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Dobry den prajem, nech sa paci odpovede na dotaznik od strany SMER - SD. 

 

ENVIRODOTAZNÍK – ODPOVEĎ SMER-SD 

Dobrý deň.  

 Na úvod chceme zdôrazniť, že strana Smer – SD rešpektuje úlohu mimovládnych organizácií vo verejnom 

živote a vzájomná konštruktívna spolupráca je aj pre našu stranu dôležitá.  

Ochrana životného prostredia a trvalo udržateľný rozvoj sa však objektívne nemôže obmedzovať len na 

plnenie predstáv mimovládnych organizácií, ktoré pôsobia na Slovensku a ktoré spomína váš dotazník. Sú tu viaceré 

dôležité oblasti, ktoré naopak neobsahuje. Preto dovoľte, aby sme zhrnuli priority v oblasti životného prostredia, 

ktoré bude strana Smer-SD presadzovať, pokiaľ bude súčasťou vlády a ich sú obsiahnuté aj odpovede na mnohé 

vaše otázky. 

 Nová vláda s účasťou Smeru - SD sa v oblasti životného prostredia sa sústredí na boj s klimatickou zmenou 

a jej následkami. S tým súvisí aj fenomén "sucha", ktorému budeme venovať tiež náležitú pozornosť. Smer - SD 

má výsostný záujem pokračovať v ochrane pitnej vody, čo sme už dokázali skutkami. Vláda Roberta Fica v roku 

2014 dokonca historicky prvý raz povýšila vodu na nenahraditeľnú strategickú surovinu a prírodné bohatstvo, ktorá 

má strategický význam pre bezpečnosť štátu, života a zdravia obyvateľov a plnenie základných funkcií štátu. 

Rovnako bezprecedentne zakotvila ústavný zákaz vývozu vody. 

 Smer chce pokračovať v sľubne rozbehnutom budovaní protipovodňovej ochrany na celom Slovensku, tak 

aby ju získalo každé krajské mesto a chránili sa najkritickejšie miesta na celom Slovensku a to aj uplatňovaním tzv. 

zelených opatrení v spolupráci s tretím sektorom. Máme záujem uplatňovať ochranu územia vrátane zelených 

opatrení, čo by malo priniesť citlivejšie a lepšie využívanie pôdy vo vzťahu k prírode, obnovu ekosystémov a 

krajiny ako aj komplexnejšie územné plánovanie, ktoré v potrebnom rozsahu zohľadní zmenu klímy, odolnosť voči 

extrémom a potreby adaptácie na klimatickú zmenu. 

 Dôležitou prioritou je podpora budovania vodovodov a kanalizácií, ako aj dôraz na pokračovanie 

odstraňovanie environmentálnych záťaží ako dedičstva minulosti a hrozby pre zdravie a životné prostredie. Chceme 

pokračovať aj v intenzívnej podpore odstraňovania čiernych skládok, pričom konkrétne úspešné výsledky týchto 

krokov mohla verejnosť jasne vidieť už v rokoch 2012-2014. 

 Smer - SD bude pokračovať v podpore intenzívnejšieho využitia obnoviteľné zdrojov energie a znižovanie 

emisií skleníkových plynov v súlade s klimatickou dohodou v Paríži. Budeme podporovať aj znižovanie emisií 

prachových častíc plne v súlade s predstavami Európskej Únie a zdravotnými normami. V oblasti odpadového 

hospodárstva súčasná vláda po 14 rokoch úspešne presadila nový zákon o odpadoch, ktorý zohľadňuje moderné 

európske trendy a odpad, vrátane PET fliaš vníma ako surovinu. Na jeho základe budeme podporovať triedenie 

a recyklovanie odpadu, tak aby nekončil na skládkach, pričom podporíme všetky snahy výrobcov zaviesť 

zálohovanie PET fliaš.  

 Smer- SD bude podporovať ekologické  a trvalo udržateľné hospodárenie na pôde a v lesoch a budeme sa 

usilovať o využitie nástrojov vrátane výkupu a nájmu, aby Slovensko v sieti  chránených oblasti a národných 

parkov chránilo predovšetkým to najcennejšie z prírody. Budeme podporovať aj princípy zeleného verejného 

obstarávania. 

 Za ďalšie dôležité ciele považujeme dokončiť práce na Environmentálnej stratégii na najbližšie obdobie, ako 

aj podporu environmentálnej výchovy a vzdelávanie. 

S pozdravom 

Ľubica Končalová 
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