
 4 Výročia a etapy vývoja novodobej 
  environmentalistiky

 8 V novom školskom roku ,,ekologickým   
  smerom“

 11 Toto sme asi nechceli...

 12 Putovanie prírodou ako detektívka

 14 Dokedy sa bude na Slovensku posudzovať  
  vplyv na územia NATURA 2000 
  bez metodiky a kvalifikácie?

 16 Európsky týždeň mobility 
  aj v Banskej Bystrici

 18 Integrovaný manažment krajiny pomôže 
  Východoslovenskej nížine

 20 Patríme do Európy?

 23 Anton Janitor: Životné prostredie 
  to nie je slovná hračka

 24 Klenotnica Zeme

 26 Gesäuse Alpen

 28 Tvorba acidifikácie v prostredí banského 
  odpadu a možnosti jej eliminácie

 31 Čoraz viac Slovákov odovzdáva 
  elektroodpad do zberu

 32 Historické základy environmentalizmu 
  a environmentálneho práva (XLIX.)

 34 Od kvality dopravnoinžinierskych 
  podkladov závisí aj ochrana 
  životného prostredia

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.
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Na obálke: Masív Belianskych Tatier (Havran, Nový, Muráň) od poľskej dedinky 
Lapszanka (foto: Ivona Cimermanová)

Predstavujeme
prvého štátneho tajomníka 
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Brusel odsúhlasil vodárenský projekt Brusel odsúhlasil vodárenský projekt 
na hornej Nitrena hornej Nitre

Zabezpečiť zber a čistenie odpadových vôd v siedmich aglomeráciách 
hornej Nitry, znížiť znečistenie povrchových a podzemných vôd a zlepšiť tak 
kvalitu životného prostredia v tejto oblasti. To je hlavným cieľom doteraz naj-
väčšieho vodárenského projektu za 102 mil. eur, podporeného z európskych 
peňazí. Projekt splnil podmienky Operačného programu Životné prostredie 
v rámci envirorezortu. Príspevok EÚ z Kohézneho fondu je 55,2 mil. eur a 
ďalších 9,7 mil. eur pribudne zo štátneho rozpočtu SR. 

Prijímateľom zodpovedným za realizáciu projektu Čistiareň odpadových vôd Sever 
je Západoslovenská vodárenská spoločnosť. Projekt pomôže dobudovať a zosilniť 
sieť 3 komunálnych čistiarní odpadových vôd (ČOV) v Topoľčanoch, Partizánskom a 
Bánovciach nad Bebravou. Tým sa v týchto mestách, ako aj v Bošanoch, Solčanoch, 
Kovarciach a Veľkých Uherciach zabezpečí zber a čistenie odpadových vôd. Na 
tieto ČOV sa napojí vyše 115-tisíc obyvateľov s bežnou spotrebou. Zároveň sa zvýši 
pripojenie na verejnú kanalizáciu, keď sa vybuduje cez 78-tisíc metrov kanalizácie, 
49 čerpacích staníc a vyše 18-tisíc metrov výtlačného kanalizačného potrubia. Na 
novovybudovaný kanalizačný systém sa pripojí cez 11-tisíc obyvateľov.  

Prvým veľkým schváleným vodárenským projektom bol projekt skupinovej kana-
lizácie Ružomberok a ČOV Liptovské Sliače. Ten predložila Vodárenská spoločnosť 
Ružomberok v celkovej hodnote 26,7 mil. eur. Nasledoval projekt Trenčianskej vodá-
renskej spoločnosti za vyše 83 mil. eur a Považskej vodárenskej spoločnosti za 66 
mil. eur. Tieto projekty pomáhajú napĺňať záväzok SR voči Európskej únii, zabezpe-
čiť kanalizáciu pre obce a mestá nad 2 000 obyvateľov do roku 2015.

Zdroj: MŽP SR




