www.environet.sk Strana 1 z 39

NÃ¡rodnÃ¡ stratÃ©gia TUR – I. časť

NÃRODNÃ STRATÃ‰GIA
TRVALO UDRŽATEĽNÃ‰HO ROZVOJA
I. TRVALO UDRŽATEĽNÃ ROZVOJ, JEHO
PRINCÃPY, KRITÃ‰RIÃ A UKAZOVATELE

Pojmy trvalÃ¡ udržateľnosť (sustainability) a trvalo udržateľnÃ½ rozvoj
(sustainable
development) sa začali použÃvať začiatkom 70-tych rokov najmÃ¤ v sÃºvislosti
s poznanÃm, že
nekontrolovateľnÃ½ rast akÃ½koľvek (populÃ¡cie, vÃ½roby, spotreby,
znečistenia a pod.) je
neudržateľnÃ½ v prostredÃ obmedzenÃ½ch zdrojov.
Trvalo udržateľnÃ½ rozvoj v Slovenskej republike prÃ¡vne vymedzuje Â§ 6
zÃ¡kona č.
17/1992 Zb. o životnom prostredÃ. Podľa neho ide o takÃ½ “rozvoj, ktorÃ½
sÃºčasnÃ½m i budÃºcim
generÃ¡ciÃ¡m zachovÃ¡va možnosť uspokojovať ich zÃ¡kladnÃ© životnÃ©
potreby a pritom neznižuje
rozmanitosť prÃrody a zachovÃ¡va prirodzenÃ© funkcie ekosystÃ©mov.”
Trvalo udržateľnÃ½m rozvojom sa rozumie cielenÃ½, dlhodobÃ½ (priebežnÃ½),
komplexnÃ½ a
synergickÃ½ proces, ovplyvňujÃºci podmienky a všetky aspekty života
(kultÃºrne, sociÃ¡lne,
ekonomickÃ©, environmentÃ¡lne a inštitucionÃ¡lne), na všetkÃ½ch Ãºrovniach
(lokÃ¡lnej,
regionÃ¡lnej, globÃ¡lnej) a smerujÃºci k takÃ©mu funkčnÃ©mu modelu
určitÃ©ho spoločenstva
(miestnej a regionÃ¡lnej komunity, krajiny, medzinÃ¡rodnÃ©ho spoločenstva),
ktorÃ½ kvalitne
uspokojuje biologickÃ©, materiÃ¡lne, duchovnÃ© a sociÃ¡lne potreby a
zÃ¡ujmy ľudÃ, pričom
eliminuje alebo vÃ½razne obmedzuje zÃ¡sahy ohrozujÃºce, poškodzujÃºce
alebo ničiace
podmienky a formy života, nezaťažuje krajinu nad ÃºnosnÃº mieru, rozumne
využÃva jej zdroje
a chrÃ¡ni kultÃºrne a prÃrodnÃ© dedičstvo.
Hodnotenie jednotlivÃ½ch stratÃ©giÃ, koncepciÃ, programov, a aktivÃt vo
vzťahu k TUR
možno realizovať na zÃ¡klade tÃ½chto 16 princÃpov (na riadenie činnosti ľudÃ)
a 40 kritÃ©riÃ (na
posudzovanie uplatnenia princÃpov):
1. PrincÃp podpory rozvoja ľudskÃ½ch zdrojov
KritÃ©riÃ¡: • zabezpečenie ochrany zdravia ľudÃ,
• zabezpečenie optimÃ¡lneho rozvoja ľudskÃ½ch zdrojov (vo všetkÃ½ch životu
prospešnÃ½ch oblastiach);
2. EkologickÃ½ princÃp
KritÃ©riÃ¡: • zachovanie a podpora biodiverzity, vitality a odolnosti

ekosystÃ©mov,
• optimalizÃ¡cia priestorovÃ©ho usporiadania a funkčnÃ©ho využÃvania
krajiny a
zabezpečenie jej ÃºzemnÃ©ho systÃ©mu ekologickej stability,
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• zachovanie a podpora život zabezpečujÃºcich systÃ©mov,
• zachovanie vysokej kvality zložiek životnÃ©ho prostredia – minimalizÃ¡cia
negatÃvnych vplyvov na životnÃ© prostredie,
• minimalizÃ¡cia využÃvania neobnoviteľnÃ½ch zdrojov a prednostnÃ© využÃvanie
obnoviteľnÃ½ch zdrojov, avšak v medziach ich reprodukčnÃ½ch schopnostÃ;
3. PrincÃp autoregulačnÃ©ho a sebapodpornÃ©ho vÃ½voja
KritÃ©riÃ¡: • odhaľovanie a využÃvanie prÃrodnÃ½ch a antropicky
simulovanÃ½ch autoregulačnÃ½ch
a sebapodpornÃ½ch prÃrodnÃ½ch mechanizmov,
• podpora uzavretÃ½ch cyklov vÃ½roby a spotreby;
4. EfektÃvnostnÃ½ princÃp
KritÃ©riÃ¡: • zachovanie optimÃ¡lnych lÃ¡tkovo-energetickÃ½ch cyklov,
• minimalizÃ¡cia surovinovÃ½ch a energetickÃ½ch vstupov,
• redukcia množstva vÃ½stupov a minimalizÃ¡cia strÃ¡t,
• zavÃ¡dzanie a podpora nÃ¡strojov environmentÃ¡lnej ekonomiky;
5. PrincÃp rozumnej dostatočnosti
KritÃ©riÃ¡: • rozumnÃ© a šetrnÃ© využÃvanie zdrojov a ich ochrana,
• podpora vhodnÃ½ch foriem samozÃ¡sobovania;
6. PrincÃp preventÃvnej opatrnosti a predvÃdavosti
KritÃ©riÃ¡: • uprednostňovanie preventÃvnych opatrenÃ pred odstraňovanÃm
nežiadÃºcich
nÃ¡sledkov činnostÃ,
• rešpektovanie možnÃ½ch rizÃk (vrÃ¡tane neoverenÃ½ch);
7. PrincÃp rešpektovania potrieb a prÃ¡v budÃºcich generÃ¡ciÃ
KritÃ©riÃ¡: • zachovanie možnostÃ využÃvania existujÃºcich zdrojov aj pre
budÃºce generÃ¡cie,
• zachovanie rovnakÃ½ch prÃ¡v budÃºcich generÃ¡ciÃ;
8. PrincÃp vnÃºtrogeneračnej, medzigeneračnej a globÃ¡lnej rovnosti prÃ¡v
obyvateľov
Zeme
KritÃ©riÃ¡: • zabezpečenie ľudskÃ½ch prÃ¡v vo všetkÃ½ch smeroch a
systÃ©moch,
• zabezpečenie nÃ¡rodnostnej, rasovej a inej rovnosti,
• zabezpečenie prÃ¡v ostatnÃ½ch živÃ½ch bytostÃ;
9. PrincÃp kultÃºrnej a spoločenskej integrity
KritÃ©riÃ¡: • preferovanie rozvoja na bÃ¡ze vnÃºtornÃ©ho rozvojovÃ©ho
potenciÃ¡lu namiesto
mechanicky importovanÃ©ho rozvoja,
• zachovanie a obnova pozitÃvnych hodnÃ´t krajiny, sociÃ¡lnej a kultÃºrnej
identity,
• podpora miestneho koloritu, ľudovej kultÃºry a duchovnej atmosfÃ©ry,
• oživenie tradičnÃ½ch aktivÃt s citlivÃ½m využitÃm modernÃ½ch

technolÃ³giÃ,
• podpora spontÃ¡nnych foriem pomoci, resp. svojpomoci;
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10. PrincÃp nenÃ¡silia
KritÃ©riÃ¡: • uplatňovanie mierovÃ½ch a konsenzuÃ¡lnych metÃ³d riadenia,
• nepoužÃvanie akÃ½chkoľvek foriem nÃ¡silia;
11. PrincÃp emancipÃ¡cie a participÃ¡cie
KritÃ©riÃ¡: • presadzovanie primeranej miery decentralizÃ¡cie a uplatňovania
prÃslušnÃkov
danÃ©ho spoločenstva,
• tvorba pracovnÃ½ch prÃležitostÃ a umožnenie prÃstupu k verejnÃ½m
statkom a
službÃ¡m,
• Ãºčasť obyvateľov obcÃ na rozhodovanÃ a posilnenie verejnej kontroly;
12. PrincÃp solidarity
KritÃ©riÃ¡: • uplatňovanie tolerancie a porozumenia,
• podpora vzÃ¡jomnej pomoci a spoluzodpovednosti;
13. PrincÃp subsidiarity
KritÃ©riÃ¡: • prenÃ¡šanie kompetenciÃ na najnižšiu možnÃº hierarchickÃº
Ãºroveň ich realizÃ¡cie
a približovanie ich vÃ½konu k občanovi,
14. PrincÃp prijateľnÃ½ch chÃ½b
KritÃ©riÃ¡: • uprednostňovanie prÃstupov umožňujÃºcich nÃ¡vrat k
vÃ½chodiskovÃ©mu stavu minimalizÃ¡cia nevratnÃ½ch zmien s ťažko predvÃdateľnÃ½mi dÃ´sledkami,
• bezodkladnÃ© zverejňovanie chÃ½b a omylov, ako aj ich bezprostrednÃ©
odstraňovanie, resp. zmierňovanie;
15. PrincÃp optimalizÃ¡cie
KritÃ©riÃ¡: • cielenÃ© riadenie a zosÃºlaďovanie všetkÃ½ch činnostÃ so
smerom k rovnovÃ¡he,
odstraňovanie nežiadÃºcich nÃ¡sledkov, zdrojov nestability a rizÃk,
• hľadanie a podpora verejnoprospešnÃ½ch činnostÃ s viacsmernÃ½mi
kladnÃ½mi
vplyvmi;
16. PrincÃp sociÃ¡lne, eticky a environmentÃ¡lne priaznivÃ©ho hospodÃ¡renia,
rozhodovania,
riadenia a sprÃ¡vania
KritÃ©riÃ¡: • uplatňovanie všetkÃ½ch vyššie uvedenÃ½ch 15 princÃpov v
synergickom pÃ´sobenÃ
politickÃ½ch, prÃ¡vnych, ekonomickÃ½ch, organizačnÃ½ch, vÃ½chovnovzdelÃ¡vacÃch a
inÃ½ch nÃ¡strojov pri podpore hodnotovÃ½ch orientÃ¡ciÃ, tvorbe kultÃºry a
určovanÃ
hodnÃ´t, ako aj a pri vzniku, činnosti a budovanÃ prÃslušnÃ½ch inštitÃºciÃ.
♦ VÃ½zvou pre Slovensko je premietnuť princÃpy TUR do každodennÃ©ho
sprÃ¡vania,
posudzovať všetky plÃ¡novanÃ© i realizovanÃ© aktivity prostrednÃctvom
kritÃ©riÃ TUR
a vyhodnocovať smerovanie k trvalej udržateľnosti pomocou sÃºboru

ukazovateľov
TUR.
JednotnÃ½ sÃºbor 132 ukazovateľov TUR (z toho 125 aktuÃ¡lnych pre SR – 38
sociÃ¡lnych,
23 ekonomickÃ½ch, 49 environmentÃ¡lnych a 15 inštitucionÃ¡lnych)
prerokovala a prijala na
svojom 4. zasadnutÃ 18 aprÃla až 3. mÃ¡ja 1996 v New Yorku Komisia OSN pre
trvalo
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udržateľnÃ½ rozvoj (CSD), ktorej členom bola v rokoch 1996-2000 aj
SlovenskÃ¡ republika.
Tieto pre všetky členskÃ© štÃ¡ty OSN platnÃ© ukazovatele TUR spolu s ich
gestormi v SR,
určenÃ½mi podľa uznesenia vlÃ¡dy SR č. 655/1997, uvÃ¡dza prÃloha č.1.
Ukazovatele TUR
nadvÃ¤zujÃº na 40 kapitol AGENDY 21 (prÃloha č.2), ktorÃ½ch gestorov taktiež
určilo citovanÃ©
uznesenie vlÃ¡dy SR.

II. PODPORA TUR VO SVETE
– VÃZVA PRE SLOVENSKO
1. PODPORA TUR V PÃ”SOBNOSTI OSN

1.1. Konferencia OSN o životnom prostredÃ a rozvoji (Rio de Janeiro,
1992)
Symbolom vzrastajÃºceho svetovÃ©ho zÃ¡ujmu o životnÃ© prostredie a rozvoj
sa stala
StokholmskÃ¡ konferencia OSN o ľudskom rozvoji v roku 1972. V pÃ´sobnosti
OSN v roku
1983 zriadili Komisiu pre životnÃ© prostredie a rozvoj (World Commission on
Environment
and Development- WCED), ktorÃ¡ vo svojej sprÃ¡ve “Naša
spoločnÃ¡ budÃºcnosť”, prijatej 42.
ValnÃ½m zhromaždenÃm OSN 11. decembra 1987 uviedla novÃº Ã©ru
sociÃ¡lne a environmentÃ¡lne
trvalo udržateľnÃ©ho hospodÃ¡rskeho rastu a definÃciu pojmu
trvalÃ¡ udržateľnosť. ZÃ¡sadnÃº
podporu TUR deklarovala Konferencia OSN o životnom prostredÃ a rozvoji
(United
Nations Conference on Environment and Development - UNCED ) v Rio de
Janeiro v roku
1992, na ktorej prijali 4 zÃ¡sadnÃ© dokumenty: RiodeklarÃ¡ciu (27 zÃ¡sad),
Dohovor o
biologickej diverzite, RÃ¡mcovÃ½ dohovor o klimatickÃ½ch zmenÃ¡ch a
AGENDU 21 (40
kapitol) tvoriacu zÃ¡kladnÃ© vÃ½chodisko pre vypracovanie stratÃ©giÃ TUR
na všetkÃ½ch
Ãºrovniach. Podľa odporučenia OSN jej členskÃ© štÃ¡ty by mali vypracovať a
schvÃ¡liť nÃ¡rodnÃ©
stratÃ©gie TUR do konca roku 2002.

1.2. Komisia OSN pre trvalo udržateľnÃ½ rozvoj
Na jeseň 1992 ustanovilo ValnÃ© zhromaždenie OSN pri HospodÃ¡rskej a
sociÃ¡lnej rade
(ECOSOC) Komisiu OSN pre trvalo udržateľnÃ½ rozvoj (Commission for
Sustainable
Development- CSD), ktorÃº s obmenami tvorÃ 53 štÃ¡tov všetkÃ½ch regiÃ³nov
sveta. Jej Ãºlohou je
podpora implementÃ¡cie dokumentov UNCED a monitorovanie ich uplatňovania
na nÃ¡rodnej,
regionÃ¡lnej a celosvetovej Ãºrovni. Komisia na svojom 4. zasadnutÃ prijala
spomenutÃ½ch 132
ukazovateľov TUR. Okrem toho vypracovala a realizuje viacročnÃ½
tÃ©matickÃ½ pracovnÃ½
program zameranÃ½ na vybranÃ© kapitoly AGENDY 21, ktorÃ½mi sa
zaoberÃ¡ na svojich
každoročnÃ½ch zasadnutiach (podpora uplatňovania environmentÃ¡lne
vhodnÃ½ch technolÃ³giÃ,
spoluprÃ¡ca pri budovanÃ kapacÃt, zmena modelov spotreby a produkcie,
financie, ochrana a
využÃvanie všetkÃ½ch typov lesov, ochrana ovzdušia, zmeny klÃmy,
zabezpečovanie dostatku
pitnej a zÃ¡vlahovej vody, vzdelÃ¡vanie a zvyšovanie informovanosti
obyvateľstva, ÃºzemnÃ©
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plÃ¡novanie, manažment krajiny, TUR sÃdiel, energetiky, dopravy, priemyslu,
cestovnÃ©ho
ruchu,..... ).

