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Milí priatelia,
ako poslankyňa chodím často za ľuďmi do regiónov po celom Slovensku. Kým v parlamente je životné
prostredie okrajová téma, medzi ľuďmi to neplatí. Obyvatelia Jelšavy sa dusia smogom, na východe
v Smilnom bojujú proti ťažbe ropy, západniarov trápi znečistená voda na Žitnom ostrove a nás
všetkých klčovanie lesov.
Životné prostredie je a bude medzi ľuďmi témou. Nie je im jedno, akú vodu pijú, na akej pôde pestujú
plodiny, aký vzduch dýchajú. Nie je im jedno, že miesto lesov vidia len holé pláne. Nie je im jedno, akú
krajinu zanechajú svojim deťom.
Životné prostredie si zaslúži pozornosť a my jej v SaS chceme dať zelenú. Čistú a udržiavanú krajinu
vnímame ako majetok nás všetkých, o ktorý sa treba starať a zveľaďovať ho, aby rástol
na hodnote. Majetok, ktorý raz po nás zdedia naši potomkovia a ktorý bude v čase meniacej sa klímy
naša konkurenčná výhoda. Uvedomujeme si, že to nie je zadarmo. Ak sa však urobí poriadne,
je to investícia do nášho zdravia a čistej krajiny.
Máme riešenia. Nechceme ísť cestou krátkodobých opatrení, ktoré hasia jeden strom, kým nám horí
les. Červenú tiež dávame korupcii a výnimkám. Naopak, zelenú má cesta motivácie, vzdelávania
a zavádzania nových technológií. V tejto brožúrke predstavujeme návrhy od jednoduchších
po komplexnejšie, vďaka ktorým postupne zvýšime hodnotu nášho životného prostredia v piatich
kľúčových oblastiach.
Budem rada, ak mi dáte vedieť, čo si myslíte.

S úctou,
Anna Zemanová
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Vzduch
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1. Vzduch
Vďaka vzduchu dýchame a žijeme, ale aj umierame. Na následky znečisteného
ovzdušia predčasne zomiera 400-tisíc Európanov a 5-tisíc Slovákov ročne. 1
V lepšom prípade ľudia trpia na alergie, kardiovaskulárne choroby či astmu,
čo sa odráža na zvýšených výdavkoch v zdravotníctve. Čas, kedy sú ľudia pre
zdravotné problémy 2 na maródke, nás tiež stojí peniaze. 3 Slovenský vzduch
najviac znečisťujú prachové mikročastice PM 2,5 a 10, ktoré pochádzajú z dopravy,
priemyselného znečistenia či vykurovania domácností. Ako ich obmedziť bez toho,
aby to malo vplyv na ekonomický rast? A ako čistý vzduch využiť v náš prospech?
1.1

1
2
3
4

Zelená čistému kúreniu
Vykurovanie v domácich kotloch drevom, uhlím či štiepkou je stále v móde.
Pre mnohých je to úspornejšie riešenie ako vykurovanie plynom alebo elektrinou.
Kotly však môžu byť veľkým zdrojom znečistenia. Závisí to od ich kvality, spôsobu
obsluhy a údržby. Ak sa s kotlom manipuluje nesprávne, prípadne ak sa ako palivo
využíva odpad, trpia tým aj susedia, ktorí znečistený vzduch dýchajú. Pri nesprávnej
manipulácii sa tiež poškodzuje kotol a majiteľ kotla tak prichádza o nemalé
finančné prostriedky. Mnohé kotly v domácnostiach sú už navyše zastarané.
Čo s tým?
1.1.1

Navrhneme cielenú infokampaň v obciach s vysokým podielom
emisií z vykurovania, kde poukážeme na zdravotné riziká, ktoré plynú
z nesprávneho spôsobu vykurovania. 4

1.1.2

Zavedieme dvojstupňovú kontrolu znečisťovateľov. V prvom kroku
znečisťovateľ dostane upozornenie. V druhom bude umožnený vstup
štátnemu dozoru k spaľovaciemu zariadeniu a možnosť odobrať vzorku
popola ako dôkazného materiálu pre ďalšie správne konania.

1.1.3

Navrhneme zákaz predaja kotlov na tuhé palivo 1. a 2. emisnej triedy,
ktoré sa najviac podieľajú na znečistení ovzdušia.

