ROZHODNUTIE
ministra životného prostredia Slovenskej republiky
z 26. júna 2007 č. 50/2007 – 2.2.,
o zriadení Medzirezortnej komisie pre zabezpečenie vykonávania Rámcového dohovoru
o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát (Karpatský dohovor)
V súvislosti s plnením úlohy D.3 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 194 z 3. marca
2004 k návrhu na uzavretie Rámcového dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát
(Karpatský dohovor)
I. z r i a ď u j e m
Medzirezortnú komisiu pre zabezpečenie vykonávania Rámcového dohovoru o ochrane
a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát (ďalej len „komisia“) ako svoj poradný orgán.
II. v y m e n ú v a m
za predsedu komisie
RNDr. Ladislava Ambróša, riaditeľa odboru starostlivosti o krajinu, sekcia ochrany prírody
a krajiny, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
za tajomníčku komisie
Ing. Danu Čajkovú, odbor starostlivosti o krajinu, sekcia ochrany prírody a krajiny
ministerstva,
za členov komisie
1. RNDr. Petra Barančoka, PhD., vedúceho oddelenia analýzy ekosystémov, Ústav
Krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied,
2. Ing. Milana Benkoviča, odbor manažmentu lesných zdrojov a lesníckej politiky, sekcia
lesnícka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky,
3. Mgr. Máriu Brišiakovú, oddelenie programovania dopravnej infraštruktúry, sekcia
stratégie záležitostí EÚ a medzinárodných vzťahov Ministerstva dopravy, pôšt
a telekomunikácií Slovenskej republiky,

4. PhDr. Luciu Fančovú, odbor starostlivosti o životné prostredie, vedy a výchovy, sekcia
legislatívy a starostlivosti o životné prostredie ministerstva,
5. Ing.
Jozefa
Farkaša,
technicko-prevádzkového
vodohospodárskeho podniku, š.p.,

riaditeľa

Slovenského

6. Ing. Kristínu Forgáchovú, odbor medzinárodnej ekonomickej spolupráce, sekcia
medzinárodných organizácií a rozvojovej pomoci Ministerstva zahraničných vecí
Slovenskej republiky,
7. PhDr. Antona Gajdoša, odbor pre OSN a odborné organizácie systému OSN, sekcia
medzinárodných organizácií a rozvojovej pomoci Ministerstva zahraničných vecí
Slovenskej republiky,
8. Ing. Vladimíra Hudeka, CSc., riaditeľa Regionálneho environmentálneho centra
Slovensko,
9. RNDr. Jána Kadlečíka, riaditeľa Správy Národného parku Veľká Fatra, Štátna ochrana
prírody Slovenskej republiky,
10. Ing. Igora Mrvu, odbor environmentálnej politiky, sekcia environmentálnej politiky
a zahraničných vecí ministerstva,
11. Ing. Tibora Németha, odbor štátnej stavebnej správy a územného plánovania, sekcia
stavebníctva a bytovej politiky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky,
12. Ing. Agnesu Skupníkovú, odbor záležitostí EÚ a medzinárodných vzťahov, sekcia
medzinárodných vzťahov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky,
13. Ing. Martu Slamkovú, poverenú riaditeľku Centra starostlivosti o mestské životné
prostredie Slovenskej agentúry životného prostredia,
14. Ing. Mariána Supeka, generálneho riaditeľa sekcie vôd a energetických zdrojov
ministerstva, splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre spoluprácu na hraničných
vodách s Ukrajinou,
15. Mgr. Dášu Szaboóvú, Odbor regionálneho rozvoja cestovného ruchu, sekcia cestovného
ruchu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky,
16. RNDr. Jána Šeffera, CSc., riaditeľa Daphne – Inštitútu aplikovanej ekológie a predsedu
Karpatskej ekoregionálnej iniciatívy,
17. Ing. Ladislava Šimka, riaditeľa odboru štrukturálnych fondov, sekcia medzinárodnej
spolupráce Ministerstva kultúry Slovenskej republiky,

18. Ing. Andreja Škorňu, odbor ochrany prírody, sekcia ochrany prírody a krajiny
ministerstva,
19. Ing. Pavla Tomu, riaditeľa odboru manažmentu lesných zdrojov a lesníckej politiky,
sekcia lesnícka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky,
III. v y d á v a m
Organizačný a rokovací poriadok komisie, ktorý tvorí prílohu k tomuto rozhodnutiu.
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom vydania.

Vypracoval: Ing. Dana Čajková, Odbor starostlivosti o krajinu
Schválil: RNDr. Ladislav Ambróš, riaditeľ odboru starostlivosti o krajinu
Predkladá: RNDr. Stanislav Klaučo, generálny riaditeľ sekcie ochrany prírody a krajiny

