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Nomináciu Slovenskej re-
publiky na účasť v Cene 
Rady Európy za krajinu 

2016/2017 získal laureát národ-
ného kola Ceny Slovenskej re-
publiky za krajinu 2016 -  mesto 
Hriňová ako jej jediný zástupca. 
Do piateho ročníka Ceny Rady 
Európy za krajinu bolo celkovo 
nominovaných 13 projektov zo 
zmluvných strán Európskeho do-
hovoru o krajine.  

 Cena Rady Európy za krajinu 
bola udelená litovskému projek-
tu “Regeneration of Daugavpils 
Fortress to Preserve Cultural and 
Historical Objects”, ktorý realizo-
val Daugavpils City Council.

Špeciálne uznanie získal slo-
venský projekt, ktorý bol zame-
raný na zachovávanie krajiny 
hriňovských lazov a agrárnych 
historických krajinných štruktúr, 
vytváranie podmienok pre udrža-
nie gazdovského spôsobu života 
na lazoch, rozvíjanie lokálneho 
trhu, turistického potenciálu, za-
chovávanie kultúrneho dedičstva, 
ekonomický rozvoj vidieka s ohľa-
dom na uchovávanie jeho identity 
a rozmanitosti. 

Toto ocenenie medzinárodnej 
poroty získali v tomto ročníku 
okrem Slovenskej republiky aj 
ďalšie tri projekty:
-   Belgicko -  mesto Liège  za pro-

jekt „The hillside of the Citadel 
in Liège: 1999-2010. From an 

enclosure to a network“,
-   Taliansko - Department of Cul-

tural Heritage and Identity of 
Sicily za projekt „Landscape 
Regeneration of the Landscape 
and Archaeological Park of the 
Valley of the Temples in Agri-
gento“,

-  Nórsko – Municipality of Oslo, 
Agency for Urban Environ-
ment za projekt „Alna Envi-
ronmental Park: a blue gre-
en corridor of biodiversity, 
recreational opportunities and 
sustainable urban water mana-
gement“.

Cena Rady Európy sa udeľuje 
v zmysle článku 11 Európskeho 
dohovoru o krajine miestnym 
a regionálnym orgánom a nimi 

zriadeným zoskupeniam, ktoré 
zaviedli takú stratégiu alebo opat-
renia na ochranu, manažment a/
alebo plánovanie krajiny, ktoré 
sa ukázali byť trvalo účinnými, 
a  preto môžu slúžiť ako príklad 
pre iné územné orgány v Európe. 
Cena môže byť tiež udelená mi-
movládnym organizáciám za ich 
osobitne významný príspevok k 
ochrane, manažmentu a plánova-
niu krajiny. 

Vyhlasovateľom Ceny Sloven-
skej republiky za krajinu je Mi-
nisterstvo životného prostredia 
Slovenskej republiky a organizá-
ciu udeľovania ceny zabezpečuje 
národný koordinátor – Slovenská 
agentúra životného prostredia.

 (ik - SAŽP)

Rada Európy udelila Slovensku 
špeciálne uznanie
Medzinárodná porota Rady Európy vojím ocenením vyzdvihla dôležitosť 
projektu  Hriňovské lazy – krajina hodnôt.

Minamatský dohovor o or-
tuti výrazne obmedzuje 
jej používanie v zdravot-

níctve, priemysle a  i  v  niektorých 
výrobkoch. Na prvú Konferenciu 
zmluvných strán Minamatského 
dohovoru o  ortuti v  švajčiarskej 
Ženeve prišli delegácie z  vyše sto 
krajín. Pri tejto príležitosti sa usku-
točnila otvorená ministerská dis-
kusia pri okrúhlom stole. 

 „Je to dôležité z  pohľadu uve-
domenia si našej zodpovednosti 
za stav životného prostredia. Prá-
ve Minamatský dohovor o  ortuti 
je významným krokom pri riešení 
problematiky ortuti nielen v  Eu-
rópskej únii, ale na  celom svete,“ 
povedal minister životného pros-
tredia Lázsló Sólymos.

Súčasný spôsob využívania or-
tuti je z  dlhodobého hľadiska ne-
udržateľný. Minamatský dohovor 
o  ortuti je nástroj, ktorého hlav-
ným cieľom je znižovať emisie 
ortuti pochádzajúcej z  ľudských 
činností a  jej negatívnych vply-
vov na  životné prostredie a  zdra-
vie ľudí. Účastníci konferencie sa 
zhodli na  potrebe čo možno naj-
skoršej implementácie dohovoru.

Na európskej úrovni sa dohovor 
bude implementovať prostredníc-
tvom už platnej, ale aj novej legis-
latívy s  účinnosťou od  1. januára 
2018. V nadväznosti na tento pro-
ces nastanú zmeny aj v slovenských 
zákonoch. Od 1. júla 2018 bude 

potrebné zaviesť nové požiadavky 
na obmedzenie amalgámových vý-
plní pre zraniteľné skupiny, ako sú 
tehotné a dojčiace ženy a deti do 15 
rokov. Od januára 2019 sa zubný 
amalgám bude môcť používať iba 
vo forme vopred preddávkovaných 
kapsúl a prevádzkovatelia zubných 
ambulancií si musia zabezpečiť 
odlučovače zubného amalgámu. 
Obmedzí sa aj používanie ortuti 
v priemyselnej výrobe.

