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Problematika životného prostredia v programových vyhláseniach 

vlád Slovenskej republiky 

 

Katarína STASINKOVÁ 

 

Úvod 

Po zostavení vlády si táto vytvára  program činnosti na nasledujúce volebné obdobie. 

Tento program sa nazýva programové vyhlásenie vlády. Vláda si v ňom určuje svoje priority 

a ciele v jednotlivých oblastiach. Veľmi dôležitou je oblasť životného prostredia. V tejto 

oblasti sme sa zamerali predovšetkým na problematiku vody, ovzdušia a odpadov, na 

chránené územia, budovanie komplexného monitorovacieho a informačného systému a tvorbu 

environmentálnej legislatívy. Zaoberali sme sa porovnaním deklarovaných návrhov so 

skutočnosťou, tiež porovnaním a analýzou jednotlivých vládnych vyhlásení.  

 

1 Programové vyhlásenie vlády z roku 1994 

 Vládu vytvorila koalícia Hnutia za demokratické Slovensko a Roľníckej strany 

Slovenska spolu so Združením robotníkov Slovenska a Slovenskou národnou stranou na čele 

s premiérom Vladimírom Mečiarom, predsedom Hnutia za demokratické Slovensko.114 

Ministrom pre životné prostredie sa stal Jozef Zlocha.115 Vláda pozerala na riešenie 

problémov životného prostredia ako na dôležitý faktor rozvoja ekonomiky a najmä ako na 

predpoklad priblíženia sa k štandardom EÚ. Tieto ciele chcela realizovať aj prostredníctvom 

napĺňania cieľov Stratégie štátnej environmentálnej politiky z roku 1993.116  

1.1 Voda 

Na zabezpečenie dostatku pitnej vody malo dôjsť k zmenšeniu množstva 

znečisťujúcich látok v odpadových vodách. Vláda podporovala výstavbu kanalizácií 

a čistiarní odpadových vôd.117 Vývoj v rokoch 1994 až 1997 bol kolísavý, v konečnom 

dôsledku došlo k zníženiu objemu odpadovej vody.118 Klesajúca tendencia nebola 

                                                 
114http://sk.wikipedia.org/wiki/Vl%C3%A1da_Slovenskej_republiky_od_13._decembra_1994_do_30._okt%C3
%B3bra_1998 [19/03/2011]. 
115http://www.government.gov.sk/index.php?ID=7372 [15/04/2011]. 
116Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky od 13.12. 1994 do 30. 9. 1998. Dostupné na internete: 
http://www.government.gov.sk/index.php?ID=7372 [15/04/2011]. 
117Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky od 13.12. 1994 do 30. 9. 1998. Dostupné na internete: 
http://www.government.gov.sk/index.php?ID=7372[ 15/04/2011]. 
118 Bútora, M. (ed.). 1997. Slovensko 1996: Súhrnná správa o stave spoločnosti a trendoch na rok 1997. 
Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 1997. 156 s. ISBN 80-967725-1-1. Bútora, M. -  Ivantyšyn, M. (eds.). 
1998. Slovensko 1997: Súhrnná správa o stave spoločnosti a trendoch na rok 1998. Bratislava: Inštit út pre 
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trvalá, v roku 1998 došlo k nárastu množstva odpadovej vody, jej množstvo bolo menšie ako 

v roku 1994. Zväčšila sa dĺžka vodovodnej siete a kanalizačnej siete aj počet obyvateľov 

zásobovaných z verejných vodovodov a počet domov napojených na verejnú kanalizáciu. 

Postavilo sa 97 čistiarní odpadových vôd, čím sa zvýšilo množstvo čistenej odpadovej 

vody.119 

1.2 Ovzdušie 

Vláda chcela svoju politiku zamerať na zmenšovanie nadmerného znečistenia 

ovzdušia, chcela podporovať využívanie alternatívnych zdrojov energií.120 V období rokov 

1996-1998 došlo k poklesu množstva tuhých emisií zo stacionárnych zdrojov v dôsledku 

plynofikácie a elektrifikácie vykurovania. To malo za následok nárast emisií produkovaných 

elektrárňami, neovplyvnilo to však celkový pokles tuhých emisií.121  

1.3 Odpady 

Vláda si dala za úlohu realizovať opatrenia na minimalizáciu vzniku odpadov, ich  

využívanie a zneškodňovanie. Dôležitá bola podpora separovaného zberu odpadov a ich 

ďalšieho využívania ako druhotných surovín.122 Celkové množstvo komunálneho odpadu sa 

v období rokov 1994-1998 zväčšilo. V roku 1994 sa len malé množstvo odpadu ďalej 

využívalo. Postupne sa množstvo odpadu využitého na iné účely zväčšovalo.123 Úroveň 

separácie a druhotného využívania odpadov však ostala naďalej nízka a nezodpovedala 

predstavám o trvalo udržateľnom rozvoji.124 

1.4 Chránené územia 

Vláda sa touto oblasťou vo vyhlásení nezaoberala, bolo ale prijaté nariadenie vlády SR 

o národných parkoch Poloniny a Muránska planina. Vyhlásenie týchto nových národných 

                                                                                                                                                         
verejné otázky, 1998. 480 s. ISBN 80-967739-8-4. Štatistická ročenka Slovenskej republiky 1998. Dostupné na 
internete: http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=15946 [23/03/2011]. 
119Štatistická ročenka Slovenskej republiky 1999. Dostupné na internete: 
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=15932 [23/03/2011]. 
120Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky od 13.12. 1994 do 30. 9. 1998. Dostupné na internete: 
http://www.government.gov.sk/index.php?ID=7372[ 15/04/2011]. 
121Mesežnikov, G. -  Ivantyšyn, M. (eds.). 1999.  Slovensko 1998-1999: Súhrnná správa o stave spoločnosti. 
Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 1999. 480 s. ISBN 80-88935-09-1. 
122Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky od 13.12. 1994 do 30. 9. 1998. Dostupné na internete: 
http://www.government.gov.sk/index.php?ID=7372[ 15/04/2011]. 
123Štatistická ročenka Slovenskej republiky 1996. Dostupné na internete: 
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=15933 [23/03/2011]. Štatistická ročenka Slovenskej republiky 1998. 
Dostupné na internete: http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=15946 [23/03/2011]. Štatistická ročenka 
Slovenskej republiky 1999. Dostupné na internete: http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=15932 
[23/03/2011]. 
124 Mesežnikov, G. -  Ivantyšyn, M. (eds.). 1999.  Slovensko 1998-1999: Súhrnná správa o stave spoločnosti. 
Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 1999. 481 s. ISBN 80-88935-09-1. 
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parkov nebolo spojené s vyčlenením finančných prostriedkov na ich správu. Vláda a NR SR 

