
Udialo sa

5. júna 2008

Pri príležitosti Svetového dňa 
životného prostredia minister ži-
votného prostredia SR Jaroslav 
Izák udelil na Devíne Ceny mi-
nistra za mimoriadne výsledky a 
dlhoročný prínos v starostlivosti 
o životné prostredie vedcom, 
ochrancom prírody, odborníkom, 
učiteľom a aj deťom (čítajte via-
cej na s. 27)

V Bratislave sa uskutočnila prvá medzinárodná konferen-
cia zameraná na problematiku kontaminovaných území 
na Slovensku a vo svete, na ktorej sa zúčastnilo takmer 
120 odborníkov z 19 krajín sveta (okrem iných aj zástup-
covia Kanady, Číny, Filipín, Turecka, Lotyšska, Nórska, 
Talianska). Konferencia Znečistené územia, Bratislava 
2008 organizovaná pod záštitou Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky a Ministerstva životného 
prostredia Českej republiky, vytvorila vhodnú platformu 
pre stretnutie odborníkov a vzájomnú výmenu vedeckých 
a praktických skúseností v danej oblasti. Pri vzájomných 
výmenách skúsenosti jednotlivých krajín sa potvrdila aj 
správne nastúpená cesta Slovenska pri riešení odstraňova-
nia environmentálnych záťaží (prípravou legislatívy, inven-
tarizácie, možnosti čerpania finančných zdrojov zo štrukturálnych fondov). Už po prvom dni bola konferencia hodnotená 
veľmi pozitívne najmä zo strany zástupcov Európskej komisie, Európskej agentúry životného prostredia a Organizácie 
spojených národov pre priemyselný rozvoj (UNIDO), viac informácií na www.ekotox.sk.

20. júna 2008

Žiaci ZŠ J. A. Komenského v Kolárove oslávili Medzinárod-
ný deň Dunaja environmentálne. 135 žiakov 5. - 9. roč-
níka vyčistilo 3,5 km dlhý úsek brehu Malého Dunaja. 
Vyzbieraný odpad odniesli do separačného dvora.

4. – 7. júna 2008

Asi 70 profesionálnych a dobrovoľných strážcov prírody zo 6 krajín (Česko, Nemecko, 
Slovensko, Rumunsko, Nórsko a Rusko) sa stretlo na medzinárodnej konferencii v 
CHKO BR Poľana. Témou konferencie bolo nielen zhodnotenie 10 rokov existencie 
Asociácie strážcov chránených území Slovenska (ASCHÚS), ale aj diskusia o aktu-
álnych problémoch práce strážcov, výmena skúseností a nadviazanie spolupráce s 
národnými asociáciami strážcov chránených území v Európe. 

10. – 12. júna 2008

Už po štvrtýkrát sa vo Zvolene uskutočnila konferencia Enviro-i-Fórum – odborné fó-
rum venované environmen-
tálnej informatike. Program 
konferencie, ktorú spoločne 
zorganizovali Slovenská 
agentúra životného prostre-
dia a Technická univerzita 
vo Zvolene pod záštitou 
Ministerstva životného 
prostredia SR, bol prístup-
ný všetkým záujemcom 
aj prostredníctvom živého 
internetového vysielania 
(foto: Stanislav Hupian). 19. júna 2008

Minister životného prostredia SR Jaroslav Izák prevzal 
záštitu nad 2. vlnou mediálnej informačnej kampane 
„Ruky preč od mojej starej!“, ktorú realizovalo ENVIDOM 
- Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu. 
Na tlačovej konferencii sa okrem iného hovorilo aj o tom, 
že pri poškodení 1 chladničky môže do ovzdušia unik-
núť až 400 gramov freónu. Toto množstvo v ovzduší má 
taký istý účinok ako 4 tony CO

2
 a spôsobí také škody, 

ako keby ste prešli autom 20 000 km.

16. – 18. júna 2008

18. júna 2008

Zástupcovia Občianskeho združenia Sloboda zvierat doručili na Ministerstvo 
životného prostredia SR otvorený list ministrovi. Okrem iného sa v ňom 
píše: „Žiadame Vás, aby ste vypočuli volanie Európskeho parlamentu, 
Parlamentného zhromaždenia Rady Európy, slovenskej a európskej verejnosti, 
a aby ste navrhli zákaz obchodovania so všetkými výrobkami z tuleňov na úze-
mí Slovenskej republiky. Takéto zákazy prijalo Belgicko, Holandsko, Slovinsko 

a v príprav-
nom štádiu sú 
v Nemecku, 
Taliansku, Česku a Poľsku.“ Otvorený list v neprítomnosti mi-
nistra od zástupcov OZ Sloboda zvierat prevzal generálny riaditeľ 
sekcie ochrany prírody a krajiny RNDr. Stanislav Klaučo. Zároveň 
sa so zástupcami Slobody zvierat dohodli na termíne spoločného 
pracovného stretnutia k tejto problematike.

18. júna 2008

Počas stretnutia premiéra Roberta Fica s ministrom životné-
ho prostredia Jaroslavom Izákom a vedením rezortu sa hovo-
rilo hlavne o troch kľúčových témach: zmene klímy, ochrane 
vôd a chránených územiach NATURA 2000.Pripravila: Dana Reindlová
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