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Takmer kaÏdá ãinnosÈ ãloveka spôsobuje zásah do Ïivotného prostredia. S uvedomením si tejto skutoãnosti je nevyhnutné
podporiÈ v‰etky snahy spoloãnosti, ktoré vedú k ochrane jednotliv˘ch funkcií Ïivotného prostredia. So skúsenosÈami
v oblasti environmentalistiky sa s redaktorkou Annou Komovou podelil generálny riaditeº Sekcie environmentálnej
politiky, záleÏitostí EÚ a legislatívy Ministerstva Ïivotného prostredia Slovenskej republiky Kamil VILINOVIâ.

Environmentalistika a Slovensko

Vláda SR vo svojom Programovom vyhlásení
na obdobie 2010 – 2014 uznala právo na priaznivé Ïivotné prostredie, ão je dôleÏité urobiÈ pre
to, aby sme zabezpeãili jeho dôslednú a moÏnú
ochranu?
Právo kaÏdého obãana na priaznivé Ïivotné
prostredie vychádza z Listiny ºudsk˘ch práv a
slobôd a z ãlánku 44 Ústavy Slovenskej republiky. Vláda SR na túto skutoãnosÈ poukázala vo svojom Programovom vyhlásení na obdobie 2010 –
2014, priãom následne uviedla ciele a opatrenia,
ktor˘mi sa chystá toto právo zabezpeãiÈ a zlep‰iÈ
kvalitu Ïivotného prostredia na Slovensku. Deklarovala t˘m svoju povinnosÈ a zodpovednosÈ za starostlivosÈ o Ïivotné prostredie s osobitn˘m zameraním na zabezpeãenie dostatku pitnej vody, ochranu proti povodniam, ochranu prírody, odpadové
hospodárstvo, likvidáciu environmentálnych záÈaÏí, podporu environmentálnej v˘chovy a vzdelávania v ‰kolskej i mimo‰kolskej sfére.
Vláda prisºúbila, Ïe obnoví Ministerstvo Ïivotného prostredia SR v pôvodnom rozsahu, teda s
kompetenciami podºa 46 zákonov, desiatkami medzinárodn˘ch dohovorov a nariadení Európskej
únie, ão aj splnila. Po zaráÏajúcich praktikách z minulosti nezabudla ani na potrebu zavedenia transparentn˘ch kritérií pri rozdeºovaní kvót oxidu
uhliãitého vo verejnom záujme a zabezpeãenie
transparentného predaja voºn˘ch jednotiek. Zaruãila sa t˘m, Ïe kauzu Interblue Group pre‰etrí a nedovolí, aby sa zopakovala. Medzi svoje priority zaradila aj prehodnotenie fungovania ãinnosti Recyklaãného fondu, prípadne jeho ìal‰ej existencie,
s ãím súvisí aj transparentné a efektívne zhodnocovanie a likvidácia odpadov v spolupráci so samosprávami.
Obnovené Ministerstvo Ïivotného prostredia
SR hneì po svojom vzniku rozpracovalo Programové vyhlásenie vlády SR do 72 opatrení, ktoré
sú zverejnené na jeho webovej stránke.
Aké sú hlavné úlohy pri organizácii Ïivotného
prostredia, ak˘ v˘znam má novela zákona o
obaloch?
DôleÏit˘m krokom na zabezpeãenie realizácie
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Programového vyhlásenia na obdobie 2010 –
2014 bude predov‰etk˘m prijatie zákona o environmentálnych záÈaÏiach, ako aj identifikácia a
prieskum environmentálnych záÈaÏí a sanácia