schválili Národnú stratégiu ochrany biodiverzity na Slovensku.125 

1.5 Environmentálna legislatíva 

Vláda chcela sústavu environmentálneho práva dotvoriť a zosúladiť 

s environmentálnymi predpismi EÚ. Zaviazala sa plniť záväzky z environmentálnych 

dohovorov, ku ktorým SR pristúpila a plánovala v pristúpiť.126 Bol prijatý návrh zákona 

o poplatkoch za uloženie odpadov,127 vyhláška Ministerstva životného prostredia 

o kategorizácii odpadov a bol vydaný Katalóg odpadov. Ďalšie právne normy boli predmetom 

diskusie. Bola prijatá novela zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, bola 

schválená novela o Štátnom fonde životného prostredia, zákon o ozónovej vrstve Zeme a 

zákon o prístupe k informáciám o životnom prostredí.128 

1.5 Komplexný environmentálny monitorovací a informačný systém 

 Systém mal slúžiť na objektívne hodnotenie stavu životného prostredia, územné 

plánovanie, environmentálnu regionalizáciu a rozhodovanie.129 Jeho základy boli položené 

v roku 1992, prijatím Koncepcie monitorovania životného prostredia pre územie SR 

a Koncepcia integrovaného informačného systému o životnom prostredí SR.130 V roku 1996 

nadobudol účinnosť zákon o štátnom informačnom systéme a bola spracovaná Koncepcia 

rezortnej časti štátneho informačného systému Ministerstva životného prostredia SR.131 

 

 

 

 

                                                 
125Bútora, M. -  Ivantyšyn, M. (eds.). 1998. Slovensko 1997: Súhrnná správa o stave spoločnosti a trendoch na 
rok 1998. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 1998. 517 s. ISBN 80-967739-8-4. 
126Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky od 13.12. 1994 do 30. 9. 1998. Dostupné na internete: 
http://www.government.gov.sk/index.php?ID=7372[ 15/04/2011]. 
127Bútora, M. (ed.). 1997. Slovensko 1996: Súhrnná správa o stave spoločnosti a trendoch na rok 1997. 
Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 1997. 158 s. ISBN 80-967725-1-1. 
128http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?Text=%u017eivotne+prostredie&rr=1994-
1998&Stemming=True&Thezaurus=False&FuzzyDia=True&Operator=OR&SearchTitles [24/03/2011]. Bútora, 
M. (ed.). 1997. Slovensko 1996: Súhrnná správa o stave spoločnosti a trendoch na rok 1997. Bratislava: Inštitút 
pre verejné otázky, 1997. 158 s. ISBN 80-967725-1-1. Bútora, M. - Ivantyšyn, M. (eds.). 1998. Slovensko 
1997:Súhrnná správa o stave spoločnosti a trendoch na rok 1998. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 1998. 
517 s. ISBN 80-967739-8-4. 
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?Text=%u017eivotne+prostredie&rr=1994-
1998&Stemming=True&Thezaurus=False&FuzzyDia=True&Operator=OR&SearchTitles [24/03/2011]. 
129Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky od 13.12. 1994 do 30. 9. 1998. Dostupné na internete: 
http://www.government.gov.sk/index.php?ID=7372[ 15/04/2011]. 
130Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 1994. Dostupné na internete: 
http://enviroportal.sk/spravy-zp/detail?stav=2 [22/03/2011]. 
131Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 1996. Dostupné na internete: 
http://www.enviroportal.sk/spravy-zp/detail?stav=4 [22/03/2011]. 
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1.6 Zhodnotenie 

Vláde sa nepodarilo novelizovať vodný zákon z roku 1993. V spojení s novelizáciou 

mali byť aj prísnejšie postihy za porušenie tohto zákona.132 V oblasti znečisťovania ovzdušia 

došlo k zníženiu množstva emisií, ktoré mohlo byť ale výraznejšie použitím obnoviteľných 

zdrojov energie. Zväčšovanie množstva odpadu, nedostatočná separácia a recyklácia 

nezodpovedali trvalo udržateľnému rozvoju. Pri tvorbe environmentálnej legislatívy sa 

prejavil skôr pasívny prístup vlády, než záujem naplniť vyhlásenie vlády. Programové 

vyhlásenie sa dá označiť za naplnené, o úrovni plnenia možno povedať, že nebola dostatočná. 

 

2 Vyhlásenie vlády z roku 1998 

 V roku 1998 došlo k zmene zloženia parlamentu. Slovenská demokratická koalícia, 

SDĽ, SMK a Strana občianskeho porozumenia vytvorili vládu. Premiérom sa stal Mikuláš 

Dzurinda, predseda Slovenskej demokratickej koalície. Ministrom životného prostredia sa stal 

László Miklós zo Strany maďarskej koalície.133 Táto vládna garnitúra už pred voľbami 

sľubovala zmenu. V parlamente získala ústavnú väčšinu, čo jej umožňovalo presadiť ohlásené 

zmeny. Hlavnou zmenou v oblasti životného prostredia bolo nasmerovanie Slovenska na 

cestu trvalo udržateľného rozvoja,134 ktorý sa stal rozhodujúcim princípom. Jeho uplatňovanie 

sa považovalo za nevyhnutnú podmienku pre vstup SR do EÚ a transatlantických štruktúr.135  

2.1 Voda 

 Vláda mala v tejto sfére rovnaké priority ako tá predchádzajúca. Išlo o postupné 

napojenie obyvateľstva na kanalizáciu a čistenie odpadových vôd, pričom prvoradé boli 

oblasti, v ktorých by odpadové vody mohli napáchať najväčšie škody na vodných zdrojoch. 

