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SLOVENSKÝ OCHRANÁRSKY SNEM
Staroturský chodník 1, 811 01 Bratislava
www.ochranari.sk, e-mail: mikulas.huba2@gmail.com


Slovenský ochranársky snem sa pýta kompetentných:
Čo konkrétne ste urobili a plánujete urobiť pre našu klímu?

Vážený pán prezident, vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán predseda vlády,
pred dvoma rokmi, 12. 12. 2015, prijalo svetové spoločenstvo Parížsku dohodu o zmene klímy, ktorú mnohí komentátori označili za poslednú šancu zachrániť ľudskú civilizáciou a biosféru Zeme pred katastrofou. Za krajnú prípustnú hranicu oteplenia zemskej atmosféry označili signatári dohody nárast teploty o dva stupne Celzia v porovnaní so začiatkom industriálnej éry. O rok neskôr dohoda z Paríža nadobudla účinnosť. Stalo sa tak zhodou okolností počas slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie, čo naši najvyšší predstavitelia nezabudli opakovane pripomenúť.

Prijatie Parížskej dohody uvítal v decembri 2015 aj Slovenský ochranársky snem (S-O-S). Konštatoval o. i. aj toto: „Mnohé vlády, vrátane slovenskej, nielenže nerobia dosť akútnych i preventívnych krokov správnym smerom, ale práve naopak, cestu ku katastrofe urýchľujú. Spomeňme aspoň dotovanú ťažbu a energetické využívanie nekvalitného a toxického uhlia na hornej Nitre, podporu najväčších znečisťovateľov ovzdušia, umelé udržiavanie surovinovo a energeticky náročných výrob pri živote, neudržateľné prístupy k využívaniu obnoviteľných zdrojov, absentujúcu podporu nízkouhlíkovej dopravy, rozširovanie výroby automobilov, zastarané prístupy k manažmentu vody, pôdy, lesov i celej krajiny, takmer úplnú absenciu adaptačných opatrení, nereagovanie na varovania, výzvy a odporúčania odbornej komunity i občianskej spoločnosti a pod. V roku 2013 vláda SR prijala Stratégiu adaptácie na nepriaznivé dopady zmeny klímy, avšak jej uplatňovanie v praxi je nedostatočné, nakoľko chýba akčný plán a časový harmonogram či monitoring jej plnenia...Vyzývame preto najmä predstaviteľov zákonodarnej a výkonnej moci, aby začali... systematicky a efektívne konať... Musí to byť proces založený na jasnej vízii, stratégii,... harmonizácii postupov a podporený dostatočnými ľudskými, informačnými a finančnými zdrojmi... V procese dosahovania cieľov a plnenia záväzkov z Paríža sme pripravení ponúknuť odbornú pomoc, ako aj podporu pri zapájaní verejnosti do tvorby a implementácie prijatých opatrení.“

Dva roky, ktoré odvtedy ubehli, považujeme za dosť dlhú dobu na to, aby sa ukázalo, nakoľko vážne to myslia naši zákonodarcovia, štátne a samosprávne orgány so záväzkami, vyplývajúcimi z Parížskej dohody. Naše oficiálne štatistiky naďalej hlásia stagnáciu alebo mierny pokles množstva znečisťujúcich látok emitovaných do ovzdušia vo väčšine sledovaných ukazovateľov. V produkcii emisií skleníkových plynov dosiahlo Slovensko od r. 1990 výrazné zlepšenie (najmä vďaka útlmu škodlivej priemyselnej výroby v 90. rokoch a zavedeniu prísnejších regulatívov). Nebolo by spravodlivé tvrdiť, že nikto v tomto štáte neurobil nič pozitívne v prospech klímy. Avšak na to, aby sa podarilo dosiahnuť potrebnú zmenu, budú nevyhnutné ďalšie radikálne opatrenia (príloha 1). Viaceré z nich nebudú jednoduché, bezbolestné ani zadarmo. Nerobiť nič by nás ale vyšlo oveľa drahšie.

