
 

 

ENVIRODOTAZNÍK 2016 Parlamentné voľby 

5. 3. 2016  

 

Pri každej otázke, prosím, jasne vyznačte zvýraznením alebo inak iba jednu 

odpoveď: áno / nie / áno, ale - 

v prípade tretej odpovede môžete dopísať max. 30 slov. Odpovede budú 

hodnotené nasledovne: ÁNO = 1 bod; NIE = 0 bodov; ÁNO, ALE = 0,5 bodu, 

ak nebude popretý základný zmysel či cieľ požiadavky. Do roka po voľbách 

(do marca 2017) vaša strana / nominanti vašej strany budú iniciovať zavedenie, 

presadzovať, podporovať:  

1. Zelené verejné obstarávanie (GPP): do marca 2017 zaviesť povinné 

zelené verejné obstarávanie - GPP (Green Public Procurement) na všetky 

verejné financie, bezpodmienečne však na všetky EÚ fondy v SR 2014- 

2020.  

ÁNO, ALE nie plošne, po vypracovaní dopadovej štúdie 

2. Vody: Napĺňať požiadavky výzvy Za živé rieky a čistú vodu smerované 

na MŽP SR, vládu, NR SR s cieľom uprednostniť zelené opatrenia a zvýšiť 

ochranu vôd.  

ÁNO 

3. Ovzdušie: Výstražný systém pre znečistenie ovzdušia nastaviť na 

základné znečisťujúce látky na úroveň limitov, ktoré ohrozujú zdravie 

človeka – limitov WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie).  

ÁNO 

4. Odpady: Zaviesť zálohovanie jednorazových nápojových obalov (PET 

fľaše, nápojové plechovky, sklenené fľaše).  

ÁNO, ALE po vypracovaní dopadovej štúdie, na základe zahraničných 

skúseností, s dostatočným prechodným obdobím, a na základe zabezpečeného 

znovupoužitia recyklácie či spracovania  

5. EIA: Zmenou legislatívy SR zabezpečiť úplnú nezávislosť (vecnú aj 

finančnú) procesu posudzovania vplyvov investičného zámeru na životné 

prostredie od investora - zavedením spoločného fondu EIA, náhodného 

výberu certifikovaných hodnotiteľov a zachovaním anonymity 

hodnotiteľa, resp. spracovateľa EIA.  



 

 

ÁNO 

6. Biodiverzita: Zabezpečiť podmienky pre efektívnu správu chránených 

území: 1) výkupom alebo výmenou najvzácnejších lokalít do vlastníctva 

štátu; 2) zavedením fungujúceho a adekvátneho systému finančných 

kompenzácií pre vlastníkov za obmedzenia z titulu ochrany prírody a 3) 

posilnením kompetencií ŠOP SR pri správe chránených území.  

ÁNO 

7. Pesticídy: Prepracovať Národný akčný plán na dosiahnutie 

udržateľného používania pesticídov SR (NAP pesti) tak, aby spĺňal 

požiadavky legislatívy EÚ, obsahoval konkrétne, merateľné ciele a 

nasmeroval poľnohospodárstvo SR na cestu minimalizácie chemickej 

ochrany a podporu nechemických metód ochrany poľnohospodárskych 

plodín.  

ÁNO 

8. Poľnohospodárstvo: Zaviesť nezávislé, terénne a štátom podporované 

poradenstvo so zameraním na podporu trvalo udržateľného hospodárenia 

na pôde, agro/lesnícko-environmentálnych schém, platieb Natura 2000 a 

ekologického poľnohospodárstva v SR.  

NIE - využiť existujúce štruktúry rezortov 

9. Geneticky modifikované organizmy (GMO): Zakázať pestovanie GMO 

plodín v SR a zaviesť označovanie živočíšnych potravinových výrobkov 

„vyrobené bez GMO“.  

ÁNO, ALE nezakázať, ale označiť produkty, povoliť pri energetickom využití 

10. Obnoviteľné zdroje energie (OZE): Zaviesť kritériá udržateľnosti pre 

všetky OZE v SR – voda, biomasa, slnko, vietor a akúkoľvek podporu 

viazať na splnenie kritérií trvalej udržateľnosti. Napr. v prípade 

využívania biomasy na energetické účely stanoviť limity využívania 

biomasy na základe analýzy jej trvalo udržateľnej dostupnosti z domácich 

zdrojov a minimalizácie negatívnych dopadov pri jej spaľovaní.  

ÁNO 

11. Environmentálna výchova (EVVO): Obnoviť medzirezortnú a 

medzisektorovú Radu pre environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu 

pre koordináciu prípravy a následnej realizácie Štátnej koncepcie EVVO v 



 

 

SR do r. 2030. Na MŠVVaŠ SR a MŽP SR zriadiť pracovnú pozíciu 

rezortných a medzirezortných koordinátorov pre EVVO.  

ÁNO, ALE v rámci existujúcich kapacít 

12. MVO v procese legislatívy: Systémovo zaradiť zástupcov 

mimovládnych neziskových organizácií (MVO) do medzirezortného 

pripomienkového konania (MPK) v procese tvorby legislatívy a 

strategických dokumentov a finančne zabezpečiť ich odborné kapacity.  