Pozornosť venovala aj zamedzeniu znečisťovania vôd chemickými látkami.136 V tomto 

volebnom období sa zväčšila dĺžka kanalizačnej i vodovodnej siete a počet napojených 

obyvateľov. Bolo vybudovaných 17 čistiarní odpadových vôd, čo je v porovnaní 

s predchádzajúcim volebným obdobím veľmi málo. Došlo k poklesu objemu vypúšťanej 

odpadovej vody a zväčšil sa objem čistenej odpadovej vody vypúšťanej do vodných tokov.137  

                                                 
132Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky od 13.12. 1994 do 30. 9. 1998. Dostupné na internete: 
http://www.government.gov.sk/index.php?ID=7372[ 15/04/2011]. 
133http://www.government.gov.sk/index.php?ID=7429 [26/03/2011]. 
134Mesežnikov, G. -  Ivantyšyn, M. (eds.). 1999.  Slovensko 1998-1999: Súhrnná správa o stave spoločnosti. 
Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 1999. 16, 479 s. ISBN 80-88935-09-1. 
135Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky od 30. 10. 1998 do 15. 10. 2002. Dostupné na internete: 
http://www.government.gov.sk/data/files/2659.pdf [27/03/2011]. 
136Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky od 30. 10. 1998 do 15. 10. 2002. Dostupné na internete: 
http://www.government.gov.sk/data/files/2659.pdf [27/03/2011]. 
137Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2004. Dostupné na internete: 
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=15927 [27/03/2011]. Štatistická ročenka Slovenskej republiky 1999. 
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2.2 Ovzdušie 

Zníženie miery znečistenia ovzdušia chcela vláda uskutočniť prostredníctvom 

plynofikácie, využívaním obnoviteľných zdrojov energie a ekologizáciou verejnej dopravy 

v mestách.138 Hodnoty všetkých druhov emisií zaznamenali v roku 2002 v porovnaní s rokom 

1998 súhrnný pokles, i keď došlo k nárastu produkovaných emisií niektorými mobilnými 

alebo stacionárnymi zdrojmi.139 Tento pokles nebol dostatočný a nezodpovedal potrebne 

trvalého zlepšovania stavu ovzdušia podľa prijatých záväzkov.140 

2.3 „Znečisťovateľ platí“ 

 Vláda chcela podnecovať zmeny v správaní sa výrobcov, spotrebiteľov 

a znečisťovateľov a prispievať k vytváraniu zdrojov na finančné zabezpečenie 

environmentálnych aktivít. Zásada „znečisťovateľ platí“ sa mala dôsledne uplatňovať 

v oblasti znečisťovania ovzdušia .141 Najviac finančných prostriedkov z pokút plynulo 

z oblasti odpadového hospodárstva, z úseku vodného hospodárstva, oblasti znečisťovania 

ovzdušia a nejmenej boli porušované predpisy na úseku ochrany prírody.142 

2.4 Odpady 

 Vláda sa zaoberala podporou separovaného zberu, recyklácie a ďalšieho použitia 

odpadov ako druhotných surovín. Rovnako ako predchádzajúca vláda pokladala za dôležité 

bezpečné ukladanie a zneškodňovanie rádioaktívneho odpadu. Pre tento účel malo byť 

vytvorené republikové úložisko rádioaktívneho odpadu v Mochovciach.143 Z celkového 

množstva komunálneho odpadu boli iba 3% separovane zbieraných zložiek.144 Počas rokov 

1998 až 2002 bola úroveň separácie veľmi nízka a nezodpovedala predstavám o trvalo 

udržateľnom rozvoji.145 Celkové množstvo komunálneho odpadu sa zmenšilo.146 Na konci 

                                                                                                                                                         
Dostupné na internete: http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=15932 [23/03/2011]. Štatistická ročenka 
Slovenskej republiky 2003. Dostupné na internete: http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=15928 
[23/03/2011]. 
138Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky od 30. 10. 1998 do 15. 10. 2002. Dostupné na internete: 
http://www.government.gov.sk/data/files/2659.pdf [27/03/2011]. 
139Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2004. Dostupné na internete: 
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=15927 [27/03/2011]. 
140Mesežnikov, G. - Kollár, M. - Nicholson, T. (eds.). 2003. Slovakia 2002: A Global Report on the State of 
Society. Bratislava: Institute for Public Affairs, 2003. 511 s. ISBN 80-88935-44-X. 
141 Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky od 30. 10. 1998 do 15. 10. 2002. Dostupné na internete: 
http://www.government.gov.sk/data/files/2659.pdf [27/03/2011]. 
142Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2003. Dostupné na internete: 
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=15928 [23/03/2011].  
143 Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky od 30. 10. 1998 do 15. 10. 2002. Dostupné na internete: 
http://www.government.gov.sk/data/files/2659.pdf [27/03/2011]. 
144Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2003. Dostupné na internete: 
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=15928 [23/03/2011]. 
145 Kollár, M. - Mesežnikov, G. (eds.). 2001. Slovensko 2001: Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava: 
Inštitút pre verejné otázky, 2001. 479 s. ISBN 80-88935-26-1.  
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roku 2001 bolo uvedené do prevádzky úložisko rádioaktívneho odpadu v Mochovciach, kde 

sa v špeciálnych kontajneroch uskladňuje stredne a nízkoaktívny rádioaktívny odpad.147  

2.5 Chránené územia 

Cieľom vlády bolo presadiť zlepšenie starostlivosti o chránené územia a dobudovanie 

ich ucelenej siete. Do praxe mala byť uvedená Národná stratégia ochrany biodiverzity.148 

V júni 2002 bol prijatý Zákon o ochrane prírody a krajiny, ktorý sa zaoberal chránenými 

územiami, ich ochrannými pásmami a stupňami ochrany, boli vyhlásené dva nové národné 

parky: Národný park Slovenský kras a Národný park Veľká Fatra.149 Niektoré ukazovatele 

týkajúce sa kategórie, počtu a rozlohy chránených území sa vyvíjali viac - menej pozitívne. 

Negatívne tendencie sa však prejavili vo sfére starostlivosti o chránené územia a v ich 

devastácii.150 Vláda si plnenie tohto bodu programového vyhlásenia nechala až na koniec 

svojho funkčného obdobia, ako i ďalšie body z časti vyhlásenia o životnom prostredí. 

