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Starostlivos� o životné prostredie

kom čoho došlo k obojstrannému preliatiu ochranných povodňových hrádzí vybudovaných na tejto rieke.

Ekonomika starostlivosti
o životné prostredie

Starostlivos�
o životné prostredie

Štátny rozpočet

Finančné prostriedky súvisiace s ochranou a tvorbou životného prostredia boli poskytované zo štát-
neho rozpočtu Slovenskej republiky (ŠR SR) formou dotácií prostredníctvom rozpočtových kapitol prís-
lušných ministerstiev, prípadne príslušných štátnych  fondov (Štátneho fondu životného prostredia, Štát-
neho vodohospodárskeho fondu, Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia). Na celkovej sume investičných
finančných prostriedkov 1 826 897,4 tis. Sk sa MŽP SR podie�alo čiastkou 966 561 tis. Sk (53,0 %) na
zvyšku, t.j. 860 336,4 tis. Sk (47,0 %) sa podie�alo Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
(MP SR) sumou 334 856 tis. Sk (18,3 %), Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
(MS SR) 13 687 tis. Sk (0,7 %), Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (MO SR) 224 294 tis. (12,3 %),
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (MK SR) 15 834 tis. Sk (0,9 %), Ministerstvo zdravotníctva
Slovenskej republiky (MZ SR) 218 445 tis. Sk (12,0 %), Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
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Starostlivos� o životné prostredie

(MH SR) 18 411,9 tis. Sk (1,0 %), Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) 11 691,6 tis. Sk
(0,6 %), Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (MŠ SR) 4 350 tis. Sk (0,2 %), Ministerstvo dopravy,
pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (MDPaT SR) 9 010 tis. Sk (0,5 %) a Ministerstvo financií
Slovenskej republiky (MF SR) 9 756,9 tis. Sk (0,5 %). Preh�ad environmentálnych investícií financo-
vaných zo štátneho rozpočtu je uvedený v nasledujúcej tabu�ke.

Tabu�ka č. 157: Environmentálne investície rezortov SR financované zo štátneho rozpočtu
za rok 1998 (tis. Sk)
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Starostlivos� o životné prostredie

Štátny fond životného prostredia (ŠFŽP) je významným
zdrojom financovania environmentálnych akcií. V roku 1998
bolo po odporučení Radou fondu schválených ministrom životného prostredia SR celkom 1 132 žiadostí
(1 037 v roku 1997) o prostriedky fondu. Na základe vydaných rozhodnutí boli uzavreté dohody o poskyt-
nutí prostriedkov z fondu v celkovej výške 1 405 256 tis. Sk (1 184 427 tis. Sk v roku 1997). V jed-
notlivých sekciách boli poskytnuté prostriedky nasledovne:

Tabu�ka č. 158: Preh�ad poskytnutých finančných prostriedkov zo ŠFŽP v roku 1998

V preh�ade príslušnej sekcie sú zahrnuté aj dotácie poskytnuté na likvidáciu následkov škôd z po-
vodní, a to 5 dotácií na ČOV a 1 dotácia na skládku odpadov v celkovej výške 7,5 mil. Sk. Na likvidáciu
priamych následkov havarijného znečistenia životného prostredia boli na základe vydaného rozhodnutia
ministra životného prostredia uvo�nené prostriedky fondu na 1 akciu, vo výške 5 mil. Sk (v roku 1997
na 4 akcie vo výške 298 mil. Sk ).Výdavky na ekologické akcie ako investičné a neinvestičné dotácie boli
v celkovej výške 1 043 967 tis. Sk, čo predstavuje 74,3 % z poskytnutých dotácií. 

