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Od svojho nového vzniku ministerstvo transponovalo do národnej legislatívy celkovo 
8 európskych smerníc. V súčasnosti sa pripravuje nový zákon o odpade, zákon o ochra-
ne prírody a krajiny, ale aj dlhoočakávaná zonácia Tatranského národného parku. 

„Zosúladiť záujmy lesníkov, poľovníkov, samospráv, zástupcov ochranárov, ces-
tovného ruchu na jednej strane, a plnenie záväzkov Slovenska voči Európskej únii 
na strane druhej, nebola a nie je jednoduchá práca,“ povedal minister životného 
prostredia József Nagy „Napriek tomu som rád, že sa nám podarilo schváliť zá-
kon o starých environmentálnych záťažiach, ktorý je príkladom aktívnej spoluprá-
ce všetkých zainteresovaných strán. Keby sa nič iné nedosiahlo, len schváliť tento 
environzákon desaťročia, ktorým chránime životy a zdravie občanov, už sa rezort 
oplatilo obnoviť,“ zdôraznil.

Ihneď po svojom nástupe nastavil envirorezort šetriaci mechanizmus. V súčas-
nosti každý výdavok ministerstva životného prostredia a jeho organizácií prejde pred-
bežnou finančnou kontrolou z hľadiska rozpočtu a verejného obstarávania, bez ktorej 
nie je možné realizovať žiadny výdavok. Za krátky čas sa tak na ministerstve aj v 
jeho organizáciách podarilo ušetriť viac ako 2 mil. eur. V štátnych podnikoch, ako je 
napríklad Slovenský vodohospodársky podnik (SVP), sa – a to aj napriek povodňo-
vému roku – podarilo znížiť stratu z 9 na 2 milióny eur.

Priorita ministerstva je ochrana životov, zdravia a majetku obyvateľov pred živlami 
ako sú povodne a geologické zosuvy pôdy. Jeden z najväčších úspechov je určite 
vytvorenie vyše tisíc nových pracovných miest pre dlhodobo nezamestnaných, ktorí 
čistia brehy a záplavové zóny od nežiaducich náletových drevín pod odborným dohľa-
dom SVP, za európske financie. Na prioritne preventívne opatrenia pred povodňami 
vo forme výstavby poldrov a hrádzí pôjde z európskych peňazí a ďalších zdrojov do 
roku 2013 spolu 116 mil. eur.

Pozitívna zmena nastala aj v koncepčnom riešení katastrofálnych zosuvov pôdy 
z roku 2010. Ministerstvo na 1. etapu zabezpečovacích prác vytipovalo približne 30 
najohrozenejších lokalít, na ktorých zabezpečenie vyčlenila vláda 5 mil. eur. 

Minister József Nagy zaujal zásadný postoj k „papalášskym“ výhodám – VIP ry-
bárskym lístkom, osobitným povoleniam vjazdu na hrádzu v Gabčíkove a zrušeniu 
zákazu vstupu verejnosti na ostrov Sihoť.

Zmena sa udiala aj v prípade Environmentálneho fondu, ktorý je dobrým nástro-
jom pomoci predovšetkým obciam do 2-tisíc obyvateľov, bol však v zlých rukách. Na 
podnet ministra Józsefa Nagya sa urobil poriadok v rozdeľovaní dotácií a Envirofond 
je dnes jeden z najtransparentnejšie riadených a na prevádzkové náklady najšetrnej-
ších nástrojov vlády, nehovoriac o tom, že sám vykazuje príjem pre svoju činnosť 
a dotácie, a to z pokút a poplatkov znečisťovateľov.