2.6 Environmentálna legislatíva 

 Vláda sa zamerala na jej dotvorenie a zosúladenie s právom EÚ. Vytvoriť sa mal nový 

vodný zákon a zákon o odpadoch, geologický zákon a novelizácie predpisov o priestorovom 

plánovaní, vhodnosti stavieb a environmentálnej bezpečnosti. Pre vstup do EÚ bolo potrebné 

pripraviť zákon o obaloch a predpisy týkajúce sa geneticky modifikovaných organizmov. 

Novelizáciou sa mala zvýšiť účinnosť environmentálnych zákonovov. Väčší dôraz sa mal 

klásť na uplatňovanie zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Dôležitým bodom 

bolo dobudovanie Slovenskej inšpekcie životného prostredia.151 Vodný zákon a zákon 

o odpadoch sa podarilo schváliť až na konci volebného obdobia. V tomto smere bola vláda 

Mikuláša Dzurindu úspešnejšia ako predchádzajúca vláda ktorej sa to nepodarilo.152 

Slovenskej inšpekcii životného prostredia sa nevenovala pozornosť a ďalšie zložky boli 

vybudované až v roku 2003.153 

 

                                                                                                                                                         
146Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2003. Dostupné na internete: 
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=15928 [23/03/2011]. Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2002. 
Dostupné na internete: http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=15929 [23/03/2011]. 
147http://www.javys.sk/sk/index.php?page=nakladanie-s-rao/ru-rao [10/04/2011]. 
148Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky od 30. 10. 1998 do 15. 10. 2002. Dostupné na internete: 
http://www.government.gov.sk/data/files/2659.pdf [27/03/2011]. 
149www.zbierka.sk  [10/04/2011]. 
150Mesežnikov, G. - Kollár, M. - Nicholson, T. (eds.). 2003. Slovakia 2002: A Global Report on the State of 
Society. Bratislava: Institute for Public Affairs, 2003. 501 s. ISBN 80-88935-44-X. 
151Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky od 30. 10. 1998 do 15. 10. 2002. Dostupné na internete: 
http://www.government.gov.sk/data/files/2659.pdf [27/03/2011]. 
152http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?Text=vodny+zakon&rr=1998-
2002&Stemming=True&Thezaurus=False&FuzzyDia=True&Operator=AND&SearchTitles=False [26/03/2011]. 
153http://www.sizp.sk/ [27/03/2011]. 
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2.7 Komplexný monitorovací a informačný systém o životnom prostredí 

 Vláda chcela tento systém dobudovať a prepojiť ho s ostatnými odvetvovými 

informačnými systémami.154 Koncepcia dobudovania komplexného monitorovacieho 

a informačného systému v životnom prostredí bola predložená vláde v októbri 1999. Systém 

bol založený na pravidelnom sledovaní stavu životného prostredia. Tvorili ho subsystémy 

zaoberajúce sa konkrétnou oblasťou. Bol viazaný na Rezortný environmentálny informačný 

systém a jeho ďalšie informačné podsystémy.155 

2.7 Zhodnotenie 

Vláde sa podarilo zmenšiť objem odpadovej vody, pri budovaní čistiarní odpadových 

vôd nenapredovala želaným tempom. Nedarilo sa jej ani v oblasti znečisťovania ovzdušia, 

kde stav ovzdušia nezodpovedal prijatým záväzkom. Zmenšila však množstvo produkovaného 

odpadu a zvýšila percento zhodnoteného odpadu z jeho celkového množstva. V oblasti 

separovania odpadu sa určitý progres dostavil až na konci volebného obdobia. Podarilo sa jej 

dobudovať úložisko rádioaktívneho odpadu. Vláde sa v niektorých oblastiach darilo lepšie, 

v iných to nebolo podľa vízií, ktoré mala pri zostavovaní programového vyhlásenia.  

 

3 Vyhlásenie vlády z roku 2002 

 V roku 2002 tvorili vládu SDKÚ, SMK, KDH a Aliancia nového občana. Premiérom 

sa stal predseda SDKÚ Mikuláš Dzurinda a bola vytvorená druhá vláda Mikuláša 

Dzurindu.156 Ministrom životného prostredia sa stal László Miklós.157 Vláda sa opäť zamerala 

na uplatňovanie princípov trvalo udržateľného rozvoja a ďalší rozvoj v súlade 

s environmentálnym právom Európskej únie a prijatými medzinárodnými dohovormi. 

3.1 Voda 

 Vláda chcela pokračovať v budovaní kanalizácie a čistiarní odpadových vôd, čo bolo 

podmienkou vstupu do EÚ. Po ničivých povodniach v roku 2002 sa ochrana vôd zamerala na 

protipovodňové opatrenia a zavedenie povodňového varovného a predpovedného systému. 

Vláda chcela týmito opatreniami predchádzať povodniam a škodám, ktoré spôsobujú.158 

V tomto období mierne vzrástla dĺžka vodovodnej a kanalizačnej siete a zväčšil sa počet 

                                                 
154Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky od 30. 10. 1998 do 15. 10. 2002. Dostupné na internete: 
http://www.government.gov.sk/data/files/2659.pdf [27/03/2011]. 
155http://www.sazp.sk/slovak/periodika/sprava/kraje/trencin/KomplInf.htm [16/04/2011]. 
156Kollár, M. - Mesežnikov, G. 2002. Slovensko 2002: Súhrnná správa o stave spoločnosti I. Bratislava: Inštitút 
pre verejné otázky, 2002.  18-19 s. ISBN 80-88935-407. 
157http://www.government.gov.sk/index.php?ID=7458 [16/04/2011]. 
158Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky (od 16. 10. 2002 do 04. 07. 2006). Dostupné na internete: 
http://www.government.gov.sk/918/programove-vyhlasenie-vlady-slovenskej-republiky-(-od-16-10-2002-do-04-
07-2006-).php [27/03/2011]. 
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obyvateľov zásobovaných vodou z verejných vodovodov. V porovnaní so štátmi EÚ bolo 

v SR len 56% obyvateľov napojených na verejnú kanalizácu. Bolo vybudovaných 102 nových 