Tabu�ka č. 159: Preh�ad poskytnutých a skutočne čerpaných prostriedkov zo ŠFŽP za rok 1997
a 1998 (v tis. Sk)

Štátny fond
životného prostredia
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Starostlivos� o životné prostredie

Ekonomické nástroje tvorby a ochrany životného
prostredia sú chápané ako súčas� komplexu nástrojov
riadenia hospodárstva, ktorých výber je cie�ovo determinovaný a v určitých prípadoch časovo ohraničený.
V nasledovnej tabu�ke je uvedená výška zdrojov príjmov z vybraných ekonomických nástrojov uplatňo-
vaných v roku 1998 v porovnaní s rokom 1997.

Tabu�ka č. 160: Príjmy z vybraných ekonomických nástrojov (mil. Sk)

Tabu�ka č. 161: Pokuty uložené orgánmi štátnej správy pre životné prostredie (tis. Sk)
- (príjem ŠFŽP)

Pokuty uložené v roku 1998 predstavovali sumu 22 172 995 Sk, z toho však skutočne zaplatených
bolo 11 179 978 Sk (50,42 %).

Ekonomické nástroje
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Starostlivos� o životné prostredie

Tabu�ka č. 162: Príjmy z pokút plynúce do ŠFŽP (tis. Sk)

Tabu�ka č. 163: Výdavky zo štátneho rozpočtu vynakladané na životné prostredie (tis. Sk)

Tabu�ka č. 164: Výdavky na kontrolu a znižovanie znečistenia vyjadrené ako percentá HDP SR

V roku 1998 bolo uverejnených v Zbierke
zákonov Slovenskej republiky šes� zákonov, osem nariadení
vlády Slovenskej republiky, štyri vyhlášky MŽP SR a jedno
oznámenie MŽP SR.

Ako prvý zo zákonov bol uverejnený zákon NR SR
č. 69/1998 Z. z. o Štátnom fonde životného prostredia
s účinnos�ou od 1. apríla 1998. Zámerom tohto zákona je
vytvori� podmienky pre doplnenie doterajšieho Štátneho fondu
životného prostredia Slovenskej republiky o skupinu návrat-
ného financovania konformnú s princípom trhovej ekonomiky.
Zákon patrí medzi prioritné oblasti aproximácie práva obsiah-
nuté v čl. 70 Európskej dohody o pridružení.

Environmentálne právo
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Starostlivos� o životné prostredie

S účinnos�ou od 1. apríla 1998 platí zákon NR SR č. 76/1991 Zb. o ochrane ozónovej vrstvy
Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov, ktorým sa zabezpečuje plnenie prijatých medzinárodných záväzkov
v tejto oblasti. Ide o Viedenský dohovor o ochrane ozónovej vrstvy z roku 1985, Montrealský protokol
o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu z roku 1987 a Londýnsky dodatok Montrealského protokolu.

Zákon ustanovuje podmienky výroby, dovozu, vývozu, uvádzania do trhu a skladovania látok
poškodzujúcich ozónovú vrstvu Zeme a výrobkov s obsahom týchto látok a určujú sa termíny konečného
zákazu výroby a spotreby kontrolovaných látok a výrobkov s obsahom týchto látok. V práve Európskej
únie je táto problematika upravená v Nariadení Rady ES/3093/94 z 15. 12. 1994 o látkach poškodzujú-
cich ozónovú vrstvu.

Na vykonanie tohto zákona platí vyhláška MŽP SR č. 283/1998 Z. z., s účinnos�ou od 1. októbra
1998.

Vzh�adom na tú skutočnos�, že zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriad-
ku (stavebný zákon) bol už nieko�kokrát novelizovaný, v roku 1998 bolo uverejnené jeho úplné znenie
č. 109/1998 Z. z.