Viaceré publikované informácie i naša každodenná skúsenosť nám nedávajú dôvod na optimizmus. Kvalita ovzdušia u nás – napriek spomínaným zlepšeniam – patrí medzi tie oblasti, v ktorých najviac zaostávame. Podľa návrhu novej Envirostratégie (2017) znečistenie ovzdušia u nás spôsobuje viac ako 5000 predčasných úmrtí ročne a ekonomické straty z extrémov, spôsobených zmenou klímy, za jediný rok (2013) presiahli výšku 1,3 mld. eur. Napriek tomu všetkému i napriek varovaniam odborníkov a rastúcej frekvencii alarmujúcich príspevkov na túto tému v médiách, nevidieť v politickom ani spoločenskom diskurze na Slovensku zjavný záujem o túto problematiku. Programy politických strán ani parlamentná rozprava nenasvedčujú tomu, že by naše politické elity táto téma zaujímala. A už vôbec neregistrujeme to, že by plnenie záväzkov, vyplývajúcich z Parížskej dohody, považoval niekto vplyvný u nás za skutočnú prioritu. Napokon, nie tak dávno Slovensko podalo žalobu na Európsku komisiu. Zjednodušene povedané za to, že je údajne príliš prísna na našich najväčších producentov emisií skleníkových plynov (ako keby nebolo čisté ovzdušie v prvom rade naším vlastným záujmom!). Hnedé uhlie na hornej Nitre sa ťaží a spaľuje naďalej, štát sa chystá túto činnosť dotovať až do roku 2030 a aktuálne hrozí rozširovanie tejto ťažby (príloha 2). Najmä v zimných mesiacoch za inverzného zvrstvenia vzduchu býva situácia so znečistením ovzdušia v slovenských kotlinách a neprevetraných dolinách kritická. 

V najbližších rokoch sa na Slovensku uvedie do prevádzky ďalší veľký závod na výrobu automobilov so spaľovacími motormi, čím Slovensko dodá na svetový trh množstvo nových producentov skleníkových plynov. Pri podpore elektromobility a ďalších foriem udržateľnej nízkouhlíkovej dopravy, zavádzaní nízkoemisných zón či pri využívaní slnečnej energie je Slovensko na samom chvoste členských štátov EÚ. Rapídny úbytok lesov, brehových porastov, mokradí i voľne rastúcej zelene na Slovensku napomáha nežiaducej zmene klímy. Podobne aj nárast rozlohy betónových a asfaltových plôch. Ani naše poľnohospodárstvo nie je vzorom v uplatňovaní opatrení proti negatívnym zmenám klímy a ich dopadom. 

Adaptačné opatrenia v mestách a obciach napredujú pomaly, nesystematicky a nekoordinovane, najmä v porovnaní s mestami na západ od nás. Ľudovo by sa dalo povedať, že každý krok smerom dopredu sprevádzajú dva kroky dozadu. Navyše, v našom štáte neexistuje žiadna cielená informačná osvetová kampaň v prospech klímy. Aj ekonomické nástroje a disponibilné fondy sa na riešenie tejto problematiky využívajú len nedostatočne. A takto by sme mohli pokračovať ešte dlho. Ale aj tento stručný výpočet našich deficitov je vari dostatočným dôvodom na obavy. 

Vieme, že sa pripravuje aktualizácia Stratégie adaptácie na nepriaznivé dopady na zmenu klímy, ktorá však neprináša žiadne zásadné zlepšenia oproti stratégii z r. 2013, a tak hrozí, že jej uplatňovanie v praxi bude naďalej nedostatočné. Vieme aj o Stratégii boja proti suchu i o pripravovanej Nízkouhlíkovej stratégii, ale nevieme, či a ako sú tieto strategické dokumenty prepojené, či niekto bude vyhodnocovať ich plnenie, či sú/budú pre niekoho skutočne záväzné, ako a kto bude financovať ich realizáciu, ako sa premietli alebo majú premietnuť do praxe a ako sa o tom verejnosť dozvie. Podobne je to aj s implementáciou Agendy 2030 v slovenských podmienkach, ktorá taktiež ako keby prebiehala kdesi na okraji politického i spoločenského záujmu. Viac diskusie by si žiadala aj finalizácia Envirostratégie a pod. Za podmienku úspechu všetkých uvedených stratégií považujme nielen ich vzájomnú previazanosť a medzinárodnú, medzisektorovú i medziúrovňovú koordinovanosť, ale aj transparentnosť a maximálnu zaangažovanosť odbornej i laickej verejnosti. 