čistiarní odpadových vôd, ich kapacita sa zvýšila len mierne.159 Množstvo vypúšťanej 

odpadovej vody sa v období rokov 2002 - 2006 zmenšilo a zväčšilo sa  množstvo čistenej 

odpadovej vody.160 Vývoj v oblasti znečistenia vôd, budovania a účinnosti infraštruktúry bol 

oproti vyspelým európskym krajinám neuspokojivý a nezodpovedal požiadavkám 

prechodného obdobia, ktoré boli dohodnuté v tejto oblasti v rámci predvstupového procesu.161 

3.2 Ovzdušie 

 Vláda sa rozhodla podporiť zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov energie na 

riešenie problémov ochrany ovzdušia. V rámci uplatňovania Kjótskeho protokolu sa chcela 

podieľať na obchodovaní s emisiami a plnení prijatých záväzkov.162 Vývoj znečistenia 

ovzdušia bol v období rokov 2002 až 2006 kolísavý.163 Do roku 2003 zaznamenali emisie 

oxidu siričitého nárast, ktorý bol spôsobený veľkými tepelnými elektrárňami, hutníctvom 

a chemickým priemyslom. Tento jav bol protikladný k záujmu vlády podporiť zvýšenie 

objemu elektrickej energie produkovanej z obnoviteľných zdrojov. Nejednoznačný vývoj 

znečistenia ovzdušia nebol v súlade s potrebou výrazného a trvalého zlepšovania stavu 

ovzdušia v zmysle prijatých medzinárodných záväzkov a limitov znečistenia.164 

3.3 „Znečisťovateľ platí“ 

 Vláda chcela pomocou uplatňovania tohto princípu kompenzovať nedostatky vo 

financovaní starostlivosti o životné prostredie.165 Pokuty sa dotýkali oblasti znečisťovania 

                                                 
159Kollár, M. – Mesežnikov, G. – Bútora, M. (eds.). 2006. Slovensko 2005: Súhrnná správa o stave spoločnosti. 
Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2006. 425-426 s. ISBN 80-88935-84-9. Kollár, M. – Mesežnikov, G. – 
Bútora, M. (eds.). 2009. Slovensko 2008: Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava: Inštitút pre verejné 
otázky, 2009. 431 s. ISBN 978-80-89345-15-1. 
160Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2003. Bratislava: VEDA, 2003. 321-322 s. ISBN 80-224-0784-4. 
Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2007. Bratislava: VEDA, 2007. 553-554 s. ISBN 978-80-224-0990-2. 
161 Kollár, M. – Mesežnikov, G. – Bútora, M. (eds.). 2007. Slovensko 2006: Súhrnná správa o stave spoločnosti. 
Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2007. 439 s. ISBN 978-80-88935-92-6. 
162 Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky (od 16. 10. 2002 do 04. 07. 2006). Dostupné na internete: 
http://www.government.gov.sk/918/programove-vyhlasenie-vlady-slovenskej-republiky-(-od-16-10-2002-do-04-
07-2006-).php [27/03/2011]. 
163Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2008. Bratislava: VEDA, 2008. 541-544 s. ISBN 978-80-224-1053-3. 
164 Kollár, M. – Mesežnikov, G. – Bútora, M. (eds.). 2007. Slovensko 2006: Súhrnná správa o stave spoločnosti. 
Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2007. 439 s. ISBN 978-80-88935-92-6. Kollár, M. – Mesežnikov, G. – 
Bútora, M. (eds.). 2009. Slovensko 2008: Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava: Inštitút pre verejné 
otázky, 2009. 432 s. ISBN 978-80-89345-15-1. Kollár, M. – Mesežnikov, G. – Bútora, M. (eds.).2008. Slovensko 
2007: Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2008. 421 s. ISBN 978-80-
89345-01-4. 
165 Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky (od 16. 10. 2002 do 04. 07. 2006). Dostupné na internete: 
http://www.government.gov.sk/918/programove-vyhlasenie-vlady-slovenskej-republiky-(-od-16-10-2002-do-04-
07-2006-).php [27/03/2011]. 
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ovzdušia, úseku vodného hospodárstva, úseku odpadového hospodárstva a úseku ochrany 

prírody. Najväčší zisk z pokút bol dosiahnutý na úseku vodného hospodárstva.166 

3.4 Odpady 

 Najväčšou prioritou malo byť materiálové zhodnocovanie odpadov, rozvoj 

separovaného zberu a recyklácia.167 V tomto období došlo k nárastu množstva komunálneho 

odpadu, zväčšil sa aj objem separovane zbieraných zložiek komunálnych odpadov.168 Úroveň 

separácie a druhotného využívania odpadov bola v roku 2002 veľmi nízka.169 Vláde sa do 

konca svojho volebného obdobia nepodarilo zvrátiť tento trend nezodpovedajúci predstavám 

o trvalo udržateľnom rozvoji.170 

3.5 Chránené územia 

 Vláda chcela pokračovať v budovaní siete chránených území. Mala byť vytvorená 

Koncepcia ochrany prírody a krajiny, ktorá mala obsahovaťracionálny systém manažmentu 

chránených území.171 Významným pokrokom v budovaní chránených území bolo pristúpenie 

k európskej sústave chránených území NATURA 2000. Štatistiky týkajúce sa počtu a rozlohy 

chránených území ostali naďalej uspokojivé, aj keď nepribudol žiaden národný park, či 

chránená krajinná oblasť. Vo sfére starostlivosti o chránené územia a ich devastácie naďalej 

pretrvávali negatívne tendencie. Po veternej smršti v Tatranskom národnom parku v novembri 

2004 sa prejavili pokusy devalvovať ochranu prírody v chránených územiach.172 

3.6 Environmentálna legislatíva 

 Malo dôjsť k ukončeniu procesu preberania environmentálneho práva EÚ a jeho 

čiastkových koncepcií. Spoločné ustanovenia zložkových environmentálnych zákonov mali 

byť zjednotené a mal byť vytvorený zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania. 

