
Vážení čitatelia,

od vzniku ministerstva životného prostredia v 

Slovenskej republike uplynú tento rok v auguste 

symbolicky dve desaťročia. Za toto obdobie za-

žil rezort dobré, ale aj horšie obdobia. Rozhodne 

však dokázal svoju opodstatnenosť. 

Čas sa však nezastavil a pred našou spoločnos-

ťou stoja nové výzvy aj v starostlivosti o životné 

prostredie. Dnes skloňujeme na domácej a me-

dzinárodnej scéne slová ako trvalo udržateľný 

hospodársky rozvoj alebo zelená ekonomika. Aj 

o týchto témach  sa diskutovalo na júnovej kon-

ferencii v brazílskom Riu de Janeiro pod názvom 

RIO+20, na ktorej sa zúčastnila aj slovenská de-

legácia. Účasť a záujem opäť potvrdili vážnosť  

potreby riešenia environmentálnych problémov 

na všetkých úrovniach.

Trvalá udržateľnosť znamená poskytovanie prí-

ležitostí pre dôstojný život všetkých v systéme 

vytvárania rovnováhy medzi sociálnym, ekono-

mickým a environmentálnym rozmerom rozvo-

ja. Pri múdrej politike a správnych investíciách 

môže krajina ochrániť svoje životné prostredie, 

jej ekonomika môže rásť, môžu vznikať pracov-

né príležitosti a urýchľovať sa pokrok v spoloč-

nosti.

K starostlivosti o životné prostredie sa jedno-

značne prihlásila aj nová vláda Slovenskej 

republiky vo svojom programovom vyhlásení. 

Stoja pred nami výzvy v podobe odstraňova-

nia aktuálnych problémov a prípravy viacerých 

strategických dokumentov. Rezort pod novým 

vedením chce aktívne riešiť nové pravidlá 

ochrany prírody a zonáciu národných parkov, 

ale aj v spolupráci s Európskou úniou motivovať 

priemysel k prechodu na nové, účinnejšie a envi-

ronmentálne vhodnejšie technológie. 

Novým spôsobom strategicky plánujeme právne 

riešiť systém odpadového hospodárstva a pod-

porou rôznych foriem environmentálnej výchovy 

chceme zvyšovať ekologické povedomie našich 

občanov, osobitne mladých ľudí. Medzi nimi 

nebude chýbať ani náš časopis Enviromagazín 

a každoročný festival Envirofilm, ktorý sa už v 

tomto roku začal rozširovať do viacerých miest 

Slovenska. V spolupráci s mestami a obcami 

chceme účinne bojovať proti čiernym skládkam, 

ale aj postupne zbavovať krajinu environmentál-

nych záťaží.  Rezort životného prostredia vyna-

loží značné úsilie aj na odstránenie prekážok, 

ktoré vedú k problémom pri čerpaní európskych 

finančných zdrojov. 

Svet čelí zmene klímy. Musí sa na ńu pripraviť a 

prispôsobiť sa jej. Naša krajina v strede Európy 

nie je výnimkou. Výkyvy počasia a hrozba naj-

mä lokálnych povodní za posledné roky vzrástla. 

Preto chceme dať dôraz na systematickú a účin-

nú ochranu pred vodným živlom a zabezpečiť 

pre ňu viac finančných prostriedkov. Aj keď je 

ekonomická situácia krajiny neľahká, je oveľa 

racionálnejšie povodniam predchádzať, než tr-

pieť na následky záplav a vynakladať množstvo 

peňazí na odstraňovanie škôd.

Tento rok si pripomíname aj dve desaťročia fun-

govania vodného diela Gabčíkovo. Ide o jedno 

z najväčších vodných diel v Európe, ktoré vý-

znamne prispelo k protipovodňovej bezpečnosti. 

Okrem toho umožnilo nielen celoročnú lodnú 

dopravu, ale aj využitie hydroenergetického po-

tenciálu  Dunaja na našom území. 

Osobne verím, že v znamení stability, racionality 

a  efektívnosti  práce envirorezortu za najbližšie 

štyri roky dôjde k intenzívnejšiemu budovaniu 

environmentálnej infraštruktúry, k posilneniu 

environmentálnej bezpečnosti a vhodnosti, a 

tým celkove k výraznému zlepšeniu životného 

prostredia vo všetkých regiónoch Slovenska. 
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