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Pri príležitosti Svetového dňa mokradí (1. február) pripravila Slovenská 
agentúra životného prostredia v Banskej Bystrici Týždeň mokradí, aby sa 
zvýšila informovanosť verejnosti o význame vzácnych mokraďových ekosys-
témov a potrebe ich ochrany.

Pri realizácii tohto osvetového podujatia, určeného žiakom základných škôl, mlá-
deži aj dospelým, SAŽP spolupracovala so Štátnou ochranou prírody SR – Správou 
Národného parku Nízke Tatry, Stredoslovenským múzeom Banská Bystrica a 
Komunitným centrom – Sásová.

Pre základné školy
V Tihányiovskom kaštieli v Radvani využili základné školy z blízkeho okolia 

možnosť zúčastniť sa bezplatného premietania filmov s tematikou mokradí, spo-
jených s následnou besedou o význame týchto ekosystémov. Filmy Obnova mok-
radí na Záhorí, Mokrade Slovenska, Mokrade, Skryté kráľovstvo vody, Horské a 
nížinné mokrade, Prenasledovaná bažina boli z videotéky SAŽP, pričom väčši-
na z nich pochádza z medzinárodného filmového festivalu o životnom prostredí 
Envirofilm. 

Mokrý svet mokradí
V Komunitnom centre – Sásová bolo premietanie filmov spojené so zábavnou 

prezentáciou Mokrý svet mokradí, ktorú pripravila odborná pracovníčka Správy 
Národného parku Nízke Tatry v Banskej Bystrici Ing. Daniela Domčeková. S touto 
aktivitou zašla aj priamo medzi žiakov viacerých škôl v Banskej Bystrici, kde peda-
gógovia prejavili záujem o takýto spôsob výučby. Žiaci nenútenou formou získali 
základné poznatky o tom, čo sú mokrade, v čom spočíva ich význam, aké rastliny 
a živočíchy tu žijú, prečo sú tieto oblasti chránené a kde v danej lokalite sa nachá-
dzajú. Vysvetľovanie podporené premietaním obrázkov striedali pohybové hry a na 
záver nechýbalo zhrnutie získaných poznatkov.

Týždeň mokradí

Zaujímavá prezentácia pútala pozornosť piatakov

Vo vstupných priestoroch Tihányiovského kaštieľa bola nainštalovaná výstava výtvarných prác 
s tematikou vody zo súťaže Zelený svet

Jednou z aktivít bolo porovnávanie rôznych druhov vody a jej vlastností

Tvorivé dielne 
V Komunitnom centre – Sásová využili školy aj ponuku tvorivých dielní, ktoré boli 

pre deti spestrením premietania. Žiaci sa zabavili pri papierovej „medzinárodnej“ 
hre, ktorej témou boli mokrade. Uplynutím siedmich dní sa Týždeň mokradí neskon-
čil. Školy môžu až do 22. marca využiť ponuku SAŽP na zmeranie vodnej stopy 
školy a zistenie, ako je na tom práve ich škola v porovnaní s inými školami mesta 
Banská Bystrica.        Iveta Lanáková

Premietanie filmov bolo spojené s besedou o tom, čo žiaci práve videli

Mokrý svet mokradí pripravila pre žiakov odborná pracovníčka Správy Národného parku Nízke Tatry
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V kenskej metropole Nairobi zasadala v dňoch 18. – 22. februára Riadiaca rada 
Programu OSN pre životné prostredie (UNEP). Hlavnou témou stretnutia je návrat 
k minuloročnej konferencii v Brazílii pod názvom „Rio+20: Od výsledkov k realizá-
cii.“ Slovensko zastupoval štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR 
Ján Ilavský. Rokovalo sa o aktuálnych i strategických témach v oblasti životného 

Štátny tajomník MŽP SR Ján Ilavský na zasadnutí Riadiacej rady UNEP
prostredia, trvalo udržateľného rozvoja a zelenej ekonomiky.

Ich presadzovaniu má pomôcť aj prechod na univerzálne členstvo, ktoré si vyžiada zmenu 
všetkých procedurálnych, finančných a organizačných otázok fungovania UNEP v budúcnosti. 
Je to prvý krok na ceste k posilneniu právomocí UNEP ako hlavnej environmentálnej inštitúcie 
OSN a zavedenie tohto členstva je v súlade s výsledným dokumentom The Future We Want, 
ktorý schválilo 67. zasadnutie VZ OSN ako hlavný výstup samitu Rio+20 v júni 2012 v Riu de 
Janeiro. Na základe rezolúcie sa členmi Riadiacej rady stáva 193 členských štátov OSN; jej 
prvým zasadnutím v novom zložení je práve aktuálne 27. stretnutie.