1.3. SvetovÃ½ Summit o trvalo udržateľnom rozvoji (Johannesburg,
2002)

Na 9. zasadnutÃ CSD v aprÃli 2001 sa pozornosť sÃºstredila na prÃpravu
SvetovÃ©ho
Summitu o trvalo udržateľnom rozvoji (World Summit on Sustainable
Development –
WSSD), ktorÃ½ sa uskutočnÃ 2. – 11. septembra 2002 v Johannesburgu v
Južnej Afrike.
Predstavitelia členskÃ½ch štÃ¡tov OSN na ňom zhodnotia celkovÃ½ vÃ½voj
sveta z hľadiska
implementÃ¡cie AGENDY 21 za poslednÃ½ch 10 rokov. Okrem toho WSSD
mÃ¡ oživiť na
najvyššej politickej Ãºrovni globÃ¡lne zÃ¡vÃ¤zky smerujÃºce k TUR a urÃ½chliť
napĺňanie cieľov
AGENDY 21. Medzi hlavnÃ© ciele WSSD patrÃ:
- zhodnotenie pokroku z hľadiska implementÃ¡cie AGENDY 21, vrÃ¡tane stavu
riešenia
problÃ©mov, rozpracovania dosiahnutÃ½ch vÃ½sledkov a zÃskanÃ½ch
skÃºsenostÃ,
najmÃ¤ pokroku v demografickom vÃ½voji, boji s chudobou, ochrane
ľudskÃ©ho zdravia,
vzdelÃ¡vanÃ a osvete pre podporu TUR, využÃvanie informÃ¡ciÃ a odbornÃ½ch
inštitÃºciÃ v procese

rozhodovania, zaangažovanosti hlavnÃ½ch skupÃn obyvateľstva, v zmenÃ¡ch
modelov spotreby,
financovania, finančnÃ½ch zdrojov a mechanizmov, obchodu, energetiky,
dopravy, cestovnÃ©ho
ruchu, poľnohospodÃ¡rstva, ľudskÃ½ch sÃdiel, v transfere environmentÃ¡lne
vhodnÃ½ch
technolÃ³giÃ, boji proti desertifikÃ¡cii, ochrane lesa, ovzdušia, vody kľÃºčovÃ©ho zdroja pre
TUR, oceÃ¡nov a morÃ, v zachovanÃ biologickej rozmanitosti, zneškodňovanÃ
nebezpečnÃ½ch
lÃ¡tok a v odpadovom hospodÃ¡rstve;
- vyzdvihnutie novÃ½ch vÃ½ziev a možnostÃ, ktorÃ© sa objavili počas 10
rokov od UNCED,
ovplyvňujÃºcich zabezpečovanie TUR;
- navrhnutie ďalšÃch cieľov, krokov, opatrenÃ a podpÃ´r inštitucionÃ¡lneho a
finančnÃ©ho
zabezpečenia TUR;
- nÃ¡jdenie ciest na posilnenie inštitucionÃ¡lneho rÃ¡mca pre implementÃ¡ciu
TUR.

1.4. Programy OSN a organizÃ¡cie pridruženÃ© k OSN

Z programov OSN sa na podporu TUR orientujÃº najmÃ¤: EnvironmentÃ¡lny
program
OSN (United Nations Environmental Programe –UNEP) a RozvojovÃ½ program
OSN
(United Nations Development Programme – UNDP), ktorÃ½ gestoruje viacero
fondov (napr.
Fond OSN pre vedu a technolÃ³giu pre rozvoj, OtočnÃ½ fond OSN pre vÃ½skum
prÃrodnÃ½ch
zdrojov, KapitÃ¡lovÃ½ rozvojovÃ½ fond OSN). Na eliminovanie chudoby sa pri
UNDP zameriava
KonzultatÃvna skupina pre medzinÃ¡rodnÃ½ poľnohospodÃ¡rsky vÃ½skum, na
trvalo
udržateľnÃ© lesy SvetovÃ¡ komisia pre lesy a trvalo udržateľnÃ½ rozvoj.
K pridruženÃ½ch organizÃ¡ciÃ¡m OSN, ktorÃ© sa podieľajÃº na
zabezpečovanÃ TUR patria
napr. OrganizÃ¡cia SpojenÃ½ch nÃ¡rodov pre vÃ½chovu, vedu a kultÃºru
(United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organisation – UNESCO), OrganizÃ¡cie
spojenÃ½ch
nÃ¡rodov pre vÃ½živu a poľnohospodÃ¡rstvo (Food and Agriculture
Organization of the
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United Nations – FAO), SvetovÃ¡ zdravotnÃcka organizÃ¡cia (World Health
Organization –
WHO), MedzinÃ¡rodnÃ¡ organizÃ¡cia prÃ¡ce (International Labour Organization –
ILO),
MedzinÃ¡rodnÃ¡ agentÃºra pre atÃ³movÃº energiu (International Atomic Energy
Agency –
IAEA), SvetovÃ¡ banka (World Bank – WB),
SvetovÃ¡ meteorologickÃ¡ organizÃ¡cia (World
Meteorological Organization – WMO), SvetovÃ¡ obchodnÃ¡ organizÃ¡cia (World

Trade
Organization – WTO), OrganizÃ¡cia OSN pre priemyselnÃ½ rozvoj (United
Nations
Industrial Development Organization – UNIDO).

1.2. PODPORA TUR V ORGANIZÃ  CII PRE HOSPODÃ  RSKU

SPOLUPRÃCU A ROZVOJ
V riešenÃ problÃ©mov makroekonomiky, životnÃ©ho prostredia,
poľnohospodÃ¡rstva,
obchodu, vÃ½roby, vedeckÃ½ch postupov a techolÃ³giÃ, rozvojovej pomoci a
fiskÃ¡lnej politiky
zohrÃ¡va vÃ½znamnÃº Ãºlohu OrganizÃ¡cia pre hospodÃ¡rsku spoluprÃ¡cu a
rozvoj
(Organization for Economic Co-operation an Development – OECD), ktorej 30tym členom
sa 14. decembra 2000 stala SlovenskÃ¡ republika. OECD zameriava svoje
aktivity
predovšetkÃ½m na dosiahnutie trvalo udržateľnÃ©ho ekonomickÃ©ho rastu,
na zamestnanosť a
zvyšovanie životnej Ãºrovne v členskÃ½ch krajinÃ¡ch pri zachovanÃ finančnej
stability vo vÃ¤zbe
na globÃ¡lny TUR, na rozumnÃº a bezpečnÃº ekonomickÃº expanziu v
členskÃ½ch aj nečlenskÃ½ch
krajinÃ¡ch a na rozvoj svetovÃ©ho obchodu na multilaterÃ¡lnej a
nediskriminačnej bÃ¡ze v sÃºlade
s medzinÃ¡rodnÃ½mi zÃ¡vÃ¤zkami. V rÃ¡mci svojich priorÃt na zabezpečenie
TUR zahrnula aj do
EnvironmentÃ¡lnej stratÃ©gie OECD pre prvÃº dekÃ¡du 21. storočia (OECD
Environmental
Strategy for the First Decade of the 21st Century) s cieľom realizÃ¡cie trvalo
udržateľnÃ½ch
politÃk krajÃn OECD a dÃ´razom na spoluprÃ¡cu s nečlenskÃ½mi krajinami v
oblasti budovania
inštitucionÃ¡lnych a personÃ¡lnych kapacÃt a transfere technolÃ³giÃ. Na
stretnutÃ ministrov
životnÃ©ho prostredia a ministrov financiÃ členskÃ½ch štÃ¡toch OECD (17.
mÃ¡ja 2001),
ktorÃ©mu predchÃ¡dzalo OECD FÃ³rum 2001: TUR a novÃ¡ ekonomika (14. –
16. mÃ¡ja 2001
v ParÃži), schvÃ¡lili KomunikÃ© tÃ½kajÃºce sa podpory TUR. VychÃ¡dzajÃºc z
vyhlÃ¡senia ministrov
OECD v mÃ¡ji 1998, že dosiahnutie TUR je kľÃºčovou prioritou pre krajiny
OECD, sa
podporili koncepčnÃ© zÃ¡mery v rÃ¡mci klimatickÃ½ch zmien,
technologickÃ©ho rozvoja,
indikÃ¡torov TUR a environmentÃ¡lnych dopadov subvenciÃ. ZÃ¡roveň sa
odsÃºhlasila potreba
posilňovania trendov TUR v rÃ¡mci integrÃ¡cie sociÃ¡lnych, ekonomickÃ½ch a
environmentÃ¡lnych
politÃk (Policies to Enhance Sustainable Development).

3. PODPORA TUR V EURÃ“PSKEJ ÃšNII
Zabezpečovanie TUR patrÃ dnes k prioritÃ¡m politiky EurÃ³pskej Ãºnie (EÃš),

najmÃ¤ po
summite Rady EurÃ³py v Cardiffe (jÃºn 1998). Avšak už rok predtÃ½m EÃš
predložila na
5. zasadnutÃ CSD (8. - 25. aprÃla 1997) osobitnÃº sprÃ¡vu o plnenÃ
viacerÃ½ch ukazovateľov
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TUR, zostavenÃº ŠtatistickÃ½m Ãºradom EÃš (ďalšiu sprÃ¡vu o indikÃ¡toroch
TUR spracoval a
prezentoval EUROSTAT na 9. zasadnutÃ CSD v roku 2001). CardiffskÃ¡ iniciatÃva Rady
EurÃ³py navrhla aplikovať tzv. dvojpilierovÃ½ model TUR EÃš, ktorÃ½ v marci
2000 na
Lisabonskom summite rozšÃrili o tretÃ - štrukturÃ¡lny pilier (sociÃ¡lnoekonomickÃ½), v snahe
zabezpečiť integrÃ¡ciu environmentÃ¡lnej politiky s ekonomickou politikou. Rok
po
Lisabonskom sumite Rada EurÃ³py vytÃ½čila ďalšÃ strategickÃ½ cieľzavedenie novej
ekonomiky založenej na vyššej konkurencieschopnosti a dynamike poznania so
schopnosťou
trvalo udržateľnÃ©ho ekonomickÃ©ho rastu s pozitÃvnym vplyvom na
zamestnanosť a sociÃ¡lnu
kohÃ©ziu. Tento cieľ doplnili na stretnutÃ v Stokholme o dimenziu
environmentu. NÃ¡vrh
stratÃ©gie TUR: UdržateľnÃ¡ EurÃ³pa pre lepšÃ svet (predloženÃ½ Rade
EurÃ³py v jÃºni 2001
v GÃ¶teborgu) sa orientuje na 6 prioritnÃ½ch problÃ©mov - klimatickÃ©
zmeny, negatÃvne vplyvy
na zdravie obyvateľstva, zvyšovanie tlaku na využÃvanie prÃrodnÃ½ch
zdrojov, chudobu a
sociÃ¡lne rozdiely, dynamiku populačnÃ©ho vÃ½voja a znečisťovanie
životnÃ©ho prostredia. Za
dominantnÃ© sektory sa považujÃº: poľnohospodÃ¡rstvo, energetika, doprava,
priemysel a
cestovnÃ½ ruch, ktorÃ½ch rozvoj sa nezaobÃde bez zohľadnenia
environmentÃ¡lnych podmienok a
hľadÃsk. TÃºto skutočnosť uviedol aj 5. EnvironmentÃ¡lny akčnÃ½ program EÃš
(5. EAP),
v roku 1992 s podtitulom ”Smerom k trvalej udržateľnosti” (Towards
Sustainability). 6.
EnvironmentÃ¡lny akčnÃ½ program EÃš (6. EAP) sa zameriava najmÃ¤ na
uplatnenie a
dodržiavanie predpisov v tomto smere a dÃ´slednejšie plnenie prijatÃ½ch
opatrenÃ. Jeho
prezentÃ¡cia sa uskutočnila 27. – 29. jÃºna 2001 na celoeurÃ³pskej Konferencii
o TUR v MalmÃ¶
vo ŠvÃ©dsku.
♦ VÃ½zvou pre Slovensko je vhodne aplikovať zÃ¡mery EÃš zo StratÃ©gie TUR
a z 6. EAP pri
tvorbe prÃ¡vnych predpisov a rozvojovÃ½ch dokumentov v SR v rÃ¡mci
predvstupovÃ©ho

procesu SR do EÃš.

4. STRATÃ‰GIE TUR VO VYBRANÃ CH ŠTÃ TOCH -

VÃZVY A ZDROJE

POUČENIA
UNCED odporučila členskÃ½m štÃ¡tom OSN vypracovať a prijať nÃ¡rodnÃ©
stratÃ©gie TUR
do roku 2002. Doposiaľ prijatÃ© nÃ¡rodnÃ© stratÃ©gie predstavujÃº
dokumenty rÃ´znorodÃ©
z hľadiska štruktÃºry, rozsahu, kvality, podrobnosti spracovania, ale aj ich
gestorov.

4.1. USA: Trvalo udržateľnÃ¡ Amerika – NovÃ½ konsenzus (1999)

Uplatňovanie NÃ¡rodnej stratÃ©gie TUR obsahujÃºcej Ãºvod do problematiky,
charakteristiku
problÃ©mov, ukazovatele a odporÃºčania rozdelenÃ© podľa sektorov,
garantuje prezident USA s
vÃ½borom vytvorenÃ½m z vÃ½znamnÃ½ch osobnostÃ.
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HlavnÃ© oblasti: 1. Zdravie a životnÃ© prostredie, 2. EkonomickÃ¡ prosperita,
3.
RovnoprÃ¡vnosť, 4. Ochrana prÃrody, 5. AdministratÃva, 6. Trvalo udržateľnÃ©
komunity, 7.
Občianska angažovanosť, 8. DemografickÃ¡ situÃ¡cia, 9.
MedzinÃ¡rodnÃ¡ zodpovednosť, 10.
VzdelÃ¡vanie.

4.2. VeľkÃ¡ BritÃ¡nia: StratÃ©gia trvalo udržateľnÃ©ho rozvoja
(1999)

StratÃ©gia TUR Veľkej BritÃ¡nie kladie dÃ´raz na sociÃ¡lnu dimenziu. Za
každou kapitolou
sa nachÃ¡dza nÃ¡vrh kľÃºčovÃ½ch aktivÃt a zÃ¡vÃ¤zkov, ako aj sÃºbor
ukazovateľov na hodnotenie
pokroku. StratÃ©gia podporuje proces decentralizÃ¡cie, uplatnenie princÃpu
subsidiarity a u nÃ¡s
mÃ¡lo znÃ¡meho princÃpu tzv. devolÃºcie pod heslom: ”VlÃ¡da smerom k
ľuďom!”
HlavnÃ© ciele: 1. SociÃ¡lny pokrok zohľadňujÃºci potreby každÃ©ho
jednotlivca, 2. ÃščinnÃ¡
ochrana životnÃ©ho prostredia, 3. ŠetrnÃ© využÃvanie prÃrodnÃ½ch zdrojov,
4. Udržanie vysokej a
stabilnej Ãºrovne hospodÃ¡rskeho rastu a zamestnanosti.

