Bratislava, 22. 2. 2012
Ev.č.: 11085/2012
Vážená pani prednostka /vážený pán prednosta,

v nedeľu, 22. apríla 2012, si ľudia na celom svete pripomenú Deň Zeme. Pri tejto
príležitosti v minulom roku organizovalo Ministerstvo životného prostredia SR celoslovenskú
akciu Vyčistime si Slovensko, do ktorej sa prihlásilo vyše 1 500 subjektov z celého
Slovenska a vyzbieralo sa viac ako 1 600 000 kg odpadu. Je obrovský úspech, že sa
podarilo zmobilizovať vyše stotisíc ľudí, ktorí si našli čas a svojou aktivitou tak prispeli
k oslave Dňa Zeme.
Je našou ambíciou zopakovať túto akciu aj v tomto roku. Na základe našich
skúseností z minulého ročníka sme mierne upravili systém a logistiku celého projektu. V roku
2011 dostal každý zapojený subjekt symbolické množstvo plastových vriec a rukavíc, čo bolo
pri obrovskom počte zapojených subjektov organizačne aj časovo veľmi náročné. V tomto
roku je preto naším záujmom distribuovať pracovné pomôcky práve prostredníctvom
Obvodných úradov životného prostredia. Toto riešenie považujeme za jednoduchšie,
efektívnejšie a nenáročné na napäté financie environrezortu.
Registrácia záujemcov potrvá v termíne od 22.2.2012 do 15.3.2012 na internetovej
stránke www.denzeme.eu. V Registračnom formulári na stránke bude môcť každý subjekt pri
svojej registrácii vyšpecifikovať, na ktorom OÚŽP si vyzdvihne pracovné pomôcky, t.j. 1 rolka
vriec (10 ks) a 1 krabička rukavíc (100 ks). Vyhodnotenie registračných formulárov
a distribúcia pomôcok sa bude konať v dňoch 16. - 21.3.2012. Na Váš úrad bude doručené
také množstvo pomôcok, aby bolo možné v termíne 22.3. - 22.4.2012 pokryť požiadavky
všetkých registrovaných, ktorí určili Váš úrad ako miesto pre ich prevzatie pracovných
pomôcok pre realizáciu aktivity nahlásenej v rámci akcie Vyčistime si Slovensko.
Z uvedeného dôvodu Vás prosím o informovanie Vašich relevantných zamestnancov
o danej skutočnosti, prioritne tých, ktorí prichádzajú do kontaktu s občanom (vrátnica,
podateľňa, recepcia a pod.), ako aj určenie kompetentnej osoby, ktorá bude zodpovedná za

vydávanie pracovných pomôcok pre zaregistrovaných, ktorí si ich prídu vyzdvihnúť na Váš
úrad.
Vaša spolupráca, ako aj propagácia aktivít konaných vo Vašom okolí, je jedným zo
spôsobov ako spoločne posunúť environmentálne povedomie širokej verejnosti pozitívnym
smerom. Naším spoločným cieľom by malo byť zlepšenie obrazu rezortu životného
prostredia v očiach odbornej aj laickej verejnosti. Tento cieľ môžeme dosiahnuť aj tak, že pri
akejkoľvek medializácii aktivít ku Dňu Zeme uvediete, že ide o podujatia v rámci akcie
Vyčistime si Slovensko, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo životného prostredia SR.
Vážená pani predsedníčka /vážený pán predseda,
ďakujem Vám za spoluprácu na tomto projekte.

S úctou

József Nagy
v.r.