Štátny tajomník Ján Ilavský sa zúčastňoval na koordináciách vedúcich ministerských de-
legácií členských krajín EÚ a na viacerých bilaterálnych a multilaterálnych rokovaniach na 
rôzne environmentálne témy. Významné bolo jeho pracovné rokovanie so stálym tajomníkom 
Ministerstva životného prostredia a nerastných surovín Kenskej republiky Ali D. Mohamedom o 
rozvojovej pomoci v oblasti narábania a recyklácie odpadu, eliminácie znečisťovania ovzdušia 
vplyvom neustáleho nárastu dopravného zaťaženia v hlavnom meste Nairobi či možnosti využí-
vania solárnej energie a biomasy ako obnoviteľných zdrojov energie v kenských podmienkach. 
S riaditeľom regionálneho úradu pre Európu UNEP Janom Dusíkom diskutoval Ján Ilavský o 
budúcnosti UNEP-u po zavedení univerzálneho členstva a o potrebe koordinácie stanovísk krajín 
strednej a východnej Európy v rámci UNEP-u v záujme presadenia spoločných priorít.

Riadiaca rada (RR) je vrcholný orgán UNEP. Zasadá pravidelne raz za rok, striedavo riadne a 
mimoriadne. Vzhľadom na komplikovanú finančnú situáciu sa v súčasnosti zasadnutia organizu-
jú priamo v sídle UNEP v Nairobi. Spolu s Riadiacou radou vytvárajú účastníci na jej zasadnutí 
každý rok fórum, ktorého úlohou je posúdiť významné nové politické otázky v oblasti životného 
prostredia (Global Ministerial Environment Forum, GMEF).                   Zdroj: MŽP SR

Jedným z najdôležitejších zdrojov, poskytujúcich uce-
lené informácie o životnom prostredí je Správa o stave 
životného prostredia Slovenskej republiky, ktorú každo-
ročne už 19 rokov vydáva Ministerstvo životného prostre-
dia SR a jeho rezortná organizácia Slovenská agentúra 
životného prostredia. Je výsledkom práce širokého ko-
lektívu odborných pracovníkov nielen z rezortu životného 
prostredia, ale vzhľadom na prierezový charakter environ-
mentalistiky aj ďalších zainteresovaných rezortov – hlav-
ne pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, dopravy, výstav-
by a regionálneho rozvoja, hospodárstva, zdravotníctva, 
kultúry a v neposlednom rade Štatistického úradu SR.

Správa o stave životného prostredia svojím obsahom, 
sústredením a vyhodnotením veľkého objemu údajov a 
informácií má za cieľ podporovať environmentálne ve-
domie spoločnosti a záujem o starostlivosť o životné 
prostredie, systematicky zvyšovať environmentálnu 
zodpovednosť obyvateľov Slovenska, ako aj podporovať 
účasť  verejnosti v rozhodovacích procesoch týkajúcich 
sa životného prostredia. Obsahovo je zameraná na zhod-
notenie stavu a vývoja zložiek životného prostredia, 

Nová Správa o stave životného prostredia SR
situácie v oblasti ochrany prírody, mestského a vidiec-
keho životného prostredia. Popisuje hlavné kumulatívne 
problémy v životnom prostredí. Samostatná kapitola je 
venovaná popisu vplyvov jednotlivých hospodárskych 
odvetví na životné prostredie, ako aj dôsledkom mno-
hokrát zhoršeného stavu životného prostredia vo forme 
vplyvov na zdravie človeka a vznik živelných pohrôm.  
Existujúca situácia vyvoláva potrebu aktívnej reakcie na 
úrovni uplatňovania rôznych nástrojov starostlivosti o ži-
votné prostredie. Správa prináša informácie napr. o pro-
cese posudzovania vplyvov na životné prostredie, integ-
rovanej prevencii a kontrole znečisťovania, uplatňovaní 
nástrojov environmentálneho manažérstva, financovaní 
starostlivosti o životné prostredie. Správa poskytuje aj 
prehľad o medzinárodných aktivitách v starostlivosti o 
životné prostredie. 

Konkrétne zistenia za rok 2011 prináša najnovšia 
Správa o stave životného prostredia Slovenskej repub-
liky, prístupná na www. enviroportal.sk a na stránke 
ministerstva životného prostredia http://www.minzp.sk/
files/dokumenty/svk11s.pdf.                Zdroj: SAŽP

Štátny tajomník MŽP SR Ján Ilavský v Nairobi




