
Memorandum o spolupráci 

 

Dňa 16. I. 2017 Ústav krajinnej ekológie podpísal Memorandum o spolupráci so 

zástupcami dvoch obcí Trnavského regiónu (Suchá nad Parnou a Zvončín),  ktoré 

reprezentujú modelové lokality pre realizáciu jeho výskumných aktivít.  

Memorandum bolo podpísané medzi zástupcami obcí, hospodárskych subjektov 

a záujmových organizácií, ktorých snahou je presadzovať princípy trvalo 

udržateľného rozvoja v obciach. Zainteresované  strany si uvedomujú dôležitosť 

zachovania stability krajiny a kvality životného prostredia, ako aj zachovania 

a obnovy typického krajinného rázu Trnavskej sprašovej tabule ako historického 

kultúrneho dedičstva  a faktora hospodárskeho rozvoja regiónu, ktorý sa podieľa 

na zvyšovaní životnej úrovne, na zvyšovaní kvality životného prostredia, 

zamestnanosti a cestovného ruchu.  Na základe toho sa strany  memoranda 

dohodli chrániť životné prostredie v katastrálnych územiach obcí, najmä pre 

ďalšie generácie ako aj návštevníkov regiónu s cieľom  trvalej ochrany 

a efektívneho využívania prírodných zdrojov realizáciou environmentálnych 

opatrení. ÚKE SAV bude odborným garantom aktivít zameraných na 

presadzovanie princípov „trvalej udržateľnosti“ v reálnej praxi.  Vedecké 

informácie a vedecké argumenty sa takto budú využívať pri rozhodovacích 

procesoch vo všetkých oblastiach  a prispejú nielen k zlepšeniu ekologickej 

stability územia ale aj k zlepšeniu celkovej kvality životného prostredia. Ústav 

krajinnej ekológie SAV teší, že je záujem o využitie vedeckých výsledkov v 

environmentálnej praxi tohto poľnohospodársky intenzívne využívaného regiónu. 

                                                             

                                                                                                    Zita Izakovičová 

 



 

Foto 1: Za ÚKE SAV memorandum podpísala riaditeľka Zita Izakovičová. 

Stretnutia sa zúčastnil aj poslanec TTSK prof. László Miklós, riaditeľka n.o. 

Sociálneho centra Anjel PhDr. Erika Princová a riaditeľka Základnej školy 

s materskou školou v Suchej nad Parnou Mgr. Ivana Smahelová 

 

Foto 2: Starostky obcí pri podpise – Mgr. Michaela Strakošová, starostka 

obce Zvončín a Ing. Daniela Balážová, PhD. starostka obce Suchá nad Parnou 

 



 

Foto 3: Zástupcovia PZ Dolinky Zvončín: Ing. Jozef Bartoš, Ing. Milan Hulka 

a Jozef Krchnák 

 

Foto 4: Zástupca Agropo s.r.o. Zvončín: Pavol Holovič s riaditeľkou 

neziskovej organizácie Zelená pre krajší život PhDr. Monikou Zelenskou 

 


