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S ministrom Józsefom Nagyom S ministrom Józsefom Nagyom 
na Envirofilmena Envirofilme

Beseda s ministrom životného prostredia SR a od-
borníkmi sa stala tradičnou súčasťou sprievodných 
podujatí Medzinárodného festivalu filmov o životnom prostre-
dí Envirofilm, ktorého 17. ročník sa konal v Banskej Bystrici 
a ďalších festivalových mestách od 16. do 21. mája 2011 

(pozri s. 8 – 9). Na verejnosťou očakávanej besede 
na tému pripravovaného zákona o ochrane prírody, 
zonácie TANAP-u, počtu a kvality chránených úze-
mí na Slovensku sa okrem ministra Józsefa Nagya 
zúčastnili Rastislav Rybanič (MŽP SR), Ján Zuskin 
(ŠOP SR), Ján Topercer (UK, Botanická záhrada), 
Marián Jasík (Inštitút ochrany prírody). Moderovala 
Zora Paulíniová. Záujem verejnosti o besedu bol 
veľký, diskusia zaujímavá a prínosná. Súčasťou 
podujatia bola aj ukážka slovenského filmu Strážca 
divočiny, ktorý súťažil na tohtoročnom Envirofilme. 
Minister uviedol, že do roku 2020 by národné par-
ky mali mať minimálne 50 % územia v bezzásahovej 
zóne. „Najdôležitejšie je, aby sme nahradili kvantitu 
kvalitou,“ povedal.

Slovensko predsedá Slovensko predsedá 
Karpatskému dohovoruKarpatskému dohovoru 

Stretnutie predstaviteľov 7 krajín karpatského regiónu ve-
nované Rámcovému dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom 
rozvoji Karpát (Karpatský dohovor) sa uskutočnilo v Bratislave 
25. – 27. mája 2011. Predstavitelia 7 zmluvných strán 
Karpatského dohovoru (Česko, Maďarsko, Poľsko, 
Rumunsko, Slovensko, Srbsko a Ukrajina) prijali dva 
nové dodatky (protokoly), ktoré sa týkajú dôležitých 
otázok budúceho rozvoja karpatského regiónu – 

Protokol o trvalo udržateľnom obhos-
podarovaní lesa a Protokol o trvalo 
udržateľnom cestovnom ruchu. Prijatím 
protokolov sa zmluvné krajiny zavia-
zali k aktívnej podpore trvalo udržateľ-
ného obhospodarovania a k ochrane 
karpatských lesov a k maximalizácii 

pozitívnych prínosov cestov-
ného ruchu na ekosystémy, 
ekonomický a sociálny roz-
voj Karpát. 

Minister životného pro-
stredia József Nagy ocenil, 
že SR vnieslo do dohovoru 
medzirezortnú spoluprácu. 
Minister dopravy Ján Figeľ 
(KDH) podpísal Protokol o trvale udrža-
teľnom cestovnom ruchu a minister pô-
dohospodárstva Zsolt Simon (Most-Híd) 
Protokol o trvalo udržateľnom obhospoda-
rovaní lesa.

Zároveň Slovenská republika preberala pred-
sedníctvo Karpatského dohovoru od Rumunskej republiky, 
ktoré potrvá do roku 2014. Garantom je Ministerstvo 
životného prostredia SR.

Ocenenia ministra životného Ocenenia ministra životného 
prostredia 2011prostredia 2011 

Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia 
(5. jún) minister životného prostredia SR odovzdal 
viacero nefinančných cien a ocenení 
pre tých, ktorí svojimi činmi a aktivitami 
prispeli k starostlivosti o životné prostre-
die, k zvýšeniu environmentálneho pove-
domia či ochrane životného prostredia na 
Slovensku. Minister József Nagy odovzdal 
30 ocenení, a to: Cenu ministra, Čestné uznania a 
Ďakovné listy za mimoriadne výsledky, dlhoročný 
prínos v starostlivosti o životné prostredie a za 
rozvoj environmentalistiky na Slovensku 
(pozri s. 6 – 7). Nominácie mohli poslať 
odborné a občianske združenia, aj širo-
ká verejnosť. Cena ministra sa udeľuje 
obciam, podnikom, občianskym združe-
niam, jednotlivcom alebo kolektívom.

Počas slávnostného udeľovania 
ocenení si prevzali výhry aj zástupcovia 
troch víťazných škôl, zapojených do projektu Vyčistime si 

Slovensko, a to Základná 
ško la  Turn ianska 10, 
Bratislava, Základná ško-
la v Lysici 22, Žilina a 
Základná škola, Školská 
8, Spišské Bystré. So svo-
jimi aktivitami a projektmi 
sa do súťaže zapojilo 470 
škôl z celého Slovenska. 
Súčasťou slávnostného 
programu bolo aj udelenie 
environmentálnej značky EÚ 
Eco Label zástupcovi ak-
ciovej spoločnosť SHP 
Slavošovce – 2 produktom 
zo skupiny „paper tissue“ 
(papierové obrúsky).
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O environmentálnej informatike O environmentálnej informatike 
na Enviro-i-Fóre 2011na Enviro-i-Fóre 2011

V poradí 7. ročník odbornej konferencie o environ-
mentálnej informatike Enviro-i-Fórum 2011 sa konal v 
priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene 7. a 8. 
júna 2011. Konferenciu pod záštitou Ministerstva 
životného prostredia SR organizuje Slovenská 
agentúra životného prostredia v spolupráci s TU 
Zvolen. Medzinárodné aktivity v oblasti budovania 
a prepájania informačných systémov životného 
prostredia v Európe, Informačné a komunikačné 
technológie, eGovernment či informatizácia verej-
nej správy; INSPIRE, geoportály, ale aj environ-

mentálne účtovníctvo Európskej environmentálnej 
agentúry a i., boli programovými blokmi tohtoroč-
ného Enviro-i-Fóra. Účastníci konferencie získali in-
formácie o aktuálnej situácii v iniciatívach a aktivi-
tách smerujúcich k vybudovaniu moderných foriem 
získavania, zberu, vyhodnocovania a sprístupňova-
nia informácií o životnom prostredí na európskej 
úrovni, ako aj na úrovni členských štátov Európskej 
únie, prezentáciu riešení projektov s environmentál-
nym zameraním a o mnohých ďalších novinkách zo 
sveta environmentálnej informatiky (pozri http://
enviroforum.sazp.sk/). Podujatie si za 7 rokov svojej 
existencie získalo mnoho priaznivcov v radoch odbornej 
verejnosti, verejnej správy, samosprávy, vedeckých inšti-
túcií, škôl, súkromných spoločností, tvorcov informačných 
systémov o životnom prostredí, ako aj v radoch koncových 
užívateľov. 

Zdroj: MŽP SR, SAŽP
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Účastníkom konferencie sa na úvod prihovoril generálny riaditeľ SAŽP 
Mgr. Daniel Schmidtmayer

Predstavitelia 7 krajín karpatského regiónu v Bratislave (máj 2011)

Minister J. Nagy a ďalší účastník besedy R. Rybanič z MŽP SR

Výber nebol jednoduchý a minister verí, že ocenenia dostanú postupne tí, ktorí 
považujú ochranu životného prostredia za svoje životné poslanie