t˘ch, ktoré sú v havarijnom stave, a to podºa ·tátneho programu sanácie environmentálnych záÈaÏí na roky 2010 aÏ 2015. Prevenciu, ktorá zabráni vzniku obrovsk˘ch ‰kôd uprednostÀujeme aj v
protipovodÀovej ochrane, pri ktorej sa vláda zameriava aj na zadrÏiavanie vody v prírode, zefektívnenie a racionalizáciu ãinností zainteresovan˘ch orgánov a organizácií, priãom ustanovila aj
funkciu svojho osobitného splnomocnenca. V
tomto smere treba spomenúÈ aj prieskum a sanáciu havarijn˘ch zosuvov a odstránenie ‰kôd, ktoré vznikli povodÀami v roku 2010. V neposlednej
miere bude potrebné realizovaÈ stratégiu ochrany
biodiverzity v Slovenskej republike do roku 2020
v súlade s takouto stratégiou Európskej únie, ako
aj vypracovaÈ a prijaÈ nov˘ zákon o ochrane prírody.
âo sa t˘ka zákona o obaloch – ten priniesol pozitívne zmeny hlavne v definícii povinnej osoby
a základn˘ch pojmov. Zaviedla sa povinnosÈ registrácie povinnej osoby a povinnosÈ pre povinné
osoby zabezpeãiÈ zber odpadov z obalov (vrátane odpadov z opakovane pouÏiteºn˘ch obalov
uveden˘ch na trh a do obehu), ako aj ich zhodnotenie a recyklácia najmenej vo v˘‰ke záväzn˘ch
limitov, ak uvedie na trh alebo do obehu viac ako
200 kg obalov za kalendárny rok. Na jednej strane sme dosiahli jednoznaãnosÈ pojmov, ale na
strane druhej zisÈujeme, Ïe v niektor˘ch prípadoch
jeho v˘klad, resp. implementácia môÏe spôsobovaÈ problémy. Preto verím, Ïe e‰te v tomto roku
dôjde k novelizácii tohto zákona, ktor˘ bude transponovaÈ aj navrhovanú zmenu smernice EÚ o
obaloch a odpadoch z obalov, ktorú by EÚ mala
prijaÈ a ãlenské ‰táty preniesÈ do svojej legislatívy do konca roka.
âo moÏno povaÏovaÈ za prioritu pri starostlivosti o Ïivotné prostredie?
Hlavnou prioritou starostlivosti o Ïivotné prostredie zostáva maximálne zníÏiÈ vplyv environmentálnych rizík na zdravie a Ïivot ãloveka. ZabezpeãiÈ environmentálnu bezpeãnosÈ a vhodnosÈ
technológií, zariadení a priestoru, v ktorom ºudia
Ïijú. S t˘m samozrejme súvisí aj zelen˘ rast, zvy‰ovanie kvality mestského a vidieckeho Ïivotného prostredia a celkove úroveÀ kvality Ïivota,
ktorá sa dá dosiahnuÈ len zosúladením aktivít
v‰etk˘ch troch pilierov trvalo udrÏateºného rozvoja – ekonomického, sociálneho a environmentálneho. Návod na to poskytuje Národná stratégia
trvalo udrÏateºného rozvoja, ktorú schválila vláda SR a Národná rada SR. Kritériá, ciele, opatrenia a kroky, ktoré obsahuje sú stále aktuálne. Viacer˘mi z nich sa zaoberala aj Rada ministrov Ïivotného prostredia Európskej únie na zasadnutí 14.
marca 2011 a predt˘m ministri Ïivotného prostredia ‰tátov Vy‰ehradskej ‰tvorky na stretnutí 7.
aÏ 8. marca 2011 v Bratislave.
Je dostatoãná podpora starostlivosti o Ïivotné