Pýtame sa preto Vás, ktorí máte možnosť a povinnosť urobiť konkrétne opatrenia a zmeniť kurz Slovenska v prospech lepšej klímy: čo konkrétne ste pre prevenciu a zmierňovanie negatívnych dopadov zmeny klímy v uplynulých dvoch rokoch urobili? Aké legislatívne zmeny ste v tejto sfére iniciovali a presadili? Aké organizačné opatrenia ste uskutočnili? Koľko prostriedkov ste na tento účel vyčlenili? Ako ste tieto prostriedky využili, resp. ako ich plánujte využiť? Ako pokročil výskum a informovanosť na tému vplyvov zmeny klímy a znečistenia na náš zdravotný stav a úmrtnosť? Ako sa táto problematika zohľadňuje pri hodnotení sociálnej situácie a kvality života? Aké postihy sa vyvodili voči tým, ktorí porušujú zákon o ovzduší a iné relevantné normy a regulatívy? Koľko subjektov, pozitívne pôsobiacich v tejto sfére, ste prakticky podporili, alebo aspoň morálne ocenili? Ako ste túto naliehavú prioritu zohľadnili pri rozvojovej pomoci? Ako ste túto problematiku premietli do výchovno-vzdelávacej, osvetovej a ďalších oblastí? Čo iné ste v okruhu svojej pôsobnosti urobili pre to, aby sa negatívny dosah zmeny klímy na našu krajinu zmiernil?


Vážený pán prezident, vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán predseda vlády,
vopred Vám ďakujeme za Vaše konkrétne odpovede, o ktoré si Vás dovoľujeme požiadať v štandardnej 30-dňovej lehote. Zároveň si Vás týmto dovoľujeme požiadať, aby ste o tomto otvorenom liste informovali poslancov a poslankyne NR SR, členov a členky vlády a ďalších kompetentných v okruhu svojej pôsobnosti. 

S pozdravom,
členovia a členky S-O-S:
prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc. (kontaktná osoba)
Mgr. Alexander Ač, PhD.
Ing. Daniel Lešinský, PhD.
Ing. Zuzana Hudeková, PhD.
MUDr. Juraj Mesík
Ing. Ľubica Trubíniová
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD.
Mgr. Tomáš Peciar.
doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD.
Ing. Štefan Szabó, PhD.
Mgr. Tomáš Hulík
prof. Juraj Nvota 
Mgr. Boris Strečanský
RNDr. Jaromír Šíbl, PhD.
Mgr. Pavel Šremer
RNDr. Marcel Uhrin, PhD.
Ing. Kaudia Medalová
Mgr. Vladimír Mokráň
Ing. Dušan Bevilaqua, PhD.
Mgr. Zuzana Homolová
MVDr. Samuel Pačenovský
Soňa Párnická
Eulalia Štefanová
Ing. Ján Mičovský
doc. MUDr. Branislav Líška, CSc.
Mgr. Jozef Šibík, PhD.
Ing. František Guldan
Juraj Melichár (N)
Ing. Milan Lichý
Mgr. Michal Deraj
prof. RNDr. Mária Kozová, CSc.
Ing. arch. Ľudmila Priehodová
Daniel Pastirčák
Ing. Martina Barancová Paulíková
Mgr. RNDr. Ján Szöllös, CSc.
doc. RNDr. Ján Lacika, CSc.
prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc.
Mgr. Samuel Smetana
RNDr. Elena Fatulová
RNDr. Ľubica Krištofová
RNDr. Ján Hanušin, CSc.
Sabína Barborjak-Galeková
doc. Zuzana Kronerová
Ing. arch. Boris Hochel
Mgr. art. Viera Dubačová
Mgr. Natália Shovkoplias
Ing. Peter Klučka
Branislav Moňok
Mgr. Michal Drotován
Mgr. Dionýz Hochel
Ing. arch. Lucia Štasselová
Ing. Karol Fröhlich, DrSc.
Mgr. Zuzana Čaputová
Ing. Erik Baláž
Ing. Katarína Šimončičová
Mgr. Richard Medal
Ing. Ľubica Kolková
Ing. Koloman Prónay
Mgr. Kristína Hudeková
Mgr. Matúš Čupka
Mgr. Zuzana Dovalová


Bratislava, 12. 12. 2017


P. S.
Považujte tento list za otvorený, prosím.



Prílohy: 
1) Špecifické poznámky a odporúčania (z pohľadu klimatológa)
2) Podklad k diskusii o budúcnosti hornej Nitry



Adresované: trom najvyšším ústavným činiteľom SR 
Na vedomie: predsedovia samosprávnych krajov, K8, ZMOS, ÚMS, TASR, SITA


