna značka Európsky kvet. Tú zís-

kala spoločnosť MaMaison 
Bratislava za svoje uby-
tovacie služby, rešpektu-
júce ochranu životného 
prostredia. Certifikátom 
Slovenskej agentúry život-
ného prostredia boli oce-
nené spoločnosti SILICON 
Dobšiná a  V.O.D.S. Košice. 
(Foto: Jozef Klinda)

16. mája 2008
Minister životného prostredia SR Jaroslav Izák odovzdáva hlavnú cenu XIV. roč-
níka Envirofilmu. Za tvorcov švajčiarskeho filmu Greina - režiséra Villi Hermanna 
a kameramana Hansa Sturma cenu prevzal Andrej Kvasna, predseda Európskeho 
klubu na Slovensku. O Envirofilme sa dočítate viac na s. 24 – 26.

22. mája 2008
Dva diametrálne odlišné spôsoby nakladania s odpadom – tak by sa dali porovnať sk-
ládka odpadu v Zohore a divoká skládka v Devínskej Novej Vsi. Obe navštívili v rámci 
projektu Vyčistime si Slovensko minister životného prostredia SR Jaroslav Izák a zástupcovia 
Greenpeace. Do likvidácie skládky v Devínskej Novej Vsi sa osobne zapojil aj minister.

26. mája 2008
V nádhernom prostredí Národnej prírodnej 
rezervácie Morské oko v CHKO Vihorlat pre-
vzal zástupca Ministerstva životného prostre-
dia SR RNDr. Jozef Klinda z rúk veľvyslanca 
JUDr. Jána Varša, riaditeľa odboru pre OSN 
a odborové organizácie OSN Ministerstva 
zahraničných vecí SR a zástupcu Stálej ko-
misie UNESCO pri MZV SR, certifikát o zápise 
Karpatských bukových pralesov do Zoznamu 
svetového dedičstva. Viac v budúcom čísle.

22. apríla 
2008

Dvojstranu pripravila: Dana Reindlová
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