Revízia výdavkov na životné prostredie, MZP SR 2017
Ovzdušie v Európe naďalej nadmerne znečistené, Európska environmentálna agentúra, 10 2018
Revízia výdavkov, Ministerstvo financiií SR
Na prelome rokov 2018 a 2019 mesto Jelšava bolo dlhodobo zasiahnuté smogom, údaje potvrdili aj meracie stanice SHMÚ.
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/456697-ponoreni-v-smogu/. Zlá situácia bola aj v Ružomberku, neskôr
na Kysuciach a v okolí Žiliny a Martina.

1.2

Zelená modernej výrobe elektriny
Viete si predstaviť, že by sme dnes namiesto áut jazdili na kočoch? Asi nie.
Rovnako nemoderné je v dnešnej dobe vyrábať elektrinu z hnedého uhlia. Výroba je
predražená a neefektívna. Ťažba uhlia ničí životné prostredie a emisie zo spaľovania
spôsobujú rakovinu. V prípade ukončenia výroby elektriny z hnedého uhlia by
sme na zdravotnej starostlivosti ušetrili aj 500 miliónov eur.5 Potrebujeme už preto
konečne urobiť krok dopredu.
1.2.1 Ukončíme výrobu elektriny zo spaľovania hnedého uhlia v Elektrárni Nováky
najneskôr v roku 2023. 6

1.3

Zelená čistému vzduchu ako konkurenčnej výhode
Investícia do čistého vzduchu sa oplatí nielen preto, že ušetríme na výdavkoch
v zdravotníctve. Čistý vzduch sa dá predať, a nielen ten teplý. Prečo by sme nemohli
propagovať Slovensko návštevníkom ako krajinu čistého vzduchu, kde môžete
nabrať nové sily?
1.3.1 Navrhneme cielenú infokampaň zameranú na využitie čistého ovzdušia.
Vytvoríme info balíčky pre podnikateľov v turizme, kde poukážeme
na kvalitu ovzdušia na Slovensku. 7
1.3.2 Zavedieme povinnosť, aby SHMÚ zverejňoval výsledky klimatických
ukazovateľov a kvality ovzdušia v lokalitách, ktoré majú vhodné klimatické
podmienky na liečenie. 8

5
6
7

8

Revízia výdavkov na životné prostredie, MŽP SR, 2017
Koncom roka 2018 Vláda SR podmienečne navrhla ukončenie spaľovania uhlia v EON, mnohé konania ako napríklad otvorenie
nového ťažobného poľa však zostali otvorené. Pokým nebude definitívne rozhodnuté, nie je rozhodnuté nič.
Vďaka týmto opatreniam môžeme žiť v zdravšom prostredí, a tiež propagovať Slovensko ako krajinu čistého ovzdušia a jasnej
oblohy, čo podporí atraktívne turistické aktivity, akou je napríklad turistika za hviezdnou oblohou (Poloniny, Kráľová Studňa).
V súčasnosti je vyhlásených 22 kúpeľných miest, ktoré sú naviazané na zdravé životné prostredie, najmä klimatické a
hydrologické podmienky. Rozhodnutie o vhodných klimatických podmienkach na liečenie určuje Štátna kúpeľná komisia
Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR.
Prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne možno prevádzkovať na miestach, kde sa nachádzajú prírodné liečivé zdroje
alebo na území s klimatickými podmienkami vhodnými na liečenie, kde možno zabezpečiť kúpeľné prostredie podľa § 36
zákona NR SR č. 538/2005 o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných
minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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Voda

14

2. Voda
Čo sa týka vody, je Slovensko bohatá krajina. Vlastníme podzemné vody, vodné toky
aj prírodné liečivé a termálne pramene. Zatiaľ máme obrovské zásoby čistej a pitnej
vody, z ktorej ročne odčerpáme len 4 %. 9 Tento zdroj je vzácny, konkurenčný oproti
iným krajinám. V čase klimatických zmien sa voda stáva „ropou“ 21. storočia.
Je na nás, aby sme ju uchránili pred znečistením a využili v prospech nás a našich
detí. Ako ju uchrániť a zároveň využiť v ekonomický prospech?
2.1

