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Trenčín, 24. január 2017 
Trenčianska župa už tretí rok napĺňa svoj prívlastok zelená  
 
Semináre k projektu Zelená župa prilákali na Úrad TSK takmer 150 účastníkov. 
 

 

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) ako prvý zo samosprávnych krajov rozbehol projekt 

Zelenej župy v roku 2015. Cieľom tohto environmentálneho projektu je znížiť ekologickú 

stopu a prispieť k zvýšeniu kvality životného prostredia. „Každý z nás môže hoc aj malým 

dielom prispieť ku kvalitnejšiemu životnému prostrediu. Treba len začať od seba. Preto aj 

TSK prišiel s projektom Zelenej župy a rozhodol sa prostredníctvom neho prispieť k lepšiemu 

životnému prostrediu pre nás i pre budúce generácie,“ povedal na margo projektu Zelená 

župa predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška. Zámerom projektu je 

okrem iného znižovanie energetickej náročnosti budov organizácií, ktoré kraj zriaďuje, 

znižovanie množstva vyprodukovaných emisií, využívanie obnoviteľných zdrojov energie či 

využívanie alternatívnych možností dopravy.  

 

Environmentálne orientovaný projekt je tiež zameraný na zvýšenie osvety kompetentných 

pracovníkov obcí a širokej verejnosti a zvýšenie environmentálneho povedomia občanov 

kraja, a to aj prostredníctvom organizovania rôznych bezplatných odborných seminárov 

s environmentálnou tematikou. V roku 2016 sa preto v rámci projektu Zelená župa uskutočnili 

na pôde Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja 4 odborné semináre a 1 stretnutie 

priateľov prírodného záhradkárčenia.  

 

Prvý seminár v roku 2016 bol zameraný na environmentálnu výchova, vzdelávanie a osvetu. 

Na jednom mieste prezentoval aktuálne ponuky programov, projektov, pomôcok, publikácií 

a ďalšieho vzdelávania pedagógov v roku 2016. Ďalší zo seminárov priblížil invázne 

a pôvodné rastliny v Trenčianskom kraji. Účastníkov prilákal na pôdu Úradu TSK aj seminár 

o klimatických zmenách, ktorý si pod názvom „Zmena klímy – mysli globálne, konaj lokálne“ 

prišlo vypočuť takmer 60 ľudí. Štvrtý seminár sa venoval prírodným záhradám 

v Trenčianskom kraji. Na jeho území dnes existujú dve jedinečné certifikované prírodné 

záhrady, a to na Spojenej škole internátnej v Trenčíne a na Strednej odbornej škole Pruské. 

Posledný zo seminárov na tému bioodpadov hľadal odpovede na zlepšenie odpadového 

hospodárstva v kraji.    
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„Každý zo seminárov na danú oblasť prednášal odborník z oboru. Spolu na nich vystúpilo 15 

lektorov. Predmetné semináre so zaujímavými témami zaujali približne 150 účastníkov, 

ktorých prilákala možnosť dozvedieť sa niečo nové,“ komentoval projektový manažér projektu 

Zelená župa Martin Macíček s tým, že verejnosť sa už teraz môže tešiť na organizovanie 

ďalších seminárov, v usporadúvaní ktorých bude TSK pokračovať aj tento rok, a ktoré 

prinesú pre verejnosť určite zaujímavé témy. O termínoch a témach jednotlivých odborných 

seminárov bude TSK informovať pred ich konaním prostredníctvom svojho webového sídla 

a na facebookovej fanpage.         
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