
 3 – 5 Udialo sa: 

  EnviroOskary za činy, nápady... aj (zlo)čin roka 2011 rozdané! 

  Štrnásta ŠIŠKA potvrdila záujem o environmentálnu výchovu

  Kremnica – Hlavné mesto biodiverzity 2011

  Stromom roka 2011 sa stala lipa

 6 Výkonná riaditeľka Európskej environmentálnej   
  agentúry na Slovensku

 7 Posolstvo Signálov 2011: Vytvorme    
  spravodlivejšiu a lepšiu budúcnosť

 8 Heľpa – Dedina ako klenotnica

 10 Kalvária na Pažici. Zabudnutá a znovu nájdená

 12 Súťaž NAJKRAJŠÍ CHOTÁR ROKA   
  synergia ekológie a ekonomických aktivít

 14 Európske stretnutie o mokradiach v Trnave

 15 Šanca pre neznáme krajiny

 16 Doliny mezozoika Západných Karpát – kandidát  
  na svetové prírodné dedičstvo

 18 Inšpirácie z vysokých nadmorských výšok

 20 Dve krajiny…

 21 Green Emotions: Inovatívne bývanie   
  chrániace prírodu

 22 Dokumentácia R-ÚSES – potreba    
  či nevyhnutnosť? 

 23 NATURA 2000 súčasť krajiny

 24 Skalné obydlia Hontu – stopy dávnych čias

 26 Krajinná ekológia pre udržateľné životné   
  prostredie a kultúru

 28 Krajinná pokrývka Slovenska

 30 Viate piesky – jeden z najohrozenejších biotopov

 32 Historické základy environmentalizmu 
  a environmentálneho práva (XLIV.) 

 34 Portál o hraničných vodách

 35 Nové environmentálne učebnice
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Na obálke: Historické krajinné štruktúry v Hriňovej (foto: Lucia Vačoková)

Envirozákon desaťročia 
definitívne schválený

Identifikácia environmentálnych záťaží, vymedzenie pôvodcu environ-
mentálnej záťaže, určovanie povinných osôb a ich povinností v súvislosti 
s ich odstraňovaním a ich financovanie. Toto je predmetom zákona, ktorý 
schválil parlament na svojom zasadnutí 21. októbra 2011. Do praxe sa tak 
zaviedol jeden z hlavných princípov – znečisťovateľ platí. Zákon je výsled-
kom vyše 8-ročného úsilia rezortu, ktorý o problematike dlhodobo komuni-
koval so všetkými zainteresovanými stranami.

„Keby sa nič iné nedosiahlo, len schváliť zákon, ktorým chránime živo-

ty a zdravie občanov, už sa rezort oplatilo obnoviť,“ povedal bezprostred-
ne po hlasovaní parlamentu minister životného prostredia József Nagy.

Nebezpečné skládky odpadu, gudrónové jamy či pesticídne sklady, to 
všetko môže byť environmentálna záťaž, ktorá dlhodobo skryto a nekon-
trolovane znečisťuje životné prostredie a ohrozuje ľudí. Slovensko ich má 
takmer 2 tisíc. Sú to tzv. časované bomby, ktoré parlamentom schválený 
zákon pomôže vyriešiť. 

Hlavným princípom zákona je určenie zodpovednosti, a to aj v prípade 
zmien vlastníctva podnikov či pozemkov. Ak nebude možné povinnú osobu 
identifikovať, o vyriešenie vzniknutého problému sa postará štát. V prípa-
de, ak pôvodca nie je známy, zákon stanovuje mechanizmus určenia po-
vinnej osoby, ktorá bude jestvujúce environmentálne záťaže povinná riešiť. 
Zákon sa dotýka nielen priemyselníkov, ale aj ministerstiev a obcí. Jeho 
snahou je zapojiť do riešenia záťaží všetkých, ktorých sa problematika en-
vironmentálnych záťaží týka.

Celkové výdavky vyplývajúce zo zavedenia právnej úpravy sa odhadu-
jú na 487 miliónov eur, pričom 84 percent bude pokrytých z verejných 
zdrojov a 16 percent bude pochádzať zo súkromných zdrojov. Prijatie zá-
kona umožní aj čerpanie eurofondov, z ktorých by malo pochádzať viac 
ako 116 miliónov eur. Ďalších takmer 300 miliónov eur by od roku 2013 
do roku 2027 malo prísť zo štátneho rozpočtu. Slovensko má záväzok 
voči Európskej únii odstrániť zdroje znečistenia podzemných vôd do roku 
2027, preto aj právna norma počíta pri naplnení cieľov s týmto časovým 
horizontom. 

Zákon, ktorý minister József Nagy označil za environmentálny zákon 
desaťročia, by mal platiť od januára 2012. 

Informačný systém environmentálnych záťaží prevádzkuje Slovenská 
agentúra životného prostredia na portáli enviroportal.sk 

http://enviroportal.sk/environmentalne-temy/environmentalne-zataze
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