Zelená ochrane vody
Voda je strategická surovina a na Slovensku o ňu núdzu nemáme. 10 To však platí
len v prípade, že ju zachováme čistú a nebudeme musieť investovať veľké zdroje
na dodatočné prečisťovanie. Obzvlášť v pásmach hygienickej ochrany (ďalej PHO)
vodárenských zdrojov musí štát zabezpečiť jej ochranu. Veľké vodárenské sústavy,
ktoré využívajú zdroje podzemnej a povrchovej vody, majú zásadný význam
pre zabezpečenie dostatku pitnej vody pre nás všetkých. Ich ochrana má preto
strategický význam.
2.1.1

Zadefinujeme strategické existujúce a potenciálne rozvíjajúce sa vodárenske
zdroje. Ich ochrana bude súčasťou záväznej časti územnoplánovacej
dokumentácie ako verejnoprospešná stavba a chránená vodohospodárska
časť krajiny.

2.1.2 Presadíme, aby pásma hygienickej ochrany boli záväzné pre územné plány
obcí a miest ako územia s verejnoprospešnou funkciou.11
2.2 Zelená otvorenému informovaniu
V zime 2017 vyplašila obyvateľov obcí na Žitnom ostrove informácia, že voda,
ktorá tečie z ich kohútikov, je znečistená jedovatým atrazínom. Nasledujúce týždne
dostávali vodu v cisterne. Doteraz sa nevie, odkiaľ sa tam atrazín dostal. Čo vieme
je, že Slovensko je na chvoste v spracovaní odpadu. Väčšina komunálneho odpadu
končí na skládkach, často nelegálnych. Nebezpečné látky zo skládok prenikajú do
podzemných vôd až nakoniec končia v studniach a spotrebitelia netušia, čo im tečie
z vodovodného kohútika a akú vodu pijú.

9
10
11

Životné prostredie SR v kocke, MŽP SR a SAŽP, 2016
Tri výzvy životného prostredia na Slovensku, IEP, 01 2017
http://www.vuvh.sk/download/dok/POV/1.pdf

2.2.1 Vytvoríme informačný hydrogeologický varovný systém pre občanov,
samosprávy a prevádzkovateľov vodárenských zdrojov tak, aby mali
kľúčové údaje o kvalite podzemnej vody, ktorá sa používa pre ľudskú
spotrebu a poľnohospodárske účely. 12
2.2.2 Presadíme pravidelné zverejňovanie kompletných analýz kvality vody
v chránených vodohospodárskych oblastiach a aktualizácie manažmentu
rizík jej znečistenia. 13
2.2.3 Zavedieme povinnosť dodávateľa vody pre ľudskú spotrebu predložiť
spotrebiteľovi raz ročne samostatné úplné 14 analýzy dodávanej vody
v rozsahu podľa príslušnej vyhlášky 15 ministerstva zdravotníctva, vrátane
porovnaní limitných hodnôt ukazovateľov kvality pitnej vody podľa
tej istej vyhlášky.
2.3

Zelená moderným vodným elektrárňam
Výroba elektriny z vody je ekologicky čistá, veľké vodné diela sú atraktívne
z pohľadu turizmu, chránia pred povodňami a vodou zásobujú priemyselné
aj poľnohospodárske činnosti. Majú však aj tienisté stránky voči prírode. Malé vodné
elektrárne bránia prirodzenému pohybu rýb. V tomto prípade zlyháva štát, ktorý
nedostatočne kontroluje vplyv týchto diel na miestne ekosystémy. Mnohé vodné
diela sú len plánované; niektoré z existujúcich sú v technicky zastaranom stave 16
a ich prípadná oprava nás vyjde poriadne draho.
2.3.1 Overíme rozsah plánovaných malých vodných elektrární uvedených
v takzvanom Vodnom pláne Slovenska a definitívne ukončíme prípravu
investícií ako Vodné dielo Slatinka a Vodné dielo Tichý potok.
2.3.2 Vykonáme revíziu vodných stavieb v majetku štátu a rozhodneme o ich
ďalšej existencii, vrátane alternatívy odstránenia niektorých stavieb.