Vychádzajúc z čl. 45 Ústavy Slovenskej republiky, pod�a ktorého „každý má právo na včasné
a úplné informácie o stave životného prostredia a o príčinách a následkoch tohto stavu“, bol schválený
zákon NR SR č. 171/1998 Z. z. o prístupe k informáciám o životnom prostredí s účinnos�ou
od 1. septembra 1998. Slovenská republika sa podpisom Európskej dohody o pridružení zaviazala zhar-
monizova� svoj právny poriadok s právom Európskej únie, kde pre túto oblas� platí Smernica Rady
z 7. júna 1990 č. 90/313/EHS o vo�nom prístupe k informáciám o životnom prostredí. Zákon o prístupe
k informáciám o životnom prostredí je úplne kompatibilný s touto normou Európskej únie.

Na vykonanie tohto zákona platí vyhláška MŽP SR č. 273/1998 Z. z. o úhradách za sprístup-
nenie informácií o životnom prostredí.

Ďalšími zákonmi, ktorými sa zabezpečuje ochrana ovzdušia, okrem už spomínaného zákona
č. 76/1998 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy, sú zákon NR SR č. 393/1998 Z. z., ktorým sa mení a do-
pĺňa zákon o ochrane ovzdušia pred znečis�ujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších
predpisov a o zmene a doplnení zákona SNR č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia
v znení neskorších predpisov a zákon NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečis�ovanie ovz-
dušia. Predmetom týchto zákonov je rieši� prevádzky tých zdrojov znečis�ovania ovzdušia, na ktorých sa
do 31. 12. 1998 nevykonali opatrenia pre dosiahnutie zákonom ustanovených emisných limitov. Zákonom
sa ustanovujú emisné kvóty, ktorými sa reguluje celkové množstvo vypúš�aných látok do ovzdušia, a tak
sa vytvárajú podmienky pre zabezpečenie medzinárodných záväzkov pri ochrane ovzdušia a pre také
znečistenie emisií, ktoré už nemožno dosiahnu� dodržiavaním alebo sprísnením emisných limitov.
Zákonom o poplatkoch za znečis�ovanie ovzdušia sa diferencuje platenie poplatkov pod�a zaradenia zdro-
ja znečis�ovania ovzdušia do príslušnej triedy v zmysle predpisov na úseku ochrany ovzdušia. V práve
Európskej únie je táto problematika zákona upravená v Smernici Rady 84/360/EEC o predchádzaní
znečis�ovaniu ovzdušia priemyselnými zdrojmi. 

Vzh�adom na nové územné členenie Slovenskej republiky bolo nutné vypracova� nové územné
plány ve�kých územných celkov schválené formou nariadení vlády Slovenskej republiky, pod�a § 26 ods. 1
stavebného zákona. V roku 1998 bolo schválených osem nariadení vlády Slovenskej republiky, ktorými sa
vyhlasuje záväzné častí územných plánov ve�kých územných celkov.

Na zabezpečenie účinnejšej ochrany prírody a krajiny a celého komplexu prírodného ekosystému
pozdĺž Dunaja bola vydaná vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 81/1998 Z. z. o Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy.

Na vykonanie zákona o ochrane prírody a krajiny bola vydaná vyhláška Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky č. 218/1998 Z. z., ktorou sa ustanovujú niektoré podrobnosti
o dokumentácii ochrany prírody a krajiny, ktorá nadobúda účinnos� 1. augusta 1998. Vyhláška upravu-
je podrobnosti o obsahu, obstarávaní a vedení dokumentácie ochrany prírody a krajiny.

Na vykonanie zákona o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane infor-
mácií bol vydaný výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva zoznam
skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti MŽP SR, ktorého oznámenie vyšlo v
Zbierke zákonov Slovenskej republiky č. 313/1998 Z. z.
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Starostlivos� o životné prostredie

V roku 1998 sa pod�a zákona NR SR č. 127/1994 Z.
z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie posudzo-

valo celkom 136 zámerov stavieb, zariadení a činností. Z celkového počtu posudzovaných zámerov 56
podliehalo zis�ovaciemu konaniu a 80 zámerov povinnému hodnoteniu.

