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Na obálke: Oslava biodiverzity vo Fiľakove (foto: Jozef Klinda)

Minister Žiga na konferencii RIO+20 Minister Žiga na konferencii RIO+20 
diskutoval aj o našich horáchdiskutoval aj o našich horách

Voda ako jedna z top tém celej konferencie 
OSN o trvalo udržateľnom rozvoji RIO+20 bola 
predmetom bilaterálneho rokovania medzi slo-
venským ministrom životného prostredia Petrom 
Žigom a výkonným tajomníkom EHK OSN Svenom 

Alkalajom. Diskutovali aj o možnosti predĺženia pôsobenia Medzinárodného centra na 
hodnotenie vôd IWAC na Slovensku. Či sa tak stane, bude známe po podpise memo-
randa ešte počas tohto roku. IWAC by tak pôsobil na Slovensku až do roku 2015.

Minister Peter Žiga na stretnutí s výkonným tajomníkom EHK OSN vyjadril po-
zitívny prístup Slovenska k problematike vôd, ktorá je jednou z environmentálnych 
priorít Slovenska. Zo strany EHK OSN je záujem o predĺženie pôsobenia IWAC na 
Slovensku aj na ďalšie obdobie. Tento záujem potvrdila aj tajomníčka Dohovoru o 
vodách Francesca Bernardini, pri svojej návšteve na Slovensku v máji tohto roku. 
Taktiež ho odporučil a vysoko pozitívne hodnotil aj vtedajší výkonný tajomník EHK 
OSN Ján Kubiš. Slovenský minister životného prostredia sa tiež stretol so zástup-
com GEF Program Manager/Sr. Water Resources Management Specialist Ivanom 
Závadským, s ktorým prediskutovali možnú spoluprácu v budúcnosti.

Vo svojom prejave v rámci sprievodnej akcie konferencie RIO+20 Regionálna 
spolupráca v horských oblastiach, od Ria po Rio a ďalej, minister potvrdil úsilie 
Slovenskej republiky, ako predsedajúcej krajiny Karpatského dohovoru, aktívne pod-
porovať spoluprácu v oblasti ochrany a trvalo udržateľného využívania a prístup k 
využívaniu a zdieľaniu genetických zdrojov. Zároveň podporil prebiehajúci proces za-
vádzania protokolov pre konkrétnu spoluprácu pri ochrane lesov v Karpatoch, rozvoji 
cestovného ruchu, dopravy a ochrane biologickej bezpečnosti.

V rámci Karpatského dohovoru Slovensko zvýšilo spoluprácu aj na lokalite 
Svetového prírodného dedičstva – Karpatské bukové pralesy. Táto spoločná lokalita 
Svetového prírodného dedičstva bola v minulom roku rozšírená o novú samostatnú 
časť – Staré bukové lesy Nemecka. Cieľom tohto kroku je výmena skúseností o 
ochrane pralesov a spoločný manažmentový plán územia.

Spoločnou víziou členských štátov Karpatského dohovoru je úsilie o komplexnú 
stratégiu a spoluprácu za účelom zabezpečenia ochrany a trvalo udržateľného 
rozvoja Karpát.

V posledný deň konferencie RIO+20 minister Peter Žiga vystúpil so záverečným 
prejavom. Hovoril o zásadnej úlohe, ako nájsť vhodnú rovnováhu medzi hospodár-
skym rozvojom a ochranou vzácnych prírodných zdrojov. Predstava zelenej ekonomi-
ky v spojení s konkrétnymi a špecifickými opatreniami ponúka jedinečnú príležitosť 
na zabezpečenie hospodárskeho rozvoja založeného na racionálnom využití zdrojov a 
pritom zároveň riešiť sociálne otázky, hlavne posilnenie tvorby pracovných miest.

Zdroj: MŽP SR
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