12
13
14
15
16

Základným prostriedkom na získavanie údajov o kvantitatívnych a kvalitatívnych parametroch vôd sú pozorovacie objekty
štátnej hydrologickej siete, ktorú spravuje SHMU a GUDŠ. Získané údaje z jednotlivých pozorovacích objektov budú
k dispozícií bezodplatne, obdobne ako údaje o kvalite ovzdušia a hladinovom meraní povrchových vôd.
V súčasnosti SHMU zverejňuje len súhrnnú evidenciu o vodách, ktorá obsahuje len vybrané údaje a informácie z evidencie
o vodách.
Rozsah analýzy je určený vo Vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o kvalite pitnej vody.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite
pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou
v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z.“
Materiál predložený na rokovanie Vlády SR dňa 13. 6. 2018

16
2.4 Zelená vyváženým protipovodňovým opatreniam
Voda vie byť aj živel, 17 odstraňovanie následkov povodní nás ročne 18 stojí približne
67 miliónov eur. Povodne sa dajú skrotiť, momentálne však prevažujú takzvané sivé
protipovodňové opatrenia, čo znamená napríklad stavanie hrádzí. V SaS sa však
prikláňame k protipovodňovému mixu, kde tvrdé opatrenia vyvážime zelenými.
Opatrenia musia byť efektívne a udržateľné. Okrem projektových riešení budú
nevyhnutné aj systémové opatrenia v plánovaní krajiny. Napríklad udržiavané
lesy majú výbornú schopnosť zachytávať vodu a chrániť tak pred nárazovými
povodňami.
2.4.1 Pri výbere protipovodňových opatrení sa budeme riadiť politikou hodnota
za peniaze. Podľa dostupných dát budeme rozhodovať, či je efektívnejšie
pristúpiť k sivým alebo zeleným opatreniam tak, aby štát minul čo najmenej
nielen pri realizácii, ale aj počas údržby opatrení.

17
18

Informácie o priebehu a následkoch povodní na území SR, web MŽP SR
Revízia výdavkov na životné prostredie, IEP 2017
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Pôda
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3. Pôda
Zem a pôda sú neobnoviteľné zdroje, o to väčšiu cenu majú pre našu krajinu.
Bez kvalitnej pôdy poľnohospodárstvo a rastlinná výroba zelenú mať nebude.
Pôda pomáha regulovať klímu, v zemi sa vytvára a zhromažďuje podzemná voda,
pramenia naše potoky a rieky. Ako zabezpečiť starostlivosť o pôdu tak, aby sme
si ju nenávratne nezničili?
3.1

Zelená brownfieldom
V SaS podporujeme ekonomický rast a investície. Výstavba nových priemyselných
objektov na zelených lúkach a záber poľnohospodárskej pôdy však nemusí byť
jedinou možnosťou. Staré opustené priemyselné areály, tzv. brownfieldy 19 môžu
byť po rekultivácii príležitosťou ako plochy pre ďalšie využitie, navyše s pozitívnym
dopadom pre mestá a obce, v ktorých sa tieto areály nachádzajú. Ako na to?
3.1.1

Zabezpečíme pomoc štátu pri sanáciach brownfieldov.

3.1.2

Pri sanácii brownfieldov z verejných zdrojov presadíme princíp hodnota
za peniaze. Kritéria budú vopred jasné z pohľadu financií aj dosiahnutia
cieľov pre životné prostredie a obce.

3.2 Zelená jasným vlastníckym vzťahom
Efektívnej ochrane prírody a obrábaniu pôdy bránia aj nejasné vlastnícke vzťahy,
nedokončené reštitúcie či nejasnosti okolo pozemkových úprav. Ukončenie
usporiadania vlastníckych vzťahov je pre SaS prioritou. V spolupráci s rezortom
pôdohospodárstva navrhneme konkrétne opatrenia. 20
3.2.1

Čo najskôr ukončíme procesy o reštitučných nárokoch vrátane vojenských
obvodov.

3.2.2 Urýchlime proces pozemkových úprav a usporiadanie vlastníckych
vzťahov tak, aby štátna pôda bola prioritne umiestnená do území
s verejnoprospešnými funkciami.

