
VERZIA ENVIRODOTAZNÍKA NA STIAHNUTIE a VYPLNENIE – vypĺňajte inou farbou, typom písma. Ďakujeme 
Zaslať dotazník prosíme z oficiálnej e-mailovej kontaktnej adresy vašej politickej strany.               (SaS) 

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

ENVIRODOTAZNÍK 2016  

Parlamentné voľby 5. 3. 2016 

Časť A)  

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.  

NIE                  ÁNO                   ÁNO, ALE ..... len v tom prípade, ak takáto povinnosť bude uplatnená 
celoplošne na trhu v EÚ. Podporujeme zelene obstarávanie ako dobrovoľné a ako výsledok účinnej 
environmentálnej výchovy spoločnosti.   

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.  

NIE                  ÁNO                   ÁNO, ALE .....  

3. Ovzdušie: Výstražný systém pre znečistenie ovzdušia nastaviť na základné znečisťujúce látky na úroveň 
limitov, ktoré ohrozujú zdravie človeka – limitov WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie).  

NIE                  ÁNO                   ÁNO, ALE .....  

4. Odpady: Zaviesť zálohovanie jednorazových nápojových obalov (PET fľaše, nápojové plechovky, sklenené 
fľaše).  

NIE                  ÁNO                   ÁNO, ALE .....  

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. 

NIE                  ÁNO                   ÁNO, ALE .....  

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.  

NIE                  ÁNO                   ÁNO, ALE .....  

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. 

NIE                  ÁNO                   ÁNO, ALE .....  

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. 
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NIE                  ÁNO                   ÁNO, ALE .....  

9. Geneticky modifikované organizmy (GMO): Zakázať pestovanie GMO plodín v SR a zaviesť označovanie 
živočíšnych potravinových výrobkov „vyrobené bez GMO“.  

NIE                  ÁNO                   ÁNO, ALE ..... S úplným zákazom nesúhlasíme, treba rozlišovať, či ide o GMO 
plodiny  pre priemyselné využitie alebo na prípravu potravín.  Súhlasíme s povinným označovaním, či 
potravinové výrobky obsahujú GMO. 

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.    

NIE                  ÁNO                   ÁNO, ALE .....  

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. 

NIE                  ÁNO                   ÁNO, ALE ..... nepredpokladáme vytváranie nových pracovných pozícii, skôr 
poradných orgánov. 

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.  

NIE                  ÁNO                   ÁNO, ALE ..... bez povinnosti financovania.   

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.   

NIE                  ÁNO                   ÁNO, ALE ..... až po dôslednej analýze a funkčnosti všetkých poradných 
orgánov vlády SR 

 

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: 

1. Aké prioritné opatrenia budete presadzovať pre dosiahnutie dobrého stavu vôd na Slovensku? 
Prehodnotíme vodohospodársku politiku tak, aby sa z vodného plánu definitívne vypustili stavby, 
ktoré majú negatívny vplyv na kvalitu vody a prírodné prostredie. Zabezpečíme spracovanie 
programu starostlivosti o chránené vodohospodárske územie Žitný ostrov. Presadíme 
zapracovanie protipovodňových plánov a programov revitalizácií krajiny  do regulatívov záväzných 
častí  územných plánov. K zlepšeniu ekologickej stability v území prispeje ak v záväzných častiach 
územnoplánovacích dokumentov budú vyčlenené verejnoprospešné plochy pre realizáciu a 
posilnenie ekostabilizačných opatrení (opatrenia z MUSES, zeleň, remízky, protipovodňové 
opatrenia, opatrenia proti zosuvom pôdy a pod.) Nevhodné zásahy do krajiny a znečisťovanie 
horninového prostredia sú najväčšími ohrozeniami  kvality a kvantity vôd.  

2. Aké kroky podniknete, aby sa ochrana a zodpovedné spravovanie nášho prírodného bohatstva stali 
súčasťou biznis plánov podnikateľov a rozvojových stratégií našich regiónov ?  
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Vytvoríme finančný podporný mechanizmus nasmerovaný na oživenie  opustených 
poľnohospodárskych a priemyselných areálov, tzv. brownfieldov.  Ich financovanie bude prioritne  z 
príjmu z predaja emisií. 

Prehodnotíme dotačný Program rozvoja vidieka, s cieľom zapojiť miestnych obyvateľov do 
agroenvironmentálnych farmárskych programov . 