prostredie aj prostredníctvom Recyklaãného
fondu?
Recyklaãn˘ fond je ne‰tátny úãelov˘ fond zriaden˘ zákonom ã. 223/2001 Z. z. o odpadoch, ktorého prioritnou úlohou je podporovaÈ formou dotácií a úverov projekty zamerané na separovan˘
zber a zhodnotenie odpadov. NemoÏno pritom
vynechaÈ poskytovanú finanãnú podporu obciam
a ich zdruÏeniam na separovanie odpadu a jeho
odovzdávanie na ìal‰ie zhodnotenie. Poskytovaná podpora zo v‰eobecného sektora Recyklaãného fondu obciam slúÏi ako jeden z nástrojov, ktor˘ má zv˘‰iÈ mieru separácie komunálnych odpadov, a t˘m zabezpeãiÈ pokles zne‰kodÀovania komunálnych odpadov skládkovaním. Recyklaãn˘
fond pritom predstavuje len doplnkové rie‰enie
problémov odpadového hospodárstva a podºa Programového vyhlásenia vlády SR analyzujeme v t˘chto t˘ÏdÀoch jeho ãinnosÈ a rozhodneme o jeho
budúcnosti.
Aké kroky sa urobili v rámci realizácie ·tátneho programu sanácií environmentálnych záÈaÏí 2010 – 2015, ão sme uÏ urobili pre to aby sme
sa ochránili napríklad od tragédií, ktoré nesú
so sebou povodne...?
V rámci legislatívnych opatrení bol uÏ vypracovan˘ návrh zákona o identifikácii environmentálnych záÈaÏí a zodpovednej osobe za environmentálnu záÈaÏ, ktor˘ by mal byÈ predloÏen˘ na
rokovanie vlády SR v apríli 2011.
UÏ v uznesení vlády SR ã. 815/2010 k správe
o moÏn˘ch dopadoch ekologickej katastrofy v
Maìarskej republike (havária odkaliska) na Ïivotné prostredie v Slovenskej republike bolo uloÏené ministrovi Ïivotného prostredia zabezpeãiÈ
opatrenia na elimináciu hrozieb vypl˘vajúcich z
odkalísk a skládok gudrónov na obyvateºstvo priºahl˘ch obcí z rozpoãtovej kapitoly MÎP SR. V
januári 2011 ministerstvo prezentovalo Atlas sanaãn˘ch metód a vypracovalo podklady pre vypísanie v˘zvy v rámci Operaãného programu Îivotné prostredie. Okrem toho pristúpilo k obnoveniu
pracovnej skupiny so zástupcami priemyseln˘ch
zväzov pod názvom ZELENÁ TRIPARTITA,
spracúvaniu oznámení o identifikovan˘ch nezaregistrovan˘ch environmentálnych záÈaÏiach a zabezpeãeniu ich následnej registrácie v Informaãnom systéme environmentálnych záÈaÏí.
Samotná ochrana pred povodÀami si vyÏaduje
znaãné finanãné prostriedky najmä zo zdrojov
zahraniãnej pomoci. Z uvedeného dôvodu bola do
schváleného Rozpracovania Programového vyhlásenia vlády SR v pôsobnosti MÎP SR na roky
2010 – 2014 zahrnutá revízia Operaãného programu Îivotné prostredie v súvislosti so zv˘‰ením
alokácie finanãn˘ch zdrojov na protipovodÀovú
ochranu. Na celé volebné obdobie sa do popredia
dostáva prioritná os 2 – Ochrana pred povodÀami. Okrem toho sme v spolupráci so Sekciou integrovaného záchranného systému a krízového
manaÏmentu Ministerstva vnútra SR vypracovali a prijali Spoloãné usmernenie na zabezpeãenie
postupu ãinností obcí pri ohrození alebo vzniku
mimoriadnej udalosti v súvislosti so vznikom sva-
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hov˘ch deformácií, ktoré bude v najbliÏ‰ích dÀoch
distribuované v‰etk˘m starostom obcí a primátorom miest.
Ako vnímate vplyv EÚ na legislatívu Slovenska?
Európska únia nemá priamo vplyv na legislatívu Slovenska, zrejme máte na mysli legislatívu
EÚ, ktorú sa Slovenská republika vstupom do
Európskeho spoloãenstva zaviazala prijaÈ do svojho právneho poriadku, a s ktorou máme povinnosÈ
harmonizovaÈ na‰e právne predpisy. Nesporne sa
t˘m dosiahol veºk˘ pokrok v mnoh˘ch oblastiach, ktor˘ by bez takéhoto záväzku pravdepodobne nemal takú stúpajúcu tendenciu pri pokroku v
starostlivosti o Ïivotné prostredie.
Aj z dôvodu transpozície smerníc EÚ boli prijaté nové zákony a v‰eobecne záväzné právne
predpisy na ich vykonanie, napríklad chemick˘ zákon ã. 67/2010 Z. z., zákon ã. 556/2010 Z. z., ktor˘m sa mení a dopæÀa zákon o vnútrozemskej
plavbe, zákon ã. 47/2011 Z. z., ktor˘m sa mení a
dopæÀa zákon o obchodovaní s emisn˘mi kvótami, vyhlá‰ka ã. 360/2010 Z. z. o kvalite ovzdu‰ia,
vyhlá‰ka ã. 51/2011 Z. z. o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom a podobne.
V súãasnosti sa pripravuje celkom nov˘ zákon
o odpadoch, ktor˘m sa má transponovaÈ rámcová
smernica o odpade. Zákon by mal odstrániÈ v‰etky nedostatky zistené v praxi, a zaviesÈ lep‰í, efektívnej‰í a najmä ekologickej‰í prístup nakladania
s odpadom. Îiaº tu musím skon‰tatovaÈ, Ïe nie vÏdy
sa nám darí drÏaÈ krok s európskou legislatívou (nedodrÏanie lehôt pre zdæhav˘ a nároãn˘ legislatívny proces pri prijímaní nov˘ch právnych predpisov). Na druhej strane, nie vÏdy sú nastavené eu-

