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Vážení čitatelia,

otvorili ste si najnovšie vydanie rezortného časopi-
su Enviromagazín, ktorého kľúčovou témou sú havárie. 
Táto téma je v týchto dňoch viac ako aktuálna a nezau-
jímajú sa o ňu len odborníci. Informácie vyhľadávajú aj 
bežní občania, pretože sa dotýka nás všetkých. Tragédia 
v maďarskej Ajke, ktorá sa právom nazýva ekologickou 
katastrofou, nám otvorila oči. Odkaliská sa vo všetkých 
okolitých krajinách stali hlavnou témou, obavy obyvate-
ľov v blízkosti týchto stavieb narastajú.

Niekoľko dní po nešťastí som vydal pokyn na kontrolu 
bezpečnostno-technického stavu všetkých odkalísk na 
území Slovenskej republiky. Kontrolu sme vykonali na 
36 odkaliskách, ktoré by mohli predstavovať riziko pre 
človeka a životné prostredie. Na základe získaných vý-
sledkov môžem konštatovať, že technicko-bezpečnostný 
stav na 34 odkaliskách je uspokojivý. Po intenzívnych 
zrážkach v tomto roku neboli zistené žiadne anomálie 
ani žiadne mimoriadne skutočnosti oproti bežnej pre-
vádzke. Vodné stavby sú kvalifikované ako bezpečné a 
schopné prevádzky. 

Na odkalisku v Hornej Vsi v okrese Žiar nad Hronom 
sme zistili nedostatky, stav však nie je havarijný. 
Najmenej uspokojivá situácia je na odkalisku, ktoré sa 
nachádza v Slovinkách. Túto lokalitu som okamžite nav-
štívil, aby som sa na vlastné oči presvedčil, v akom je 
stave a rozptýlil obavy obyvateľstva z možnej katastro-
fy. Stav je neuspokojivý, ale havária nehrozí. 

Na môj pokyn bude Vodohospodárska výstavba, 
š. p., vykonávať každoročne obhliadku lokality a vyhod-
nocovať jej stav. 

Vzhľadom na to, že mnohé rizikové lokality na 
Slovensku nemajú dostatočnú starostlivosť a kontrolu, 
obnovilo Ministerstvo životného prostredia SR práce na 
príprave zákona o environmentálnych záťažiach. Verím, 
že prostredníctvom tohto zákona a pomocou Štátneho 

programu sanácie environmentálnych záťaží sa rezortu 
životného prostredia podarí odštartovať systematické 
riešenie týchto závažných problémov a znížiť tak riziká 
pre zdravie ľudí a životné prostredie.

Riešenie problematiky bude behom na dlhé trate, 
som však presvedčený, že sa nám ho podarí odštarto-
vať a úspešne sanovať aspoň tie najhoršie lokality.

Slovensko je prekrásna krajina s bohatým kultúrnym 
a prírodným dedičstvom a biodiverzitou. Našou povin-
nosťou je nepripustiť jeho devastáciu. 

Pevne verím, že ako minister novovzniknutého rezor-
tu životného prostredia prinesiem nový pohľad na ochra-
nu, ale aj tvorbu životného prostredia.

Všetkým čitateľom a priaznivcom Enviromagazínu a 
všetkým, ktorí sa spolupodieľajú na ochrane prírody, že-
lám veľa síl, tvorivej energie a vytrvalosti.

József Nagy
minister životného prostredia SR
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