Obnovené enviroministerstvo 
bilancuje svoj prvý rok

Nastavenie transparentného mechanizmu vo verejnom obstarávaní a hospodárení s financiami – čím sa podarilo v rezorte hneď 
na začiatku ušetriť viac ako 2 mil. eur. Schválenie environzákona desaťročia a zároveň aj zákona o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie (zákon o EIA), ktoré pomôžu účinnejšie chrániť naše životné prostredie. Znižovanie nezamestnanosti vytvorením tisíc pra-
covných miest pre dlhodobo nezamestnaných s cieľom zabezpečiť ochranu životov, zdravia a majetku ľudí pred povodňami a inými 
živlami. Ale aj príprava ďalších zákonov priamo riešiacich každodenné problémy s odpadom aj s ochranou životného prostredia. Toto 
všetko je len časť z toho, na čom nepretržite od svojho vzniku pracovalo Ministerstvo životného prostredia SR. 
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Pri príležitosti Svetového dňa Zeme pripravilo ministerstvo zatiaľ najúspešnejší projekt pre 
verejnosť – akciu Vyčistime si Slovensko, do ktorej sa prihlásilo bezmála 1 600 subjektov, čo 
znamená vyše 100-tisíc občanov. Vyzbieralo sa 1 600 ton odpadu v obciach, pri potokoch, 
turistických chodníkoch, v parkoch a ihriskách. 

Umiestnenie typizovaných kontajnerov a malých smetiakov, aby inak plachý medveď nena-
vštevoval ľudské obydlia pre potravu, umiestnenie výstražných tabúľ či fyzický monitoring rizi-
kových lokalít, predovšetkým v nočných hodinách, je cieľom projektu v spolupráci s rezortnými 
organizáciami – Štátnou ochranou prírody SR a Environmentálnym fondom. Navyše, viac ako 
30 obciam rezort bezodplatne poskytol veľkokapacitné uzamykateľné kontajnery. V rámci 
projektov EÚ ministerstvo už pripravuje výzvu na reálne spočítanie medveďov na Slovensku. 
Ďalším projektom je aj zriadenie tzv. medvedej obory. 

Cieľom ministra J. Nagya je aj zrovnoprávnenie cyklodopravy, nielen v hlavnom meste. 
Lídrom v tejto oblasti by však podľa ministra mala byť Bratislava.

Deň otvorených dverí
Mini ZOO, pozorovanie hornín i vzoriek vody pod mikroskopom, ukážky zubov dinosaura, 

lebky jaskynného medveďa, ale aj meteoritov, modely banských strojov a zariadení, súťaže, pre-
hliadka filmov s environmentálnou tematikou, aktuálne online merania a zábery z meteorologic-
kých družíc, výroba šperkov z druhotných surovín, ukážky lesných drevín, plodov a semien – to 
všetko bolo súčasťou Dňa otvorených dverí na Ministerstve životného prostredia SR v Bratislave, 
5. novembra tohto roku. 

Na podujatí, ktoré sa konalo pri príležitosti 1. výročia znovuobnovenia MŽP SR, bol pokrs-
tený Atlas druhov európskeho významu pre územia NATURA 2000 na Slovensku. Diskusia 
o živote svišťov v Tatrách a ich boji s predátormi s odborníkom na svište Pavlom Ballom 
(TANAP) a film 20 rokov Gabčíkova o histórii a výstavbe Vodného diela Gabčíkovo a fotopro-
jekcia jeho súčasnej podoby z vtáčej perspektívy zaujala malých aj veľkých návštevníkov Dňa 
otvorených dverí. 

„Dôvodom, prečo som sa rozhodol otvoriť priestory ministerstva pre širokú verejnosť, je 
oboznámiť ľudí so všestrannými aktivitami jednotlivých sekcií ministerstva, našich rezortných 
organizácií i podnikov,“ povedal minister životného prostredia SR József Nagy. 

Priestor na prezentáciu dostali aj viaceré neziskové a mimovládne organizácie, ktoré pôsobia 
v oblasti životného prostredia a prejavili záujem propagovať svoje aktivity na Dni otvorených 
dverí ministerstva životného prostredia. Konkrétne Greenpeace, Inštitút aplikovanej ekológie 
Daphne, Nadácia Ekopolis, Bratislavské Regionálne Ochranárske Zruženie (BROZ), Občianske 
združenie Cyklokoalícia, ale aj Občianske združenie Bezpečné Cykloslovensko.

Na organizácii Dňa otvorených dverí sa podieľali rezortné organizácie MŽP: Slovenský vo-
dohospodársky podnik, š. p., Vodohospodárska výstavba, š. p., Slovenská agentúra životného 
prostredia, Slovenský hydrometeorologický ústav, Slovenská inšpekcia životného prostredia, 
Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniar-
stva, Štátna ochrana prírody SR, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Envirofond, Výskumný 
ústav vodného hospodárstva a ZOO Bojnice.

Zdroj: MŽP SR
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