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Na obálke: Zima na Španej Doline (foto: Andrea Luptáková)

V Bruseli ocenili hlavné 
mestá biodiverzity 2011

Päť víťazných miest národných súťaží Hlavné mestá biodiverzity prevzalo 
24. novembra 2011 v Bruseli ocenenie z rúk komisára EÚ pre životné prostredie 
Janeza Potočnika. Súťaž Hlavné mestá biodiverzity sa realizovala v rámci medzi-
národnému projektu Podpora ochrany prírody a biodiverzity v mestských oblas-
tiach: Európska cena Hlavné mesto biodiverzity okrem Slovenska prebiehala aj v 
Nemecku, Francúzsku, Maďarsku a Španielsku. Jednou z hlavných aktivít projektu 
bola podpora a motivácia mestských samospráv k ochrane prírody a biodiverzity. 

Pri príležitosti slávnostného odovzdávania ocenení komisár EÚ pre životné 
prostredie Janez Potočnik povedal: „Len vtedy bude možné zastaviť úbytok biodi-
verzity, ak si spoločnosť uvedomí jej nesmierny význam pre blaho a udržateľný 
rozvoj. Mali by sme dostať na našu stranu všetky európske dediny, mestečká 
aj veľkomestá, nakoľko tieto sú kľúčovými hráčmi pri ochrane biodiverzity na 
miestnej úrovni. A ešte navyše, samosprávy sú aj kľúčovými hráčmi pri tlmočení 
tohto odkazu priamo svojim občanom.“

Víťazom slovenskej súťaže sa stalo mesto Kremnica. Mesto získalo titul za aktív-
ny prístup k ochrane a tvorbe životného prostredia, ako aj za zaujímavé projekty 
realizované v tejto oblasti. 

Francúzsky víťaz národnej súťaže, mesto Montpellier dostalo toto ocenenie naj-
mä za príkladný program na ochranu biodiverzity pre roky 2010 – 2014. Nemecký 
víťaz súťaže, mesto Hannover zvíťazilo v národnej súťaži najmä vďaka ekovýchov-
ným aktivitám pre verejnosť. Maďarské mesto Szentes zvíťazilo aj kvôli úspeš-
nému, prírode blízkemu manažmentu vodného toku Kurca a ochrane pôvodných 
druhov v agrárnej krajine. Celkovým víťazom súťaže v Španielsku sa stala obec 
Puebla de Sanabria, predovšetkým za zavedenie úspešných plánovacích nástro-
jov a regulatívov, ktoré zabezpečujú udržateľný rozvoj tohto sídla. V roku 2011 sa 
do súťaže zapojilo 267 samospráv v 5 krajinách, z čoho na Slovensku sa zapojilo 
celkovo 25 miest a obcí (www.capital-biodiversity.eu).      Zdroj: REC

Primátorka Kremnice Zuzana Balážová preberá z rúk komisára EÚ pre životné 
prostredie Janeza Potočnika ocenenie Slovenské hlavné mesto biodiverzity 2011 

Zástupcovia víťazných miest súťaže Hlavné mestá biodiverzity 2011

Fo
to

: R
EC




