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20 rokov SAŽP

• realizácia opatrení na ochranu a racionálne využívanie prírodných zdrojov, zabez-
pečovanie ekologickej stability a biodiverzity,

• formovanie environmentálneho povedomia obyvateľstva, osobitne detí a mlá-
deže, v rámci environmentálnej výchovy každý rok organizovanie medzinárod-
ného festivalu filmov o životnom prostredí – Envirofilm a vydávanie časopisu 
Enviromagazín.

Zdroj: SAŽP  

Slovenská agentúra životného prostredia si pripomenula 20. výročie svojho založenia. Táto rezortná organizácia ministerstva život-
ného prostredia vznikla 17. mája 1993 na základe rozhodnutia vtedajšieho ministra životného prostredia. SAŽP so sídlom v Banskej 
Bystrici začala oficiálne svoju činnosť 1. júla 1993. Prevzala niektoré odborné činnosti, ktoré pred vznikom Ministerstva životného 
prostredia SR v r. 1992 zabezpečovala Slovenská komisia pre životné prostredie. Nahradila aj federálny Ústav pre životné prostredie 
a ďalších vyše 30 odborných rozpočtových organizácií.

Vláda Slovenskej republiky dala SAŽP za úlohu „dobudovať ju tak, 
aby bola schopná zabezpečovať a koordinovať odborné úlohy ochrany 
a tvorby životného prostredia“. SAŽP v úlohe „obstála“ a úspešne plní 
už 20 rokov množstvo úloh z národných environmentálnych akčných 
programov, stratégií, koncepcií a programov jednotlivých sektorov sta-
rostlivosti o životné prostredie. 

SAŽP postupne pribúdali nové odborné úlohy, vyplývajúce z uzne-
sení vlády SR a Národnej rady SR,  pristúpenia SR do Európskej únie, 
Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), Európskej 
environmentálnej agentúry, ďalších medzinárodných inštitúcií a z via-
cerých medzinárodných dohovorov v gescii MŽP SR.

SAŽP v roku 2013 – to sú vysokokvalifikovaní odborníci, pracujúci 
dnes na environmentálnych úlohách v 4 centrách: Centre environmen-
talistiky a informatiky,  Centre tvorby krajiny, environmentálnej výchovy 
a vzdelávania, Centre odpadového hospodárstva a environmentálneho 
manažérstva a  Centre plánovania prírodných a energetických zdrojov.  
To, čo ich všetkých spája, je  starostlivosť o životné prostredie.  

S ktorými aktivitami SAŽP sa stretáva verejnosť najčastejšie?
• hodnotenie environmentálnej situácie na Slovensku: zhromažďova-

nie, vyhodnocovanie a zverejňovanie súhrnných údajov o environ-
mentálnej situácii, jej príčinách a dôsledkoch,

• budovanie a prevádzkovanie informačných systémov starostlivosti 
o životné prostredie, vývoj, technická realizácia a prevádzka jednotlivých progra-
mových aplikácií, kompletných informačných systémov, 

• plánovanie starostlivosti o životné prostredie v mestách a na vidieku, zachovanie 
hodnôt vidieckej krajiny a jej sídiel, charakteristického vzhľadu krajiny,

• spracúvanie a vyhodnocovanie informácií o vzniku odpadu, nakladaní s ním a jeho 
likvidácii,

• environmentálne označovanie produktov,

Návštevníci Dňa otvorených dverí envirorezortu 1. júna 2013 sa živo zaujímali o aktivity SAŽP
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Cenu ministra za mimoriadne výsledky a dlhoročný prínos v starostlivos-
ti o životné prostredie získali navrhovaní kandidáti Andrej Stollmann, Alena 
Trančíková, Juraj Námer, Ladislav Podkonický, Vladimír Kocian a Mária 
Merešová. Cenu ministra za kolektív si  prevzali Geoanalytické laboratóriá 
Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Spišskej Novej Vsi a Základná 
škola Janka Kráľa, Liptovský Mikuláš.      

Tohtoročnými držiteľmi čestného uznania sú: Holmok Aladár, Kello Igor, 
Štefan Elek, Anna Ďuricová, Mikuláš Kovaľ, Svätopluk Čepelák a za kolektív – 
Klub priateľov Pieninského národného parku. 

Ďakovný list in memoriam bol udelený Štefanovi Soľavovi.
Možnosť oceniť tých, ktorí najaktívnejšie prispievajú k ochrane a skvalit-

neniu životného prostredia, ponúka ministerstvo životného prostredia občian-
skym združeniam, obciam, podnikom, kolektívom, ale aj jednotlivcom z radov 
širokej verejnosti.

Cena ministra životného prostredia sa udeľuje ako nefinančné čestné oce-
nenie za mimoriadne výsledky alebo dlhoročný prínos v starostlivosti o životné 
prostredie a rozvoji environmentalistiky už od roku 1999. Minister životného 
prostredia SR udeľuje cenu na odporúčanie osobitnej hodnotiacej komisie.

Zdroj: odbor komunikácie MŽP SR

Cena ministra životného prostredia 2013

Slávnostné odovzdanie ocenení Cena ministra životného prostredia 2013
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Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia si z rúk ministra životného prostredia Petra Žigu 4. júna prebrali ocenenie Cenu ministra 
životného prostredia, čestné uznanie a ďakovný list šestnásti nominovaní kandidáti. 




