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 Nová vízia pre životné prostredie, prijatá po 26 rokoch 

(27.02.2019)

 Transparentný a participatívny proces

 7 pracovných skupín (voda, geológia a envirozáťaže, biodiverzita, pôda a 

lesy, energia, ovzdušie a klíma, zelená ekonomika a odpady + 

envirovýchova) - 159 zástupcov ministerstiev a úradu vlády, odborných 

organizácií rezortov, MVO, záujmových združení podnikateľov a 

zamestnávateľských organizácií, miest, obcí a regiónov, akademickej obce a 

nezávislí experti.

 Verejná konzultácia – 800 podnetov

 Rozsah v čitateľnej úrovni (60 str. - 40 strán textu) s analýzou situácie, 

indikátormi, cieľmi a rámcovými opatreniami (nie akčný plán)
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 1 Dostatok čistej vody pre všetkých

1.1 Zabrániť znečisťovaniu vôd; 1.2 Zvýšiť podiel čistených odpadových vôd;                     

1.3 Odstrániť nepriaznivé vplyvy na vodných tokoch; 1.4 Nastaviť udržateľné ceny vody
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A/ Udržateľné využívanie a efektívna ochrana prírodných zdrojov

použité indikátory 

(celkovo 42)
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OBSAH



 2 Účinná ochrana prírody a krajiny

2.1 Zastaviť stratu biodiverzity; 2.2 Zreformovať štátne inštitúcie ochrany prírody;              

2.3 Zjednodušiť systém a dodržiavať bezzásahovosť v najvyššom stupni ochrany;              

2.4 Ohodnotiť a udržateľne využívať ekosystémové služby; 2.5 Vytvoriť a uplatňovať 

integrovaný koncept ochrany krajiny

 3 Udržateľné hospodárenie s pôdou

3.1 V poľnohospodárstve presadzovať šetrnejšie postupy k životnému prostrediu;              

3.2 Chrániť a obnovovať krajinné prvky na poľnohospodárskej pôde; 3.3 Vytvoriť podmienky 

na doriešenie statusu bielych plôch
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A/ Udržateľné využívanie a efektívna ochrana prírodných zdrojov

použité indikátory



 4 Plnenie funkcií lesov

4.1 Zabezpečiť udržateľnú ťažbu dreva; 4.2 Dodržiavať zákaz ťažby dreva v najvyššom 

stupni ochrany a obmedziť ťažbu v blízkosti riek; 4.3 Zabezpečiť efektívnu kontrolu 

ťažby dreva
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A/ Udržateľné využívanie a efektívna ochrana prírodných zdrojov

použité indikátory
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A/ Udržateľné využívanie a efektívna ochrana prírodných zdrojov

 5 Racionálne využívanie horninového prostredia

5.1 Posilniť transparentný geologický prieskum; 5.2 Efektívne monitorovať a minimalizovať 

geologické hazardy a riziká; 5.3 Minimalizovať dopad ťažby nerastných surovín na životné 

prostredie; 5.4 Sanovať najrizikovejšie územia

použité indikátory



www.minzp.sk/iep 9

B/ Zmena klímy a ochrana ovzdušia

 6 Predchádzanie zmene klímy a zmierňovanie jej dopadov

6.1 Pokračovať v obchodovaní s emisnými kvótami; 6.2 Zavádzať udržateľné riešenia v 

doprave; 6.3 Budovať zelenú infraštruktúru; 6.4 Vypracovať a realizovať adaptačné 

stratégie na úrovni samospráv; 6.5 Predchádzať a zmierňovať dopady zmeny klímy 

pomocou ochrany ekosystémov a ich služieb

použité indikátory
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B/ Zmena klímy a ochrana ovzdušia

 7 Ochrana pred následkami povodní

7.1 Zvýšiť využitie zelených opatrení; 

7.2 Dobudovať potrebnú infraštruktúru;                     

7.3 Predchádzať škodám riešením príčin povodní; 

7.4 Nepovoľovať výstavbu v oblastiach ohrozených povodňami

 8 Riešenie sucha a nedostatku vody

8.1 Zásahy v krajine plánovať s ohľadom na ochranu pred nedostatkom vody;                   

8.2 Zlepšiť opätovné využívanie vody;

8.3 Zadržať vodu v krajine

použité indikátory
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B/ Zmena klímy a ochrana ovzdušia