Posudzovanie bolo v roku 1998 ukončené pre 52 stavieb, zariadení a činností. Vzh�adom na nepod-
statný vplyv na životné prostredie rozhodlo MŽP SR v zis�ovacom konaní, že 15 zámerov nebude �alej
posudzovaných pod�a zákona. Z posúdených zámerov najväčšiu skupinu tvorili zámery súvisiace s výs-
tavbou dia�níc a ciest (18 zámerov),  s nakladaním s odpadmi (11 zámerov) a výstavbou závodov a pre-
vádzok (10 zámerov).

Záverečné stanoviská, ktoré v hodnotenom období vydalo MŽP SR boli vo všetkých prípadoch sú-
hlasné s návrhom opatrení na zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Od júna 1997 do septembra 1998 sa na MŽP SR realizoval Program Capacity 21 pre Slovenskú
republiku. Program je súčas�ou Rozvojového programu OSN, ktorý sa v súčasnosti uskutočňuje vo viac
ako 50 krajinách sveta. V Slovenskej republike bolo cie�om tohoto programu vybudovanie Siete na pod-
poru environmentálneho hodnotenia a trvalej udržate�nosti.

Ako prostriedok na naplnenie tohoto cie�a sa v uvedenom časovom období uskutočnilo 8 pracov-
ných stretnutí zameraných na tie oblasti �udských aktivít, ktoré najvýznamnejšou mierou prispievajú
k ovplyvňovaniu kvality životného prostredia a ktorým z tohto dôvodu právom prináleží prvoradá
pozornos� pokia� ide o snahu dosiahnu� trvalo udržate�ný rozvoj.

Na týchto pracovných stretnutiach bol okrem iného prediskutovaný súčasný stav v procese posu-
dzovania vplyvov na životné prostredie v predmetnej oblasti pracovného stretnutia a navrhnuté odporúča-
nia na jeho skvalitnenie.

Účastníci pracovných stretnutí tvoria základ siete. Sie� predstavuje zoznam odborníkov z oblasti
štátnej správy, samosprávy, mimovládnych organizácií, vedy a výskumu, školstva, podnikate�ských sub-
jektov a iných. Do konca roku 1998 bolo v sieti zapísaných 236 fyzických osôb.

Sie� slúži ako prostriedok na:
• získavanie informácií, • zrýchlenie komunikácie,
• výmenu informácií, • tvorbu a pripomienkovanie materiálov,
• nadväzovanie spolupráce, • prepojenie informačných systémov rezortov,
• výmenu skúseností, • environmentálnu výchovu,
• vytvorenie priestoru pre diskusiu, • vlastnú prezentáciu.

MŽP SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie sie� sústavne rozširuje a aktualizuje.
Od roku 1999 bude sie� umiestnená i na internetovskej stránke, kde bude k dispozícií i dotazník pre �al-
ších záujemcov pre zapísanie do siete. Do toho času je možné aktuálnu verziu siete v elektronickej forme
získa� na MŽP SR, odbore posudzovania vplyvov na životné prostredie, kde. sú k dispozícií i Dotazníky
pre �alších záujemcov o zapísanie do siete. 

Posudzovanie vplyvov
na životné prostredie
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Starostlivos� o životné prostredie

Na základe uznesenia vlády č. 97/1996 Centrum environmen-
tálneho hodnotenia a označovania výrobkov SAŽP v roku 1998

zabezpečovalo realizáciu Národného programu environmentálneho hodnotenia a označovania
výrobkov (NPEHOV), ktorý bol dňa 15. 4. 1997 vyhlásený Ministrom životného prostredia SR a zverej-
nený spolu so smernicami vo Vestníku MŽP SR. V roku 1998 boli v platnosti smernice pre výrobkové
skupiny: 
• Smernica č. 0001 - poste�ná bielizeň zo 100 % bavlny
• Smernica č. 0002 - toaletný papier zo 100 % recyklovaných vlákien
• Smernica č. 0003 - papierové vreckovky z recyklovaných vlákien
• Smernica č. 0004 - plastové výrobky s obsahom zberových plastov
• Smernica č. 0005 - vodou riedite�né náterové hmoty
• Smernica č. 0006 - vodou riedite�né lepidlá a tmely
• Smernica č. 0007 - elektrické automatické práčky pre domácnos�
• Smernica č. 0008 - radiálne pneumatiky pre osobné automobily.