4.3. FÃnsko: Smerom k trvalo udržateľnÃ©mu rozvoju (1997)

HlavnÃ© ciele: 1. Udržanie sÃºčasnej Ãºrovne ekonomickÃ©ho rozvoja, 2.
Udržanie a rozvÃjanie
technologickej Ãºrovne a know-how, 3. Starostlivosť o životnÃ© prostredie a
prÃrodnÃ© zdroje,
znižovanie emisiÃ toxickÃ½ch lÃ¡tok, 4. Podpora identity a kultÃºry, 5.
Zabezpečenie
demokratickÃ½ch inštitÃºciÃ a ľudskÃ½ch prÃ¡v, 6. Zabezpečenie
obranyschopnosti krajiny.

4.4. ŠvÃ©dsko: StratÃ©gia trvalo udržateľnÃ©ho rozvoja (1994)
Vo švÃ©dskej StratÃ©gii TUR sa uviedli najmÃ¤ tieto hlavnÃ© princÃpy: 1.

PrincÃp predbežnej
opatrnosti, 2. PrincÃp najlepšÃch dostupnÃ½ch technolÃ³giÃ, 3. PrincÃp
”znečisťovateľ platÃ”, 4.
PrincÃp racionÃ¡lneho využÃvania zdrojov, TUR a uzavretÃ½ch cyklov
manažmentu vÃ½roby.

4.5. Podpora TUR vo vybranÃ½ch štÃ¡toch

ČÃna v stratÃ©gii TUR kladie dÃ´raz najmÃ¤ na AGENDU 21 a jej aplikÃ¡ciu v
nÃ¡rodnÃ½ch
podmienkach s garanciou vlÃ¡dy, so zainteresovanÃm ministerstiev a inÃ½ch
orgÃ¡nov na
nÃ¡rodnej i regionÃ¡lnej Ãºrovni na jej realizÃ¡cii.
DÃ¡nsko sa sÃºstredilo na skutočnÃ© uplatňovanie princÃpov a kritÃ©riÃ TUR
v praxi (najmÃ¤ v
energetike, ekologickom poľnohospodÃ¡rstve a turistickom ruchu).
Guyana určila za hlavnÃ©ho gestora vypracÃºvania stratÃ©gie TUR
ministerstvo financiÃ, resp.
pri ňom pÃ´sobiaci sekretariÃ¡t, ktorÃ½ do procesu prÃpravy zapojil veľkÃ½
počet, expertov a
zÃ¡stupcov hlavnÃ½ch skupÃn spoločnosti.
Kanada rozdelila gestorstvo v prÃprave a realizÃ¡cii TUR na ministerstvÃ¡,
pričom aj
ministerstvo financiÃ pri vypracÃºvanÃ svojej časti vychÃ¡dzalo z
integrovanÃ©ho chÃ¡pania TUR.
Všetky parciÃ¡lne stratÃ©gie sÃº predmetom každoročnej aktualizÃ¡cie a
ministerstvÃ¡ predkladajÃº
parlamentu sprÃ¡vu o zabezpečovanÃ TUR.
Nemecko sa zameralo na premietnutie environmentÃ¡lnych požiadaviek a
cieľov, ako aj
princÃpov TUR (napr. dematerializÃ¡cia vÃ½roby a spotreby) do sektorov
spoločnosti v zmysle
požiadaviek 5. EAP EÃš, s dÃ´razom na Ãºčasť MVO, samosprÃ¡v a verejnosti
pri tvorbe
a uplatňovanÃ stratÃ©gie TUR. PoprednÃ© MVO vypracovali tiež alternatÃvnu
stratÃ©giu TUR.
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Švajčiarsko určilo časovÃ© limity na dosiahnutie stanovenÃ½ch cieľov v
prioritnÃ½ch sektoroch a
vytvorilo podmienky pre splnenie realizovanÃ½ch opatrenÃ.
Belgicko prijalo v roku 2000 na Ãºrovni Rady ministrov prvÃ½ FederÃ¡lny plÃ¡n
pre TUR na
obdobie rokov 2000-2003, ako rÃ¡mec pre parciÃ¡lne federÃ¡lne vlÃ¡dne
politiky.

4.6. Zabezpečenie TUR v štÃ¡toch VisegrÃ¡dskej štvorky

ŠtÃ¡ty VisegrÃ¡dskej štvorky (V4) ešte nevypracovali ucelenÃ© stratÃ©gie
TUR. Vzhľadom
k tomu, že ide o susedov SR s prÃbuznou histÃ³riou a strategickÃ½ch
partnerov SR v
integračnÃ½ch procesoch je žiadÃºca vÃ½mena skÃºsenostÃ,
vzÃ¡jomnÃ¡ spoluprÃ¡ca a koordinÃ¡cia
činnostÃ pri zabezpečovanÃ TUR.

4.6.1. Česko
Doposiaľ tu nevytvorili Radu vlÃ¡dy pre TUR, čiastočne ju nahrÃ¡dza Rada
vlÃ¡dy ČR pre
ekonomickÃº a sociÃ¡lnu stratÃ©giu. Z parciÃ¡lnych strategickÃ½ch
dokumentov prijatÃ½ch v 90-tych
rokoch majÃº pre TUR najvÃ¤čšÃ vÃ½znam ŠtÃ¡tna environmentÃ¡lna politika z
roku 1995 a ŠtÃ¡tna
politika životnÃ©ho prostredia ČR z roku 1999. Realizuje sa však projekt UNDP
”K trvalo
udržateľnÃ©mu rozvoju ČR - vytvÃ¡ranie podmienok”.
4.6.2. Maďarsko
V Maďarsku prijali dokument: ”StrategickÃ© plÃ¡ny, iniciatÃvy a aktivity pre
TUR: NÃ¡rodnÃ¡
sprÃ¡va pre Komisiu OSN pre TUR a pre UNGASS o implementÃ¡cii Agendy 21 a
princÃpov
TUR”. K vÃ½znamnÃ½m dokumentom, na podporu implementÃ¡cie princÃpov
a kritÃ©riÃ TUR patrÃ
”NÃ¡rodnÃ½ environmentÃ¡lny akčnÃ½ program pre roky 1997 – 2002”.
MaďarskÃ¡ Komisia pre
TUR (zriadenÃ¡ v roku 1993) zodpovedÃ¡ za koordinÃ¡ciu prÃpravy a
implementÃ¡cie nÃ¡rodnÃ½ch
programov TUR a koordinÃ¡ciu medzinÃ¡rodnÃ½ch aktivÃt v tomto smere.
4.6.3. Poľsko
VypracovanÃ½ dokument ”Agenda 21 v Poľsku (1997) - priebežnÃ¡ sprÃ¡va za
roky 1992–
96”, charakterizuje uplatňovanie odporÃºčanÃ AGENDY 21 a princÃpov TUR v
krajine v
uvedenom obdobÃ. Komisia pre TUR v Poľsku vznikla v roku 1994. V roku 1997
zriadili
VlÃ¡dny vÃ½bor pre trvalo udržateľnÃ½ a regionÃ¡lny rozvoj. Hlavnou Ãºlohou
tÃ½chto orgÃ¡nov je
koordinÃ¡cia prÃpravy vlÃ¡dnych dokumentov, sektorÃ¡lnych politÃk a
stratÃ©giÃ z hľadiska TUR.
♦ VÃ½zvou pre Slovensko je vhodne zužitkovať skÃºsenosti s tvorbou a
uplatňovanÃm
stratÃ©giÃ TUR, ako aj s podporou smerovania k TUR, predovšetkÃ½m v
najvyspelejšÃch
štÃ¡toch, štÃ¡toch V4 a ďalšÃch štÃ¡toch porovnateľnÃ½ch so SR. DÃ´raz by sa
mal klÃ¡sť
najmÃ¤ na etickÃ© princÃpy, globÃ¡lnu zodpovednosť a možnosti malej krajiny
pri
napomÃ¡hanÃ riešenia medzinÃ¡rodnÃ½ch problÃ©mov. Vyhodnotenie
ukazovateľov TUR,
spracovanÃ© ŠtatistickÃ½m Ãºradom SR, by mala každoročne prerokÃºvať
vlÃ¡da SR.
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III. VÃCHODISKOVÃ SITUÃCIA PRE
ZABEZPEČENIE TUR SR
1. ZAČIATKY UPLATŇOVANIA AGENDY 21

V SR

1.1. SR po UNCED (Rio de Janeiro, 1992)
SR sÃºhlasila s pristÃºpenÃm k RiodeklarÃ¡cii a k AGENDE 21 uznesenÃm
vlÃ¡dy SR z
8. septembra 1992 č. 118, v ktorom uložila všetkÃ½m ministrom a vedÃºcim
ostatnÃ½ch
ÃºstrednÃ½ch orgÃ¡nov štÃ¡tnej sprÃ¡vy SR “využiť vÃ½sledky UNCED a
zapracovať ich do
programov nimi riadenÃ½ch rezortov”. Uplatňovanie zÃ¡sad TUR sa v podstate
premietlo aj do
čl. 55 Ãšstavy SR č. 460/1992 Zb. a do EurÃ³pskej dohody o pridruženÃ
uzatvorenej medzi
EurÃ³pskymi spoločenstvami a ich členskÃ½mi štÃ¡tmi na strane jednej a SR na
strane
druhej (Luxemburg 1993), ktorej člÃ¡nok 72 ods. 2 HospodÃ¡rskej spoluprÃ¡ce
znie:
“Opatrenia hospodÃ¡rskej politiky a inÃ© opatrenia budÃº určenÃ© na to, aby
viedli
k hospodÃ¡rskemu a sociÃ¡lnemu rozvoju SR a budÃº sa riadiť zÃ¡sadou TUR”.
Keďže všetky uvedenÃ© opatrenia ostali len v deklaratÃvnej polohe, vlÃ¡da SR
v uznesenÃ
zo 16. septembra 1997 č. 655 k nÃ¡vrhu uplatňovania AGENDY 21 a
vyhodnocovania
ukazovateľov TUR v SR uložila ministrom a vedÃºcim ostatnÃ½ch
ÃºstrednÃ½ch orgÃ¡nov štÃ¡tnej
sprÃ¡vy SR “vyhodnocovať podľa požiadaviek a metodiky OSN a podľa
určenÃ©ho gestorstva
uplatňovanie jednotlivÃ½ch kapitol Agendy 21 a ukazovatele TUR v SR” (prÃlohy č. 1 a 2).
ZÃ¡roveň iniciovala vznik Rady vlÃ¡dy SR pre TUR, ktorej prvÃ© zasadnutie sa
uskutočnilo
v roku 1999. Okrem toho jednotlivÃ gestori ukazovateľov TUR mali od roku
1998 požadovať
každoročne na Štatistickom Ãºrade SR zaradenie štatistickÃ½ch ukazovateľov
TUR v ich
pÃ´sobnosti do Programu štÃ¡tnych štatistickÃ½ch zisťovanÃ. TÃ¡to časť
uznesenia ostala
nesplnenÃ¡, i keď viacerÃ© ukazovatele sledovanÃ© ŠÃš SR sÃº totožnÃ© s
ukazovateľmi TUR.
Nepomohla ani skutočnosť, že SR ako prvÃ½ štÃ¡t z asociovanÃ½ch krajÃn
vydala knižne
preklad celej AGENDY 21 a všetkÃ½ch 132 ukazovateľov TUR (MŽP SR, 1996).
PozitÃvne možno hodnotiť celÃ½ rad aktivÃt regionÃ¡lneho alebo miestneho
charakteru
iniciovanÃ½ch samosprÃ¡vami, univerzitami, vedeckÃ½mi a vÃ½skumnÃ½mi
Ãºstavmi i zÃ¡ujmovÃ½mi
združeniami (naprÃklad Spoločnosť pre trvalo udržateľnÃ½ život, Ľudia a voda,
RegionÃ¡lne
environmentÃ¡lne centrum). Myšlienky TUR alebo vybranÃ½ch častÃ miestnej a
regionÃ¡lnej
Agendy 21 sa Ãºspešne uplatnili v desiatkach obcÃ, miest, podnikov,
dostÃ¡vajÃº sa

postupne do vÃ½učby na vysokÃ½ch školÃ¡ch, strednÃ½ch a zÃ¡kladnÃ½ch
školÃ¡ch.
K vÃ½znamnÃ½m aktivitÃ¡m z hľadiska TUR patria zavÃ¡dzanie normy ISO
14000
v podnikoch, Program obnovy dediny, malÃ½ grantovÃ½ projekt UNDP pre
TUR, projekty
zameranÃ© na podporu využÃvania a obnoviteľnÃ½ch zdrojov energie (OZE).
ZakladÃ¡ sa
vidiecky parlament a aktÃvne pracujÃº mnohÃ© komunitnÃ© združenia. Z
aktivÃt medzinÃ¡rodnÃ©ho
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charakteru možno uviesť naprÃklad AalborgskÃº chartu TUR miest (zo
Slovenska BanskÃ¡
Bystrica, Košice a Poprad). Do programu ZdravÃ© mesto WHO sa zapojilo 13
miest NÃ¡rodnej
siete zdravÃ½ch miest. OsobitnÃº pozornosť si zasluhuje program
BrundtlandskÃ© mesto (Rajec).

1.2. Dokumenty na podporu NSTUR

Zostaveniu nÃ¡vrhu NSTUR malo predchÃ¡dzať v intenciÃ¡ch AGENDY 21 a
ukazovateľov TUR vypracovanie a schvÃ¡lenie:
a) StratÃ©gie štÃ¡tnej sociÃ¡lnej politiky (SŠSP),
b) StratÃ©gie štÃ¡tnej hospodÃ¡rskej politiky (SŠHP),
c) StratÃ©gie štÃ¡tnej environmentÃ¡lnej politiky (SŠEP).
KÃ½m StratÃ©giu, zÃ¡sady a priority štÃ¡tnej environmentÃ¡lnej politiky rok po
UNCED
schvÃ¡lila vlÃ¡da SR (uznesenie zo 7. septembra 1993 č. 619) a prijala
všetkÃ½mi hlasmi
NÃ¡rodnÃ¡ rada SR (uznesenie z 18. novembra 1993 č. 339), v sociÃ¡lnej oblasti
a v ekonomickej
oblasti boli vypracovanÃ© len niektorÃ© parciÃ¡lne strategickÃ© dokumenty.
Na SŠEP nadviazal
prvÃ½ NÃ¡rodnÃ½ environmentÃ¡lny akčnÃ½ program (NEAP) schvÃ¡lenÃ½
uznesenÃm vlÃ¡dy SR
zo 14. mÃ¡ja 1996 č. 350 a druhÃ½ NEAP schvÃ¡lenÃ½ uznesenÃm vlÃ¡dy SR
zo 16. decembra
1999 č. 1112. V intenciÃ¡ch Koncepcie uplatňovania AGENDY 21 a
vyhodnocovania
ukazovateľov TUR v SR (1997) Ministerstvo životnÃ©ho prostredia SR v
spoluprÃ¡ci ďalšÃmi
zainteresovanÃ½mi ÃºstrednÃ½mi orgÃ¡nmi štÃ¡tnej sprÃ¡vy – gestormi
ukazovateľov TUR a kapitol
AGENDY 21 zostavuje každoročne Profil krajiny (Country Profil), ktorÃ½
predkladÃ¡
začiatkom II. štvrťroka orgÃ¡nom OSN.
V Programovom vyhlÃ¡senÃ vlÃ¡dy SR (1998) sa uvÃ¡dza: “V sÃºlade s
celosvetovÃ½m
trendom vyspelÃ½ch štÃ¡tov jednÃ½m z rozhodujÃºcich princÃpov programu
vlÃ¡dy SR je princÃp
trvalo udržateľnÃ©ho rozvoja, pričom starostlivosť o životnÃ© prostredie sa
musÃ stať
integrÃ¡lnou sÃºčasťou každej sfÃ©ry spoločenskÃ©ho života...” NÃ¡sledne

vlÃ¡da SR v rokoch 19992000 schvÃ¡lila niekoľko vÃ½znamnÃ½ch prierezovÃ½ch dokumentov, ktorÃ©
vychÃ¡dzajÃº
z princÃpov TUR, resp. podporujÃº TUR. NajdÃ´ležitejšÃm z nich je Koncepcia
decentralizÃ¡cie
a modernizÃ¡cie verejnej sprÃ¡vy (2000). Niekoľko prierezovÃ½ch dokumentov
sa zameriava
na regionÃ¡lny rozvoj napr. IntegrovanÃ½ plÃ¡n regionÃ¡lneho a sociÃ¡lneho
rozvoja SR pre
realizÃ¡ciu programu PHARE 2000, časť 1 - NÃ¡rodnÃ¡ rozvojovÃ¡ stratÃ©gia
(1999), PlÃ¡n
rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre implementÃ¡ciu programu SAPARD
(1999),
NÃ¡rodnÃ½ plÃ¡n regionÃ¡lneho rozvoja (2001). Pripravuje sa tretia Koncepcia
ÃºzemnÃ©ho
rozvoja Slovenska 2001 (2001).
Podľa NÃ¡rodnej sprÃ¡vy ”Smerovanie k trvalo udržateľnÃ©mu Slovensku
vypracovanej
Spoločnosťou pre trvalo udržateľnÃ½ život SR (1996) “Porovnanie trvalo
udržateľnÃ©ho a
reÃ¡lne využÃvanÃ©ho environmentÃ¡lneho priestoru ukÃ¡zalo, že Slovensko
pri vÃ¤čšine
sledovanÃ½ch komodÃt exploatuje svoj environmentÃ¡lny priestor
niekoľkonÃ¡sobne nad
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odporÃºčanÃº Ãºroveň. TÃ½ka sa to najmÃ¤ energetiky a spotreby
neobnoviteľnÃ½ch surovÃn, ako aj
vÃ½roby a spotreby komodÃt na ich bÃ¡ze”.