Zameriame sa na spracovanie Plánov manažmentu v chránených územiach v  spolupráci s miestnymi 
skupinami tak, aby bol sa posilnili hospodárske aktivity v regiónoch, ktoré aj zvýšia zamestnanosť. 

Posilníme enviro vzdelávanie ako nástroj prevencie. Budeme hľadať rezervy vo financovaní životného 
prostredia a nové zdroje tak, aby sa postupne zvyšovali výdavky do  životného prostredia vrátane 
výdavkov na ekovýchovu a podporu environmentálneho vzdelávania spoločnosti.   

3. Čo spravíte pre zlepšenie kvality ovzdušia a zníženie prašnosti PM10 a PM2,5 v SR?  

Presadíme zapracovanie protipovodňových plánov a programov revitalizácií krajiny a  realizáciu 

prvkov USES a ochranu poľnohospodárskej pôdy pred veternou eróziou  do regulatívov záväzných 

častí  územných plánov. Navrhujeme útlm získavania energie z fosilných palív (uhlie).  Podporujeme 

zelenú dopravu. Na lokálnej úrovni podporíme využitie osvedčených ekonomických nástrojov, 

motivujúcich občanov k vyššej miere využívania napr. verejnej dopravy. 

4. Aké konkrétne kroky podniknete na znovunaštartovanie rozvoja environmentálnej výchovy, 
vzdelávania a osvety? Ktoré cieľové skupiny považujete v oblasti EVVO za prioritné?  

Vnímame rozvoj environmentálnej výchovy ako nástroj  prevencie v  životnom prostredí. Vzťahuje sa 
na všetkých,  od detí, cez ľudí v produktívnom veku až po seniorov. Zavedieme systém vzdelávania 
a poradenstva aj pre podnikateľský sektor, namiesto represií a hľadania chýb a nedostatkov. Budeme 
hľadať rezervy vo financovaní životného prostredia a nové zdroje tak, aby sa postupne zvyšovali 
výdavky na skvalitňovanie životného prostredia vrátane výdavkov na ekovýchovu a podporu 
environmentálneho vzdelávania. 

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

V niektorých daňových zákonoch, ktoré sú súčasťou daňovej sústavy SR, už  je čiastočne zohľadnená 

problematika životného prostredia. Súhlasíme s uplatňovaním environmentálnych aspektov formou 

uplatniteľnej zľavy, napríklad daňové zvýhodnenie ekologických motorových vozidiel. Namiesto 

dotácii a stimulov pre vybrané podnikateľské subjekty uprednostňujeme  podporu revitalizácií tzv. 

hnedých zón – brownfieldov.  

6. Čo spravíte pre lepšiu adaptáciu SR na klimatické zmeny?   

Ambíciou SaS je premietnuť environmentálny pohľad aj do ostatných, najmä hospodárskych a odvetví. 

Slovensko má rezervy v ekologickom plánovaní , pri  realizácii účinných protipovodňových opatrení, 

znižovaní rozsahu  odlesňovania, ochrany PPF. Konkrétne opatrenia z programu SaS pre Adaptáciu:  

 Presadíme protipovodňové plány a programy revitalizácií krajiny, USES  do záväzných častí  územných 

plánov (ako verejnoprospešné stavby) 

 Zrušíme dotácie na zdravé drevo pre biomasu 

 Podporíme zelenú dopravu  

 Vylúčime vodohospodárske stavby, ktoré majú negatívny vplyv na kvalitu vody a prírodné prostredie  

 Zameriame sa na adaptačné opatrenia v poľnohospodárstve, v lesnom hospodárstve, v turizme, 

zdravotníctve aj energetike. 

 

7. 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?  
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Navrhujeme:  
- krajinné plánovanie zaviesť do stavebného zákona ako povinnú súčasť územného plánovania  
- rozšírenie povinného hodnotenia SEA (programy revitalizácie a manažmentu krajiny, 
starostlivosti o les,  zonácie národných parkov) 
- opatrenia v oblasti vymožiteľnosti práva 
- zapracovanie EDoK do sektorových politík 
- opatrenia v regiónoch: zadefinovanie vhodných foriem hospodárenia vrátane cestovného ruchu 
v CHU,   nekonzervatívne metódy poľnohospodárstva s väzbou aj na budovanie ekologicky a 
ekonomicky udržateľných zón (zvýšenie zamestnanosti).  
- opatrenia v oblasti ekovýchovy:  vnímanie krajiny ako prírodného a kultúrneho dedičstva musí 
byť súčasťou ekovýchovy a legislatívnych predpisov. 

 

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  
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