Novelizáciou mal prejsť zákon o životnom prostredí, mal byť prijatý zákon o prevencii 

závažných priemyselných havárií, zákon o chemických látkach a zákon o používaní 
                                                 
166 Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2007. Bratislava: VEDA, 2007. 530 s. ISBN 978-80-224-0990-2. 
167 Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky (od 16. 10. 2002 do 04. 07. 2006). Dostupné na internete: 
http://www.government.gov.sk/918/programove-vyhlasenie-vlady-slovenskej-republiky-(-od-16-10-2002-do-04-
07-2006-).php [27/03/2011]. 
168Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2003. Bratislava: VEDA, 2003. 302 s. ISBN 80-224-0784-4. 
Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2007. Bratislava: VEDA, 2007. 540 s. ISBN 978-80-224-0990-2. 
169 Kollár, M. – Mesežnikov, G. (eds.). 2004. Slovensko 2004: Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava: 
Inštitút pre verejné otázky, 2004. 603 s. ISBN 80-88935-75-X. 
170 Kollár, M. – Mesežnikov, G. – Bútora, M. (eds.).2009. Slovensko 2008: Súhrnná správa o stave spoločnosti. 
Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2009. 432 s. ISBN 978-80-89345-15-1. 
171 Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky (od 16. 10. 2002 do 04. 07. 2006). Dostupné na internete: 
http://www.government.gov.sk/918/programove-vyhlasenie-vlady-slovenskej-republiky-(-od-16-10-2002-do-04-
07-2006-).php [27/03/2011]. 
172 Kollár, M. – Mesežnikov, G. – Bútora, M. (eds.). 2006. Slovensko 2005: Súhrnná správa o stave spoločnosti. 
Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2006. 427 s. I2SBN 80-88935-84-9. Kollár, M. – Mesežnikov, G. – 
Bútora, M. (eds.). 2009. Slovensko 2008: Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava: Inštitút pre verejné 
otázky, 2009. 432-433 s. ISBN 978-80-89345-15-1. 
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genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov.173 Bol novelizovaný zákon 

o odpadoch a zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Prijatý bol zákon 

o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania. Zákon o životnom prostredí nebol 

novelizovaný, bola však pripravená veľká novela zákona o vodách a ďalšie zákony 

zaoberajúce sa problematikou životného prostredia.174  

3.7 Komplexný monitorovací a informačný systém o životnom prostredí  

Rovnako ako aj predchádzajúce vlády sa táto venovala dobudovaniu, využívaniu 

a rozvoju Komplexného environmentálneho monitoringu a informačného systému.175 Tento 

systém slúži na monitorovanie jednotlivých zložiek životného prostredia a na ne pôsobiacich 

vplyvov. Informácie o stave životného prostredia sú pre verejnosť prístupné na Enviroportáli 

(www.enviroportal.sk), ktorý bol uvedený do prevádzky v roku 2005.176 

3.8 Zhodnotenie  

 Ciele, ktoré si vláda vo svojom vyhlásení určila nemožno považovať za uspokojivo 

splnené. Vo viacerých smeroch postupovala skôr opačne. Plnenie prístupových podmienok 

EÚ bolo viac deklaratívne než skutočné, ako napríklad problémy pri plnení časti o vode 

a žiadosť o predĺženie prechodného obdobia na splnenie týchto podmienok. Ochrana prírody 

bola často spochybňovaná. Tento prístup sa najvýraznejšie prejavil v prístupe k TANAPu po 

veternej kalamite na jeseň roku 2004. Vývoj v oblasti odpadu tiež nezodpovedal predstavám 

o predchádzaní vzniku odpadov, ich racionálnom využití a nezávadnom zneškodnení. Ani 

prijaté zákony sa v praxi veľmi neprejavili a často ostali len na papieri. Možno konštatovať, 

že zámery vlády vyjadrené vo vyhlásení vlády sa podarilo realizovať iba čiastočne. Najväčším 

negatívom však bolo bagatelizovanie významu ochrany prírody.177 

 

 

 

                                                 
173 Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky (od 16. 10. 2002 do 04. 07. 2006). Dostupné na internete: 
http://www.government.gov.sk/918/programove-vyhlasenie-vlady-slovenskej-republiky-(-od-16-10-2002-do-04-
07-2006-).php [27/03/2011]. 
174Životné prostredie Slovenskej republiky v rokoch 2002 – 2006. Bratislava: Ministerstvo životného prostredia 
Slovenskej republiky, 2006. 11, 13-14 s. ISBN 80-88850-72-X.    
175 Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky (od 16. 10. 2002 do 04. 07. 2006). Dostupné na internete: 
http://www.government.gov.sk/918/programove-vyhlasenie-vlady-slovenskej-republiky-(-od-16-10-2002-do-04-
07-2006-).php [27/03/2011]. 
176Životné prostredie Slovenskej republiky v rokoch 2002 – 2006. Bratislava: Ministerstvo životného prostredia 
Slovenskej republiky, 2006. 56-57 s. ISBN 80-88850-72-X.    
177Kollár, M. – Mesežnikov, G. – Bútora, M. (eds.). 2007. Slovensko 2006: Súhrnná správa o stave spoločnosti 
.Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2007. 441-443 s. ISBN 978-80-88935-92-6. Kollár, M. – Mesežnikov, G. 
– Bútora, M. (eds.). 2008. Slovensko 2007: Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava: Inštitút pre verejné 
otázky, 2008. 421 s. ISBN 978-80-89345-01-4. 
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4 Vyhlásenie vlády z roku 2006 

 V júli 2006 vytvoril vládu Smer – SD, SNS a ĽS – HZDS. Premiérom sa stal Róbert 

Fico, predseda strany Smer – SD. Ministrom životného prostredia bol Jaroslav Izák zo 

SNS.178 Starostlivosť o životné prostredie bola považovaná za rozhodujúci nástroj 

zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja. Skvalitnenie životného prostredia bolo vnímané 

ako podmienka ochrany zdravia a života a zachovanie podmienok na hospodársky rast 

a sociálny rozvoj.179  

4.1 Voda 

  Vláda sa zamerala na zásobovanie obyvateľstva vodou z verejných vodovodov, 

budovanie čistiarní odpadových vôd a verejnej kanalizácie a splnenie podmienok vstupu SR 

do EÚ vyplývajúce z prechodných období, pri ktorých predchádzajúca vláda požiadala 

o predĺženie tohto obdobia. Chcela zvýšiť čistotu vodných tokov a zaviesť povodňový 

varovný a predpovedný systém, ktorý sa objavil vo vyhlásení druhej Dzurindovej vlády.180  

