
 4 Jubileum Botanickej záhrady Univerzity
  Komenského

 4 Svetový deň mokradí a bratislavskí šiestaci

 5 II. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou   
  SEA/EIA 2012

 5 Interaktívna mapa projektov realizovaných 
  z fondov EÚ 

 6 Eurokomisár pre životné prostredie na Slovensku 
  po 10 rokoch

 8 Zákon o environmentálnych záťažiach konečne
  schválený

 11 Environmentálny fond prednostne slúži obciam

 12 Integrovaná priemyselná politika vo veku 
  globalizácie 

 15 Park pátra Mateja Linčovského

 16 Významné zistenia v hodnotení životného    
  prostredia SR (2)

 18 Poodhalené tajomstvá podzemných húb Slovenska

 20 Podpora ochrany lokalít NATURA 2000
  začlenením do systému ekologickej stability

 21 Príležitosti pre mestské životné prostredie

 22 Využitie informačných technológií 
  v dokumentáciách starostlivosti o mestské životné  
  prostredie

 24 Polychlórované bifenyly v elektrických 
  zariadeniach

 25 Kedy budú krajské programy odpadového 
  hospodárstva?

 25 Rozvojová pomoc Moldavsku s nakladaním odpadu

 26 Najpozoruhodnejší spevavec – vodnár potočný

 28 Dobříšska konferencia ministrov životného
  prostredia otvorila cestu k udržateľnejšej 
  budúcnosti Európy

 30 Pestrofarebná planéta

 32 Historické základy environmentalizmu 
  a environmentálneho práva (XLVI.)

 34 IFAT ENTSORGA – najvýznamnejší veľtrh 
  pre environmentálne inovácie a služby
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Záverečná etapa projektu TICAD
Rozvoj povodia rieky Tisa

Východiskom projektu TICAD – Tisa Catchment Area 
Development (Rozvoj povodia rieky Tisa) je medzinárodná 
iniciatíva CEMAT (Európska konferencia ministrov zod-
povedných za regionálne a priestorové plánovanie). 
V intenciách Hlavných princípov pre trvalo udržateľný 

priestorový rozvoj európskeho 
kontinentu bola na 13. zasadaní 
Európskej konferencie ministrov 
zodpovedných za územné plánova-
nie v Ľubľane v roku 2003 prijatá 
Iniciatíva o trvalo udržateľnom priesto-
rovom rozvoji povodia rieky Tisy, pod-
písaná kompetentnými ministrami 
Maďarska, Rumunska, Federácie 
Srbska a Čiernej Hory, Slovenska 
a Ukrajiny. Zúčastnené strany sa 
dohodli, že sa budú podieľať na 
vypracovaní vízie integrovaného 
cezhraničného priestorového roz-
voja územia povodia rieky Tisy. 
Pre dosiahnutie tohto cieľa je 
potrebná spoločná Stratégia trvalo 
udržateľného priestorového rozvoja po-

vodia rieky Tisy, čo je predmetom riešenia uvedeného projektu. 
Projekt TICAD v rámci Operačného programu Juhovýchodná Európa (SEE Programme) 

realizovalo 15 partnerov z krajín povodia rieky Tisa. Za Slovenskú republiku dvaja 
partneri: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Slovenská 
agentúra životného prostredia. Projekt bol schválený v júni 2009 a ukončený vo 
februári 2012 na záverečnej konferencii v Cluj Napoca (Rumunsko). 

V projekte sa realizovali tieto aktivity:
• vytvorenie spoločnej databázy informácií o území;
• analýza súčasného stavu a perspektívy rozvoja územia: národné štúdie a 

integrované zhodnotenie povodia rieky Tisa;
• vypracovanie spoločnej stratégie vo vzťahu k vzájomne prepojeným cieľom 

vodného hospodárstva, využívania krajiny, ochrany prírody a krajiny, sociál-
nej a technickej infraštruktúry;

• vypracovanie pilotných projektov reprezentujúcich typické problémy územia;
• formulovanie odporúčaní: na národnej, regionálnej  a miestnej úrovni, a odpo-

rúčaní pre európsku politiku;
• šírenie záverov, výsledkov a výstupov projektu.

Podrobnejšie informácie o projekte sú zverejnené na www.see-ticad.eu. 
Ing. arch. Jozef Macko, SAŽP

Workshop Levoča – exkurzia na Spišskom hrade

Pilotný projekt PiP1


