
V starostlivosti o životné prostredie požadujeme urýchlené zlepšenie 

 
Vyhlásenie Slovenského ochranárskeho snemu k 17. novembru 2019 

 
     Slovenský ochranársky snem vznikol symbolicky 17. novembra 2015 a mnohí/é z jeho členov a členiek sú 

aktérmi Nežnej revolúcie. Aj to je dôvod, prečo považujeme za dôležité vyjadriť sa k tomu, ako sa za 

uplynulých 30 rokov (ne)podarilo splniť relevantnú požiadavku Verejnosti proti násiliu a Študentského hnutia 
z novembra 1989, ktorá znela: „Žiadame reálne zaručiť právo na zdravé životné prostredie“. V tejto súvislosti 

nás zaujíma, či v novembri 2019 môžeme s čistým svedomím a uspokojením konštatovať, že toto základné 

ľudské právo máme my, občania Slovenskej republiky, garantované. A ak nie, či máme reálnu šancu domôcť 
sa nápravy: tu a teraz. 

     Áno, väčšina ukazovateľov stavu znečistenia ovzdušia, vody či pôdy sa u nás za uplynulých 30 rokov 

zlepšila. Mnohé škodlivé prevádzky zanikli, alebo sa zmodernizovali. Celkovo sa znížilo množstvo 
priemyselného odpadu. Zvýšil sa počet obyvateľov napojených na vodovod a kanalizáciu. Počet chránených 

území sa zdvojnásobil. Zrekonštruovali sa historické jadrá miest a prestali sa stavať nevkusné a energeticky 

stratové  panelové sídliská. Prijali sme environmentálnu legislatívu porovnateľnú so „starými“ členskými 

štátmi EÚ. Podpísali sme príslušné medzinárodné dohovory. Máme ministerstvo životného prostredia a pri 
ňom Inštitút environmentálnej politiky. Chvíľu tu pôsobila aj relatívne nezávislá miestna štátna správa pre 

životné prostredie. Prakticky na každej univerzite je pracovisko, zamerané na životné prostredie.  Máme 

desiatky aktívnych ochranárskych mimovládnych organizácií a za sebou stovky úspešných projektov. Aj 
verejne prístupných informácií o tejto problematike citeľne pribudlo. Za tieto pozitívne zmeny patrí všetkým, 

ktorí a ktoré sa o ne zaslúžili, vďaka a uznanie. O to viac, že neraz museli „plávať proti prúdu“. 

     Ale nemenej je v tejto oblasti aj dôvodov na nespokojnosť. Nie všetky ukazovatele znečistenia sa zlepšili 
(súvisí to napr. s enormným nárastom automobilovej dopravy či konzumných foriem trávenia voľného času). 

K zlepšeniu kvality ovzdušia došlo nerovnomerne – v čase i priestore. Po prvých rokoch výrazného zlepšenia 

nasledovali roky stagnácie a občas i úpadku. Vláda ešte stále dotuje ťažbu a spaľovanie toxického uhlia. V 

rámci EÚ naďalej patríme medzi významných znečisťovateľov. Dlhodobo prekračujeme európske limity 
kvality ovzdušia a Európska komisia voči nám vedie konanie kvôli vysokým hodnotám prašnosti, čo hrozí 

veľkými pokutami. Na mnohých lokalitách ovzdušie reálne skracuje a ničí životy. Aj to prispieva k tomu, že v 

zdraví sa dožívame oveľa nižšieho veku, ako v ľudia v mnohých iných krajinách. Pribudli však aj nové 
problémy, súvisiace napr. s novými druhmi znečistenia, či so striedaním sucha a povodní. Podceňujeme príčiny 

a dôsledky zmeny klímy. Nedokázali sme sa vyrovnať s väčšinou tzv. starých environmentálnych záťaží. 

Trestuhodným spôsobom znečisťujeme podzemné vody. Umŕtvujeme rieky technickými úpravami. 

Produkujeme stále viac komunálneho odpadu a aj hromadiaci sa odpad z jadrových elektrární nám začína robiť 
starosti. A tak v narábaní s odpadom sme na chvoste EÚ a väčšinu komunálnych odpadov stále skládkujeme. 

Obrovské výmery kvalitnej ornej pôdy sme zastavali, pričom veľké  areály zaniknutých prevádzok zostávajú 

nevyužité. Znižuje sa biologická rozmanitosť a pribúda inváznych druhov. Zvýšený počet chránených území 
nepriniesol skvalitnenie ich ochrany: čo sa týka národných parkov pravdou je skôr opak. Veľká časť lesov, 

vrátane vzácnych pralesov, zmizla pod zubami píl. Kultúrne dedičstvo krajiny neraz nechávame chátrať a to 

industriálne likvidujeme. Najcennejšie verejné priestory si ktosi sprivatizoval a ohradil. Najkrajšie zákutia sa 
menia na výkladné skrine nevkusu. Krajina stráca svoju charakteristickú tvár a zakrýva ju „les“ bilbordov a 

pavučina vedení. Ministerstvo životného prostredia neraz pripomína svoju náplň  iba názvom. Miestna štátna 

správa pre životné prostredie patrí pod rezort vnútra a mnoho schopných a zásadových ľudí z nej bolo 

„odídených“! Environmentálna výchova, vzdelávanie, osveta a výskum živoria. Väčšina dnešných politikov 
patrí do kategórie environmentálnych ignorantov a analfabetov. Dobre myslené inštitúty, ako napr. 

posudzovanie vplyvov na životné prostredie, sa často zmenili na formalitu. Zelené verejné obstarávanie 

zostáva viac-menej iba na papieri. Medzinárodné dohovory radi ignorujeme.  A vymáhateľnosť práva v tejto 
oblasti je často žalostná. 

     A tak tri desaťročia Po nemôžeme byť  so stavom a vývojom ochrany životného prostredia na Slovensku - 

napriek parciálnym úspechom - spokojní. A rovnako nemôžeme považovať za dostatočne splnenú ani v úvode 
spomínanú požiadavku VPN. Aj po 30 rokoch preto požadujeme urýchlenú, zásadnú a systémovú zmenu k 

lepšiemu.  Príležitosťou na takúto zmenu budú aj nastávajúce parlamentné voľby 2020. Apelujeme na politické 

strany, ktoré v nich budú kandidovať, aby takúto zmenu garantovali: programovo i personálne a na voličov, 

aby na nej trvali. Európska komisia i viaceré členské štáty EÚ si životné prostredie vo väzbe na zmenu klímy 
stanovili ako svoju top prioritu. Chceme, aby sa medzi takéto krajiny zaradilo aj Slovensko. 