Mierne sa zväčšila dĺžka vodovodnej siete a počet obyvateľov zásobovaných z verejných 

vodovodov. Dĺžka kanalizačnej siete sa oproti vodovodnej sieti budovala väčšmi. V roku 

2009 bolo len 59,4% obyvateľov napojených na kanalizačnú sieť, bol to veľmi nízky podiel 

v porovnaní s krajinami EÚ. Bolo vybudovaných 133 čistiarní odpadových vôd, ich kapacita 

vzrástla len mierne. Pri tomto tempe budovania environmentálnej infraštruktúry nebolo 

možné dodržať záväzky voči EÚ.181 Množstvo odpadovej vody vypúšťanej do vodných tokov 

sa do roku 2009 výraznejšie zmenšilo, väčšia časť tohto množstva sa čistila.182  

4.2 Ovzdušie 

 Vláda chcela znížiť množstvo znečisťujúcich látok v ovzduší prostredníctvom podpory 

zmeny palivovej základne energetických zdrojov a využitím obnoviteľných zdrojov energie. 

Hovorila o spoločnom riešení problémov ochrany ovzdušia a ozónovej vrstvy s krajinami EÚ 

                                                 
178Kollár, M. – Mesežnikov, G. – Bútora, M. (eds.). 2007. Slovensko 2006: Súhrnná správa o stave spoločnosti. 
Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2007. 16-17, 445 s. ISBN 978-80-88935-92-6. 
179Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky. Dostupné na internete: 
www.zbierka.sk/Dokumenty/Download/33/Default.aspx [27/03/2011]. 
180Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky. Dostupné na internete: 
www.zbierka.sk/Dokumenty/Download/33/Default.aspx [27/03/2011]. 
181 Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2010. Bratislava: VEDA, 2010. 553 s. ISBN 978-80-224-1163-9. 
Kollár, M. - Mesežnikov, G. - Bútora, M. (eds.). 2010. Slovensko 2009: Súhrnná správa o stave spoločnosti 
a trendoch na rok 2010. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2010. 364 s. ISBN 978-80-89345-23-6. 
182 Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2007. Bratislava: VEDA, 2007. 564 s. ISBN 978-80-224-0990-2. 
Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2008. Bratislava: VEDA, 2008. 535 s. ISBN 978-80-224-1053-3. 
Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2009. Bratislava: VEDA, 2010. 588 s. ISBN 978-80-224-1103-5. 
Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2010. Bratislava: VEDA, 2010. 554 s. ISBN 978-80-224-1163-9. 
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a o dodržiavaní Kjótskeho protokolu.183 Množstvo emisí v ovzduší sa zmenšilo.184 Pri výrobe 

elektrickej energie sa obnoviteľné zdroje (voda, vietor) len veľmi málo využívali, v porovnaní 

s krajinami EÚ Slovenská republika tento typ zdrojov využívala vo väčšej miere.185 

4.3 „Znečisťovateľ platí“ 

 Vláda chcela pomocou uplatňovania celosvetového princípu „znečisťovateľ platí“ 

kompenzovať nedostatky vo financovaní starostlivosti o životné prostredie.186 Najväčšie 

množstvo finančných prostriedkov opäť plynulo z pokút uložených na úseku vodného 

hospodárstva.187 

4.4 Odpady 

  Program odpadového hospodárstva sa mal zamerať na predchádzanie vzniku 

odpadov, ich bezpečné zneškodňovanie, zhodnocovanie, separáciu a recykláciu.188 Množstvo 

komunálneho odpadu výraznejšie stúplo, zväčsilo sa aj množstvo separovane zbieraných 

zložiek odpadu, ktoré je však v porovnaní s množstvom vyprodukovaného komunálneho 

odpadu zanedbateľné.189 Úroveň separácie, recyklácie a ďalšieho využívania odpadov ako 

druhotných surovín ostala nízka, nezodpovedala predstavám o trvalo udržateľnom rozvoji.190 

4.5 Chránené územia 

 Malo dôjsť k dotvoreniu sústavy chránených území, vrátane siete Natura 2000. 

Pozornosť sa mala venovať regenerácii Tatranského národného parku.191 V tomto volebnom 

období nepribudli národné parky ani chránené krajinné oblasti. V pristúpení k sústave 

chránených území Natura 2000 Slovensko napredovalo len veľmi pomaly. Negatívne 

tendencie sa prejavili v oblasti starostlivosti o chránené územia a v ich devastácii. 

                                                 
183Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky. Dostupné na internete: 
www.zbierka.sk/Dokumenty/Download/33/Default.aspx [27/03/2011]. 
184 Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2007. Bratislava: VEDA, 2007. 557 s. ISBN 978-80-224-0990-2. 
Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2008. Bratislava: VEDA, 2008. 549s. ISBN 978-80-224-1053-3. 
Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2009. Bratislava: VEDA, 2010. 600 s. ISBN 978-80-224-1103-5. 
Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2010. Bratislava: VEDA, 2010. 559 s. ISBN 978-80-224-1163-9. 
185 Kollár, M. - Mesežnikov, G. - Bútora, M. (eds.). 2010. Slovensko 2009: Súhrnná správa o stave spoločnosti 
a trendoch na rok 2010. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2010. 364 s. ISBN 978-80-89345-23-6. 
186Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky. Dostupné na internete: 
www.zbierka.sk/Dokumenty/Download/33/Default.aspx [27/03/2011]. 
187Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2010. Bratislava: VEDA, 2010. 553 s. ISBN 978-80-224-1163-9. 
188Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky. Dostupné na internete: 
www.zbierka.sk/Dokumenty/Download/33/Default.aspx [27/03/2011]. 
189Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2010. Bratislava: VEDA, 2010. 563 s. ISBN 978-80-224-1163-9. 
190Kollár, M. - Mesežnikov, G. - Bútora, M. (eds.). 2010. Slovensko 2009: Súhrnná správa o stave spoločnosti 
a trendoch na rok 2010. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2010. 364 s. ISBN 978-80-89345-23-6. 
191Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky. Dostupné na internete: 
www.zbierka.sk/Dokumenty/Download/33/Default.aspx [27/03/2011]. 
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V tatranských národných parkoch došlo k mohutnej výstavbe zjazdoviek a prístupových 

komunikácii na úkor ich ochrany.192 

 

4.6 Environmentálna legislatíva 

 Tento prvok nebol zahrnutý v programovom vyhlásení vlády, čím sa toto vyhlásenie 

líši od predchádzajúcich. Bol novelizovaný zákon o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie, zákon o obnoviteľných zdrojoch energie. Pre viaceré zákony, ktoré sa dotýkali 

životného prostredia čelila SR v roku 2008 konaniu Európskej komisie o porušení zmluvy. 

