Cieľom prvého ročníka súťaže Enviromesto, do ktorého sa prihlásilo 14 miest, bolo zviditeľniť a oceniť
mestá, ktoré aktívne uplatňujú environmentálnu politiku v reálnom živote. Do súťaže sa zapojili mestá: Hriňová,
Humenné, Kežmarok, Malacky, Martin, Nitra, Nové Zámky, Piešťany, Prešov, Spišská Belá, Štúrovo, Trnava,
Zvolen, Žilina. Väčšina miest súťažila v dvoch oblastiach, najviac zúčastnených bolo v oblasti „Ochrana prírody
a krajiny, zelená infraštruktúra“. Najmenej miest súťažilo v oblasti „Adaptácia na zmeny klímy“.

Výsledky súťaže boli vyhlásené 28.11.2017 v Žiline v rámci VIII. ročníka medzinárodnej konferencie
„Životné prostredie miest“ s podtitulom Silné mesto pre lepší život.
Hlavnú cenu súťaže a právo používať titul Enviromesto 2017 získalo mesto TRNAVA, ktorá titul získala
vďaka komplexnosti v riešení kvality mestského životného prostredia, zodpovednému prístupu k svojim
obyvateľom a dôslednému uplatňovaniu environmentálnej politiky v ochrane, plánovaní a menežmente krajiny.

Okrem hlavnej ceny udelili členovia odbornej komisie ocenenia aj v ďalších troch súťažných oblastiach.
V oblasti Ochrana prírody a krajiny, zelená infraštruktúra ocenili činnosť mesta NITRA za dlhodobé
koncepčné a komplexné riešenie verejnej zelene v priestoroch mesta a revitalizáciu degradovaných plôch,
oživenie prirodzených vodných plôch v aktívnej spolupráci s obyvateľmi mesta, s univerzitami a so záujmovými
združeniami.

V oblasti Mestská mobilita získalo ocenenie mesto MALACKY. Odbornú komisiu presvedčilo aktívnym
prístupom k riešeniu problematiky mobility v meste, so zapojením obyvateľov a partnerov, rozvojom a podporou
cyklistickej dopravy, strategickými riešeniami a najmä zavedením mestskej hromadnej dopravy.

V oblasti Adaptácia na zmenu klímy zvíťazilo mesto ZVOLEN za proaktívny prístup v oblasti adaptácie
na zmeny klímy prostredníctvom budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v mestskom životnom
prostredí.

Pri preberaní ocenení sa zástupcovia miest vzácne zhodli na prekvapivom konštatovaní, že pri
zavádzaní nových prístupov k životnému prostrediu nie sú najväčším problémom peniaze, ale (ne)myslenie ľudí.

Pilotný ročník súťaže ENVIROMESTO 2017 nás naplnil entuziazmom, radosťou a hrdosťou na naše
mestá. Všetky zúčastnené mestá ambiciózne, zodpovedne a principiálne riešia otázky životného prostredia
s cieľom postupne zvyšovať jeho kvalitu. Každé z miest prekvapilo svojou osobitosťou, inšpiratívnosťou uvádzame príklady:
Hriňová : Rozšírenie Biosférickej rezervácie Poľana o Hriňovské Lazy.
Daňové úľavy pre ornú pôdu, trvalé trávne porasty a záhrady v katastri mesta Hriňová.
Humenné: Projekt podpory triedenia odpadov v domácnostiach.
Kežmarok: Smart green city Kežmarok
Martin: Zahraj sa so SAD-kou
Nové Zámky: Súčinnosť rozvoja zelenej a technickej infraštruktúry (obrázok dole)

Piešťany : Revitalizácia vodného toku Dubová
Prešov: Znižovanie energetickej náročnosti školských budov.
Budovanie cyklotrás na území mesta Prešov.
Zakúpenie nových trolejbusov.
Spišská Belá: Obnova rašelinísk Krivý kút v katastri mesta (obrázok dole)

Štúrovo: Strom pre moje dieťa. Túlačka po Burde. Mládež na kolesách.
Žilina: Revitalizácia parku Ľ. Štúra v centrálnej časti mesta
Pri odovzdávaní ocenení generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia Ing. Ovčiarka vyslovil
uznanie a poďakovanie všetkým mestám zúčastneným v súťaži ENVIROMESTO 2017 a vyjadril odhodlanie
pokračovať v tejto novej zmysluplnej súťaži.

