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Tlačová správa 
Slovenským „Hlavným mestom biodiverzity za rok 2011“ sa stalo mesto 

Kremnica 
 
Bratislava, 10.10. 2011 – Na Slovensku sa v tomto roku realizoval už druhý ročník súťaže „Hlavné 
mestá biodiverzity 2011“, ktorú vyhlásilo REC Slovensko v spolupráci s ÚMS a ZMOS. Záštitu nad 
súťažou prevzalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Súťaž sa realizovala v 
rámci medzinárodnému projektu „Podpora ochrany prírody a biodiverzity v mestských oblastiach: 
Európska cena Hlavné mesto  biodiverzity“ a okrem Slovenska prebiehala aj v Nemecku, Francúzsku, 
Maďarsku a Španielsku. Jednou z hlavných aktivít projektu bola podpora a motivácia mestských 
samospráv k ochrane prírody a biodiverzity, a to práve prostredníctvom spomínanej súťaže “Hlavné 
mestá biodiverzity”. 

V roku 2011 súťaž prebiehala v dvoch kolách, v ktorých bolo potrebné vyplniť dotazníky a 
uviesť projekty týkajúce sa nasledujúcich tém: doterajšie aktivity a kapacita mesta/obce, trvalo 
udržateľné spravovanie krajiny a plánovanie; komunikácia a vzdelávanie v oblastiach starostlivosti o 
životné prostredie a biodiverzita a zmena klímy. V oboch dotazníkoch zapojené mestá a obce 
odpovedali celkovo na 27 otázok, pričom ku každej téme mohli uviesť dva projekty, ktoré mesto alebo 
obec v danej oblasti realizovalo. Počet bodov, ktoré mohli jednotlivé mestá a obce získať bol daný 
súčtom bodov za odpovede v dotazníkoch a za predložené projekty, ktoré hodnotil Národný poradný 
výbor. Celkový počet bodov bol následne prepočítaný na percento úspešnosti, a to rozhodlo 
o výslednom poradí miest a obcí v súťaži. 

Do druhého ročníka súťaže sa zapojilo celkovo 25 miest a obcí, z toho do druhého kola prešlo 
22 z nich. Obce a mestá boli rozdelené do štyroch veľkostných kategórii podľa počtu obyvateľov. 
V jednotlivých kategóriách sa najlepšie umiestnili nasledovné mestá / obce: 

 
 do 1000 obyv. 1001 - 10 000 obyv. 10 001 - 50 000 obyv. nad 50 000 obyv. 
1 Zábiedovo Kremnica Michalovce Nitra 
2 Čierne Pole Vysoké Tatry Zvolen Trnava 
3 Hiadeľ Rybník Lučenec Banská Bystrica 

 
Celkovým víťazom tohtoročnej súťaže a teda titul slovenské „Hlavné mesto biodiverzity 2011“ získalo 
mesto Kremnica. Mesto získalo titul za jeho aktívny prístup k ochrane a tvorbe životného prostredia 
ako aj za zaujímavé projekty realizované v tejto oblasti. Ocenenie „Najlepší projekt“ získala tento rok 
obec Zábiedovo najmä za jeho Program environmentálne uvedomelého občianstva, v rámci ktorého 
aktívne a komplexne vzdeláva svojich občanov v otázkach separovania odpadu v obci a zapájaním 
obyvateľstva všetkých vekových kategórií formou rôznych projektov tiež napĺňa jednu zo svojich priorít 
vyplývajúcich z členstva v medzinárodnom združení Klimatická aliancia. 
 
Celkovým víťazom súťaže v Španielsku sa stala obec Puebla de Sanabria s 1586 obyvateľmi. 
V Nemecku je víťazom súťaže mesto Hannover s počtom obyvateľov 519 212. Víťazi ostatných krajín 
zapojených do projektu budú známi čoskoro. 
 

Najzaujímavejšie a najinšpirujúcejšie príklady krokov zameraných na ochranu a zveľaďovanie 
biodiverzity na Slovensku ako aj ďalších štyroch európskych krajín (Francúzska, Nemecka, Maďarska 
a Španielska), kde sa súťaž realizovala, sa spracujú do spoločnej publikácie, ktorá bude k dispozícii 
koncom roka 2011. Zároveň budú zástupcovia víťazných miest pozvaní na záverečnú konferenciu do 
Bruselu. 
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Kontakt: REC Slovensko, Vysoká 18, 811 06 Bratislava, tel.: 02 52632942, E-mail: 
rec@changenet.sk, web: www.rec.sk/Capital_of_Biodiversity.htm,  www.capital-biodiversity.eu 

 
 
 
 
Informácia pre vydavateľov: 
 

1. Projekt „Podpora ochrany prírody a biodiverzity v mestských oblastiach:  Európska 
cena Hlavné mesto  biodiverzity“ je čiastočne financovaný z programu EÚ LIFE+ , MŽP SR 
a spolufinancovaný REC Slovensko z vlastných zdrojov. projekt „Podpora ochrany prírody 
a biodiverzity v mestských oblastiach:  Európska cena Hlavné mesto  biodiverzity“ je 
čiastočne financovaný z programu EÚ LIFE+ , MŽP SR a spolufinancovaný REC Slovensko 
z vlastných zdrojov. Program LIFE+ je nový európsky finančný nástroj pre životné prostredie s 
celkovým rozpočtom 2,143 miliardy eur na obdobie rokov 2007 až 2013. 
 

2. Prehľad zúčastnených miest a celkové umiestnenie miest / obcí na základe percenta 
úspešnosti v súťaži je uvedený v nasledujúcej tabuľke (v zátvorkách je uvedený počet 
obyvateľov): 

 
 do 1000 obyv. 1001 - 10 000 obyv. 10 001 - 50 000 obyv. nad 50 000 obyv. 

1 Zábiedovo (822) 
57,3% 

Kremnica (5 337) 
72,3% 

Michalovce (39 522) 
71,1% 

Nitra (82 552) 
70,9% 

2 Čierne Pole (311) 
36,1% 

Vysoké Tatry (4 280) 
53% 

Zvolen (42 286) 
69,4% 

Trnava (66 399) 
68,1% 

3 Hiadeľ (530) 
16,2% 

Rybník (1 386) 
38,8% 

Lučenec (27 314) 
42,1% 

Banská Bystrica 
(78 627) 
67,8% 
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MČ Bratislava - Devín 
(1 040) 
35,7% 

Pezinok (23 044) 
41,7% 

Prievidza (50 387) 
43,4% 
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Babín (1 409) 

34,4% 
Skalica (15 000) 

39,3%  
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Stupava (9 467) 
31,9% 

Humenné (34 688) 
34,6%  
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Uhrovec (1 560) 

nezapojili sa do 2. kola 
Levice (34 692) 

27,8%  
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Terňa (1 085) 
nezapojili sa do 2. kola 

Piešťany (29 137) 
25,8%  
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Bánovce nad Bebravou 
(19 752) 
24,2%  

   
10 

  

MČ Bratislava – 
Karlova Ves (34 000) 

nezapojili sa do 2. kola  
 