1.3. Členenie a hodnotenie vÃ½chodiskovej situÃ¡cie

VÃ½chodiskovÃº situÃ¡ciu pre zabezpečenie TUR Slovenskej republiky (TUR SR)
určujÃº podmienky a hľadiskÃ¡ v tÃ½chto hlavnÃ½ch oblastiach/sfÃ©rach
a) kultÃºrnej,
b) sociÃ¡lnej,
c) ekonomickej,
d) environmentÃ¡lnej.
KaždÃ¡ z nich vo vzÃ¡jomnom prepojenÃ s ostatnÃ½mi a ovplyvňovanÃ¡ nimi
zaznamenala
určitÃ½ vÃ½voj v minulosti a charakterizuje ju sÃºčasnÃ½ stav s pozitÃvnymi i
negatÃvnymi javmi,
objektami a vlastnosťami, ktorÃ½ vytvÃ¡ra predpoklady ďalšieho vÃ½voja
(nulovÃ½ scenÃ¡r).
Tento mÃ´že smerovať k trvalej neudržateľnosti rozvoja (k stagnÃ¡cii až k
Ãºpadku –
dekadencii). Eliminovanie druhej nežiadÃºcej alternatÃvy zÃ¡visÃ od
existujÃºcich a
potenciÃ¡lnych zdrojov (ľudskÃ½ch, prÃrodnÃ½ch, ekonomickÃ½ch), spÃ´sobu
ich využÃvania a od
realizÃ¡cie takÃ½ch opatrenÃ (koncepčnÃ©ho, prÃ¡vneho, investičnÃ©ho,
inštitucionÃ¡lneho,
vÃ½chovno-vzdelÃ¡vacieho charakteru), ktorÃ© by boli v sÃºlade s princÃpmi
a kritÃ©riami TUR,

vytvÃ¡rali predpoklady pozitÃvneho hodnotenia jeho ukazovateľov a
dosiahnutia jeho cieľov na
všetkÃ½ch Ãºrovniach:
a) nÃ¡rodnej (v medzinÃ¡rodnom kontexte),
b) regionÃ¡lnej (krajskej a okresnej),
c) miestnej.
Z hľadiska princÃpov a kritÃ©riÃ TUR by mali byť vyhodnotenÃ© Ãºzemia
všetkÃ½ch obcÃ až
všetky pozemky, v sÃºhrne celÃ¡ krajina SR.
V každej zo štyroch hlavnÃ½ch oblastÃ sa prejavujÃº špecifickÃ©
inštitucionÃ¡lne a
regionÃ¡lne podmienky a hľadiskÃ¡. Pritom v horizontÃ¡lnej polohe všetky
možno hodnotiť
v poradÃ:
a) ZÃKLADŇA ako existujÃºce ľudskÃ©, ekonomickÃ© a prÃrodnÃ© zdroje
(existujÃºci
prÃrodno-spoločenskÃ½ systÃ©m vrÃ¡tane vzťahov medzi jeho jednotlivÃ½mi
zložkami a
prvkami) – kapitÃ¡l, ktorÃ½ charakterizuje určitÃ½ potenciÃ¡l a jeho limity
(vyjadrujÃºce
predpoklady zdrojov na využÃvanie) prevažne hodnotenÃ© kvantitatÃvnymi
ukazovateľmi
stavu;
b) TLAK ako nÃ¡roky (požiadavky) na zdroje a ich využÃvanie (reÃ¡lne využÃvanie
zdrojov), vyjadrenÃ© pomocou ukazovateľov typu “hnacej sily” (ľudskÃ½ch
činnostÃ,
procesov a modelov);
c) REALITA ako sÃºčasnÃ½ stav spoločnosti a krajiny, ich zložiek a prvkov, ale
aj
problÃ©mov a prebiehajÃºcich procesov (nÃ¡sledok využÃvania zdrojov)
ovplyvňovanÃ½ch
určitÃ½mi faktormi, prevažne hodnotenÃ½ kvalitatÃvnymi ukazovateľmi;
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d) REAKCIA ako existencia adekvÃ¡tnych nÃ¡strojov reagujÃºcich na dÃ´sledky
využÃvania
zdrojov – odozva na ne vyjadrenÃ¡ osobitnÃ½mi ukazovateľmi;
e) VÃCHODISKOVÃ STAV PRE ZABEZPEČENIE TUR ako celkovÃ© hodnotenie
vÃ½voja
a stavu spoločnosti a krajiny v porovnanÃ so žiadÃºcim vÃ½vojom a stavom
smerujÃºcim
k TUR.
VÃ½voj prÃrodno-spoločenskÃ©ho systÃ©mu je odrazom dlhodobÃ©ho
vzÃ¡jomnÃ©ho
spolupÃ´sobenia hlavnÃ½ch faktorov a procesov prebiehajÃºcich v rÃ¡mci
systÃ©mu. Stav a vÃ½voj
prÃslušnÃ©ho prvku vyjadruje jednoduchÃ¡ rovnica (v skutočnosti však
fungujÃºca veľmi zložito
a komplexne):
vÃ½voj a stav spoločnosti a krajiny vo vzťahu k TUR = podmienky a zdroje
(ľudskÃ©,

ekonomickÃ©, prÃrodnÃ©) + spÃ´sob ich využÃvania + dÃ´sledky ich využÃvania + reakcia
spoločnosti
SchÃ©mu systÃ©mu TUR spoločnosti a krajiny uvÃ¡dza prÃloha č. 3.

2. KULTÃšRNE PODMIENKY A HĽADISKÃ

2.1. Členenie kultÃºrnych podmienok a hľadÃsk

VÃ½chodiskovÃº situÃ¡ciu pre zabezpečenie TUR SR v rÃ¡mci kultÃºrnych
podmienok a
hľadÃsk určuje najmÃ¤ vÃ½voj a stav
a) osÃdlenia a sÃdiel,
b) kultÃºrneho dedičstva, historickÃ½ch štruktÃºr krajiny a pamiatkovÃ©ho
fondu,
c) kultÃºry a jej rozvoja,
d) vedomia ľudÃ, vÃ½chovy, vzdelÃ¡vania a osvety,
e) politicko-spoločenskÃ©ho systÃ©mu.

2.2. OsÃdlenie a sÃdla

2.2.1. VÃ½voj osÃdlenia a sÃdiel
Slovensko patrÃ k Ãºzemiam osÃdľovanÃ½m už od najstaršÃch čias (nÃ¡lezy
pozostatkov
človeka neandertÃ¡lskeho typu spred 100.000 rokov v GÃ¡novciach, 22.800
rokov starÃ½ nÃ¡lez
Venuše z obce Moravany nad VÃ¡hom). SÃºvislejšie osÃdlenie možno datovať
od neolitu.
SÃºčasnÃ© nerovnomernÃ© rozmiestnenie obyvateľstva je vÃ½sledkom
fyzickogeografickÃ½ch
podmienok, historickÃ©ho vÃ½voja, ekonomickÃ©ho rozvoja, zmien politickej
organizÃ¡cie a populačnÃ½ch faktorov, ktorÃ© sa prejavujÃº najmÃ¤
regionÃ¡lnou diferencovanosťou
prirodzenÃ©ho a migračnÃ©ho pohybu. Na nÃžinÃ¡ch, zaberajÃºcich 41% SR,
žije 40%
obyvateľstva Slovenska. Kotliny a pahorkatiny s 52% hustotou zaľudnenia,
ktorÃ¡ spÃ´sobuje
vo viacerÃ½ch priestoroch vÃ¡žne environmentÃ¡lne problÃ©my, tvoria veľmi
vÃ½znamnÃº zložku v
regionÃ¡lnej sÃdelnej štruktÃºre krajiny. Plošne najvÃ¤čšÃ prvok krajinnej
štruktÃºry Slovenska –
vrchoviny a veľhornatiny (59,2% SR) majÃº nÃzku koncentrÃ¡ciu a hustotu
zaľudnenia.
Naopak vo veľkÃ½ch mestÃ¡ch (nad 100 tis. obyv.) žije v sÃºčasnosti 12,8%
obyvateľov
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(Bratislava, Košice) a v mestÃ¡ch s 50-100 tis. obyvateľmi 12,1% obyvateľov
Slovenska.
RelatÃvne vysokÃ½ podiel obyvateľov (16,8%) žije v mestÃ¡ch s 20-50 tis.
obyvateľmi.
V malÃ½ch obciach o veľkosti do 2000 obyvateľov žilo v roku 1998 29,4%
obyvateľov a 136
mestÃ¡ch až 57% (3,072 mil.) obyvateľov SR.
Podiel vidieckeho obyvateľstva za ostatnÃ© štyri desaťročia vÃ½razne
poklesol.

Vyľudňovanie vidieka pokračuje, pričom najvyššÃ Ãºbytok zaznamenali prÃ¡ve
najmenšie
obce. NepriaznivÃ¡ hospodÃ¡rska situÃ¡cia, starnÃºce obyvateľstvo a ďalšie
faktory sa prejavujÃº aj
v obmedzenom budovanÃ zÃ¡kladnej infraštruktÃºry. Z hľadiska zachovania
diverzity krajiny a
funkciÃ, ktorÃ© plnia tieto sÃdla, je potrebnÃ© naprÃklad v rÃ¡mci Programu
obnovy dediny,
iniciovať aktivity smerujÃºce k ich revitalizÃ¡cii a k oživeniu vidieckeho
priestoru.
SÃdla vznikali nielen ako vÃ½sledok priestorovÃ©ho plÃ¡novania a činnosti
človeka, ale aj ako
historickÃ¡ vÃ½vojovÃ¡ kontinuita javov a funkciÃ (spoločenskÃ©ho,
kultÃºrneho, sociÃ¡lneho a
ekonomickÃ©ho charakteru). V roku 2000 bolo na ÃºzemÃ Slovenska spolu
2898 obcÃ. V obdobÃ
1991-1999 v dÃ´sledku odčleňovania od bÃ½valÃ½ch strediskovÃ½ch obcÃ
pribudlo 44 novÃ½ch obcÃ.
TUR sÃdiel by mal byť odrazom procesu poznÃ¡vania, vyhodnocovania zdrojov
a potenciÃ¡lov
Ãºzemia a aplikÃ¡cie princÃpov TUR v danej komunite, sÃdle a regiÃ³ne.
KľÃºčom k zabezpečeniu
TUR sÃdiel je pritiahnutie mobilnÃ©ho (ľudskÃ©ho a ekonomickÃ©ho)
kapitÃ¡lu do vymedzenÃ©ho
prostredia.
2.2.2. DÃ´sledky socialistickej etapy vÃ½voja v urbanizme a v sprÃ¡vanÃ sa
človeka v
krajine
Etapa socialistickÃ©ho vÃ½voja na ÃºzemÃ Slovenska predstavovala veľmi
intenzÃvnu a
centralizovanÃº industrializÃ¡ciu a kolektivizÃ¡ciu, v spojenÃ s veľmi rÃ½chlou
a kvalitatÃvne
oslabenou urbanizÃ¡ciou a so spriemyselňovanÃm poľnohospodÃ¡rstva (vzťah
ku kapitole č. 14
Agendy 21) - procesom tzv. približovania dediny mestu. UrbanizačnÃ© procesy
boli
v porovnanÃ so zÃ¡padnou EurÃ³pou oneskorenÃ© a dopĺňala ich
ideologizÃ¡cia života spoločnosti,
prikazovacÃ centralistickÃ½ systÃ©m riadenia s vylÃºčenÃm individuality a
autentickosti
(originality) človeka a jeho environmentu.
VÃ½sledok tohto vÃ½voja vyznel veľmi nepriaznivo do narušenej prirodzenej
sociÃ¡lnej
štruktÃºry spoločnosti, nežiadÃºcej štruktÃºry a kvality kultÃºrneho,
spoločenskÃ©ho a politickÃ©ho
života s neprirodzenÃ½m centralistickÃ½m systÃ©mom verejnej sprÃ¡vy a
organizÃ¡ciou
hospodÃ¡rskych činnostÃ bez ohľadu na miestny a regionÃ¡lny potenciÃ¡l a
charakter prostredia.
Došlo pritom k vÃ½raznÃ©mu poškodeniu životnÃ©ho prostredia (vzťah ku
kapitole č. 7 Agendy
21), tradičnÃ½ch foriem osÃdlenia (urbÃ¡nnej i rurÃ¡lnej štruktÃºry-

