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Na obálke: Pri povodniach tadiaľto cesta nevedie (rozvodnený Ipeľ v júni 2010 pri 
Holiši), foto: Jozef Klinda

Vytlačené na ekologickom papieri Hello. Výrobca má certifikovaný FSC, PEFC, EMS podľa medzi-
národných noriem ISO 9001, 140001 a EMAS. Tieto certifikácie obsahujú rôzne environmentálne 
iniciatívy, napr. spoločnosť získava 30 % svojej spotreby energie z biopalív a 40 % prepravy reali-
zuje pomocou nízko emisných prostriedkov, ako sú železnice alebo siete kanálov. Hello je plne re-
cyklovateľný papier a môže byť použitý na získanie papierovej drviny najvyššej kvality.

Životné prostredie v Programovom vyhlásení vlády SR
na obdobie rokov 2010 – 2014

August 2010

2.5 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Vláda SR uznáva právo na priaznivé životné prostredie zaručené každému 
občanovi štátu Ústavou Slovenskej republiky a súčasne zdôrazňuje našu vše-
obecnú povinnosť a zodpovednosť za starostlivosť o životné prostredie. Ochranu 
prírody vláda SR považuje za zásadnú oblasť pre celkový vývoj spoločnosti, 
preto k využívaniu prírodných zdrojov bude pristupovať racionálne a obozretne, 
s dôrazom na ochranu biodiverzity a zásad trvalo udržateľného rozvoja.

Vláda SR v záujme transparentnej ochrany prírody a krajiny obnoví Ministerstvo 
životného prostredia SR v pôvodnom rozsahu, posilní jeho autoritu tak vo sfére 
starostlivosti o životné prostredie, ako aj pri tvorbe a uplatňovaní environmentál-
nych ekonomických nástrojov.

Vláda SR považuje zdroje pitnej vody za najväčšie prírodné bohatstvo, a preto 
sa zameria na ich ochranu. V záujme naplnenia tohto cieľa zastaví plánovanú vý-
stavbu ropovodu cez Žitný ostrov. Vláda SR vytvorí jasné pravidlá a prehodnotí 
kompetencie v povoľovaní ťažobnej činnosti (bane, štrkoviská), ktoré majú vplyv 
na kvalitu zdrojov podzemných vôd. Prioritne sa vláda SR zameria na napájanie 
obcí na verejné vodovody a budovanie kanalizácií a čističiek odpadových vôd 
v regiónoch s vysokou zásobou podzemných a povrchových vôd. Budovanie 
vodovodov a kanalizácií bude smerovať do regiónov, kde táto infraštruktúra nie 
je vybudovaná.

Vláda SR zabezpečí prehodnotenie rozsahu chránených území podľa svojich 
medzinárodných záväzkov, možností spoločnosti a ekonomickej situácie krajiny. 
Stanoví pravidlá obmedzenia vlastníckych práv k pozemkom pri zavedení jas-
ných pravidiel vzťahov medzi ochranou prírody a vlastníkmi na základe dialógu 
medzi vlastníkmi, ochranármi a vedeckou obcou.

Vláda SR navrhne protipovodňové opatrenia, ktoré umožnia udržať vodu v 
prírode a znížia následky povodní. Vypracuje stratégiu protipovodňových opat-
rení na Slovensku. Na dobudovanie a sfunkčnenie protipovodňových systémov 
využije hlavne fondy EÚ. Vláda SR zabezpečí trvalú údržbu malých vodných 
tokov na územiach ohrozených povodňami a určí ich správcovstvo. Prioritne sa 
zameria na územia, ktoré sú najviac ohrozené.

Vláda SR uskutoční reorganizáciu vodného hospodárstva, pričom sa vláda SR 
zameria na racionalizáciu výkonov a služieb.

Vláda SR zmení slovenskú legislatívu tak, aby bola zabezpečená účasť verej-
nosti na rozhodovacom procese v záležitostiach životného prostredia v duchu 
Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám. Samospráve dá spolurozho-
dovaciu právomoc pri ťažbe a skládkach a zásadne zvýši účinnosť boja proti 
nelegálnemu ukladaniu odpadu.

Vláda SR prehodnotí environmentálnu politiku zodpovedajúcu členstvu v EÚ 
a aktuálnym environmentálnym výzvam. V domácom i medzinárodnom kontexte 
vláda SR začne robiť proaktívnu environmentálnu politiku, ktorá je v záujme 
občanov a ich životného prostredia a nie jeho znečisťovateľov, a to najmä v ob-
lasti nakladania s odpadom tak, aby sme menej skladovali a viac zhodnocovali. 
Prehodnotí rozsah a mieru poplatkov a odvodov v oblasti životného prostredia.

Vláda SR zavedie transparentné kritériá pri rozdeľovania kvót CO
2
 vo verej-

nom záujme a zabezpečí transparentný predaj voľných jednotiek.
Pri zonácii chránených území vrátane Tatier bude vláda SR podporovať takú 

zonáciu, ktorá umožní rozvoj turizmu, ale neohrozí chránené biotopy.
Vláda SR po analýze činnosti Recyklačného fondu prehodnotí jeho fungovanie 

a existenciu. So samosprávou a odbornou verejnosťou spracuje návrh na trans-
parentné a efektívne zhodnocovanie a likvidáciu odpadu.

Vláda SR bude venovať zvýšenú pozornosť likvidácii starých environmentál-
nych záťaží. Určí priority a postup pri ich odstraňovaní a legislatívne garantuje 
10 % príjmu Environmentálneho fondu na odstránenie starých záťaží.

Vláda SR zavedie dôslednú a transparentnú kontrolu používania fondov EÚ a 
preverí doterajšiu realizáciu projektov.

Vláda SR podporí environmentálnu výchovu a vzdelávanie v školskej i mimo-
školskej sfére a zabezpečí systematické zvyšovanie environmentálnej zodpoved-
nosti obyvateľov Slovenskej republiky.

Zdroj: Úrad vlády SR, www.government.gov.sk