19
20

Základy brownfieldu v ekonomických souvislostech, Z.Dvořáková Líšková, B. Vojvodíková, T. Majstríková , EF Jihočeskej
Opatrenia sú zadefinované v rámci programu pre pôdohospodárstvo
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Lesy
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4. Lesy
Nič nedokazuje viac záujem ľudí o životné prostredie ako vášne, ktoré sa zdvihli
medzi ľuďmi, keď na internet prenikli fotografie holých pláni, kde kedysi býval
hustý les. Starostlivosť o les sa vymkla štátu spod kontroly, čo je obrovská strata.
Potrebujeme nájsť rovnováhu medzi ťažbou dreva a využívaním lesa ako
prirodzenej ochrany pred povodňami či zosuvmi pôdy. A najmä ho udržať ako živý
organizmus. 41% plochy Slovenska tvoria lesy 21, ktoré sú našou konkurenčnou
výhodou. Lesy nám poskytujú služby, ktoré prispievajú k stabilite životného
prostredia a ľudskému blahobytu. Produkujú kyslík a človeku poskytujú aj priestor
pre relax, rekreáciu a turizmus. Ako na to?
4.1

Zelená vyváženému ekosystému
Les je živý organizmus, ktorý potrebuje, aby všetky jeho orgány fungovali správne.
Potrebujeme nastaviť pravidlá, ako z hospodárskeho hľadiska využiť drevo,
a zároveň les zachovať tak, aby mali z neho prospech aj naše deti.
4.1.1

Presunieme agendu lesného hospodárstva pod rezort životného prostredia.
Zmeníme nazeranie na les ako prírodný komplex, a nie iba zásobu dreva.

4.1.2 Urobíme výpočet ekosystémových služieb, 22 ktoré prinášajú lesy pre
spoločnosť a zapracujeme ho do rozpočtu verejnej správy, konkrétne
do kapitoly Čisté bohatstvo. 23 Získané dáta sú kľúčové pre objektívne
posúdenie prírodných hodnôt Slovenska vo vzťahu k celoeurópskym
hodnotám a pre výpočet kompenzácií pre súkromných vlastníkov
chránených území.
4.1.3 Spravíme inventúru v chránených územiach NATURA 2000 a podľa jasných
kritérií im pridelíme stupeň ochrany.
4.1.4

21
22
23

Následne vyčleníme presne definované bezzásahové územia a spôsob
hospodárenia v nárazníkových zónach, ktorú budú tieto bezzásahové zóny
lemovať.

Správa o lesnom hospodárstve, web MPaRV SR
Forestportál
Vyplývajúc z Dohovoru o biologickej diverzite bola na úrovni EÚ prijatá Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020.
V 5. úlohe 2. cieľa sa zaviazala Európska komisia a členské štáty do roku 2014 zmapovať a posúdiť stav ekosystémov
a ich služieb na svojom území, hospodársku hodnotu takýchto služieb a do roku 2020 podporiť začlenenie týchto hodnôt
do účtovných systémov a systémov vykazovania na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni.

4.1.5 Zakážeme udeľovať výnimky v piatom stupni ochrany.
4.1.6 Na lesných pozemkoch, ktoré patria štátu, prehodnotíme Program
starostlivosti o les 24, aby sme zabezpečili súlad medzi ťažbou dreva
a ostatnými funkciami lesa.
4.1.7 Bezodkladne vykonáme zonáciu národných parkov s rešpektom
k vlastníckym právam.
4.2

Zelená zladeniu záujmov štátu a súkromných vlastníkov lesov
Na svojom si dokážeme urobiť poriadok. Čo však s lesnými pozemkami, ktoré patria
súkromným vlastníkom, a zvlášť v chránených územiach? Ako im vynahradiť to,
že v chránených územiach nemôžu napríklad ťažiť drevo ani inak hospodáriť?
4.2.1 Sprehľadníme a zjednotíme formu poskytovania nárokovateľných
kompenzácií za obmedzenie hospodárenia v chránených územiach.25
Vlastníkov budeme o možnosti nárokovať si kompenzácie informovať.
Centrálnym informačným bodom aj poskytovateľ kompenzácií bude
Environmentálny fond.26
4.2.2 Na hospodárenie v chránených územiach má prioritne nárok vlastník
pozemkov. Zabezpečíme, aby súkromní vlastníci mali možnosť v chránených
územiach hospodáriť s ohľadom na ochranu životného prostredia. Forma
starostlivosti bude môcť byť uzavretá aj zmluvne.
4.2.3 Vlastníkom lesov umožníme zber lesných plodov pre vlastnú potrebu. Bude
sa to týkať aj chránených území, s výnimkou oblastí s piatym stupňom
ochrany.27