preľudnenÃ© mestÃ¡ a
demograficky zdevastovanÃ© obce), architektonickej objektovej skladby
(preferovanie
monofunkčnej uniformovanej priemyselnej a bytovej vÃ½stavby krÃ¡tkodobej
životnosti a
vysokej energetickej nÃ¡ročnosti v protiklade k pÃ´vodnej postupne
likvidovanej štruktÃºre,
najmÃ¤ historickÃ½ch jadier miest a obcÃ), prirodzenej sociÃ¡lnej štruktÃºry
obyvateľstva (bohatÃ¡,
strednÃ¡ a chudobnÃ¡ vrstva). ZnÃženie sociÃ¡lneho, kultÃºrneho a
environmentÃ¡lneho vedomia
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viedlo k postupnej vnÃºtornej izolÃ¡cii a pasivite vÃ¤čšiny obyvateľov, čo sa
premietlo aj do ich
nevhodnÃ©ho sprÃ¡vania sa v krajine, ktorÃ¡ bola “všetkÃ½ch, aj nikoho”.
2.2.3. Obnovenie sÃdelnej identity a urbanizačnÃ© procesy na konci 20.
storočia
Koniec 20. storočia charakterizovala obnova prirodzenÃ½ch vzťahov v osÃdlenom prostredÃ.
Začal sa proces obnovenia autonÃ³mie obcÃ a ich sÃdelnej identity ako dÃ
´ležitej sÃºčasti
demokratickej spoločnosti. TÃ½m sa vytvoril predpoklad k vzÃ¡jomne
vÃ½hodnej spoluprÃ¡ci obcÃ
v rÃ¡mci mikroregiÃ³nov. VÃ½sledkom obnovy obecnÃ©ho zÃ¡kladu sÃdelnej
štruktÃºry je vytvorenie
podmienok na obnovenie sociÃ¡lneho kapitÃ¡lu v jednotlivÃ½ch sÃdlach,
mikroregiÃ³noch a
regiÃ³noch. Zveľaďovanie tohto kapitÃ¡lu podporuje TUR (kapitola 7 Agendy 21
- Podpora
trvalo udržateľnÃ©ho rozvoja ľudskÃ½ch sÃdiel).
DynamickÃ½ charakter politickÃ½ch, ekonomickÃ½ch a sociÃ¡lnych zmien na
konci 20. storočia
vo vidieckom (rurÃ¡lnom) prostredÃ priniesol niektorÃ© javy, ktorÃ© sÃº
vÃ¤čšinou vnÃmanÃ© ako
negatÃvne. JednÃ¡ sa najmÃ¤ o zmeny migračnÃ½ch pohybov (narastajÃºcu
depopulÃ¡ciu v
marginÃ¡lnych regiÃ³noch), Ãºpadok poľnohospodÃ¡rstva z hľadiska
zamestnanosti i produkcie,
zmeny v hodnotÃ¡ch a vo vnÃmanÃ vzťahu k využitiu zeme, pokles vÃ½znamu
verejnej dopravy.
Nepripravenosť veľkej časti vidieckeho obyvateľstva na zmeny a dynamika
tÃ½chto zmien
roztvorili priepasť medzi technickou a hospodÃ¡rskou strÃ¡nkou modernizÃ¡cie
a medzi
kultÃºrnymi a sociÃ¡lnymi procesmi. Na druhej strane sa objavujÃº signÃ¡ly
možnÃ©ho oživenia
vidieka - nÃ¡vrat obyvateľstva na vidiek, najmÃ¤ v zÃ¡zemÃ miest,
zvÃ½šenÃ¡ zamestnanosť vo
vÃ½robnom sektore a sektore služieb, prechod na novÃ© stratÃ©gie
hospodÃ¡renia rodÃn, ako aj inÃ©
pozitÃva (samozÃ¡sobiteľstvo, zručnosť, konzumentskÃ¡ skromnosť, schopnosť

kombinovať
rÃ´zne zdroje prÃjmov, pretrvÃ¡vajÃºca rodina, susedskÃ¡ vÃ½pomoc, miera
sociÃ¡lnej kontroly).
VÃ½voj sÃºčasnÃ©ho urbÃ¡nneho prostredia charakterizuje spomalenie rastu
podielu
mestskÃ©ho obyvateľstva (56,7% - 1991, 57,0% - 1998), zmeny v jeho
demografickÃ½ch
ukazovateľoch, narastajÃºci vÃ½znam služieb v mestÃ¡ch a formovanie sa
komplexnÃ½ch
urbÃ¡nnych regiÃ³nov so sprievodnÃ½m rastom vÃ½znamu cestnej dopravy.
Okrem negatÃvnych
javov (zvÃ½šenÃ½ vÃ½skyt sociÃ¡lno-patologickÃ½ch javov, prejavy
konzumnej spoločnosti, strata
sociÃ¡lnej kontroly, starnutie obyvateľstva, environmentÃ¡lne a dopravnÃ©
problÃ©my, ...) celkovÃ©
spomaľovanie kvantitatÃvne orientovanej urbanizÃ¡cie vytvÃ¡ra podmienky pre
kvalitatÃvne
orientovanÃ½ rozvoj mestskÃ½ch sÃdiel (lepšie bÃ½vanie a služby,
racionÃ¡lne využitie zeme,
zvÃ½šenÃ¡ estetickÃ¡ Ãºroveň prostredia, mestskÃ½ život, stabilizÃ¡cia
mestskej populÃ¡cie).
SÃºčasnÃº situÃ¡ciu na ÃºzemÃ Slovenska možno charakterizovať čiastočne
ako konflikt medzi
urbÃ¡nnym prostredÃm a rurÃ¡lnym prostredÃm, ktorÃ½ sa prejavuje vo
viacerÃ½ch oblastiach spoločensko-kultÃºrnej, politickej a ekonomickej. PrebiehajÃºce štrukturÃ¡lne
hospodÃ¡rske
zmeny, spojenÃ© so zvÃ½raznenÃm rozdielov vo vybavenosti technickou a
sociÃ¡lnou
infraštruktÃºrou, podporenÃ© špecifickÃ½mi geografickÃ½mi podmienkami,
prispievajÃº k
prehlbovaniu medziregionÃ¡lnych rozdielov a k formovaniu marginÃ¡lnych a
jadrovÃ½ch
regiÃ³nov. SociÃ¡lna marginalizÃ¡cia sa vÃ½razne prejavuje v sociÃ¡lnych
priestoroch (tzv.
problÃ©movÃ½ch regiÃ³noch) s nÃzkou hospodÃ¡rskou a sociÃ¡lnou Ãºrovňou
a s vysokou mierou
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nezamestnanosti, kde sa priestorovo kumulujÃº procesy sociÃ¡lnej recesie.
SituÃ¡cia si vyžaduje
demarginalizÃ¡ciu spoločnosti na zÃ¡klade individuÃ¡lneho prÃstupu k
jednotlivÃ½m regiÃ³nom.
RegionÃ¡lna politika štÃ¡tu reaguje na uvedenÃ© problÃ©my v Integrovanom
plÃ¡ne
regionÃ¡lneho a sociÃ¡lneho rozvoja SR (NÃ¡rodnej rozvojovej stratÃ©gii z
27.10.1999)
zameranÃ©ho na zlepšenie kvality života občanov a sociÃ¡lnu sÃºdržnosť
spoločnosti, ako aj
vytvorenie podmienok pre TUR SR, posilnenie rastu prÃjmu a tvorby
pracovnÃ½ch prÃležitostÃ.
ZÃ¡mer sa premieta do viacerÃ½ch zÃ¡kladnÃ½ch cieľov - zvÃ½šiť hrubÃ½

domÃ¡ci produkt na
obyvateľa na Ãºroveň blÃzku priemeru štÃ¡tov EÃš, vyrovnať regionÃ¡lne
rozdiely a zlepšiť
životnÃ© prostredie, posilniť sociÃ¡lnu sÃºdržnosť a sociÃ¡lny kapitÃ¡l, zaviesť a
stabilizovať
efektÃvne inštitucionÃ¡lne a regionÃ¡lne usporiadanie SR. VlÃ¡da SR uznesenÃm č. 923/1999
k tomuto plÃ¡nu schvÃ¡lila regionÃ¡lne členenie pre realizÃ¡ciu plÃ¡nu
regionÃ¡lneho sociÃ¡lneho
rozvoja a čerpanie pomoci Phare 2000. Išlo o Slovensko - vÃ½chod
(PrešovskÃ½, KošickÃ½ a
BanskobystrickÃ½ kraj), Slovensko - severozÃ¡pad (ŽilinskÃ½ a Trenčiansky
kraj), Slovensko juhozÃ¡pad (Nitriansky a TrnavskÃ½ kraj), pričom v rÃ¡mci krajov sa prioritou
stanÃº zaostÃ¡vajÃºce
okresy s dÃ´razom na regiÃ³n Slovensko - vÃ½chod. Na rozvoj regiÃ³nov sa
zameral NÃ¡rodnÃ½
plÃ¡n regionÃ¡lneho rozvoja SR, prijatÃ½ uznesenÃm vlÃ¡dy SR z 15. marca
2001 č.240.
2.2.4. BÃ½vanie, bytovÃ¡ vÃ½stavba, obnova bytov a stavebnÃ©ho fondu
Najviditeľnejšou činnosťou človeka v environmente je stavebnÃ¡ činnosť, ktorÃ¡
sÃºvisÃ
nielen s uspokojovanÃm zÃ¡kladnej potreby bÃ½vania, ale aj s rozvÃjanÃm
doplňujÃºcich funkciÃ
(kultÃºrnych, sociÃ¡lnych, environmentÃ¡lnych). StavebnÃ¡ činnosť priamo
sÃºvisÃ s využÃvanÃm
prÃrodnÃ½ch zdrojov, s pretvÃ¡ranÃm životnÃ©ho prostredia človeka, so
zachovÃ¡vanÃm alebo
naopak s poškodzovanÃm až ničenÃm kultÃºrneho dedičstva a prÃrodnÃ©ho
dedičstva.
Rozvoj alebo stagnÃ¡cia stavebnej vÃ½roby a činnostÃ, priamo ovplyvňuje rast
a vÃ½voj sÃdiel a
sÃdelnÃ½ch štruktÃºr. Byt/dom poskytuje sociÃ¡lnu istotu a je hlavnÃ½m
predpokladom pre
fungovanie rodiny a domÃ¡cnosti. KÃºpa, Ãºdržba alebo obnova domu, alebo
bytu, je dnes
najvÃ¤čšou životnou investÃciou bežnÃ©ho občana. V dÃ´sledku
transformÃ¡cie nÃ¡rodnÃ©ho
hospodÃ¡rstva z centrÃ¡lne riadenej ekonomiky na trhovÃº ekonomiku došlo po
roku 1990
k vÃ½raznÃ½m zmenÃ¡m v bytovej vÃ½stavbe. V roku 1991 vlÃ¡da SR
rozhodla o ukončenÃ
prÃpravy, realizÃ¡cie a financovania komplexnej bytovej vÃ½stavby. V roku
1993 došlo v
vÃ½raznÃ©mu znÃženiu financovania bytovej vÃ½stavby, v ďalšÃch rokoch
neboli na financovanie
vÃ½stavby stavieb bÃ½valej KBV vyčleňovanÃ© takmer žiadne prostriedky s
vÃ½nimkou vÃ½stavby
zÃ¡kladnÃ½ch škÃ´l. CentrÃ¡lne financovanie prestalo a novÃ© nÃ¡stroje
financovania ešte nezačali
pÃ´sobiť.
Ãštlm vo financovanÃ bytovej vÃ½stavby sa prejavil aj na počte

novopostavenÃ½ch bytov.
KÃ½m v roku 1990 sa dokončilo ešte vo všetkÃ½ch formÃ¡ch vÃ½stavby 24
705 bytov, v roku 1993
to bolo už len 14 024 bytov a v roku 1995 len 6 157 bytov (24,9% z bytov
dokončenÃ½ch v
roku 1990). Ešte vÃ½raznejšÃ pokles nastal v novej vÃ½stavbe bytov. KÃ½m v
roku 1990 sa začalo
s vÃ½stavbou 37 883 bytov, v roku 1992 s vÃ½stavbou len 6 771 bytov a v
roku 1994 už iba
3 809 bytov. Pritom v rozhodujÃºcej miere sa začÃnali stavať byty do vlastnÃctva občanov. Pre
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porovnanie - v rokoch 1981 až 1988 sa odovzdalo celkom 278 363 bytov,
kÃ½m v rokoch
1991-1998 sa dokončilo len 85 741 bytov.
VlÃ¡da SR schvÃ¡lila v roku 1994 prvÃº koncepciu štÃ¡tnej bytovej politiky na
roky 19942000. V roku 1995 schvÃ¡lila novÃº ”Koncepciu štÃ¡tnej bytovej politiky do roku
2000”, ktorÃ¡
určila zÃ¡kladnÃ© ciele v rozvoji bÃ½vania do roku 2000 a postupovÃ© kroky
na ich dosiahnutie.
Tiež definovala ekonomickÃ© nÃ¡stroje podpory rozvoja bÃ½vania tak, aby pÃ
´sobili komplexne
v oblasti subvenčnej, Ãºverovej a daňovej politiky.
Od počiatku 90-tych rokov sa začali postupne vytvÃ¡rať ekonomickÃ© nÃ¡stroje
najmÃ¤ v
oblasti Ãºverovej politiky, ktorÃ¡ však nesie aj prvky subvenčnej politiky,
nakoľko vo všetkÃ½ch
troch postupne zavÃ¡dzanÃ½ch ÃºverovÃ½ch systÃ©moch zameranÃ½ch na
podporu rozvoja bÃ½vania
sÃº využÃvanÃ© štÃ¡tne dotÃ¡cie. Toto napojenie je buď priame (ŠtÃ¡tny fond
rozvoja bÃ½vania,
stavebnÃ© sporenie) alebo nepriame (hypotekÃ¡rne Ãºvery). Oblasť Ãºverovej
politiky štÃ¡tu sa
vytvÃ¡rala so zavÃ¡dzanÃm najmÃ¤ tÃ½chto systÃ©mov financovania bytovej
vÃ½stavby - systÃ©mu
stavebnÃ©ho sporenia, štÃ¡tnej podpory rozvoja bÃ½vania a hypotekÃ¡rnych
Ãºverov. V rÃ¡mci
financovania bytovej vÃ½stavby je nevyhnutnÃ© spomenÃºť aj Ãºhrady
majetkovej ujmy štÃ¡tom za
Ãºvery poskytnutÃ© na vÃ½stavbu družstevnÃ½ch bytov. TÃ¡to
majetkovÃ¡ ujma predstavovala v
rokoch 1995-1998 čiastku 5 401,6 mil. Sk.
ŠtatistickÃ© Ãºdaje o počte dokončenÃ½ch a začatÃ½ch bytov potvrdzujÃº, že
od roku 1996
nastÃ¡va postupnÃ© oživenie bytovej vÃ½stavby. V roku 1996 sa vo
všetkÃ½ch formÃ¡ch
dokončilo 6 257 bytov, v roku 1997 7 172 bytov, v roku 1998 už 8 234 bytov a
v I. polroku
1999 celkom 4 191 bytov. Priaznivejšie sÃº Ãºdaje o začatÃ vÃ½stavby bytov,
keď v roku 1996