ÁNO, ALE finančne majú byť od štátu nezávisle, inak sa z nich stanú vybraní 

vládni poradcovia 

13. Trvalo udržateľný rozvoj (TUR): Sfunkčniť nadrezortnú Radu vlády 

pre trvalo udržateľný rozvoj SR a každoročne vyhodnotiť plnenie opatrení 

Národnej stratégie TUR SR vyplývajúcich pre vládu a jednotlivé ústredné 

orgány v NR SR tak, ako to vyplýva z platného uznesenia NR SR z 3. 4. 

2002.  

ÁNO 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

  
 

Časť B) - tematické otázky s „voľnou“ odpoveďou max. 100 slov. Odpovede 

budú hodnotené v rozmedzí 0 – 3 body expertmi a expertkami z radov 

mimovládnych organizácií.  

Tematické otázky týkajúce sa aktivít/priorít vašej strany na najbližšie 4 roky v 

nasledujúcich problematických oblastiach:  

Aké prioritné opatrenia budete presadzovať pre dosiahnutie dobrého 

stavu vôd na Slovensku?  

- Využitie termálnych prameňov nielen na turistické ale aj na energetické účely 

a podpora udržateľného podnikania v tejto oblasti. 

- Podpora vodného hospodárstva, dalšie budovanie kanalizácie a čističiek 

odpadových vôd, s prioritou na územiach so významnými zásobami 

podzemnej pitnej vody 



 

 

Čo spravíte pre zlepšenie kvality ovzdušia a zníženie prašnosti PM10 a 

PM2,5 v SR?  

- Podpora cyklodopravy, vytváranie cyklostôp na existujúcich cestných 

telesách, chodníkoch, výstavba cyklotras, zjednodušiť povolenie  vjazdu do 

jednosmernej cesty cyklistom, cykloparkoviská.  

- Podpora MHD a integrovanej dopravy s prímestskou a medzimestskou 

dopravou, zladiť cestovné poriadky autobusov a vlakov, monitorované 

parkoviská na staniciach, cykloparkoviská na staniciach.  

- MHD elektrifikovať, dízlové filtre, Euro6, výstavba obchvatov mimo miest a 

obci, podpora ekologických priemyselných investícii, filtrov, podpora 

ekologizácia  domáceho spaľovanie dreva - kachľové, krbové  alebo komínové 

filtre. 

 

Aké konkrétne kroky podniknete na znovunaštartovanie rozvoja 

environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety? Ktoré cieľové skupiny 

považujete v oblasti EVVO za prioritné?  

Podpora civilnej sféry, zapájanie občanov a podnikateľské subjekty ako aj 

samosprávy do kampaní, práca s médiami, podpora školstva, vid. odpoveď 

v otázkach. Najvýznamnejšia cieľová skupina sú deti a  mládež. 

 

Ako budete podporovať ekologickú daňovú reformu? Ak nie, prečo?  

- Mala by sa zaviesť uhlíková daň na úrovni EÚ, čím ochránime nielen emisie, 

ale aj carbon leakage, uník uhlíka, čiže sťahovanie výrobných kapacít a 

pracovných miest do zahraničia). Podporovať obehovú ekonomiku vo 

všetkých aspektoch a vytvárať najmä mitovačné ekonomické schémy pre 

ekologické právanie a podnikanie 

Čo spravíte pre lepšiu adaptáciu SR na klimatické zmeny?  

 

- Kombinovaná ochrana proti povodniam, zadržanie vody v prírode, obnova 

poľnohospodárskeho závlahového systému a podpora využitia oslobodením 

od platieb za vodu, podporovať využitie obnoviteľných zdrojov energie v 

mieste spotreby, najmä pre domácnosti,  

Čo spravíte pre to, aby sa v SR dôsledne uplatňoval Európsky dohovor o 

krajine a aby sa ochrana charakteristického vzhľadu krajiny opätovne 

stala zákonnou povinnosťou?  

Školenie zodpovedných pracovníkov, lepší manažment a kontrola 

zodpovedných orgánov, vyvodenie zodpovednosti, prehodnotenie kompetencií, 

sprísniť odvolací systém, dodržiavanie Aarhusského dohovoru.  



 

 

 

Aké kroky podniknete, aby sa ochrana a zodpovedné spravovanie nášho 

prírodného bohatstva stali súčasťou biznis plánov podnikateľov a 

rozvojových stratégií našich regiónov?  

presadzovať princíp obehovej ekonomiky - circular economy, v čo najväčšej 

miere znovavyužiť a recyklovať, vytvoriť jednotný rámec a rovnaké podmienky 

pre všetkých, ktoré majú byť transparentné a nie flexibilne podľa potreby. 

Obmedzenia a opatrenia treba vysvetliť, aby nezostali nepochopené, štát a 

úrady musia viesť príkladom a komunikovať s médiami.  

Vyplnené dotazníky zašlite, prosím, do 17. 2. 2016 z oficiálneho 

komunikačného e-mailu vašej strany na adresy: lesinsky@changenet.sk; 

nemcovatana@gmail.com.  

Viac info a výsledky na www.cepta.sk.  

ĎAKUJEME 

Vyplnené zaslať do 17. 2. 2016 na e-mailové adresy: lesinsky@changenet.sk; 

nemcovatana@gmail.com  


