
Predkladateľ: ZŠ J. A. Komenského v Kolárove, Občianske 
združenie SALIX 
Cena ministra je ocenením pozitívneho prístupu obyva-

teľov i samosprávy k životnému prostrediu mesta. 
Mesto Liptovský Mikuláš         
Predkladateľ: Verejnoprospešné služby 
Liptovský Mikuláš       
Mesto Liptovský Mikuláš v starostlivosti o životné 

prostredie dosiahlo pozoruhodné výsledky v separácii 
komunálneho odpadu. 

Čestné uznanie
Obec Imeľ
Predkladateľ: Obec Imeľ
V roku 2007 sa obec Imeľ umiestnila na 1. mieste v 

zbere separovaného odpadu v množstve 39,3 kg/na 1 
obyvateľa obce.

Kategória podniky
Cena ministra 
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s.
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť predložila 

environmentálny projekt Daj si vodu z vodovodu. Všetky 
aktivity projektu smerujú k znovuzískaniu stratených ná-
vykov pitia vody tými najmenšími a k podpore tejto myš-
lienky zo strany dospelých. 

Úsilie Trenčianskej vodohospodárskej spoločnosti v 
oblasti environmentálnej výchovy mladej generácie pro-
pagáciou ochrany a hodnoty vody v našom živote ocenil 
minister životného prostredia Cenou ministra.

PhDr. Dana Gregorová
Ministerstvo životného prostredia SR

meteorológie – najskôr ako meteorológ v predpovednej 
službe, neskôr ako vedúci oddelenia numerických pred-
povedí, vedúci odboru predpovedí počasia a výstrah, 
potom ako riaditeľ  divízie meteorologickej služby a od 
roku 2007 pôsobí vo funkcii vedeckého pracovníka pre 
meteorológiu. Zaslúžil sa o celkový rozvoj meteorológie aj 
v medzinárodnom merítku.

Kategória obce 
Cena ministra  
Mesto Kolárovo      

webovú stránku www.rangers.sk.
V spolupráci s rôznymi organizáciami Jozef 

Medveď spracoval 31 televíznych reportáží, uverejnil 
viac ako 130 článkov v tlači a pripravil štyri rozhla-
sové reportáže. 

Na záchranu lokality Parížske močiare získal v 
roku 1996 grant z USA (300 tisíc Sk), v roku 2008 
ďalším grantom (100 tisíc Sk od firmy Javis) prispel 
na vybavenie ornitologického tábora a vyčistenie 
okolia prírodnej rezervácie. V júni tohto roku mu bola 
udelená Cena ministra životného prostredia SR.

Text a foto: Ivan Kňaze

svojej najnovšej knižky Najkrajšie prí-
rodné rezervácie (Dajama 2008).

Jozef Medveď (1950) sa narodil v 
Bruntáli, neskôr sa s rodinou presťaho-
vali do Brezna, kde pracoval ako ve-
dúci mladých turistov a bol aj členom 
tamojšej telovýchovnej jednoty vyso-
kohorskej turistiky. Od roku 1973 žije 
so svojou rodinou v Gbelciach, v tesnej 
blízkosti Parížskych močiarov. Táto 
krásna lokalita, trsťové džungle, jazier-
ka, močariny so stromami a kríkmi ho 
natoľko očarili, že ich začal maľovať a 
dnes už má viac ako sto olejomalieb z 
tohto prostredia. V školách v Gbelciach 

viedol krúžok mladých ochrancov prírody a v roku 
1987 bol vymenovaný za člena stráže prírody. V prá-
ci mu teraz pomáha aj jeho syn Matej, ktorý založil 
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ozónu a slnečnej radiácie. Od roku 1974 
pracuje v SHMÚ v Bratislave, je vedúcim 
pracoviska, ktoré ako jediné na Slovensku 
robí pravidelné rádiosondážne merania a 
merania celkového atmosférického ozónu 
a UV spektra slnečného žiarenia.

Mgr. Cyril Kunzo
Predkladateľ: SHMÚ
Mgr. Cyril Kunzo dostal ocenenie za mi-

moriadny prínos k rozvoju leteckej meteoro-
lógie a k poveternostnému zabezpečovaniu 
civilnej leteckej prevádzky. Od roku 1980 
až doteraz pracuje v SHMÚ, najskôr ako le-
tecký meteorológ, potom vedecký pracov-
ník meteorologickej  predpovednej služby, v 
súčasnosti ako zástupca riaditeľa Leteckej 
meteorologickej služby.

RNDr. Marta Mitošinková
Predkladateľ: SHMÚ
Pracuje v SHMÚ ako špecialista – che-

mik životného prostredia v oblasti ochrany ovzdušia, par-
ticipuje v medzinárodných projektoch. Čestné uznanie je 
ocenením za dlhodobý prínos v problematike atmosféric-
kej chémie: najmä v koordinácii programu pre monitorova-
nie a hodnotenie diaľkového prenosu znečistenia ovzdu-
šia v Európe v oblasti monitorovania a hodnotenia kvality 
ovzdušia a atmosférických zrážok na pozaďovej úrovni. 

RNDr. Vladimír Pastirčák
Predkladateľ: SHMÚ
Od roku 1975 až dodnes pracuje v SHMÚ v oblasti 

Po roku som znovu navštívil Národnú prírodnú re-
zerváciu (NPR) Parížske močiare, ktorá je zaradená aj 
medzi významné vtáčie územia. Vždy, keď vstupujem 
do tejto avifauny močiarov, zastavím 
sa u dobrého kamaráta, strážcu prí-
rodnej rezervácie Jozefa Medveďa z 
Gbeliec. V ten deň, bolo to v piatok 5. 
júna tohto roku, ma môj priateľ milo 
prekvapil. Hneď po zvítaní mi ukázal 
medailu s diplomom za 30-ročnú ak-
tivitu, dobrovoľnícku činnosť na poli 
ochrany prírody, najmä pri obnove a 
zveľaďovaní NPR Parížske močiare, 
ktorú mu udelil minister životného 
prostredia SR. Jožko mi vždy pomá-
hal pri teriologických, entomologic-
kých a ornitologických výskumoch v 
lokalite, ktorú som potom zaradil do 

Trstieniarik škriekavý

Jozef Medveď bol v júni tohto roku ocenený Cenou ministra životného prostredia SR

Národná prírodná rezervácia Parížske močiare

Žije pri Parížskych močiaroch

Čestné ocenie za mimoriadny prínos v oblasti meteorológie si prevzal RNDr. Vladimír 
Pastirčák zo Slovenského hydrometeorologického ústavu