V procese riešenia technických správ a nových smerníc pre environmentálne označovanie výrobkov
boli v hodnotenom období pripravené návrhy smerníc NPEHOV pre výrobkové skupiny:
• Smernica č. 0009 - Elektrické chladničky a mrazničky pre domácnos�
• Smernica č. 0010 - Vykurovacie kotly na plynné palivá vybavené atmosférickým horákom
• Smernica č. 0011 - Vykurovacie kotly na plynné palivá vybavené pretlakovým horákom
• Smernica č. 0012 - Prostriedky na zimnú údržbu ciest.

Návrhy smerníc boli pripravené na vykonanie pripomienkového konania v súlade s realizačným
postupom pre schva�ovanie smerníc. Označovanie výrobkov značkou „Environmentálne vhodný
výrobok“ (EVV) umožňuje výrobcom, ktorí sa rozhodnú o udelenie značky, získa� výhodu vo zvýšení
konkurencieschopnosti svojich výrobkov, čím získajú aj potenciálnu možnos� rastu výroby a predaja.

V roku 1998 získali právo používa� značku EVV nasledujúce výrobky:
Právo používa� značku „Environmentálne vhodný výrobok 0002“ získal výrobok:
• Toaletný papier zo 100 % recyklovaných vlákien do 25 g/m2 - Toaletný papier 4 x 200, Július Meinl,

Tento Economy, Tento Maxi, Tento 8 x 250, Tento 8 x 200 RC, Tento 4 x 250, Tento 4 x 200, výrobca:
TENTO a. s. Žilina

• Toaletný papier zo 100 % recyklovaných vlákien nad 25 g/m2 - Toaletný papier JOKER 4 x 250, JOKER
8 x 25, výrobca: TENTO a. s. Žilina

Právo používa� značku „Environmentálne vhodný výrobok 0003“ získal výrobok:
• Papierové vreckovky z recyklovaných vlákien Tento ECO, výrobca: TENTO a. s. Žilina
Právo používa� značku „Environmentálne vhodný výrobok 0008“ získal výrobok:
• Osobný radiálny autopláš� 165/70 R 13 ECOFLEX, výrobca: Matador a. s. Púchov.

Na všetky uvedené výrobky bolo ministrom životného prostredia osvedčené právo používa� envi-
ronmentálnu značku na dobu 2 rokov.

Environmentálne hodnotenie
a označovanie výrobkov
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Starostlivos� o životné prostredie

V roku 1998 bol Slovenským ústavom technickej nor-
malizácie vydaný základný súbor slovenských technických no-
riem týkajúci sa dobrovo�ného systémového prístupu v sta-

rostlivosti o životné prostredie predovšetkým  podnikate�skými subjektami:
STN EN ISO 14001 - Systémy environmentálneho manažérstva. Špecifikácia s návodom na použitie
STN EN ISO 14010 - Pokyny na environmentálny audit. Všeobecné zásady
STN EN ISO 14011.- Pokyny na environmentálny audit. Postupy auditu. Audit systémov

environmentálneho manažérstva
STN EN ISO 14012 - Pokyny na environmentálny audit. Kvalifikačné kritériá pre environmentálnych

audítorov.
Normalizovaný prístup sa postupne prostredníctvom Technického výboru medzinárodnej orga-

nizácie pre normalizáciu - ISO/TC 207 zaviedol najmä pre oblasti environmentálneho označovania
a deklarovania výrobkov, posudzovania životného cyklu výrobku a hodnotenia environmentálneho sprá-
vania organizácie. Táto problematika je operatívne preberaná do slovenských technických noriem
prostredníctvom odborníkov zoskupených v Technickej normalizačnej komisii č. 72 pod názvom
Environmentálne manažérstvo. V rámci plánu technickej normalizácie Úradom pre normalizáciu,
metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) boli v roku 1998 riešené nasledovné oblasti:

Systémy environmentálneho manažérstva
STN ISO 14004 - Všeobecné pokyny obsahujúce zásady, systémy
a podporné techniky

Environmentálne značky a vyhlásenia
STN ISO 14020 - Všeobecné zásady
STN ISO 14021 - Vlastné vyhlásenie tvrdení o environmentál-
nych vlastnostiach
STN ISO 14024 - Environmentálne označovanie typu I.
Usmerňujúce zásady a postupy

Hodnotenie environmentálneho správania
organizácie
STN ISO 14031 - Environmentálne manažérstvo. Hodnotenie
environmentálneho správania. Pokyny. 

Štandardizácia EMS

Systémy environmentálneho
manažérstva
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Posudzovanie životného cyklu výrobku
STN EN ISO 14040 - Environmentálne manažérstvo. Posudzovanie životného cyklu. Princípy a štruktúra
STN ISO 14041 - Definovanie cie�a a predmetu a inventarizačná analýza

Terminológia environmentálneho manažérstva
STN ISO 14050 - Slovník
Environmentálne aspekty vo výrobných normách
STN 83 9060 (ISO 14060) - Pokyny na začlenenie environmentálnych aspektov do noriem na výrobky

Certifikácia EMS

Pochopenie a uvedomenie si významu systémového
prístupu v riadení environmentálnych aspektov procesov,
výrobkov, služieb a činností sa prejavilo v zvýšenom počte
zavedených a certifikovaných systémov environmentálneho
manažérstva pod�a medzinárodnej normy ISO 14001 v orga-
nizáciách prevažne výrobného charakteru. Popri zahranič-
ných certifikačných spoločnostiach, ktoré nie sú akredito-
vané Slovenskou národnou akreditačnou službou, sa počas
roka 1998 v certifikačnom procese etablovala Prvá národ-
ná certifikačná spoločnos� SKQS Žilina. Jej spôsobilos�
pre oblas� certifikácie EMS pod�a ISO 14001 posúdil v zmysle akreditačných kritérií noriem EN 45012,
ISO/IEC Guide 61 a EAC Guide 5 Technický výbor pre akreditáciu certifikačných orgánov certifikujúcich
EMS pôsobiaci pri Slovenskej národnej akreditačnej službe (SNAS).

Tabu�ka č. 165: Certifikované organizácie v SR v roku 1998 pod�a normy ISO 14001 

Certifikácia EMS
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Environmentálna výchova svojou orientáciou na trvalo
udržate�ný rozvoj spoločnosti pre svoj preventívny účinok
predstavuje najekonomickejší smer vývoja. Nevynaložené nák-
lady na odstraňovanie ekologických škôd a úspor z obme-
dzenia nadmernej spotreby predstavujú nevyčíslite�ný „zisk“. Zámery a ciele environmentálnej výchovy
predpokladajú plnenie opatrení na zvýšenie jej účinnosti na základe Koncepcie environmentálnej výchovy
a vzdelávania. Vytvorila sa Ústredná rada pre environmentálnu výchovu a vzdelávanie s väčšími kom-
petenciami. MŽP SR v rámci SAŽP zriadilo Centrum environmentalistiky a environmentálnej
výchovy v Banskej Bystrici a strediská environmentálnej výchovy v Košiciach a v Nitre.

V septembri 1998 sa uskutočnila II. národná konferencia Environmentálna výchova a vzdelá-
vanie na školách v Slovenskej republike v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene. Z rokovania
vyplynulo 32 odporúčaní, ktoré by mali prispie� k �alšiemu posunu v účinnosti environmentálnej
výchovy.

