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Medzi základné ľudské práva každého občana Slovenskej republiky, ktoré garantuje aj Ústava Slovenskej republiky, patrí
právo na priaznivé životné prostredie, ako aj právo na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia a o príčinách a následkoch tohto stavu.
Každá činnosť v rámci spoločenského vývoja je sprevádzaná aj dopadmi na životné prostredie. Vzhľadom na potrebu zachovania
jednotlivých funkcií životného prostredia je preto nevyhnutné, aby zo strany spoločnosti bola starostlivosti o životné prostredie
venovaná patričná pozornosť.
Vláda Slovenskej republiky uznala vo svojom Programovom vyhlásení, koncipovanom na obdobie rokov 2010 – 2014,
spomínané právo na priaznivé životné prostredie a taktiež zdôraznila našu všeobecnú zodpovednosť za životné prostredie a povinnosť jeho ochrany. Zároveň si stanovila priority, ktoré budú ťažiskom jej záujmu v rámci starostlivosti o životné prostredie.
Z hľadiska zabezpečovania adekvátnej ochrany a tvorby životného prostredia bolo prvoradé rozhodnutie vlády Slovenskej republiky obnoviť Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v pôvodnom rozsahu a zároveň posilniť jeho autoritu jednak
vo sfére starostlivosti o životné prostredie a zároveň aj pri tvorbe a uplatňovaní environmentálnych ekonomických nástrojov.
Určite mi dáte za pravdu, že jedným z najpálčivejších problémov obyvateľov Slovenska sa v posledných rokoch čoraz viac stávajú
povodne so svojimi dôsledkami na životy ľudí, na ich majetok, ako aj na celú krajinu. Stále viac do popredia vystupuje nevyhnutnosť
riešenia problematiky environmentálnych záťaží tak, aby sme sa vyhli obdobnej katastrofe, aká nedávno postihla susedné Maďarsko. Chceme nadviazať na vynaložené úsilie v tejto oblasti v minulosti a uskutočiť výrazné pozitívne kroky na realizáciu Štátneho
programu sanácií environmentálnych záťaží na roky 2010-2015 vo väzbe na vykonanú systematickú identifikáciu environmentálnych
záťaží. Mnoho problémov nás čaká pri riešení otázok ochrany prírody, ochrany ovzdušia, vodného hospodárstva, odpadového hospodárstva, protipovodňovej ochrany, rozvoja environmentálnej výchovy. Uvedené ťažiskové okruhy budú v nasledujúcom období tvoriť
priority Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Potrebu ich prednostného riešenia deklarovalo aj Rozpracovaníe Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky v jeho pôsobnosti, ktoré bude následne premietnuté do plánov
hlavných a legislatívnych úloh ministerstva a do plánov hlavných úloh organizácií životného prostredia na príslušné kalendárne roky.
Posilnené budú taktiež nástroje na podporu starostlivosti o životné prostredie. Prioritou bude rozvoj ekonomických nástrojov, prehodnotenie rozsahu a miery poplatkov a odvodov tak, aby sa stali zmysluplným, účinným a motivačným nástrojom. Zmeny
nás čakajú aj v právnych úpravách riešiacich problematiku napríklad posudzovania vplyvov na životné prostredie, integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania, prevencie závažných priemyselných havárií, obchodovania s emisnými kvótami. Nevyhnutné zmeny
sú vyvolané čiastočne zmenami na úrovni Európskej únie, v niektorých prípadoch nedostatočnou transpozíciou platných právnych
predpisov Európskej únie a v neposlednom rade potrebami, ktoré vyplynuli z praktických skúseností získaných počas implementácie
jednotlivých predpisov v podmienkach Slovenskej republiky.
Súčasťou rozhodujúcich predpokladov pre prijímanie správnych rozhodnutí je dostatok kvalitných, spoľahlivých a aktuálnych
informácií. Preto i naďalej bude venovaná pozornosť budovaniu environmentálneho informačného systému v súlade s prijatými strategickými a koncepčnými dokumentmi na úrovni Slovenskej republiky, prípadne rezortu ministerstva životného prostredia. Neoddeliteľnou súčasťou tejto aktivity je aj systém komplexného hodnotenia životného prostredia a sprístupňovania informácií o životnom
prostredí jednotlivým cieľovým skupinám.
Jedným z najdôležitejších zdrojov poskytujúcich ucelené informácie o životnom prostredí je Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky. Túto správu vydáva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky každoročne v súlade so zákonom č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí a zákonom č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom
prostredí pravidelne od roku 1993. Je výsledkom práce širokého kolektívu odborných pracovníkov nielen z rezortu životného
prostredia, ale vzhľadom na prierezový charakter problematiky životného prostredia aj ďalších zainteresovaných rezortov – hlavne pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, hospodárstva, zdravotníctva, kultúry a v neposlednom
rade Štatistického úradu Slovenskej republiky.
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Správa o stave životného prostredia svojím obsahom, sústredením a vyhodnotením veľkého objemu údajov a informácií má
za cieľ podporovať environmentálne vedomie spoločnosti a záujem o životné prostredie, systematicky zvyšovať environmentálnu
zodpovednosť obyvateľov Slovenskej republiky, ako aj podporovať účasť verejnosti v rozhodovacích procesoch týkajúcich sa
životného prostredia. Preto má predmetná správa svoje nezastupiteľné miesto aj pri napĺňaní ďalšej priority vyplývajúcej z Programového vyhlásenia vlády SR - podpore environmentálnej výchovy a vzdelávania v školskej i mimoškolskej sfére.
Uvedené náročné úlohy, ktoré stoja pred rezortom životného prostredia, majú za cieľ splniť všetky náročné úlohy, ktoré nám
vyplývajú z platných medzinárodných záväzkov a smerovať k tvorbe takéhoto životného prostredia, ktoré nebude negatívne
vplývať na zdravie obyvateľov a ani na kvalitu života. Je v silách každého z nás spoločne prispieť k napĺňaniu tohto cieľa a svojím
aktívnym prístupom napomôcť k tomu, aby náš štát okrem množstva prírodných a kultúrnych hodnôt v krajine mohol každému
občanovi i návštevníkovi poskytnúť čisté a zdravé životné prostredie.

Ing. József Nagy
minister životného prostredia Slovenskej republiky
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