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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: Kvetnica – jedna z prvých rezervácií na Slovensku (1876), dnes 
súčasť Národnej prírodnej rezervácie Velická dolina v Tatranskom národnom 
parku. V pozadí Gerlachovský štít (2 655 m n. m.), foto: Karol Demuth

Deň Zeme v envirorezorteDeň Zeme v envirorezorte
Vyčistiť korytá a brehy riek na Slovensku, zveľadiť okolie zá-

hrad a parkov, ale aj podporovať výchovno-vzdelávacie progra-
my pre deti a mládež. Aj takýmto spôsobom si rezort životného 
prostredia 22. apríla pripomenul Svetový deň Zeme. Cieľom 
týchto aktivít je vzbudiť záujem o životné prostredie a svojim 
aktívnym prístupom urobiť niečo pre svoje okolie. Práve Deň 
Zeme je vhodnou príležitosťou ako podnietiť verejnosť a riešiť 
globálne problémy našej planéty. 

Pracovníci Slovenskej agentúry životného prostredia so síd-
lom v Banskej Bystrici vyčistili okolie svojho pracoviska a zorga-
nizovali čistenie verejných priestorov na banskobystrickom sídlisku 
Sásová, v mestskej časti Podlavice a v spolupráci s Mestskými lesmi 
Banská Bystrica a Envirofuture, o. z., čistenie lokalít Laskomera a 
Urpína. K výzve SAŽP urobiť niečo pre svoje okolie sa pripojil aj 
Klaster Horehronie a Oblastná organizácia cestovného ruchu Nízke 
Tatry Juh jarným upratovaním prírody. Zároveň v SAŽP začala úvod-
ná časť školenia Ekologická stopa – výchova k trvalo udržateľnému 
rozvoju pre učiteľov materských škôl, základných a stredných škôl. 
Školenie je súčasťou kontinuálneho vzdelávania pedagógov a koor-
dinátorov environmentálnej výchovy. Žiakom základných a stred-
ných škôl bol určený interaktívny workshop Aká je vaša ekologická 
stopa? Program Zem je len jedna bol zostavený špeciálne pre deti 
v Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici. SAŽP spoločne s 
Fakultou prírodných vied Univerzity Mateja Bela uskutočnili prezen-
táciu zelených aktivít katedry životného prostredia a otvorili výstavu 
Dušana Beňu Portréty hmyzej ríše. Ďalšie workshopy sa uskutočni-
li v Krupine. V Bardejove vyhodnotili a predstavili práce výtvarnej 
a literárnej súťaže s názvom Odkazy Zemi.

Štátna ochrana prírody SR, Správa Chránenej krajinnej oblas-
ti Východné Karpaty v Medzilaborciach, vyhlásila akciu Vyčistime 
si Laborec. Do čistenia brehov rieky, zberu komunálneho odpadu a 
monitoringu divokých skládok popri vodnom toku sa zapojilo 13 obcí 
(Kochanovce, Veľopolie, Ľubiša, Hankovce, Koškovce, Hrabovec nad 
Laborcom, Brestov nad Laborcom, Radváň nad Laborcom, Volica, 
Čabiny, Krásny Brod, mesto Medzilaborce a Habura), pracovníci 
pridelení na aktivačné práce, základné školy a ďalší dobrovoľníci. 
Čistenie sa začalo v pondelok 22. apríla 2013 o 8. hodine a potrvá 
podľa možností a vývoja. Rezort pripravuje ďalšie podobné opatrenia 
v okolí niektorých vodných nádrží a tokov.

Zdroj: MŽP SR a SAŽP
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