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Ú v o d
Zameranie príspevku:

dostupnosť environmentálnych informácií pre 
verejnosť prostredníctvom webových stránok 
environ. komunikačno - informačných sietí, 
fungujúcich v rámci EK, DG Environment:
Green Spider Network (GSN)
Network of Urban Forum for Sustainable 
Development (NUFSD)
Goodwill Ambassadors for the Environment (GAE)



Dostupnosť informácií o EEKS
Vstupná brána prístupu k informáciám o EEKS:
http://europa.eu.int/comm/environment/networks/index_en.htm
Cieľ webovej stránky:
komunikačný kanál siete a EK + vzájomná komunikácia 
sietí 
Obsah prezentovanej stránky:

informácie o aktivitách a kontaktoch sietí, www linky 
prehľad možností financovania pre siete v rámci EK
pomoc pri vyhľadávaní partnerov pre účasť v  
environmentálnych informačných projektoch
uľahčenie výmeny informácií



Sekretariát pre EEKS
Vznik:
máj 2002 na základe iniciatívy EK

Zabezpečenie činnosti:
spoločnosť Environmental Resources 
Management, Londýn, U.K.

Kontakt: http://www.erm.com 



Hlavné úlohy Sekretariátu
tvorba spoločnej organizačnej štruktúry na podporu 
činností sietí, nedisponujúcich vlastnými sekretariátmi

podpora spolupráce a koordinácie medzi DG 
Environment a sekretariátmi relevantných sietí + 
„sieťovanie sietí“

zabezpečenie prepojenia medzi EK, sieťami a inými 
subjektami, prvý kontakt pre dotazy užívateľov siete

vývoj komunikačnej stratégie -DG Environment+siete



Prezentácia sietí a produktov
GREEN SPIDER NETWORK (GSN)
http://europa.eu.int/comm/environment/networks/greenspider/
Vznik: 1995, podporovaná EK, DG Environment
Počet členov: 50 predstaviteľov členských štátov EÚ
Nosný cieľ: podpora vzťahov medzi administráciou 
EÚ a národnými inštitúciami, platforma na výmenu 
informácií a skúseností v oblasti environmentálnej 
komunikácie
„Core Group“ – kolektívny riadiaci orgán siete



The Urban Forums for Sustainable Development
http://europa.eu.int/comm/environment/networks/nufsd/

hlavný cieľ siete: 
zvyšovanie environmentálneho vedomia
sieť tvoria inštitúcie 21 európskych miest
priestor na diskusiu a výmenu informácií, 
hodnotenie významu politiky EÚ pre 
mestá, spätná väzba pre Brusel



The Goodwill Ambassadors for the Environment

http://europa.eu.int/comm/environment/eae           

Sieť predstavuje:
významné európske osobnosti v oblasti 
umenia, literatúry, športu, vedy, zábavy,   
ktorých názory prispievajú k šíreniu 
environmentálneho posolstva a zvyšovaniu 
environmentálneho vedomia verejnosti



EECN Newsflash
Voľne prístupné na adrese:
http://europa.eu.int/comm/environment/networks/news_en.htm

Súbor aktuálnych, stručných a zaujímavých 
environmentálnych informácií 
spracovaných formou krátkych správ



European Environmental Toolkit for Citizens
http://europa.eu.int/comm/environment/toolkits/index_en.htm

Referenčný nástroj pre občanov, hľadajúcich 
informácie na rôzne environmentálne témy
Najväčšia európska environmentálna databáza -
viac ako 140 www 
Rozsah a kvalita databázy – predpoklad 
optimálnej dostupnosti adekvátnych 
environmentálnych informácií pre občanov 



Jiffy´s Eco-Quiz
Otestujte svoje vedomosti v bleskovom eko-kvíze na adrese:
http://europa.eu.int/comm/environment/toolkits/index_en.htm

Kvíz, spracovaný EK,  tvorí 60 otázok o ŽP
Otázky sú rozdelené do 4 tematických okruhov:
VODA, OVZDUŠIE, ENERGIA, ZEM
Každý okruh má 4 kategórie: 
DOMOV, PRÁCA, VOĽNÝ ČAS, NÁKUPY
Maximálny počet získaných bodov : 200



Z Á V E R
Cieľ príspevku :

oboznámiť odbornú verejnosť s možnosťami 
prístupu k aktuálnym environmentálnym 
informáciám prostredníctvom internetu
prezentovať www stránky a produkty EEKS
zdôrazniť fakt, že dostupnosť, aktuálnosť a 
spoľahlivosť informácií je základom pre 
adekvátne postupy v rozhodovacích procesoch



Ďakujem za pozornosť
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