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Spravodajstvo

Dni vidieka 
v Národnej rade Slovenskej republiky
Dni vidieka v Národnej rade SR sú už tradičným po-

dujatím, ktoré pravidelne organizuje občianske združenie 
Vidiecky parlament na Slovensku v spolupráci s Výborom 
NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a 
Kanceláriou NR SR.  

Podujatie vytvára priestor na neformálne rozhovory o 
problémoch slovenského vidieka, možnostiach ich riešenia, 
rozmanitých aktivitách zameraných na zlepšenie podmie-
nok života na vidieku.

29. novembra 2012 sa konal 11. ročník Dní vidieka NR 
SR s mottom „Ženy do voza i do koča“, ktorý oficiálne otvo-
rila podpredsedníčka NR SR Jana Laššáková. Vo svojom 
príhovore, okrem iného, vyzdvihla i význam súťaže Dedina 
roka v systéme podpory rozvoja a prezentácie slovenského 
vidieka.

Slovenská agentúra životného prostredia prezentovala 
na podujatí svoje aktivity, týkajúce sa starostlivosti o vidiec-

ke životné prostredie so zameraním na Program obnovy de-
diny. Už od 26. novembra 2012 do 30. novembra 2012 si 
mohli návštevníci výstavných priestorov NR SR prezrieť pa-
nelovú výstavu súťaže Dedina roka 2011, ktorá predstavuje 
obce ocenené v šiestom ročníku národnej súťaže Dedina 

roka. Táto je ukážkou snahy priblížiť sa obnove obcí na eu-
rópskej úrovni, pričom má upozorniť verejnosť a politikov na 
význam vidieka a upevniť jeho postavenie v spoločnosti. Po 
skončení podujatia výstava putovala do centrály generálne-
ho partnera súťaže Dedina roka – COOP Jednota Slovensko 
na Bajkalskej ulici č. 25 v Bratislave, kde bude pre návštev-
níkov prístupná až do konca januára 2013.

Súčasťou 11. ročníka Dní vidieka bolo aj diskusné fórum, 
na ktorom mali možnosť rokovať experti z oblasti rozvoja vi-
dieka so zákonodarcami na témy vidiek a vidiecka krajina. 

Zdroj: SAŽP

Dni vidieka otvorila podpredsedníčka Národnej rady SR Jana Laššáková

Podpis dohody 
o udržateľnosti 
projektu PLUSK
Dohodu o udržateľnosti spoločného slovensko-

poľského projektu cezhraničnej spolupráce PLUSK 
na hraničných vodách Orava, Poprad  a Dunajec 
podpísali vo štvrtok 22. novembra 2012 predstavite-
lia Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., 
Banská Štiavnica a Regionálneho úradu vodného hos-
podárstva v Krakove. 

Predmetom projektu, realizovaným v rokoch 2009 
– 2011 v celkovej hodnote 1 mil. 850 tis. eur, bolo 
vytvorenie informačného systému s internetovým 
portálom www.plusk.eu a rozsiahlym dátovým softvé-
rom, ktorý poskytuje cenné informácie využiteľné pri 
územnom plánovaní a rozvojových aktivitách sloven-
ských i poľských regiónov v povodiach  hraničných 
vodných tokov Orava, Poprad a Dunajec. Informačný 
systém poskytuje  údaje o kvantite i kvalite vôd na 
týchto vodných tokoch, informuje  o zdrojoch vypúš-
ťania odpadových vôd do vodných tokov, o pôdnych 
i vodných biotopoch, mokradiach a celom hydroeko-
logickom komplexe. To znamená, že z poskytnutých 
údajov je napríklad možné dozvedieť sa aj to, či sa dá 
na vodný tok pripojiť čistiareň odpadových vôd alebo 
či je možné vodu z vodného toku odoberať, resp.  ju do 
neho vypúšťať tak, aby sa dobrý stav vodného toku 
nezhoršil. Výhodou je, že obsah stránky sa operatívne 
aktualizuje, a tak stránka pomáha nielen profesionál-
nym správcom tokov, ale aj obciam, samosprávam, 
úradom a  investorom.

V súvislosti s podpisom dohody, v ktorej sa slo-
venskí a poľskí vodohospodári dohodli, že informačný 
systém budú udržiavať aj naďalej, šéf Slovenského 
vodohospodárskeho podniku, š. p., Ing. Marián Supek 
povedal:  ,,Záujem nás vodohospodárov na slovenskej 
i poľskej strane je, aby tento projekt pokračoval, aby 
dochádzalo k permanentnej výmene údajov a ich pra-
videlnej aktualizácii – či už v otázkach kvality vody 
alebo protipovodňovej ochrany.“ 

Predstavitelia poľských vodohospodárov z Krakova 
počas dvojdňovej návštevy Banskej Štiavnice sfárali aj 
do dedičnej odvodňovacej štôlne Glanzenberg a oboz-
námili sa s jedinečnou históriou využívania vodnej 
energie v štiavnickom baníctve.

Mgr. Ľuboš Krno, hovorca SVP, š. p. 

Dohodu o udržateľnosti spoločného slovensko-poľského 
projektu cezhraničnej spolupráce podpísal generálny ria-
diteľ SVP, š. p., Banská Štiavnica  Ing. Marián Supek a 
riaditeľka Regionálneho úradu vodného hospodárstva v 
Krakove Joanna Slusarczyk

Ďalšia stanica na výmenu batérií 
Ambície GreeWay Operatora, a. s., pokračovať v naštar-

tovanom procese integrácie elektromobility do každoden-
ného života, dokazuje odovzdanie do prevádzky v poradí 

už druhej stanice na výmenu batérií pre elektrododávky 
do 3,5 t. v Nitre na Cabajskej ceste 10, stanica bude slú-
žiť prevažne partnerovi projektu a budúcemu klientovi, 
spoločnosti pre veľkodistribúciu liekov a zdravotníckeho 
materiálu MED-ART, spol. s r. o. 

Spustenie prevádzky stanice poskytne tejto spoloč-
nosti reálnu skúsenosť  z využitia komplexných služieb 
elektromobilného operátora. Každá výmena batériového 

boxu na stanici GW za plne nabitý poskytne autu ďalších 
200 km dojazdu. Vďaka týmto výmenám nie je elektromo-
bil prakticky vôbec limitovaný počtom kilometrov, ktoré 
môže denne najazdiť, čím sa z ekologickej alternatívy pre-
vádzky stáva aj ekonomická. Výmena prebieha v limite 
7 min., a preto nedochádza k  zbytočnému zdržaniu pri 
nabíjaní. Stanica v Nitre je vybudovaná v existujúcej po-
lyfunkčnej hale, poskytuje rovnaký komfort, technológiu a 
počet batériových boxov ako bratislavská mobilná verzia 
stanice, ktorá  bola otvorená v novembri.  Rozmery haly 
umožňujú v budúcnosti umiestnenie ďalších 12 boxov ba-
térií, bez ďalších  zásahov do konštrukcie haly. Spoločnosť 
GreenWay Operator plánuje v najbližšom období otvoriť 
ďalšie stanice na výmenu batérií a tým vytvoriť sieť, po-
trebnú na ďalší rozvoj elektromobility.

Podnikateľský model GreenWay Operatora integruje 
všetky súčasti elektromobility (stanice, energiu, flotilu, 
servis, monitoring a call-centrum) ,,pod jednou strechou“. 

Zdroj: GreenWay Operator, a. s.