 9 Čisté ovzdušie

9.1 Zvážiť zavedenie systému obchodovania s emisnými kvótami pre ovzdušie 

znečisťujúce látky; 9.2 Uplatňovať najlepšie dostupné techniky aj pre menšie 

zariadenia; 9.3 Podporovať efektívnejšie spaľovacie zariadenia a systémy 

vykurovania; 9.4 Postupne utlmiť výrobu elektriny z uhlia; 9.5 Zvýšiť podiel 

nízkoemisnej dopravy

použité indikátory
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C/ Zelené hospodárstvo

 10 Smerom k obehovému hospodárstvu

10.1 Podporovať obehovú ekonomiku; 10.2 Postupne výrazne zvýšiť poplatky za 

skládkovanie; 10.3 Zavádzať motivačný množstvový zber; 10.4 Zvýšiť prevenciu 

zakladania čiernych skládok a vymáhanie princípu „znečisťovateľ platí“; 10.5 

Predchádzať tvorbe biologicky rozložiteľného a potravinového odpadu

použité indikátory
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C/ Zelené hospodárstvo

 11 Ekonomická a zároveň ekologická energia

11.1 Zvyšovať energetickú efektívnosť; 11.2 Rozvíjať obnoviteľné zdroje energie šetrné 

k prírode; 11.3 Odstrániť environmentálne škodlivé dotácie a regulácie; 11.4 Zlepšiť 

informovanosť verejnosti o energetických projektoch a energetike

použité indikátory
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C/ Zelené hospodárstvo

 12 Ekonomické nástroje pre lepšie životné prostredie

12.1 Zvážiť environmentálnu daňovú reformu; 

12.2 Zlepšiť kontrolu a prehodnotiť pokuty za znečisťovanie

 13 Environmentálna výchova a vzdelávanie v každom veku

13.1 Skvalitniť environmentálnu výchovu vo formálnom vzdelávaní; 13.2 Viesť k 

zodpovednej výrobe, spotrebe a ochrane prírody neformálnym vzdelávaním; 13.3 

Zlepšiť environmentálne povedomie prostredníctvom kultúrneho a prírodného dedičstva 

a cestovného ruchu

použité indikátory



www.minzp.sk/iep 16

Follow-up

 Formálne kroky

 Organizačný poriadok MŽP SR – gescia pod SEPEÚaMV, spolupráca 

s IEP

 Usmernenie / príkaz ministra

 PPK, IPK a MPK sledovať oficiálne dokumenty, stratégie a 

zákony – súlad s cieľmi Envirostratégie 2030

 Gescia, zodpovednosť za opatrenia + spolupráca, termíny

 Informácie pre ostatné rezorty

 zákony, stratégie, vyhlášky v súlade s cieľmi a opatreniami 

Envirostratégie 2030

 každoročne do konca júna – informovať MŽP SR o pokroku v 

rešpektovaní cieľov a opatrení stratégie, súlad so zákonmi a 

politikami 
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 Implementácia - odpočtové listy

 Pre všetky A/ ciele a B/ opatrenia

 Názov opatrenia

 Čo všetko v sebe toto opatrenia zahŕňa

 Gescia (sekcie MŽP, iné rezorty) a spolupráca (rezorty, odborné 

inštitúcie, MVO, obce, podnikateľský sektor)

 Čo je potrebné urobiť, ktorý zákon treba zmeniť atď..., aby bolo 

opatrenie vykonané?

 Termíny a míľniky

 Potreba analýz – financie, sociálne dopady, envir. efektívnosť opatr. ...

 Propagácia

 Tlač Envirostratégie 2030 a leták – slovenská a anglická verzia 

 MŽP SR web a sociálne siete

 Médiá 

 Prezentácia na konferencie, semináre, workshopy

Follow-up



Kontakt:
Pavol Široký, pavol.siroky@enviro.gov.sk, 02-59562214

http://www.minzp.sk/iep/strategicke-materialy/envirostrategia-2030/ 
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Facebook facebook.com/iep.mzp

Twitter twitter.com/iep_slovakia

LinkedIn linkedin.com/company/10810516

Web minzp.sk/iep


