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CEPTA - Zvolen, 05.06.2018.

Kedy bude na Slovensku čisté životné prostredie? Zamysleli sa odborníci o. z. CEPTA pri
príležitosti Svetového dňa životného prostredia. Zamerali sa na dve oblasti, v ktorých sú
potrebné systémové zmeny, investičná podpora, nastavenie ekonomiky i legislatívne
opatrenia. Odpadové hospodárstvo, kde má Slovensko len 23% mieru materiálového
zhodnotenia ako aj (ne)kvalitu ovzdušia s viac ako 5000 predčasnými úmrtiami ročne, v
oboch oblastiach radia Slovensko medzi desiatku najhorších krajín EÚ.

Miloš Veverka, expert CEPTA pre odpadové hospodárstvo dodáva: „V oblasti odpadov je
jedným z vážnych systémových problémov Slovenska zlyhávajúce a nedostatočné financovanie
triedeného zberu v mestách a obciach formou tzv. rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Zlé
nastavenie odpadovej legislatívy preferuje lacné organizácie zodpovednosti výrobcov, čo
spôsobuje nedostatok peňazí v systéme a neumožňuje plnohodnotnú prevádzku a rozvoj
triedeného zberu v samosprávach. Tak budú občania platiť viac za komunálny odpad
1

“

Jeden zo štyroch pilierov zlepšenia triedeného zberu, ktoré definuje Stratégia nakladania s
komunálnym odpadom pre mesto Zvolen 2 je vybudovanie infraštruktúry kompletných stojísk
triedeného zberu na sídliskách s donáškovou vzdialenosťou do 50 m.

V problematike znečisteného ovzdušia dominujú na Slovensku predovšetkým tri znečisťujúce
látky – jemné prachové častice (PM 10 a PM 2,5 ), oxidy dusíka NO x a prízemný ozón O 3 .
Hlavnými zdrojmi znečistenia ovzdušia sú lokálne kúreniská so spaľovaním tuhých palív v
domácnostiach, doprava, priemysel a energetika.

Daniel Lešinský z o. z. CEPTA si myslí, že: „Slovensko nebolo zažalované v máji 2018
Európskou komisiou za zlú kvalitu ovzdušia kvôli radikálnemu zlepšeniu situácie ale určite aj, a
možno predovšetkým preto, že pre posledné dva štatisticky uzavreté roky v kvalite ovzdušia
SR (2015 a 2016) nemáme potrebné reprezentatívne údaje ku koncentráciám častíc PM
10

a PM
2,5
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v ovzduší, keďže nefungovala väčšina monitorovacích staních
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(+príloha). MŽP SR vyvíja aktivity v rôznych oblastiach, no zlepšenie situácie pocítime až keď
sa z papierovej úrovne opatrení dostaneme na reálne zmeny v praxi a to v sektoroch
patriacich viacerým rezortom, predovšetkým hospodárstvo, doprava, financie a
poľnohospodárstvo
4

.“

Experti z občianskeho združenia CEPTA sa zhodli aj na tom, že pre zlepšenie situácie v oboch
oblastiach je potrebná aktívna účasť každého obyvateľa, možností je veľa – či už v dôkladnom
triedení odpadu, predchádzaní vzniku odpadov alebo v správnom spaľovaní dreva, používaní
verejnej dopravy, bicyklov, v ekošoférovaní a pod. Pri ministerstvách a politikoch apelujú na
reálne, funkčné a účinné opatrenia v praxi a využívanie verejných financií vo verejnom záujme.
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Miloš Veverka (odpady) milos.veverka@inter-net.sk ; mob.: 0904 417 202;

Daniel Lešinský (ovzdušie) lesinsky@changenet.sk ; mob.: 0905 581 076;
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