orgÃ¡ny životnÃ©ho prostredia vydali stavebnÃ© povolenia na 6 443 bytov a v
roku 1998 až na
16 857 bytov. Na znÃženom počte začatÃ½ch stavieb v I. polroku 1999, kedy
sa začalo stavať
5 461 bytov (62,4% z I. polroku 1998) sa odrazil nedostatok finančnÃ½ch
prostriedkov
v ŠtÃ¡tnom fonde rozvoja bÃ½vania v roku 1998. NedostatočnÃ© zdroje
vzbudzujÃº obavy, že
nepriaznivÃ¡ tendencia v začÃnanÃ vÃ½stavby bytov bude pravdepodobne
pokračovať.
Zo štruktÃºry vlastnÃckych foriem dokončovanÃ½ch bytov je zrejmÃ©, že
prevažnÃ¡ časť
vÃ½stavby bytov sa presunula do sÃºkromnej formy vlastnÃctva, pričom sa v
nej od roku 1992
každoročne dokončilo viac ako 50% bytov a v roku 1998 až 74,7% bytov. Je to
zÃ¡sadnÃ¡
zmena štruktÃºry vÃ½stavby oproti obdobiu pred rokom 1990, kedy podiel
bytov vo vlastnÃctve
fyzickÃ½ch osÃ´b predstavoval cca 1/3 vÃ½stavby, ďalšie dve tretiny tvorili
družstevnÃ© a štÃ¡tne
byty.
Na Slovensku bolo v roku 1991 pri sčÃtanÃ 988 554 domov, z toho 789 650
rodinnÃ½ch
domov. Počet bytov dosiahol 1 769 307, z toho v rodinnÃ½ch domoch 812 430.
Počet objektov
určenÃ½ch na rekreÃ¡ciu bol 21 116. V roku 1996 bolo na Slovensku 508 544
jednobytovÃ½ch
rodinnÃ½ch domov, 44 938 dvoj a viac bytovÃ½ch rodinnÃ½ch domov a 1 730
268 bytov.
Približne polovica bytovÃ©ho fondu na ÃºzemÃ Slovenska je v rodinnÃ½ch
domoch s pomerne
slušnÃ½m štandardom veľkosti a vybavenia, druhÃ¡ polovica sa nachÃ¡dza v
bytovÃ½ch domoch,
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ktorÃ½ch kvalita je veľmi nerovnomernÃ¡ a značnÃ¡ časť najmÃ¤ v dÃ´sledku
použitej technolÃ³gie a
zanedbÃ¡vanej Ãºdržby chÃ¡tra.
Z veľkostnej štruktÃºry postavenÃ½ch bytov vyplÃ½va, že takmer 80% bytov
tvoria byty troj
a viac izbovÃ©. Na tomto vysokom zastÃºpenÃ sa podieľajÃº najmÃ¤
viacizbovÃ© rodinnÃ© domy,
ktorÃ© realizujÃº prevažne vyššie prÃjmovÃ© skupiny obyvateľstva.
VÃ½stavba rodinnÃ½ch domov
mÃ¡ aj rozhodujÃºci vplyv na veľkosť priemernej obytnej a podlahovej plochy
bytu. V I.
polroku 1999 dosiahla priemernÃ¡ obytnÃ¡ plocha bytu hodnotu 80,1 m2 a
priemernÃ¡ podlahovÃ¡
plocha 134,9 m2 (u dokončenÃ½ch bytov, kde investormi boli obce dosiahla
priemernÃ¡
podlahovÃ¡ plocha bytu v I. polroku 1999 len 56,1 m2 a obytnÃ¡ 39,1 m2). Obce
v rÃ¡mci svojich

finančnÃ½ch možnostÃ stavajÃº prevažne menšie jednoizbovÃ© a
dvojizbovÃ© byty, ktorÃ½mi riešia
hlavne naliehavÃ© prÃpady bÃ½vania mladÃ½ch rodÃn a začÃnajÃºcich
domÃ¡cnostÃ.
V bytovÃ½ch domoch postavenÃ½ch hromadnÃ½mi formami vÃ½stavby
bÃ½va viac ako 50%
občanov SR. SociÃ¡lna skladba vlastnÃkov bytov dnes nevytvÃ¡ra dobrÃ©
predpoklady pre
zvlÃ¡dnutie nÃ¡ročnejšÃch oprÃ¡v. ŠpecifickÃº pozornosť si vyžaduje bÃ½vanie
RÃ³mov.
Na Slovensku pretrvÃ¡va predovšetkÃ½m v strednÃ½ch a veľkÃ½ch mestÃ¡ch
nedostatok bytov,
ktorÃ½ z hľadiska TUR regiÃ³nov patrÃ k negatÃvnym javom (spomaľuje
mobilitu obyvateľstva a
zhoršuje podmienky zamestnanosti obyvateľov). S nedostatkom bytov sÃºvisÃ
aj Ãºbytok
bytovÃ©ho fondu spÃ´sobenÃ½ chÃ¡tranÃm bytov, ich zlučovanÃm alebo
zmenou na nebytovÃ©
(napr. komerčnÃ©) priestory, a veľkÃ½ počet neobÃ½vanÃ½ch bytov.
OdhadovanÃ½ počet
prÃ¡zdnych neobÃ½vanÃ½ch bytov dosahuje 5% až 9%. Potreba bytov na
Slovensku pritom
dosahuje 180-300 tisÃc bytov, pričom osobitne dÃ´ležitÃ© je zabezpečenie
bÃ½vania pre sociÃ¡lne
slabÃ© skupiny obyvateľov a pre skupiny so špeciÃ¡lnymi potrebami (napr. pre
telesne
postihnutÃ½ch). S nedostatkom bytov sÃºvisÃ aj pokles prÃrastku populÃ¡cie a
pokles
uzatvÃ¡ranÃ½ch manželstiev.
Pomerne mladÃ½ bytovÃ½ fond (v priemere 36 rokov) z obdobia rokov 19461996 zaberÃ¡ až
83% (priemer v EurÃ³pe dosahuje okolo 70%). Z hľadiska vybavenosti je jeho
kvalita pomerne
vysokÃ¡. Viac ako 75% bytov mÃ¡ ÃºstrednÃ© kÃºrenie a viac ako polovicu z
nich pripojili na
štÃ¡tnu plynovÃº sieť. Takmer 90% bytovÃ©ho fondu mÃ¡ kÃºpeľňu alebo
sprchu. Oproti inÃ½m
krajinÃ¡m je u nÃ¡s v priemere menšÃ počet bytovÃ½ch jednotiek na počet
obyvateľov oproti
vyspelejšÃm krajinÃ¡m. ZÃ¡roveň mÃ¡me vÃ¤čšÃ podiel bytov s menšou
podlahovou plochou ako je
priemer v inÃ½ch eurÃ³pskych krajinÃ¡ch.
Doposiaľ sa nezvÃ½hodňuje bÃ½vanie na vidieku (vzťah ku kapitole č. 31
Agendy 21),
najmÃ¤ v ekonomicky slabšÃch alebo zaostalÃ½ch regiÃ³noch, čo brÃ¡ni
migrÃ¡cii obyvateľstva na
vidiek (vzťah ku kapitole č. 14 Agendy 21) alebo aspoň spomaleniu ich odchodu
do miest.
ObÃ½vanosť existujÃºceho bytovÃ©ho fondu na vidieku tvorÃ pritom
kľÃºčovÃ½ predpoklad pre
zabezpečenie TUR vidieckych sÃdiel (vytvÃ¡ra dostatočnÃ½ sociÃ¡lny kapitÃ¡l
pre Ãºdržbu, obnovu

a zhodnocovanie sÃdiel).
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2.2.5.1.ÃšzemnÃ½ rozvoj, ÃºzemnÃ© plÃ¡novanie a stavebnÃ½ poriadok regulÃ¡cia činnostÃ
človeka v krajine
V roku 2000 NÃ¡rodnÃ¡ rada SR po prvÃ½ raz uzÃ¡konila definÃciu
ÃºzemnÃ©ho rozvoja ako
“rozvoja, ktorÃ½ trvalo udržateľnÃ½m spÃ´sobom uspokojuje zÃ¡kladnÃ©
životnÃ© potreby ľudÃ
v krajine, pričom neznižuje jej diverzitu, zabezpečuje optimÃ¡lne priestorovÃ©
usporiadanie a
funkčnÃ© využÃvanie Ãºzemia, environmentÃ¡lnu bezpečnosť a odolnosť
stavieb a zariadenÃ,
tvorbu a zachovanie ÃºzemnÃ©ho systÃ©mu ekologickej stability, šetrnÃ©
využÃvanie prÃrodnÃ½ch
zdrojov, ochranu prÃrodnÃ©ho a kultÃºrneho dedičstva”.
ÃšzemnÃ© plÃ¡novanie sa stalo zÃ¡kladnÃ½m nÃ¡strojom štÃ¡tnej
environmentÃ¡lnej politiky,
ktorÃ½ “sÃºstavne a komplexne rieši priestorovÃ© usporiadanie a funkčnÃ©
využÃvanie Ãºzemia,
určuje jeho zÃ¡sady, navrhuje vecnÃº a časovÃº koordinÃ¡ciu činnostÃ
ovplyvňujÃºcich životnÃ©
prostredie, ekologickÃº stabilitu, kultÃºrne hodnoty Ãºzemia, ÃºzemnÃ½ rozvoj
a tvorbu krajiny
v sÃºlade s princÃpmi TUR”. KÃ½m regionÃ¡lne plÃ¡novanie sa zameriava na
rozvoj
ekonomickÃ½ch a sociÃ¡lnych zdrojov (dopyt so snahou prekonať limity),
ÃºzemnÃ©
(priestorovÃ©) plÃ¡novanie vymedzuje environmentÃ¡lne optimÃ¡lne fyzickÃ©
rozmiestnenie
objektov a činnostÃ v krajine (ponuka vyplÃ½vajÃºca z Ãºnosnosti Ãºzemia a s
určenÃm limitov) –
“vytvÃ¡ra predpoklady pre trvalÃ½ sÃºlad všetkÃ½ch činnostÃ v krajine s
osobitnÃ½m zreteľom na
starostlivosť o životnÃ© prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnovÃ¡hy a
zabezpečenie TUR, na
šetrnÃ© využÃvanie prÃrodnÃ½ch zdrojov a na zachovanie hodnÃ´t prÃrodnÃ©ho a kultÃºrneho
dedičstva”.
ModernÃ© ÃºzemnÃ© plÃ¡novanie by malo vychÃ¡dzať z integrÃ¡cie poznatkov
viacerÃ½ch
vednÃ½ch disciplÃn (filozofia, sociolÃ³gia, histÃ³ria, archeolÃ³gia, etnografia,
environmentolÃ³gia,
architektonickÃ¡ a urbanistickÃ¡ tvorba, ekolÃ³gia a inÃ© prÃrodovednÃ©
disciplÃny). Do procesu
ÃºzemnÃ©ho plÃ¡novania by mali byť zapojenÃ© zainteresovanÃ© občianske
združenia a
mimovlÃ¡dne organizÃ¡cie (vzťah ku kapitole č. 27 Agendy 21). Okrem
ÃºzemnÃ©ho plÃ¡novania
sa na miestnej Ãºrovni vyžÃva aj metodika kultÃºrnej, historickej a spoločenskej
topografie

(KHST). HlavnÃ½m cieľom jej interdisciplinÃ¡rneho prÃstupu je obnoviť a
zachovať vzÃ¡jomnÃº
harmÃ³niu človeka a prostredia, ktorÃ© sÃºčasne užÃva a spravuje. UrčujÃºcou
myšlienkou je
predpoklad uznania historickosti životnÃ©ho prostredia a nevyhnutnosti
obnovy prirodzenej
kontinuity vÃ½voja na zÃ¡klade rešpektovania hodnÃ´t a určujÃºcich
vlastnostÃ prostredia. KHST
identifikuje potenciÃ¡l prirodzenej angažovanosti človeka k okolitÃ©mu
prostrediu. Pri
spracovanÃ Ãºzemno-plÃ¡novacej dokumentÃ¡cie navrhuje postupovať v
logickÃ½ch krokoch
v sÃºlade so zÃ¡sadami TUR – t.j. realizovať analÃ½zy (so zÃ¡merom zmapovať
zdroje, javy a
potenciÃ¡ly v riešenom ÃºzemÃ), vyhodnotiť ich a stanoviť kritÃ©riÃ¡, limity a
rozvojovÃ©
potenciÃ¡ly, určiť priority, definovať nÃ¡stroje na realizÃ¡ciu, vypracovať
sektorovÃ© a ÃºzemnÃ©
stratÃ©gie, vytvoriť a zaviesť systÃ©m prÃ¡vnych predpisov, kontroly,
vyhodnocovania a
zabezpečovania TUR v ÃºzemÃ.
Aby sa zabezpečilo optimÃ¡lne využÃvanie pozemkov, reÃ¡lne finančnÃ© krytie
obstarÃ¡vania,
spracÃºvania a uplatňovania ÃºzemnoplÃ¡novacej dokumentÃ¡cie (vzťah ku
kapitole č. 33
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Agendy 21), ktorÃ¡ by mala byť vÃ½sledkom priamej konfrontÃ¡cie požiadaviek
všetkÃ½ch
zainteresovanÃ½ch subjektov (architektov, ekonÃ³mov, sociolÃ³gov,
environmentalistov,
investorov a predovšetkÃ½m občanov) s reÃ¡lnymi podmienkami ÃºzemÃ. V
nich zÃ¡roveň často
ostÃ¡vajÃº dlhodobo neriešenÃ© vlastnÃcke vzťahy k pÃ´de. KatastrÃ¡lne
Ãºrady sÃº v sÃºčasnosti (až
na niektorÃ© vÃ½nimky) procedurÃ¡lne a personÃ¡lne neschopnÃ© plniť svoju
Ãºlohu v pozemkovej a
vlastnÃcko-prÃ¡vnej politike. Oživenie bytovej vÃ½stavby, obnovy kultÃºrnych
pamiatok a
budovanie občianskej vybavenosti značne zÃ¡visÃ od zatraktÃvnenia tohto
sektoru pre
sÃºkromnÃ½ch investorov za primeranej motivačnej a stimulačnej podpory zo
strany štÃ¡tu a
samosprÃ¡vy (vzťah ku kapitole č. 28 Agendy 21). To platÃ rovnako pre
finančnÃ© inštitÃºcie,
ako aj stavebnÃ© a investorskÃ© firmy. Tieto subjekty sa riadia
predovšetkÃ½m podnikateľskÃ½mi
zÃ¡mermi. Preto sa tÃ¡to vÃ½stavba a obnova musÃ stať ziskovou
podnikateľskou činnosťou so
stabilnÃ½mi podmienkami. Pre vytvorenie dobrÃ½ch vzťahov a motivujÃºceho
prostredia je
dÃ´ležitÃ¡ prosperita vlastnÃkov (primeranosť, dostatočnosť v životnej Ãºrovni),

ako aj
hospodÃ¡rsky rozvoj, prosperita a stabilita miest a obcÃ. Predpokladom
odstrÃ¡nenia
negatÃvnych vplyvov vÃ½stavby a chÃ½b oblastnÃ©ho (regionÃ¡lneho)
plÃ¡novania z minulosti a
zabezpečenia environmentÃ¡lne vhodnej a bezpečnej vÃ½stavby (obnovy) v
budÃºcnosti je
dÃ´slednÃ© uplatnenie stavebnÃ©ho poriadku. Jeho vynucovanie zo strany
orgÃ¡nov životnÃ©ho
prostredia sa utlmilo po roku 1996, keď zanikli okresnÃ© Ãºrady životnÃ©ho
prostredia a obvodnÃ©
Ãºrady životnÃ©ho prostredia. K zlepšeniu situÃ¡cie a zavedeniu zÃ¡konnosti
by malo prospieť
opÃ¤tovnÃ© osamostatnenie miestnej štÃ¡tnej sprÃ¡vy pre životnÃ©
prostredie podľa nÃ¡vrhu, ktorÃ½
predložilo Ministerstvo životnÃ©ho prostredia SR na rokovanie vlÃ¡dy SR ešte v
roku 2000.
VÃ½znamnÃº pozitÃvnu Ãºlohu mÃ´že v tomto smere zohrať od 1. jÃºla 2001 v
rÃ¡mci Slovenskej
inšpekcie životnÃ©ho prostredia uzÃ¡konenÃ¡ inšpekcia ÃºzemnÃ©ho
plÃ¡novania a stavebnÃ©ho
poriadku. V neposlednej miere by malo Ãsť o posilnenie dozoru zo strany
samosprÃ¡v a
mimovlÃ¡dnych organizÃ¡ciÃ, ako aj verejnej kontroly. OdstrÃ¡nenie “čiernych”
stavieb by sa
malo stať samozrejmosťou.
2.2.6. PrekÃ¡žky TUR sÃdiel
ExistujÃºca sÃdelnÃ¡ štruktÃºra Slovenska a miera urbanizÃ¡cie vytvÃ¡ra
dobrÃ© predpoklady pre
využitie ÃºzemnÃ©ho potenciÃ¡lu krajiny pre TUR SR. Vzhľadom k tomu, že sÃdlo (vzťah ku
kapitole č. 7 Agendy 21) je zÃ¡kladnÃ¡ jednotka pre posudzovanie TUR
(odvodene aj pre
posudzovanie TUR komunity a regiÃ³nu) je racionÃ¡lne hospodÃ¡renie s prÃrodnÃ½mi, kultÃºrnymi
a ekonomickÃ½mi zdrojmi a ľudskÃ½m potenciÃ¡lom na miestnej Ãºrovni
kľÃºčom k zabezpečeniu
TUR.
Medzi obmedzujÃºce faktory brzdiace TUR sÃdiel, bytovÃº vÃ½stavbu, efektÃvne využÃvanie
stavebnÃ©ho fondu, dynamiku stavebnej činnosti a zÃ¡ujmy ochrany prÃrody a
krajiny, ako aj
pamiatkovÃ©ho fondu SR, patrÃ:
• ÃºzemnÃ© plÃ¡novania nedostatočne zohľadnenÃ© s princÃpmi a
kritÃ©riami TUR,
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• porušovanie stavebnÃ©ho poriadku a oslabenÃ© vynucovanie zÃ¡konnosti v
Ãºzemnom
plÃ¡novanÃ a stavebnom poriadku ako hlavnÃ½ch nÃ¡strojov štÃ¡tnej
environmentÃ¡lnej politiky

