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S cieľom skvalitniť spoluprácu a vzájomné prepojenie štátnej správy starostlivosti o ži-
votné prostredie, priemyselnej sféry a akademickej obce SR usporadúva minister životné-
ho prostredia každoročne spoločné stretnutie vrcholových zástupcov priemyselných zvä-
zov, školstva a štátnej správy. Tohtoročné stretnutie sa uskutočnilo 26. júna v Senci pred 
začiatkom 13. ročníka medzinárodnej konferencie Technika ochrany prostredia – TOP, 
ktorú pod záštitou ministra životného prostredia SR Jaroslava Izáka a rektora Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave Vladimíra Báleša organizovala Strojnícka fakulta STU. 

V úvode stretnutia minister Izák zdôraznil dôležitosť vzájomnej výmeny informácií a 
potrebu otvorenej diskusie o praktickom napĺňaní prijatej environmentálnej legislatívy. Vo 
svojom vystúpení sa zameral na najdôležitejšie oblasti, ktoré vo vzťahu k priemyslu rezort 
životného prostredia aktuálne rieši, prípadne v blízkej budúcnosti bude riešiť. Spoločným 
cieľom je postupné dosiahnutie súladu medzi ekonomickým rozvojom a kvalitou životného 
prostredia. „Zosúlaďovanie našej legislatívy s európskou je jedným z kľúčových momen-
tov, ktoré musíme rešpektovať,“ povedal minister. „Priemysel sa svojou každodennou 
činnosťou bytostne dotýka životného prostredia a náš rezort zasa stavia vám, priemysel-
níkom, limity pre ochranu zdravého životného prostredia. Tieto limity by nemali byť pre 
priemysel likvidačné, ale súčasne musia byť nekompromisné, aby všetkých motivovali 
správať sa k životnému prostrediu ohľaduplne a preventívne. To je hranica, na ktorej sa 
pohybujeme, ktorú musíme pri každom zákone správne nastaviť. A to nejde bez vzá-
jomnej komunikácie.“ Zástupcovia priemyslu sa dozvedeli aj o príprave návrhu úpravy 
národného alokačného plánu, návrhu novelizácie vyhlášky o emisných limitoch, o 5-roč-
nej účinnosti uplatňovania zákona o prevencii závažných priemyselných havárií, procese 
vydávania povolení IPKZ, novom zákone o prevencii a náprave environmentálnych škôd, 
návrhu zákona o environmentálnych záťažiach a o pripravovaných zmenách v oblasti od-
padového hospodárstva. Konštatoval, že z hľadiska priemyslu a vodného hospodárstva 
dnes už neexistujú výrazné problémy. Pri zapracovaní smernice Európskeho parlamentu 
a Rady o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality z 12. decembra 
2006 do nášho vodného zákona SR nepôjde nad rámec striktných požiadaviek EÚ. V 
závere svojho vystúpenia minister ocenil uvedomelosť predstaviteľov priemyselnej sféry, 
ktorí, na rozdiel od minulosti, už nevidia v environmentálnych zákonoch a požiadavkách len 
akési finančné obťažovanie, ale reálnu potrebu. Pozitívne zhodnotil doterajšiu spoluprácu 
MŽP SR a Zväzu priemyslu SR. 

Na vystúpenie ministra nadviazal prezident Zväzu priemyslu SR Slavomír Hatina. 
Potvrdil, že podnikateľská sféra podporuje potrebu mať zadefinovanú a podľa potreby ak-
tualizovanú štátnu environmentálnu politiku SR, čo si bude vyžadovať značné finančné 
zdroje. V tejto oblasti bude potrebné, aby štátna správa - MŽP SR, MF SR, MH SR a ďalšie 
zainteresované ministerstvá a štátne orgány spoločne s priemyselnou sférou navrhli a pri-
jali také mechanizmy riešenia, ktoré umožnia financovanie náročných úloh zabezpečovať 
nielen zo štátnych a súkromných zdrojov SR, ale aj z prostriedkov EÚ. Rektor STU Vladimír 
Báleš zdôraznil, že Slovenská technická univerzita v Bratislave prispieva výraznou mierou 
k prehlbovaniu poznania získavaním nových poznatkov na poli vedy, ich šírením prostred-
níctvom vzdelávania, ale aj podporou ich využitia v priamej spolupráci s praxou. V závere 
stretnutia minister životného prostredia udelil Cenu medzinárodnej konferencie Technika 
ochrany prostredia - TOP 2007 v kategórii environmentálna technológia Recyklačnému 
fondu za podporu technológií, ktoré sú technicky inovatívne v nakladaní s odpadmi. 

Ing. Janka Dulayová
Komunikačný odbor MŽP SR

Environmentálna politika 
a hospodársky rozvoj

Na obálke: Samček perlovca malého (Issoria lathonia) v NPR Kršlenica CHKO Malé 
Karpaty v lete 2007 (foto: Jozef Klinda) 

Predseda správnej rady Recyklačného fondu Juraj Dlhopolček preberá ocenenie z rúk ministra 
životného prostredia Jaroslava Izáka a dekana Strojníckej fakulty STU doc. Ľubomíra Šooša