Implementáciou Minamatské-
ho dohovoru o ortuti sa postupne 
znížia emisie a  vylučovanie ortuti 
zo všetkých hlavných zdrojov, ako 
sú napríklad remeselná a  drobná 
ťažba zlata, ťažba zdrojov na výro-
bu ortuti a  jej spracovanie, spaľo-
vanie uhlia a priemyselné činnosti.

(ts – MŽP SR)

Využívanie ortuti by sa  
u nás malo výrazne znížiť
Slovenská republika je v súčasnosti jednou z 84 krajín, 
ktoré ratifikovali dohovor o ortuti. Zmluvné strany 
dohovoru sa stretli 29. septembra v Ženeve.

Špeciálne uznanie získal projket zameraný na zachovanie hriňovských la-
zov.

Cenu získali dva 
maďarské dokumenty

Hlavnú cenu festivalu získal 
český film z produkcie SKYFILM 
Prostějov Geoderma – živý plášť 
planéty Zem, kde sa ukázalo, že  
pôda  je ako pokožka matky Zeme. 
Jej ochrana, obnova a správne  vy-
užívanie je pre ľudí a zvieratá viac 
ako dôležitá, má  totiž  existenčný 
význam. Sprievodcom dokumentu 
je pôdny  biológ Ladislav Miko. 
Tejto problematike sa venovali 
viacerí tvorcovia ocenených fil-
mov. Holandský režisér Joris van 
der Kamp  vo filme Farmári pôdy, 
ktorý získal cenu prezidenta Agro-
filmu, predstavil prostredníctvom 
piatich farmárov ich vlastnú cestu. 
Ukázali nám  ako sledovať, vylep-
šovať pôdu a pestovať tak zdravé 
potraviny  bez toho, aby ničili kra-
jinu.

Iránska snímka Zelená kraji-
na priniesla nielen informácie 
ako kultivovať poľnohospodársku 
pôdu po iránsko – irackej vojne, 
ale aj krásne posolstvo mieru. Film 
získal cenu predsedu Nitrianskeho 
samosprávneho kraja.

A opäť poľnohospodárska pôda 
a čoraz zložitejší prístup k nej. To 
bola aj téma oceneného britské-
ho koprodukčného filmu Pôda 
pre našu obživu, ktorý si odniesol 
cenu rektora Slovenskej poľnohos-
podárskej univerzity v Nitre.

Porota tento rok ocenila aj zaují-
mavé dokumentárne filmy maďar-
skej produkcie. Film režiséra Józ-
sefa Sáfránya Pastorále je krásnym 
predstavením pastierskeho života 
a jeho vplyvu na životné prostre-
die a prírodu. Príbehy pastierov 

v Panónskej panve sú poeticky 
popretkávané pastierskymi pies-
ňami v maďarskom, rumunskom, 
srbskom, rusínskom a slovenskom 
jazyku. Film získal cenu Univerzity 
Konštantína Filozofa v Nitre.

Cenu ministerky pôdohospo-
dárstva a rozvoja vidieka SR tento 
rok získal maďarský film Včelie 
pastviny, ktorý sa zameral na zdro-
je peľu a nektáru pre tak vzácny a 
dôležitý hmyz ako je včela. Pre jej 
záchranu musia poľnohospodári, 
lesníci, ochranári prírody a široká 

verejnosť nadviazať  konštruktívny 
dialóg.
Prvýkrát ocenili  
aj mediálnu tvorbu  
s agrotematikou

Prvýkrát porota hodnotila videá, 
mediálne kampane a streamové te-
levízie s agrotematikou v kategórii 
Nové média. Centrum vedecko–
technických informácií SR v spo-
lupráci s RTVS vytvorili sériu videí 

Zdravé a chutné mlieko, Potravi-
nárstvo, Pôda, Ekosystémy, Envi-
ronmentálne záťaže, ktoré chcú  
prostredníctvom mediálne zná-
meho repera VEC presvedčiť mla-
dých ľudí, že veda je cool….. Séria 
získala cenu Zväzu poľnohospo-
dárskych družstiev a obchodných 
spoločností SR.

Ján ŠKORŇA,
spoluorganizátor festival

Snímky: Ján ČORBA

Štrnásť cien pre najlepšie agrofilmy
Medzinárodný filmový  festival Agrofilm 2017 ponúkol v Nitre, Bratislave, Zvolene, Košiciach a Brezne spolu 325 projekcií  
zo 113 prihlásených filmov. Tento rok ocenili aj dokumenty a sériu popularizačných videí.

Hlavnú cenu získal film od českých tvorcov Geoderma - živý plast planéty 
Zem.