a zabezpečenia TUR v krajine,
• nedoriešenÃ© majetkovo-prÃ¡vne vzťahy k nehnuteľnostiam,
• zdĺhavÃ© procesy majetkovo-prÃ¡vneho vysporiadania dedičstiev a prevodov
vlastnÃctva
nehnuteľnostÃ,
• zdĺhavÃ¡ činnosť niektorÃ½ch katastrÃ¡lnych Ãºradov a stavebnÃ½ch Ãºradov
po zrušenÃ
samostatnosti ich miestnych orgÃ¡nov štÃ¡tnej sprÃ¡vy ,
• neprehľadnÃ½ systÃ©m evidencie disponibilnÃ©ho bytovÃ©ho a
pamiatkovÃ©ho fondu, hodnÃ´t
kultÃºrneho dedičstva a prÃrodnÃ©ho dedičstva v krajine, ako aj
pozemkovÃ©ho fondu,
sťažujÃºci rozhodovacÃ proces,
• nevhodnÃ© prerozdeľovanie verejnÃ½ch zdrojov a dani medzi štÃ¡tom a
samosprÃ¡vou (vzťah
ku kapitole č. 28 Agendy 21),
• nevyjasnenÃ© otÃ¡zky realizÃ¡cie a udržateľnej vlastnÃckej štruktÃºry
technickej infraštruktÃºry,
najmÃ¤ zodpovednosti za budovanie, vlastnÃctvo a sprÃ¡vu inžinierskych sietÃ,
• nedostatok zainvestovanÃ½ch pozemkov a technickej infraštruktÃºry,
• regulÃ¡cia cien nÃ¡jomnÃ©ho a bytovÃ½ch služieb,
• prÃ¡vna Ãºprava nÃ¡jomnÃ©ho vzťahu znevÃ½hodňujÃºca vlastnÃka
nehnuteľnosti,
• nedoriešenÃ¡ pomoc sociÃ¡lne odkÃ¡zanÃ½m občanom a vlastnÃkom
ohrozenÃ½ch kultÃºrnych
pamiatok,
• chÃ½bajÃºce prostriedky na obnovu a Ãºdržbu chÃ¡trajÃºceho stavebnÃ©ho
fondu, najmÃ¤
pamiatkovÃ©ho fondu,
• nedostatočnÃ© presadzovanie verejnÃ©ho zÃ¡ujmu; chÃ½bajÃºce
porozumenie a vedomie
udržateľnÃ½ch princÃpov obstarÃ¡vania, financovania a Ãºdržby verejnÃ½ch a
sÃºkromnÃ½ch
statkov,
• nerozvinutÃ© formy komerčnÃ©ho Ãºverovania bytovej vÃ½stavby,
rozvojovÃ½ch aktivÃt,
chÃ½bajÃºci dlhodobÃ½ kapitÃ¡l,
• chÃ½bajÃºca integrovanÃ¡ urbanistickÃ¡, pamiatkÃ¡rska a environmentÃ¡lna
prax a plÃ¡novanie
(vzťah ku kapitole č. 8 Agendy 21).
Pre zabezpečenie TUR sÃdelnÃ½ch komunÃt je potrebnÃ© dosiahnuť najmÃ¤:
• do určitej miery sebestačnosť miestnych a ÃºzemnÃ½ch finančnÃ½ch
systÃ©mov (vzťah ku
kapitole č. 33 Agendy 21), t.j. na jednej strane ich vÃ¤čšiu participÃ¡ciu na
daniach a na
druhej znižovanie miery dotÃ¡cii,
• spravodlivosť, stabilnosť pre dlhšie časovÃ© obdobie, efektÃvnosť podpory
vÃ½konnosti
miestnej a regionÃ¡lnej ekonomiky,
• prerozdeľovanie zdrojov v zÃ¡ujme sÃºladu medzi potrebami a zdrojmi

miestnej a Ãºzemnej
samosprÃ¡vy (vzťah ku kapitole č. 28 Agendy 21),
• administratÃvnu nenÃ¡ročnosť, prehľadnosť a jednoduchosť z hľadiska
kontroly.
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2.3. KultÃºrne dedičstvo, historickÃ© štruktÃºry krajiny a
pamiatkovÃ½ fond
2.3.1. Hodnota a potenciÃ¡l kultÃºrneho dedičstva
Pod pojmom kultÃºrne dedičstvo, ktorÃ© sa často mylne považuje za
nadstavbu, rozumejÃº
sa nielen kultÃºrne pamiatky materiÃ¡lnej povahy, ale aj duchovnÃ© hodnoty
(svetonÃ¡zorovÃ©,
nÃ¡boženskÃ©, filozofickÃ©, etickÃ©, estetickÃ©, sociÃ¡lne a inÃ© tradÃcie) a
poznanie skutočnej
minulosti (dejÃn svojej obce, regiÃ³nu, nÃ¡roda a štÃ¡tu). PrÃ¡ve duchovnÃ©
hodnoty sÃº zÃ¡kladnÃ½m
predpokladom pevnÃ©ho, nedeformovanÃ©ho kultÃºrneho vedomia
jednotlivcov a z neho
plynÃºceho povedomia danej spoločnosti. Takto komplexne ponÃmanÃ©
kultÃºrne dedičstvo
predstavuje mimoriadne bohatÃ½ potenciÃ¡l, ktorÃ½ je prÃtomnÃ½ a veľmi
silno pÃ´sobÃ na každom
stupni reťazca budovania identity (osobnej, občianskej, nÃ¡rodnej, ale aj
eurÃ³pskej). KultÃºrne
dedičstvo vo svojich vÃ¤zbÃ¡ch vytvÃ¡ra priestor pre aktivizÃ¡ciu
angažovanosti občanov v ÃºzemÃ
a zÃ¡ujmu o veci verejnÃ©, zvyšovanie atraktivity (bonity) prostredia pre
bÃ½vanie, rekreÃ¡ciu,
prÃ¡cu a podnikanie, posilňovanie identity sÃdla a regiÃ³nu, podpory pocitu
domova a poznania
prostredia.
2.3.2. VzÃ¡jomnÃ© vÃ¤zby kultÃºrneho dedičstva a prÃrodnÃ©ho dedičstva
SÃºčasnÃ© celosvetovÃ© trendy v ochrane kultÃºrneho dedičstva a prÃrodnÃ©ho dedičstva
jednoznačne smerujÃº k vzÃ¡jomnÃ©mu približovaniu a koordinÃ¡cii aktivÃt v
rÃ¡mci
environmentalistiky. Ochrana solitÃ©ru bez zohľadňovania vzťahov s okolÃm a
vzÃ¡jomnÃ½ch
dopadov zmien (čiže bez ochrany štruktÃºr) vedie v konečnom dÃ´sledku k
jeho izolÃ¡cii a
nÃ¡sledne k paradoxnÃ©mu postaveniu na bÃ¡ze kontrastu, alebo k
postupnÃ©mu zÃ¡niku objektu.
JednoznačnÃ½m potvrdenÃm potreby trendov komplexnÃ©ho ponÃmania tejto
problematiky je
ochrana kultÃºrnej krajiny, ktorÃ¡ integruje ochranu prvkov kultÃºrneho
dedičstva (vrÃ¡tane
prejavov tradičnej duchovnej kultÃºry) s ochranou okolitÃ©ho prÃrodnÃ©ho
prostredia do
nedeliteľnÃ©ho a vzÃ¡jomne sa obohacujÃºceho a previazanÃ©ho celku.
IntegrovanÃ½ prÃstup

k ochrane a vhodnÃ©mu využÃvaniu kultÃºrneho dedičstva a prÃrodnÃ©ho
dedičstva, ako aj
zachovalÃ½ch častÃ kultÃºrnej krajiny, by sa mal stať samozrejmosťou pri
zabezpečovanÃ TUR.
2.3.3. Kontinuita vÃ½voja historickÃ©ho prostredia, zavÃ¡dzanie novÃ½ch
materiÃ¡lov a
technolÃ³giÃ
Až do začiatku dvadsiateho storočia sa na našom ÃºzemÃ vo vÃ½stavbe a
hospodÃ¡renÃ so
zdrojmi v krajine uplatňoval princÃp kultÃºrnej kontinuity a environmentÃ¡lnej
logiky.
Obyvatelia slovenskÃ©ho vidieka ešte v tomto obdobÃ využÃvali prÃrodnÃº a
kultÃºrnu krajinu
trvalo udržateľnÃ½m spÃ´sobom, ktorÃ½ zabezpečil ich rodinÃ¡m sÃce
skromnÃº existenciu, avšak
krajina bola naďalej schopnÃ¡ obdobnÃ½m spÃ´sobom uživiť i nasledujÃºce
generÃ¡cie. Skromnosti
v spotrebe a namÃ¡havÃ©mu spÃ´sobu života zodpovedala aj skutočnosť, že
najvyššou hodnotou
v hierarchii oceňovanÃ½ch ľudskÃ½ch vlastnostÃ bola prÃ¡ca a pracovitosť.
PoľnohospodÃ¡rska
pÃ´da bola zÃ¡kladnou existenčnou istotou pre všetky spoločenskÃ© vrstvy, jej
vlastnÃctvo bolo
hlavnÃ½m kritÃ©riom umiestnenia jedinca v sociÃ¡lnej hierarchii (vzťah ku
kapitole č. 14
Agendy 21). To platilo až do 50-tych rokov. PopretÃm tradičnÃ½ch kultÃºrnych
a etickÃ½ch
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hodnÃ´t a zmenou užÃvateľskÃ½ch vzťahov k pÃ´dnemu fondu vznikala
novÃ¡ hierarchia hodnÃ´t.
Pre hodnotovÃ½ systÃ©m tradičnej stavebnej kultÃºry bol prÃznačnÃ½
fenomÃ©n kvality, funkčnosti,
skromnosti v nÃ¡rokoch a fenomÃ©n vyskÃºšanÃ½ch, overenÃ½ch kultÃºrnych
vzorov, ktorÃ© vznikli
v procese dlhoročnÃ©ho vÃ½voja. V sÃºčasnej individuÃ¡lnej bytovej
vÃ½stavbe sa presadil
normatÃvny systÃ©m, založenÃ½ na kritÃ©riÃ¡ch kvantity, mÃ³dnosti a
vonkajšej reprezentÃ¡cie
blahobytu. JednÃ½m z manifestačnÃ½ch znakov doby konzumu a blahobytu sa
stala vÃ½stavba
nÃ¡kladnÃ½ch a energeticky nÃ¡ročnÃ½ch rodinnÃ½ch domov. LikvidÃ¡cia
sÃºkromno-vlastnÃckych
vzťahov odstrÃ¡nila motivÃ¡ciu vidiečana investovať svoj finančnÃ½ kapitÃ¡l a
prÃ¡cu do
gazdovstva a do pÃ´dy (vzťah ku kapitole č. 33 Agendy 21). PÃ´da prestala byť
hodnotou,
ceny stavebnÃ½ch pozemkov boli veľmi nÃzke. Plytvalo sa s najcennejšÃmi
pozemkami,
zastavali sa viacerÃ© pozemky s produktÃvnymi pÃ´dami, pri vÃ½stavbe
domov nebolo potrebnÃ©
vlastniť veľkÃ½ finančnÃ½ kapitÃ¡l.

NovÃ½m fenomÃ©nom sa stÃ¡va syndrÃ³m uzavretÃ©ho obydlia – sÃºkromia.
Zatiaľ čo pÃ´vodnÃ¡
architektonickÃ¡ a urbanistickÃ¡ tvorba sa snažila o vzÃ¡jomnÃº
”komunikÃ¡ciu”, zosÃºladenie
susediacich nehnuteľnostÃ s cieľom vytvÃ¡rania harmonickÃ½ch štvrtÃ a
celkov, v sÃºčasnosti je
badať atomizÃ¡ciu jednotlivÃ½ch sÃºkromnÃ½ch obydlÃ. VonkajšÃmi znakmi
takÃ©hoto sprÃ¡vania je
nerešpektovanie charakteru okolitej zÃ¡stavby, farebnosti a členenia fasÃ¡d,
uzatvÃ¡ranie sa pred
svetom (stavba nepriehľadnÃ½ch plotov a pod.) v mestskÃ½ch a vidieckych
štvrtiach.
VnÃºtornÃ½mi znakmi tohto javu mÃ´že byť tiež izolovanÃ© sprÃ¡vanie sa
vlastnÃka v danej
komunite, nenadvÃ¤zovanie susedskÃ½ch vzťahov (problematika vitality,
komunikÃ¡cie a
spoluprÃ¡ce susedskÃ½ch zÃ³n a oblastÃ), minimÃ¡lny zÃ¡ujem o veci
verejnÃ©. To istÃ© mÃ´že platiť aj
v obytnÃ½ch domoch v Ãºzemiach s vysokou hustotou obyvateľstva (najmÃ¤
na sÃdliskÃ¡ch).
Z hľadiska TUR v komunitÃ¡ch a sÃdlach sa jednÃ¡ o vÃ½razne negatÃvne
trendy, pričom zatiaľ
dochÃ¡dza skÃ´r k ich prehlbovaniu ako k odstraňovaniu.
TrhovÃ© prostredie umožnilo import rÃ´znych stavebnÃ½ch materiÃ¡lov,
technolÃ³gii a
postupov. MnohÃ© importovanÃ© architektonickÃ© prvky a detaily sÃº však v
našom prostredÃ
nepotrebnÃ© a nevhodnÃ©. TradičnÃ¡ ponuka stavebnÃ½ch materiÃ¡lov a
technolÃ³gii sa začala
vÃ½razne meniť, čo spÃ´sobuje problÃ©my najmÃ¤ na miestnej Ãºrovni pri
zabezpečovanÃ
estetickÃ©ho vzhľadu mestskÃ½ch štvrtÃ či obcÃ (farebnosť a povrch fasÃ¡d,
plastovÃ© oknÃ¡, strešnÃ©
vikiere, nadstavby a pod.), ale aj pri uplatňovanÃ domÃ¡cich materiÃ¡lov a
technolÃ³gii. Aj
napriek tomu, že tradičnÃ¡ ľudovÃ¡ architektÃºra a tradičnÃ© stavebnÃ©
postupy sÃº pre nÃ¡s dnes
ÃºžasnÃ½m zdrojom poznania, ich pozitÃvne princÃpy sa len minimÃ¡lne
uplatňujÃº v sÃºčasnej
architektonickej tvorbe. VÃ½chodiskom by malo byť zvlÃ¡dnutie
harmonickÃ©ho, integrovanÃ©ho
a TUR sÃdiel (vzťah ku kapitole č. 7 Agendy 21).
2.3.4. PamiatkovÃ½ fond, jeho stav, obnova a využitie
SÃºčasnÃ¡ Ãºroveň poznania pamiatkovÃ©ho fondu vychÃ¡dza z evidencie
(SÃºpisu pamiatok)
na zÃ¡klade poznatkov z 50-tych až začiatku 60-tych rokov dvadsiateho
storočia. Zmeny v
prÃstupe k ochrane (od solitÃ©rov ku štruktÃºram) a v klasifikovanÃ hodnÃ´t,
ako aj sÃºčasnÃ½ stav
www.environet.sk Strana 24 z 39

