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parku Slovenský kras. Celkovo by malo byť 
na Slovensku 10 geoparkov, pričom niekto-
ré z nich majú perspektívu na začlenenie do 
Európskej siete geoparkov a aj do Svetovej sie-
te geoparkov v pôsobnosti UNESCO. Aj v rámci 
tejto formy sa môžu uplatniť náučné chodníky, 
lokality a body.

Životnosť náučných zariadení, vrátane ich 
vybavenosti, je závislá nielen od poveternost-
ných vplyvov, ale častokrát aj od poškodzovania zo strany 
nedisciplinovaných návštevníkov, ku ktorému dochádza 
najmä v blízkosti sídelných útvarov. Preto je dôležité, 
aby správca týchto zariadení nielen pravidelne sledoval 

ich stav, ale v prípade potreby zabezpečil opravy ešte 
pred stratou ich funkčnosti. Je veľkou škodou, že na 
Slovensku v dôsledku zanedbania údržby už zaniklo mno-
ho náučných chodníkov a náučných lokalít. Náučné chod-

níky, náučné lokality a náučné body patria k osvedčeným 
výchovno-vzdelávacím zariadeniam v prírodnom prostredí 
či učebným kabinetom „pod holým nebom“. Sú nielen 
účinným prostriedkom názornej prezentácie prírodných 
alebo kultúrnohistorických  hodnôt v jednotlivých regió-
noch, ale aj prostriedkom propagácie ich ochrany. Preto 
sú vhodnou a často využívanou formou environmentálnej 
výchovy a môžu sa stať vhodným objektom na prilákanie 
návštevníkov do regiónov aj v rámci ekoturizmu.

RNDr. Katarína Králiková
Ing. Július Burkovský

Štátna ochrana prírody SR
Foto: autori

Vo štvrtok 5. júna 2008 minister životného prostredia 
Slovenskej republiky Jaroslav Izák udelil Ceny ministra za mi-
moriadne výsledky a dlhoročný prínos v starostlivosti o životné 
prostredie a v rozvoji environmentalistiky.

Stalo sa tak na najjužnejšom výbežku Malých Karpát, 
nad sútokom riek Morava a Dunaj, v hoteli Hradná brána 
v Devíne. Na tomto peknom mieste, ktoré je blízko prírody, 
ale aj našej slovanskej minulosti, morálne ocenil ľudí, ktorí 
svoj vzťah k životnému prostrediu dokázali svojimi skut-
kami. Boli medzi nimi vedci, ochrancovia prírody, špičkoví 
odborníci vo svojich oblastiach, ale aj zástupcovia médií, 
učitelia – a čo nás mimoriadne potešilo – aj deti. 

Tento rok si toto významné ocenenie prevzalo 13 oce-
nených v kategóriách obec, podniky, jednotlivci alebo 
kolektívy. V kategórii obec to bola obec Zábiedovo, v ka-
tegórii podniky bola ocenená Spoločnosť ŽP – EKO QELET, 
a. s., Martin a v kategórii jednotlivci alebo kolektívy

Inšpiráciou pre vyhlásenie 
súťaže bol projekt detskej 
ekopolície z oravskej obce 
Zábiedovo. A práve malí 
ekopolicajti spolu s minis-
trom životného prostredia 5. 
júna v Devíne pokrstili logo 
Environmentálneho činu 
roka. 

Od čias slovenského ná-
rodného hnutia sa Devín stal 
symbolom dávnej slovanskej 
slávy, ale aj symbolom pria-
teľstva. Dúfame, že sa stane 
aj symbolom úcty k prostre-
diu, v ktorom žijeme.

RNDr. Blažena Horváthová, CSc., PaedDr. Mária 
Chovanová, Mgr. Zdenka Rabayová, Ing. Július 
Hétharši, CSc., Ing. Ivan Cibulec, doc. RNDr. 
Michal Kaličiak, CSc., Ing. Miroslav Čomaj, 

kolektív pedagógov Základnej 
školy, Moskovská 2, Banská 
Bystrica a kolektív národných 
expertov: prof. Ivan Vološčuk, 
doc. Dr. Ing. Viliam Pichler a 
RNDr. Jozef Klinda. (Pozn. 
red.: Viac informácií o 
ceneniach sa dozviete v 
prílohe, s. 34)

Cenu udeľuje minister 
životného prostredia raz 
ročne pri príležitosti 
Svetového dňa životné-

ho prostredia (5. jún) na 
základe predkladaných 
návrhov na odporúčanie 

osobitnej hodnotiacej Komisie pre ude-
lenie Ceny ministra životného prostredia 
Slovenskej republiky. 

Súčasťou slávnostného udeľovania 
Cien ministra bolo aj vyhlásenie novej 
celoslovenskej súťaže Environmentálny čin 
roka. Cieľom súťaže je zvýšenie záujmu 
občanov o zdravé životné prostredie, 
podpora neformálnej environmentálnej 
výchovy, ako aj ocenenie snahy jed-
notlivcov a kolektívov urobiť vlastnými 
silami niečo, čo prospeje prírode, ale 
aj ľuďom, ktorí v danej lokalite žijú. 

Ocenenie z rúk ministra životného prostredia prevzala novinárka Zdenka Rabayová za 
svoju už takmer 20-ročnú novinársku prácu (foto: Dana Reindlová)

Cenu ministra životného prostredia prevzala Mgr. Marta Melicherová, riaditeľka 
Základnej školy, Moskovská 2, v Banskej Bystrici (foto: Zdenka Rabayová)

Ing. Ľ. Schwarzbacher a E. Kokles (zľava) - predstavitelia ocenenej a. s. ŽP – EKO QELET 
(foto: Zdenka Rabayová)

Pohľad na publikum Ceny ministra životného prostredia 2008 (foto: Dana Reindlová)

PaedDr. Mária Chovanová - šťastná držiteľka Ceny ministra (foto: Z. Rabayová)
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