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Na obálke: Novohradský geopark ako prvý zo Slovenska v Globálnej sieti geoparkov 
(z Pohanského hradu), foto: J. Klinda

Vytlačené na ekologickom papieri Hello. Výrobca má certifikovaný FSC, PEFC, EMS podľa medzi-
národných noriem ISO 9001, 140001 a EMAS. Tieto certifikácie obsahujú rôzne environmentálne 
iniciatívy, napr. spoločnosť získava 30 % svojej spotreby energie z biopalív a 40 % prepravy reali-
zuje pomocou nízko emisných prostriedkov, ako sú železnice alebo siete kanálov. Hello je plne re-
cyklovateľný papier a môže byť použitý na získanie papierovej drviny najvyššej kvality.

Minister Jozef Medveď odovzdal 
Cenu ministra za rok 2010

Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia sa 4. júna 2010 uskutočnilo sláv-
nostné stretnutie pracovníkov rezortu životného prostredia. Počas neho udelil minister 
životného prostredia Slovenskej republiky Jozef Medveď nominovaným kandidátom 
Cenu ministra, Čestné uznanie a Ďakovný list za mimoriadne výsledky a prínos v sta-
rostlivosti o životné prostredie. 

Táto cena sa udeľuje od roku 1999, ako nefinančné čestné ocenenie za mimoriadne 
výsledky alebo dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie a v rozvoji environ-
mentalistiky. Doteraz ju prevzali z rúk ministra životného prostredia 95 ocenení. 

Cena ministra životného prostredia Slovenskej republiky bola udelená RNDr. Jozefovi Klindovi, za 
priekopnícku prácu v oblasti ochrany prírody, environmentalistiky, ochrany kultúrneho a prírodného 
dedičstva. 

Čestné uznanie ministra životného prostredia Slovenskej republiky obdržala Mgr. 
Soňa Foltánová, za prínos v oblasti environmentálnej výchovy. Je autorkou projektu s 
názvom Ja, moja škola, naše životné prostredie, vedie aj medzinárodný projekt Zelená 
škola.

Ďakovný list prevzala z rúk ministra životného prostredia aj Ing. Helena Nogová, 
za svoje dlhoročné mimoriadne zásluhy a prínos v štátnej správe v oblasti životného 
prostredia. 

Súčasťou programu bolo aj odovzdávanie rezortného ocenenia – Čestných uznaní 
generálnych riaditeľov a riaditeľov inštitúcií a organizačných zložiek v rezorte životného 
prostredia 23 nominovaným kandidátom. 

Ing. Zdenka Kelnarová zo sekcie vôd MŽP SR získala Čestné uznanie generálneho riaditeľa 
za dlhoročnú prácu v oblasti ochrany množstva a kvality povrchových a podzemných 
vôd a ich racionálneho využívania a tiež za celkový prínos v starostlivosti o životné 
prostredie.

(Zdroj: Komunikačný odbor MŽP SR)
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