Î I V O T N É H O

P R O S T R E D I A

rópske ‰tandardy hneì aplikovateºné v podmienkach kaÏdej ãlenskej krajiny EÚ. Chcel by som
v‰ak poukázaÈ aj na fakt, na ktor˘ sa ãasto zabúda. V skutoãnosti pôvodcom európskej legislatívy
nie je EÚ ako samotná in‰titúcia, ale sú ním v‰etky ãlenské krajiny EÚ, ktoré musia pri jej prijímaní dosiahnuÈ urãit˘ konsenzus. EÚ tvorí platformu,
kde ãlenské krajiny vzájomn˘m dialógom a spoloãnou prácou tento konsenzus môÏu docieliÈ.
Európsky parlament má schváliÈ nové pravidlá pre nakladanie s neustále rastúcim objemom elektrického a elektronického odpadu.
Cieºom je zlep‰iÈ zber a recykláciu tohto typu
odpadu, obmedziÈ nepotrebnú byrokraciu smerom k podnikom a zastaviÈ nezákonn˘ v˘voz uÏ
nepouÏiteºnej spotrebnej elektroniky za hranice EÚ. K návrhu sa musia teraz vyjadriÈ jednotlivé ‰táty Únie. Ak˘ je postoj SR k tejto
otázke?
Európsky parlament e‰te neschválil nové pravidlá pre nakladanie s odpadom z elektrick˘ch a
elektronick˘ch zariadení. Na rokovaní Rady ministrov Ïivotného prostredia 14. marca 2011 bola
dosiahnutá politická dohoda k návrhu textu Smernice o odpadoch z elektrick˘ch a elektronick˘ch
zariadení. Návrh tejto smernice spracovala Európska komisia a dopracoval sa na rokovaniach pracovnej skupiny, ktorá zohºadÀovala poãas takmer
dvojroãného pracovného obdobia pripomienky
jednotliv˘ch krajín. Navrhovan˘ text, ku ktorému
Slovensko v zastúpení ministra Ïivotného prostredia SR vyjadrilo súhlasné stanovisko, pôjde do
druhého ãítania Európskeho parlamentu a po jeho
schválení zabezpeãíme jeho transpozíciu do environmentálneho práva SR.
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Do akej miery sa venuje pozornosÈ environmentálnemu informaãnému systému, aké sú
ìal‰ie moÏnosti a ciele environmentálnej politiky Slovenska?
V ostatnom období venujeme environmentálnemu informaãnému systému znaãnú pozornosÈ.
Zaãiatkom roka 2011 sme prezentovali uÏ sedemnástu „Správu o stave Ïivotného prostredia Slovenskej republiky“ s upravenou obsahovou ‰truktúrou, ako aj novú aktualizovanú environmentálnu
regionalizáciu SR, ktorá vychádza z najnov‰ích
údajov environmentálneho monitoringu na jej
území. Pre problematiku environmentálnych záÈaÏí bol vytvoren˘ Informaãn˘ systém environmentálnych záÈaÏí (IS EZ), ktor˘ obsahuje register environmentálnych záÈaÏí (REZ) zah⁄Àajúci
1 845 lokalít. Tento systém zbiera, uchováva a poskytuje informácie o environmentálnych záÈaÏiach na území SR a pre verejnosÈ je dostupn˘ aj
na webovej stránke www.enviroportal.sk. Verejnosti je tu taktieÏ sprístupnen˘ aj Informaãn˘ systém nakladania s ÈaÏobn˘m odpadom a ìal‰ie informaãné systémy.
V súvislosti so spomenut˘m globálnym koncepãn˘m cieºom sa na obdobie rokov 2011 aÏ
2014 urãilo sedem odvetvov˘ch priorít environmentálnej politiky, a to ochrana ovzdu‰ia a ozónovej vrstvy Zeme, protipovodÀová ochrana a racionálne vyuÏívanie vôd, ochrana prírody a zachovanie biologickej diverzity, minimalizácia, zhodnocovanie a zne‰kodÀovanie odpadov, odstraÀovanie environmentálnych záÈaÏí a rizík, ochrana
a racionálne vyuÏívanie horninového prostredia a
podpora dobrovoºn˘ch nástrojov environmentálnej politiky a environmentálnej v˘chovy.