V rámci Svetového dňa životného prostredia bol v Banskej Bystrici a vo Zvolene organizovaný
IV. ročník festivalu filmov, televíznych programov a videoprogramov Envirofilm. Okrem premietania fil-
mov súčas�ou festivalu boli sprievodné podujatia. V bohatej ponuke konferencií a seminárov nechýbala
III. celoslovenská konferencia s medzinárodnou účas�ou Krajina, človek, kultúra, II. ročník odborného
seminára Manažérstvo životného prostredia a seminár K aktuálnym otázkam odpadového
hospodárstva SR. Pre pedagógov a koordinátorov EV bol určený celoslovenský seminár Ako 	alej
v environmentálnej výchove. Pre širokú verejnos� boli pripravené Zelené rozhovory a besedy s odbor-
níkmi na aktuálne témy Program obnovy dediny a Klimatické zmeny.

V ekonápadníku ŠIŠKA sa prezentovali ukážky motivačných a tvorivých aktivít. Na umeleckú
tvorivos� detí bol zameraný aj III. ročník celoslovenskej prehliadky výtvarných prác Zelený svet na tému
Voda. Vedomosti si žiaci mohli overi� v celonárodnom kole najstaršej prírodovednej sú�aže na Slovensku,
v jubilejnom 40. ročníku Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti.

Environmentálna výchova
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V roku 1998 k zvýšeniu environmentálneho povedomia
obyvate�stva prispeli aj �alšie medzinárodné sú�ažné festi-
valy Ekotopfilm v Žiline, Agrofilm v Nitre, Festival
horských filmov v Poprade a Festival potápačských fil-
mov v Tatranskej Lomnici.

V apríli 1998 MŽP SR v spolupráci so SAŽP organizova-
lo III. ročník medzinárodnej výstavy techniky a technológií
životného prostredia ENVIRO Nitra. Sprievodné aktivity
boli zamerané hlavne na školskú mládež nitrianskeho okre-
su. V sú�aži o hlavnú cenu - horský bicykel - žiaci odovzdali
do zberných surovín viac ako 60 ton papiera. Priamo na vý-
stavisku sa masovo zapájali do sú�aže Poznávame a chráni-
me svet okolo nás, v ktorej odpovede na otázky mohli nájs�
na výstavných paneloch.

V októbri sa konal v spolupráci s Radou Európy medzi-
národný seminár Akčné plány ve�kých predátorov na Táloch. SAŽP v novembri organizovala dvojdňový
seminár Celoživotné vzdelávanie k ochrane životného prostredia v Banskej Bystrici, ktorý bol zamera-
ný na aktivizujúce metódy práce v strediskách environmentálnej výchovy.

Aj v roku 1998 pokračovalo vydávanie časopisu Životné prostredie, Enviromagazín, Chránené
územia Slovenska. Pozornos� si zaslúžia aj mladšie tituly, štvr�ročník Národné parky, ktorý vydáva
Správa národných parkov SR, ročenka Aragonit - časopis Správy slovenských jaskýň a štvr�ročník
XXI. storočie - magazín pre priemyselnú ekológiu, ktorý vydáva ENVIRA. Pre pedagógov boli vydané Teória
a prax environmentálnej výchovy v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela, Pavučiny života (Ekosystém
prakticky) v spolupráci s Metodickým centrom Banská Bystrica a Domáci ekológ určený pre celú rodinu.

Osobitná pozornos� je každoročne venovaná takým projektom a aktivitám, ktoré prispievajú k for-
movaniu postojov a k hodnotovej orientácii obyvate�stva. V roku 1998 bolo z 32 navrhnutých projektov
finančne podporených 21 sumou 1 milión Sk z rozpočtu MŽP SR. Regionálne environmentálne centrum
podporilo z 39 projektov 15 sumou okolo 450 tisíc Sk.




