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Závisí od každého z nás, ako priložíme ruku k dielu

Vážení čitatelia, kolegovia, priatelia,
nedávno sme si pripomenuli Svetový deň životné-
ho prostredia, ktorý slávi verejnosť na celom svete 
5. júna už od roku 1972. Odvtedy sa výrazne zme-
nil prístup k problémom ochrany a tvorby život-
ného prostredia. Ochrana ozónovej vrstvy Zeme, 
eliminovanie znečistenia vôd, ale aj ovzdušia – pod-
mieňujúceho skleníkový efekt a kyslé dažde, zneš-
kodňovanie odpadu, jadrová bezpečnosť, či otázka 
biodiverzity sa postupne stávali predmetom via-
cerých medzinárodných dohovorov a poslaním celo-
svetových alebo regionálnych zoskupení. Slovenská 
republika je signatárom väčšiny týchto dohovorov a 
účastníkom environmentálnych aktivít medzinárod-
ného charakteru. V súlade s celosvetovým trendom 
vyspelých štátov považuje aj Slovenská republika 
za rozhodujúci princíp trvalo udržateľného rozvoja, 
pričom starostlivosť o životné prostredie by sa mala 
stať  súčasťou rozvoja každej sféry spoločenského 
života.

Ak si položíme otázku, aký je stav životného 
prostredia na Slovensku v súčasnosti, môžeme po-
vedať, že sa postupne zlepšuje. Je to podmienené 
viacerými faktormi. Predovšetkým naším vstupom 
do Európskej únie a následným preberaním prísnej 
legislatívy. Nepochybne veľkým prínosom sú aj 

nové, moderné technológie, šetriace životné prostre-
die, ktoré sa zavádzajú do výroby.      

Z hľadiska poškodzovania ozónovej vrstvy je 
Slovenská republika zmluvnou stranou všetkých 
medzinárodných dohovorov, ktorých cieľom je po-
stupné znižovanie výroby a spotreby látok poško-
dzujúcich ozónovú vrstvu, až po ich úplné vylúče-
nie a zákaz používania. Chcel by som zdôrazniť, že 
Slovenská republika nevyrába žiadne kontrolované 
látky poškodzujúce ozónovú vrstvu a ani výrobky, 
na ktorých činnosť by sa tieto látky používali.

Náročné záväzky vyplývajúce zo vstupu 
Slovenskej republiky do Európskej únie máme v 
oblasti vôd. Všetci dobre vieme, že v zásobovaní 
obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov 
a v odkanalizovaní Slovensko zaostáva za väčšinou 
európskych krajín. Na splnenie predvstupových 
záväzkov Slovenska potrebujeme na vodovody do 
roku 2015 sumu 1,8 miliárd eur a na odvádzanie a 
čistenie vôd cca 3,1 miliárd eur. Zložité úlohy pre 
nás vyplývajú aj z Rámcovej smernice o vodách, a 
to dosiahnuť do roku 2015 dobrý stav vôd.

V oblasti ochrany prírody a krajiny finalizujeme 
na návrhu zákona o ochrane prírody, ktorý v tomto 

roku predložíme na rokovanie vlády SR, pričom ten 
odráža  najmodernejšie svetové trendy v ochrane 
prírody. 

Čo sa týka odpadového hospodárstva, aj napriek 
súčasnej zložitej situácii, ktorá vznikla v dôsledku 
hospodárskej krízy, je aj naďalej naším cieľom byť 
spoločnosťou, ktorá sa snaží predchádzať vytvá-
raniu odpadu, a ak už vznikne, tak ho využiť ako 
surovinový zdroj na materiálové alebo energetické 
zhodnotenie. 

Dotkol som sa veľmi stručne len niekoľkých 
oblastí ilustrujúcich stav životného prostredia v 
Slovenskej republike. Chcel by som však pripome-
núť, že riešenie otázok ochrany, tvorby a zveľaďova-
nia životného prostredia nepozná hranice a nie je len 
vecou nášho rezortu, preto závisí od každého z nás, 
ako priložíme ruku k dielu.    
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