
 
 

                   

 

 

 

 

bod č. 5 

Stanovisko Asociácie priemyselných zväzov 

Zelenšie Slovensko – Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 

 

1. Stručný popis návrhu, cieľ a obsah materiálu 

Materiál bol predložený do pripomienkového konania Ministerstvom životného prostredia SR. 

▪ Envirostratégia 2030 definuje víziu do roku 2030, identifikuje základné systémové problémy, 

nastavuje ciele pre rok 2030, navrhuje rámcové opatrenia na zlepšenie súčasnej situácie a obsahuje 

aj základné výsledkové indikátory, ktoré umožnia overovať dosiahnuté výsledky. 

▪ Základnou víziou Envirostratégie 2030 je dosiahnuť lepšiu kvalitu životného prostredia a  udržateľné 

obehové hospodárstvo. 

▪ Envirostratégia 2030 zahŕňa spolu 14 základných oblastí.    

▪ Dokument obsahuje viacero cieľov, menovite najmä: 

o Slovensko dosiahne dobrý stav vôd a do roku 2030 budú mať obce nad 2 000 obyvateľov 

100 % a obce s nižším počtom obyvateľov 50 % podiel odvádzaných a čistených vôd. 

o V rámci ochrany ovzdušia Slovensko dosiahne stanovené ciele. Kvalita ovzdušia v roku 2030 

sa zlepší a nebude mať výrazne negatívny vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie. 

o V rámci zmierňovania zmeny klímy zníži Slovensko emisie skleníkových plynov v sektoroch 

obchodovania s emisiami o 43 % a mimo týchto sektorov minimálne o 20 % oproti roku 

2005. Bude pokračovať efektívna schéma obchodovania s emisiami. 

o Budú odstránené environmentálne škodlivé dotácie a regulácie tam, kde sú neefektívne. 

o Materiálové zhodnotenie komunálneho odpadu dosiahne 60 % a do roku 2035 sa ho bude 

skládkovať menej ako 25 %. 

o Zelené verejné obstarávanie pokryje aspoň 70 % z celkovej hodnoty verejného obstarávania 

a podpora zelených inovácií, vedy a výskumu bude na porovnateľnej úrovni s priemerom 

EÚ. 

o Všetky druhy obnoviteľných zdrojov výroby energie budú mať vypracované a prijaté kritériá 

udržateľného využívania. 

o Výroba elektriny a tepla z uhlia bude postupne utlmená. 

2. Postoj APZ k návrhu  

APZ súhlasí s predloženým návrhom materiálu a odporúča ho na ďalšie legislatívne konanie.   
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3. Zdôvodnenie postoja APZ 

APZ k materiálu neuplatnila pripomienky v rámci pripomienkového konania. APZ si uvedomuje, že 
Slovenská republika pociťuje nedostatky hlavne v nakladaní s odpadom a v kvalite ovzdušia. Miera 
recyklácie odpadu na Slovensku nedosahuje uspokojivé hodnoty v rámci krajín EÚ.  

APZ preto oceňuje, že prekladateľ spracoval ucelený dokument, ktorého ciele reflektujú medzinárodné 
a európske právne predpisy a strategické dokumenty. Zároveň však dodávame, že úspešnosť jednotlivých 
cieľov a opatrení bude spočívať v kvalite konkrétnych právnych predpisoch, ktoré bude potrebné prijať na 
ich realizáciu.    

  