APOH má záujem
o komplexnú zmenu legislatívy
ktorá umoÏní prehºadn˘ systém spracovania odpadov
Asociácia podnikateºov v odpadovom hospodárstve (APOH) vznikla v roku 1998 a je prv˘m dobrovoºn˘m profesijn˘m zdruÏením
subjektov podnikajúcich v odpadovom hospodárstve zaloÏen˘m v Slovenskej republike. APOH zdruÏuje podnikateºské subjekty
poskytujúce ‰iroké spektrum sluÏieb v odpadovom hospodárstve. Jej ãlenmi sú subjekty zaoberajúce sa zberom, zhromaÏìovaním
odpadov, ich prepravou, úpravou, energetick˘m a materiálov˘m vyuÏívaním, recykláciou aÏ po ekologické skládkovanie nevyuÏiteºn˘ch
ãastí, ale aj oprávnenú organizáciu a poradenské spoloãnosti zaoberajúce sa odpadov˘m hospodárstvom.
Jedn˘m zo základn˘ch zameraní APOH je
vyvíjanie aktivít smerujúcich k presadzovaniu záujmov svojich ãlenov predov‰etk˘m v
oblasti harmonizácie legislatívy odpadového
hospodárstva SR s právom Európskej únie,
dodrÏiavania princípov spoloãného európskeho trhu a ochrany hospodárskej súÈaÏe.
Praktické skúsenosti a odborné znalosti ãlenov APOH predurãujú, aby bol v˘znamn˘m
partnerom pre orgány ‰tátnej správy a samosprávy. âlenovia APOH sú ‰ir‰ou odbornou
i laickou verejnosÈou prijímaní ako spoloãnosti re‰pektujúce environmentálne normy a pravidlá podnikania. APOH je od roka 1999 ãlenom Európskej federácie (European Federation of Waste Management and Environmental Services – FEAD) so sídlom v Bruseli.
APOH má jednoznaãn˘ záujem na takej novelizácii odpadovej legislatívy, ktorá urobí

systém zberu, separácie a recyklácie odpadov
e‰te viac prehºadnej‰ím a efektívnej‰ím. Asociácia podnikateºov v odpadovom hospodárstve vzhºadom na to, Ïe má na trhu odpadového hospodárstva dominantné postavenie
(viac ako 60 %, priãom podiel stále narastá),
kladie si za cieº iniciatívne sa podieºaÈ i na formovaní legislatívneho prostredia v tejto oblasti a byÈ partnerom organizáciám ‰tátnej
správy, ktoré majú záujem na rie‰ení aktuálnych problémov (najmä Ministerstvu Ïivotného prostredia SR).
Medzi normy, ktoré práve vznikajú, patrí aj
Program odpadového hospodárstva na roky
2011 – 2016 ako aj novelizácie kºúãov˘ch legislatívnych noriem. Potrebné v‰ak je aj zv˘‰enie efektivity separovaného zberu recyklovateºn˘ch zloÏiek komunálneho odpadu, sprehºadnenie finanãn˘ch tokov v oblasti separá-

cie odpadov a následné zníÏenie finanãnej
záÈaÏe pre obyvateºov. Podºa prezidenta
APOH Dr. Petra Krasneca je nevyhnutné zosúladiÈ legislatívu v oblasti odpadového hospodárstva SR s legislatívou EÚ, ão zároveÀ
napomôÏe urobiÈ systém zberu, separácie a recyklácie odpadov viac transparentn˘m. „ZáleÏí nám na plnení cieºov zberu, recyklácie a
zhodnotenia odpadov, ako aj na posilÀovaní
princípu roz‰írenej zodpovednosti v˘robcu a
dovozcu pri zabezpeãení separovaného zberu odpadov,“ zdôraznil prezident APOH.
Asociácia podnikateºov
v odpadovom hospodárstve
RuÏová dolina 6
821 08 Bratislava
tel./fax : + 421 2 444 56 293
e-mail: apoh@apoh.sk, www.apoh.sk
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