24

25
26
27

Hospodárenie v lesoch sa vykonáva podľa Programu starostlivosti o les (Ďalej len PSL), a ktoré je na Slovensku povinné
vo všetkých lesoch (§36 zákona 326/2005 Z.z. o lesoch). Celý systém je financovaný zo zdrojov štátneho rozpočtu.
PSL je nástrojom štátu, aké má štát priority v lesnom hospodárení a vychádza z odborného posúdenia lesných celkov.
PSL je záväzný dokument pre každího obhospodarovateľa lesa.
Forestportal
V súčasnosti je vyplácanie viac zdrojové, podmienené zložitými výpočtami z Naradenia vlády SR č. 7/2014 Z.z. , ale aj cez
Program rozvoja vidieka a zdroje štátnej ochrany prírody. Často sa to obchádza formou dohôd s neziskovými organizáciami,
ktoré získajú granty napríklad z prostriedkov EÚ (program Life a pod.)
Výmera chránených území Slovenska tvorí cca 2% rozlohy Slovenska – cca 100 tis. ha

26
4.3

Zelená rekreačnému využitiu lesa
Ak si budeme vážiť hodnotu našich lesov, môže v dobrom predať našu krajinu.
Domácim aj zahraničným návštevníkom. Na Slovensko prichádza ročne viac ako
1,2 milióna zahraničných turistov. Ako skĺbiť možnosti citlivej rekreácie a ochrany lesa?
4.3.1

V lesoch umožníme také formy cestovného ruchu, ktoré budú rešpektovať
prírodu.28 Napríklad dovolíme pohyb osôb po krajine aj v chránených
územiach, okrem území s 5. stupňom ochrany.

4.3.2 V zmluve s vlastníkom budeme v chránených územiach preferovať princípy
ekologického poľnohospodárstva.
4.3.3 Územné plány obcí a miest budú záväzné pre spracovanie a úpravy
Programov starostlivosti o les .

28

Stratégia rozvoja cestovného ruchu do roku 2020 , MDa V a RR SR, 2013
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Odpady
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5. Odpady
V roku 2018 verejnosť naplno zasiahol plastový útok a obrázky znečistených
oceánov a riek. Ľudia si čoraz viac uvedomujú rastúcu produkciu odpadu a to,
že nám zamoruje krajinu. Odpad síce nie je zložkou životného prostredia, na zdravú
a čistú krajinu má však obrovský vplyv. Ako sa efektívnejšie vyrovnať s rastúcou
epidémiou odpadu a uchovať Slovensko ako čistú a peknú krajinu?
5.1

29
30

Zelená čistej krajine
5.1.1

Pred avizovaným zavedením spoplatnenia a výkupu plastových fliaš
(rok 2021) predložíme alternatívne riešenia, ktoré prinesú väčší efekt
a za menej peňazí. 29

5.1.2

Presunieme agendu odpadového hospodárstva pod ministerstvo
hospodárstva,30 aby sme dosiahli efektívnejšie nakladanie s odpadom
ako surovinou.

Napríklad rozšírime možnosti pre zberovky, aby mali možnosť motivovať obce a obyvateľov k odovzdávaniu fliaš
a iných plastov nájdených v prírode za odmenu.
Rezortu životného prostredie by zostala kompetencia povoľovania a kontroly. Toto zabezpečí, že odpadové hospodárstvo
bude vnímané ako riadna hospodárska činnosť s cieľom maximalizovať úžitok a zisk a bude oddelená od kontrolnej zložky
verejnej správy.

32

Zelená ďalšej diskusii
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Zelená ďalšej diskusii
V tejto brožúre prinášame výber riešení pre oblasti, ktoré sú neodmysliteľnou
súčasťou životného prostredia, a to vzduch, voda, pôda a krajina, lesy. Nezabúdame
ani na problematiku odpadového hospodárstva, ktoré síce nie je zložkou životného
prostredia, významne však ovplyvňuje jeho kvalitu.
Tieto opatrenia sú súčasťou širšieho programu SaS v oblasti životného prostredia.
Zároveň si uvedomujeme, že mnohé problémy životného prostredia súvisia s nízkou
ekologickou gramotnosťou verejnosti, a to na všetkých úrovniach. Považujeme
za nesmierne dôležité systematicky podchytiť mladých ľudí na školách.31
V závere máte určite mnoho podnetov a ďalších návrhov v oblastiach, ktoré nie sú
v brožúrke uvedené. Budeme radi, ak budeme o nich diskutovať. Vopred vám za
všetky ďakujeme.

31

Konkrétne návrhy sú v programe SaS pre školstvo
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