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Teória vs. skutočnosť



✓ Agendu 21, Stratégiu pre životné prostredie v mestách

✓ Národnú stratégiu ochrany biodiverzity do roku 2020

✓ Národnú stratégiu trvalo udržateľného rozvoja 

✓ Národný environmentálny akčný program

✓ Stratégiu adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky 

zmeny klímy, 2014, aktualizácia 2018 v procese SEA – zatiaľ 

neschválená

✓ Medzinárodné dohovory ako Aarhuský dohovor, Bazilejský 

dohovor, Dohovor o CITES, Karpatský dohovor, Dohovor o 

krajine, o biologickej diverzite, Ramsarská dohoda a v 

neposlednom rade Slovensko pristúpilo aj k  Parížskej klimatickej 

dohode a k Agende 2030

✓ Zmenu Ústavy SR – od roku 2016 zákaz prepravy vody cez 

hranice (potrubiami, cisternami a pod.)  

Na papieri si vedieme výborne. Schválili sme:



Ako sme na tom v skutočnosti? 

x Slovensko vs. EÚ. Dnes sa proti Slovensku 

vedie 45 konaní o porušení povinnosti zaviesť 

záväzky do praxe.

x Štátny rozpočet na rok 2019 ignoruje záväzky, 

ktoré vyplývajú z prijatých dokumentov. 

x Plnenie cieľov Agendy 2030 sa ani nezačalo. 



Čo pre nás znamenajú chybné strategické 
rozhodnutia? 

x Prípad skládka Považský Chlmec. 1 milión eur 

pokuta, denne prichádzame o 5000 eur, kým sa 

skládka nezrekultivuje. 

x Európska komisia prešetruje aj priamu štátnu 

pomoc pre bane na hornej Nitre a podporu 

výroby elektriny z hnedého uhlia

x Arbitráž Slovensko vs. Poľsko pre ústavný zákaz 

vývozu vody zo SLovenska



Konkrétne príklady













✓ Voda ako strategická surovina

✓ Obrovské zásoby, ročne odčerpáme 4%

x Nedostatočná ochrana

x Utajovanie informácií o znečistení

x Povoľovanie zakázaných činností v pásmach 

hygienickej ochrany

x Nedostatočné odstraňovanie starých 

environmentálnych záťaží



Prečo štát zlyháva? 

x Slabá legislatívna podpora

x Ignorancia klimatických zmien zo strany politikov

x Chýba princíp hodnota za peniaze pri výbere a prioritizácii

projektov a rozhodnutí vo vzťahu k životnému prostrediu

x Nezáväznosť navrhovaných opatrení pri realizácii 

adaptačných opatrení: 
-Koncepcia územných systémov ekologickej stability (ÚSES) v územnom pláne

-Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja SR , krajov a obcí a miest 

-Nevyžaduje sa tzv. „Adaptačné posúdenie“ projektov v stavebnom konaní 

-Opatrenia v metodických príručkách sú v rozpore s príslušnými technickými 

normami a legislatívou

-Finančná náročnosť opatrení  a požiadavky na údržbu










