
Dialóg zbližuje názory

Dňa 25. júna 2008 sa v Účelovom zariadení Kancelárie Národnej rady SR 
v Častej-Papierničke stretol minister životného prostredia SR Jaroslav Izák so 
zástupcami priemyselnej sféry a akademickej obce. Cieľom stretnutia s pra-
covným názvom Environmentálna politika a hospodársky rozvoj SR bolo riešenie ak-
tuálnych problémov spojených so zabezpečením kontinuity vzájomnej komu-
nikácie medzi štátnou správou starostlivosti o životné prostredie, priemyslom 
a akademickou obcou Slovenskej republiky. Nosnými témami stretnutia boli: 
informácia ministra životného prostredia SR o rozhodujúcich problémoch en-
vironmentálnej politiky Slovenska, ktoré je potrebné riešiť v rokoch 2008 až 
2012; stanovisko priemyselnej sféry k problematike realizácie environmen-
tálnej politiky SR v nadväznosti na rozvoj priemyslu a sociálnu politiku SR; in-
formácia o pripravovaných zmenách vo vysokom školstve; rozpis a realizácia 
Národného alokačného plánu SR kvót CO

2
 pre obdobie rokov 2008 – 2012; 

rámcová smernica o vode ako strategický nástroj na dosiahnutie dobrého 
stavu vôd do roku 2015; novely kľúčových zákonov odpadového hospo-
dárstva; návrh zákona o environmentálnych záťažiach; prevencia závažných 
priemyselných havárií a manažment chemických látok; prevencia a náprava 
environmentálnych škôd; realizácia zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej 
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov vo vzťahu k pôsobnosti orgánov verejnej správy.

Predstavitelia rezortu životného prostredia sú si vedomí toho, že členstvo 
SR v EÚ prináša mnoho pozitív, ale vyžaduje aj zvýšené úsilie  a najmä 
vzájomnú spoluprácu, aby Slovensko dokázalo plniť náročné podmienky 
a kritériá, súvisiace s trvalo udržateľným rozvojom a ochranou životného 
prostredia. Bez vzájomného dialógu so zástupcami priemyslu by environ-
mentálna legislatíva nebola v praxi účinná a v mnohých prípadoch by bola 
ťažko realizovateľná. Na adresu zástupcov priemyslu a podnikateľskej sféry 
minister životného prostredia povedal,  že mnoho pozitívnych krokov v tomto 
smere už zástupcovia priemyslu urobili a celkový trend vývoja je pozitívny. 

„Ak inšpektori SIŽP napríklad v roku 2004 zaregistrovali podiel porušenia 
právnych predpisov až pri 39 percentách z vykonaných kontrol, v roku 2005 
to bolo pri 34 percentách kontrol, v roku 2006 pri 33 percentách a vlani už 
len pri 29,5 percenta kontrol. Teda za štyri roky ide o zlepšenie takmer o 
10 percent. Pritom v prvých rokoch činnosti inšpekcie dosahoval podiel po-
rušenia právnych predpisov v niektorých oblastiach životného prostredia 
dokonca až 70 percent!“ uviedol Jaroslav Izák.

Tento pozitívny trend v ochrane životného prostredia svedčí o zmene prí-
stupu podnikateľskej sféry k životnému prostrediu. Vo zvýšenej miere začala 
dbať na svoj podnikateľský imidž, pretože si uvedomuje, že môže pre ňu 
znamenať zisk, ale v opačnom prípade, aj stratu a úpadok.

Ing. Janka Dulayová, oddelenie styku s verejnosťou a propagácie MŽP SR
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Vytlačené na ekologickom papieri Magnostar. Výrobca má certifikovaný EMS 
podľa medzinárodnej normy ISO 14001. Papier spĺňa environmentálne kritériá 
nordického ekolabelingového systému podľa verzie 1.4. Je ocenený nordickou 
environmentálnou značkou Biela labuť.
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