Spornými boli najmä novely zákonov o ochrane prírody a krajiny, o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie a o urýchlení stavby diaľnic.193  

4.6  Zhodnotenie 

 Budovanie environmentálnej infraštruktúry nebolo dostatočné, čím nebude možné 

splniť dohodnuté záväzky voči EÚ. Zdroje pitnej vody v oblasti Žitného ostrova sa stali 

ohrozenými v dôsledku plánov na nový ropovod cez túto oblasť. V oblasti ochrany ovzdušia 

sa nedosiahol výraznejší progres, rovnako ani v problematike odpadov. Vláda bola 

kritizovaná EÚ za pasivitu pri dotváraní siete NATURA 2000. Regenerácia TANAPu 

znamenala zásah do jeho prírodného prostredia, podarilo sa však uchrániť malú časť územia 

na samoreguláciu a prirodzené zmladzovanie. Finančné prostriedky investované do ochrany 

pred povodňami, boli nasmerované na úpravu vodných tokov namiesto ekologizácie 

hospodárenia s vodou v ohrozených oblastiach.194 Ciele v programovom vyhlásení 

nezachádzali do hĺbky problému a nenavrhovali konkrétne riešenia, boli odsunuté na dobu 

neurčitú alebo napĺňané v minimálnom rozsahu. Vrcholom bolo zrušenie Ministerstva 

životného prostredia na konci volebného prostredia v snahe šetriť verejné zdroje. 

 

5 programové vyhlásenie vlády z roku 2010 

 Víťazom volieb sa stala strana SMER – SD. Vládu však zostavili strany SDKÚ, KDH, 

SaS a Most – Híd na čele s premiérkou Ivetou Radičovou zo strany SDKÚ.  Vláda považovala 

ochranu prírody za zásadnú oblasť dôležitú pre všestranný vývoj spoločnosti. Zaviazala sa 

                                                 
192Kollár, M. - Mesežnikov, G. - Bútora, M. (eds.). 2010. Slovensko 2009: Súhrnná správa o stave spoločnosti 
a trendoch na rok 2010. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2010. 365 s. ISBN 978-80-89345-23-6. 
193Kollár, M. – Mesežnikov, G. – Bútora, M. (eds.). 2009. Slovensko 2008: Súhrnná správa o stave spoločnosti. 
Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2009. 432 s. ISBN 978-80-89345-15-1. Kollár, M. - Mesežnikov, G. - 
Bútora, M. (eds.). 2010. Slovensko 2009: Súhrnná správa o stave spoločnosti a trendoch na rok 2010. 
Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2010. 364 s. ISBN 978-80-89345-23-6. 
194Kollár, M. - Mesežnikov, G. - Bútora, M. (eds.). 2010. Slovensko 2009: Súhrnná správa o stave spoločnosti 
a trendoch na rok 2010. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2010. 364 s. ISBN 978-80-89345-23-6. 
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obnoviť Ministerstvo životného prostredia SR v plnom rozsahu a tiež posilniť jeho postavenie 

a autoritu. 

5.1 Voda 

 Zdroje pitnej vody vláda považovala za najväčšie prírodné bohatstvo, preto ich bude 

chrániť. V súvislosti s týmto zastaví plánovanú výstavbu ropovodu cez Žitný ostrov. Prioritou 

ostalo budovanie verejných vodovodov, kanalizácií a čističiek odpadových vôd. Na ochranu 

pred povodňami navrhne protipovodňové opatrenia a vypracuje stratégiu takýchto opatrení na 

Slovensku, zabezpečí údržbu vodných tokov na ohrozených územiach. 

5.2 Ovzdušie 

 Táto oblasť sa v programovom vyhlásení vlády nespomína. 

5.3 Odpady 

 Vláda sa zamerala na to, aby sme viac zhodnocovali odpad a menej ho skladovali. 

Vládni činitelia chceli prehodnotiť existenciu a fungovanie Recyklačného fondu. 

5.4 Chránené územia 

 V tejto oblasti malo dôjsť k prehodnoteniu rozsahu chránených území podľa 

medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky.195 

5.5 Zhodnotenie 

 Toto programové vyhlásenie vlády je rovnako ako aj predchádzajúce veľmi 

všeobecné. Neuvádza konkrétne kroky ani celkový rozsah opatrení na splnenie svojich 

zámerov. Zatiaľ sa vláde podarilo obnoviť Ministerstvo životného prostredia. Plnenie 

ostatných zámerov bude možné zhodnotiť až po určitom čase. 

 

Záver 

 Vládne vyhlásenia boli málo konkrétne a nedávali riešenia. Skoro všetky sa zaoberali 

rovnakými témami a problémami. Vyhlásenia boli častokrát naplnené len v malom rozsahu, 

aby nebolo možné povedať, že sa vláda vôbec nezaoberala danou oblasťou. 

Najproblematickejšou bolo oblasť budovania environmentálnej infraštruktúry, v ktorej sa 

Slovensku nedarilo napĺňať záväzky voči EÚ. Vlády častokrát považovali problémy 

životného prostredia za okrajové a nevýznamné a zaoberali sa nimi až na konci volebného 

obdobia, napriek tomu, že vo vyhlásení bola deklarovaná ich dôležitosť. 

 

 

                                                 
195Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2010-2014. Dostupné na internete: 
http://www.government.gov.sk/data/files/6257.pdf [12/04/2011]. 
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