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Životné prostredie a zdravie
2. 5 Starostlivosť o životné prostredie
Každý obyvateľ Slovenskej republiky má právo na priaznivé životné prostredie. ... Len 

spoločné partnerské úsilie štátnych orgánov, samosprávy, podnikateľských subjektov, 
vedeckej obce a mimovládnych organizácií vynaložené na skvalitnenie životného pro-
stredia môže byť garantom ochrany zdravia a života, ako aj zachovania podmienok pre 
ďalší hospodársky rast a sociálny rozvoj spoločnosti. ... Základnou úlohou spoločnosti 
z hľadiska zabezpečenia trvalej prosperity je docieliť vysokú kvalitu základných zložiek 
životného prostredia – ovzdušia, vody, pôdy, horninového prostredia a organizmov, čoho 
predpokladom je minimalizácia negatívnych vplyvov a garancia funkčných a efektívnych 
systémov na ich ochranu a využívanie, riadených štátnym i podnikateľským sektorom. V 
rámci štátnej environmentálnej politiky vláda sústredí svoju pozornosť na zásobovanie 
obyvateľstva dostatočným množstvom a kvalitou vody z verejných vodovodov a budova-
nie verejnej kanalizácie a čistiarní odpadových vôd. ... Za prioritu štátnej environmentálnej 
politiky bude vláda považovať aj znižovanie znečisťujúcich látok v ovzduší a v tej súvislosti 
podporovať zmeny palivovej základne energetických zdrojov s environmentálne vhodným 
využitím obnoviteľných zdrojov energie. ... Dlhodobým závažným problémom Slovenska 
ostávajú nelegálne skládky odpadov a staré environmentálne záťaže, ktoré zvyšujú konta-
mináciu pôdy a horninového prostredia, najmä podzemných vôd. Riešenie tohto problému 
si vyžiada ich monitorovanie a inventarizáciu s vyhodnocovaním ich nebezpečnosti a s ur-
čením priorít postupného odstraňovania ich negatívnych vplyvov. Zároveň bude potrebné 
zamedziť vzniku nových environmentálnych záťaží a podporovať ekologizáciu pôdohospo-
dárstva, dopravy, priemyslu a energetiky ako rozhodujúcich znečisťovateľov životného pro-
stredia. ... Základným východiskom pre elimináciu environmentálnych rizík bude kontrola 
environmentálnej bezpečnosti a vhodnosti stavieb, zariadení a výrobkov, ako aj znižovania 
negatívnych vplyvov chemických, fyzikálnych a biologických faktorov na zdravie ľudí, hos-
podárstvo, prírodné a kultúrne dedičstvo.

4. Zdravotníctvo
Vláda považuje zdravie, rovnosť v poskytovaní zdravotnej starostlivosti a dostupnosť 

zdravotnej starostlivosti za základné práva každého občana. Zachovanie a zlepšovanie 
zdravia je najlepšou investíciou pre silnú ekonomiku a spokojnú spoločnosť. Vláda pova-
žuje zdravotníctvo za jednu zo svojich priorít. ... Vláda bude presadzovať orientáciu zdra-
votníctva na prevenciu a včasnú diagnostiku ochorení, podporí realizáciu celospoločensky 
najdôležitejších preventívnych programov a presadí komplexný program starostlivosti o 
deti a starších občanov. ... Vláda pokladá bezpečnosť pacientov za mimoriadne dôležitú sú-
časť zdravotného systému, a preto bude podporovať zavádzanie systémov kvality a efek-
tivity vo všetkých oblastiach poskytovania zdravotnej starostlivosti, s cieľom dosiahnutia 
medicínskeho a hygienicko-epidemiologického štandardu zodpovedajúceho normám EÚ. 
Vláda presadí zvýšenie významu verejného zdravotníctva pre zachovanie zdravia obča-
nov. Inštitúcie verejného zdravotníctva musia svojimi aktivitami a komplexnou odbornou 
činnosťou minimalizovať pôsobenie rizikových faktorov na zdravie obyvateľov, čím možno 
dosiahnuť skvalitnenie života a predĺženie ľudského veku. Rozhodujúcim zámerom vlády 
bude rozvoj informatizácie systému zdravotníctva na všetkých úrovniach. ... V tejto oblasti 
bude vláda podporovať projekt informatizácie zdravotníctva a postupne realizovať ciele 
národnej eHealth stratégie.
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