NÃ¡rodnÃ¡ stratÃ©gia TUR – I. časť
pamiatok poukazujÃº na potrebu celkovej reidentifikÃ¡cie z hľadiska

potenciÃ¡lnej ochrany a
využitia v budÃºcnosti. EvidenčnÃ½ stav a hodnotenie pamiatok uvÃ¡dzajÃº
tabuľky č. 1 až 4.
Z celkovÃ©ho počtu 12 455 nehnuteľnÃ½ch kultÃºrnych pamiatok bolo
začiatkom roku
1999 narušenÃ½ch 2 501 (20%) a v dezolÃ¡tnom stave 688 (5,5%). V dobrom
stave sa
nachÃ¡dza 3 941 (31,6%) a vo vyhovujÃºcom stave 4 457 (35,7%) kultÃºrnych
pamiatok.
ZvyšnÃ½ch 868 kultÃºrnych pamiatok (6,9%) je ”v obnove”. Časť
pamiatkovÃ©ho fondu v tomto
štÃ¡diu pretrvala ešte z osemdesiatych rokov pre nesolventnosť alebo postoj
vlastnÃkov, pričom
mnohÃ© z tÃ½chto objektov sÃº tiež vo veľmi zlom technickom stave.
Tab.č. 1 - ŠtruktÃºra pamiatkovÃ©ho fondu - stav a vÃ½voj
ROK 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
POČET PAMIATKOVÃCH
OBJEKTOV A PREDMETOV

37 278 37 540 37 599 37 774 41 337 40 751 41 532
Z TOHO HNUTEĽNÃ‰ 25 808 25 808 25 808 25 808 29 529 28 359 29 077
Z TOHO NEHNUTEĽNÃ‰ 11 570 11 732 11 791 11 966 12 078 12 392 12 455
ZRUŠENÃ OCHRANA 40 27 13 12 37 55 POČET PAMIATKOVO
CHRÃNENÃCH ÃšZEMÃ

81 86 98 100 109 115 116
Z TOHO PAMIATKOVÃ‰
REZERVÃCIE

27 27 27 28 28 28 28
PAMIATKOVÃ‰ ZÃ“NY 54 59 71 72 81 87 88
OCHRANNÃ‰ PÃSMA 112/435
Tab.č. 2 - NehnuteľnÃ© kultÃºrne pamiatky - vlastnÃcka štruktÃºra
VLASTNÃCTVO
PAMIATKOVÃCH
OBJEKTOV

1988 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
ŠTÃT 3 777 3 626 3 491 2 663 2 631 2 625 2 064 1 995
SAMOSPRÃVA 2 100 2 100 2 100 2 793 2 814 2 858 3 084 3 093
CIRKEV 2 097 2 590 2 664 2 705 2 716 2 730 2 827 2 830
FYZICKÃ‰ OSOBY 2 520 2 931 3 029 3 084 3 120 3 167 3 523 3 593
PRÃVNICKÃ‰ OSOBY 0 323 448 546 685 698 894 944
SPOLU 10 494 11 570 11 732 11 791 11 966 12 078 12 392 12 455
Tab.č. 3 - NehnuteľnÃ© kultÃºrne pamiatky - stavebno-technickÃ½ stav
STAVEBNO-TECHNICKÃ 1988 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
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STAV PAMIATKOVÃCH
OBJEKTOV

3 592 3 830 3 954 3 875 3 708 3 867 3 941 3 941
VYHOVUJÃšCI 3 480 3 881 3 904 3 981 4 253 4 182 4 275 4 457
NARUŠENÃ 2 195 2 295 2 306 2 372 2 410 2 435 2 588 2 501
DEZOLÃTNY 808 761 760 698 697 698 686 688
V OBNOVE 419 803 808 865 898 896 902 868
SPOLU 10 494 11 570 11 732 11 791 11 966 12 078 12 392 12 455
AnalÃ½zou sÃºčasnej sÃdelnej štruktÃºry Ãºzemia a porovnanÃm so
štruktÃºrou chrÃ¡nenou
DOBRÃ

zÃ¡konom SNR č.27/1987 Zb. o štÃ¡tnej pamiatkovej starostlivosti (t.j. s
nehnuteľnÃ½mi
kultÃºrnymi pamiatkami evidovanÃ½mi v Ãšstrednom zozname kultÃºrnych
pamiatok a s
pamiatkovo chrÃ¡nenÃ½mi Ãºzemiami) mÃ´žeme konštatovať, že
ÃºzemnÃ¡ ochrana pamiatok je
štruktÃºrovanÃ¡ nasledovne :
Tab.č. 4 - Pamiatkovo chrÃ¡nenÃ© Ãºzemia a kultÃºrne pamiatky vo vzťahu k
sÃdlam
DRUH ÃšZEMIA/OBJEKTU POČET SÃDIEL S
CHRÃNENÃM ÃšZEMÃM
A OBJEKTOM
Z TOHO SÃDLA V ÃšZEMÃ
SVETOVÃ‰HO
KULTÃšRNEHO DEDIČSTVA
PAMIATKOVÃ‰ REZERVÃCIE
PAMIATKOVÃ‰ ZÃ“NY

28 4

88 1

NÃRODNÃ‰ KULTÃšRNE PAMIATKY (OKREM

PR A PZ) 90 2
KULTÃšRNE PAMIATKY (OKREM NKP, PR A PZ) 1 573 7
SPOLU 1 779 14
PR – pamiatkovÃ¡ rezervÃ¡cia, PZ – pamiatkovÃ¡ zÃ³na, NKP –
nÃ¡rodnÃ¡ kultÃºrna pamiatka
HistorickÃ© štruktÃºry sÃº v sÃºčasnosti obsiahnutÃ© takmer v každej obci z
celkovÃ©ho počtu
2898 obcÃ. PamiatkovÃ© rezervÃ¡cie a pamiatkovÃ© zÃ³ny predstavujÃº z
historickej sÃdelnej
štruktÃºry cca 4% ucelenÃ½ch chrÃ¡nenÃ½ch ÃºzemÃ. Počet sÃdiel s
pamiatkovo chrÃ¡nenÃ½m ÃºzemÃm
alebo objektom je 1779. Vyše 20 z 28 pamiatkovÃ½ch rezervÃ¡ciÃ však bolo
vyhlÃ¡senÃ½ch len
uzneseniami vlÃ¡dy SR, teda nie všeobecne zÃ¡vÃ¤znÃ½mi prÃ¡vnymi
predpismi, pričom vyhlÃ¡senie
prvÃ½ch mestskÃ½ch pamiatkovÃ½ch rezervÃ¡ciÃ (naprÃklad Bardejov,
Kežmarok, Kremnica,
Levoča, Prešov, SpišskÃ¡ Kapitula) v roku 1950 unitÃ¡rnom vlÃ¡dou v Prahe
ostalo prÃ¡vne
nepotvrdenÃ© a možno ho spochybniť. Viac ako 60% obcÃ mÃ¡ na svojich
Ãºzemiach zÃ¡konom
chrÃ¡nenÃ© nehnuteľnosti s kultÃºrno-historickÃ½mi hodnotami, ktorÃ©
predstavujÃº vÃ½ber 9453
nehnuteľnÃ½ch kultÃºrnych pamiatok (tvoria buď stavebnÃ© solitÃ©ry alebo
sÃºbory pamiatok v
celkovom počte 12490 pamiatkovÃ½ch objektov).
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Osobitnou časťou kultÃºrneho dedičstva je 14 sÃdiel s ich okolÃm, ktorÃ© sa
nachÃ¡dzajÃº v
ÃºzemÃ 4 lokalÃt zapÃsanÃ½ch v Zozname svetovÃ©ho dedičstva
(BanskÃ¡ Štiavnica a technickÃ©
pamiatky jej okolia, VlkolÃnec, SpišskÃ½ hrad s okolitÃ½mi pamiatkami,
historickÃ© jadro
Bardejova). Tieto reprezentujÃº symbiÃ³zu kultÃºrnych a prÃrodnÃ½ch hodnÃ´t
Ãºzemia.

Z medzinÃ¡rodnÃ½ch skÃºsenostÃ je znÃ¡me, že viacsektorovo a viacrezortne
združenÃ©
prostriedky do oblasti zhodnocovania a ochrany stavebnÃ©ho fondu,
budovania technickej
infraštruktÃºry a starostlivosti o krajinu vytvÃ¡rajÃº ďalšie zdroje, podporujÃº
rozvoj a atraktivitu
regiÃ³nov a obcÃ a riešia zÃ¡kladnÃ© sociÃ¡lne otÃ¡zky ako sÃº: bÃ½vanie,
zamestnanosť, rozvoj
služieb, obchodu, malÃ©ho a strednÃ©ho podnikania a cestovnÃ©ho ruchu,
skvalitňovanie
sÃdelnÃ½ch štruktÃºr (vzťah ku kapitole č. 30 Agendy 21). Na Slovensku však
chÃ½ba
prierezovÃ½ koordinačnÃ½ člÃ¡nok (orgÃ¡n), ktorÃ½ by zabezpečoval
uvedenÃ© prepojenia a vÃ¤zby, i
keď viacerÃ© rezorty sa dnes venujÃº činnostiam, ktorÃ© priamo alebo
nepriamo podporujÃº
ochranu a využitie kultÃºrneho dedičstva, naprÃklad:
• MP SR – agropodnikatelia, rozvoj vidieka (vzťah ku kapitole č. 14 Agendy 21),
• MK SR – evidencia a ochrana kultÃºrnych pamiatok, odbornÃ½ potenciÃ¡l
(PamiatkovÃ½
Ãºstav), kontrola (PamiatkovÃ¡ inšpekcia), doplnkovÃ¡ podpora vlastnÃkov
kultÃºrnych
pamiatok,
• MŽP SR – environmentalistika, ÃºzemnÃ© plÃ¡novanie a stavebnÃ½ poriadok,
odbornÃ½
potenciÃ¡l (SlovenskÃ¡ agentÃºra životnÃ©ho prostredia a ŠtÃ¡tna ochrana
prÃrody SR),
environmentÃ¡lna vÃ½chova,
• MH SR – malÃ© a strednÃ© podnikanie, cestovnÃ½ ruch,
• MPSVR SR – monitorovanie zamestnanosti, podpora v nezamestnanosti,
rekvalifikÃ¡cia,
verejnoprospešnÃ© prÃ¡ce,
• MŠ SR – tvorba a schvaľovanie učebnÃ½ch osnov, podpora rastu kultÃºrneho
vedomia,
• MVRR SR – bÃ½vanie a podpora projektov regionÃ¡lneho rozvoja,
• MV SR - doplnkovÃ¡ podpora vlastnÃkov kultÃºrnych pamiatok.
2.3.5. PamiatkovÃ¡ starostlivosť a ochrana historickÃ©ho prostredia
Za Ãºčelom ochrany historickÃ½ch štruktÃºr krajiny a pamiatok všeobecne sa v
SR
vyprofiloval systÃ©m pamiatkovej starostlivosti, ktorÃ½ sa zameriava cielene
na zachovanie
hmotnej podstaty a prezentÃ¡ciu kultÃºrnych pamiatok. Tento prÃstup je
zÃ¡vislÃ½
predovšetkÃ½m na ekonomickom potenciÃ¡li štÃ¡tu, obcÃ a vlastnÃkov
pamiatok. Povinnosti
všetkÃ½ch vlastnÃkov kultÃºrnych pamiatok o ich dobrÃ½ stavebnotechnickÃ½ stav a primeranÃ©
využitie a prezentÃ¡ciu vyplÃ½vajÃº zo zÃ¡kona SNR č. 27/1987 Zb. o štÃ¡tnej
pamiatkovej
starostlivosti. ZÃ¡kon fakultatÃvne stanovuje Ãºčasť štÃ¡tu na kompenzÃ¡cii
zvÃ½šenÃ½ch nÃ¡kladov

spojenÃ½ch s vlastnÃctvom a sprÃ¡vou kultÃºrnej pamiatky, čo sa však
realizuje len vo veľmi
malom rozsahu (aj v porovnanÃ s okolitÃ½mi štÃ¡tmi).
ZÃ¡kon o štÃ¡tnej pamiatkovej starostlivosti bol v čase svojho schvÃ¡lenia prÃnosom. NajvÃ¤čšÃ
objem investÃciÃ do obnovy pamiatok (až 1 miliarda Kčs ročne) bol
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tych rokoch použitÃm Ãºplne odlišnÃ©ho metodickÃ©ho prÃstupu a v inÃ½ch
spoločenskopolitickÃ½ch
podmienkach, ktorÃ© boli od koncepcie TUR značne vzdialenÃ©. ViacerÃ©
kultÃºrne
pamiatky však boli zachrÃ¡nenÃ©; niektorÃ© schÃ¡trali. Začalo sa s
komplexnou obnovou
viacerÃ½ch mestskÃ½ch pamiatkovÃ½ch rezervÃ¡ciÃ, ktorÃ½ch stav
historickÃ½ch jadier bol často viac
než žalostnÃ½ a miestami pretrvÃ¡va dodnes. Z hľadiska trvalej udržateľnosti
mÃ¡ perspektÃvu len
zabezpečenie priebežnej Ãºdržby pamiatkovÃ©ho fondu so sÃºstredenÃm sa
na zachovanie jeho
predmetu ochrany a na starostlivosť o celÃ© historickÃ© prostredie, osobitne
krajinnÃ© prvky,
ktorÃ© ho vytvÃ¡rajÃº. NevylučujÃº sa ani zÃ¡chrannÃ© akcie v prÃpadoch, ak
hrozÃ zÃ¡nik kultÃºrnych
hodnÃ´t. ZÃ¡roveň štÃ¡t musÃ preventÃvne dbať o eliminovanie nežiadÃºcich
tendenciÃ zo strany
vlastnÃkov nehnuteľnostÃ, ktorÃ© smerujÃº k ohrozeniu až k zničeniu hodnÃ´t
kultÃºrnych
pamiatok. SÃºvislosť medzi environmentalistikou a ochranou kultÃºrneho
dedičstva zvÃ½raznila
už Ãšstava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb., podľa ktorej “každÃ½ je
povinnÃ½ chrÃ¡niť a
zveľaďovať životnÃ© prostredie a kultÃºrne dedičstvo”, pričom “nikto nesmie
nad mieru
ustanovenÃº zÃ¡konom ohroziť ani poškodzovať životnÃ© prostredie, prÃrodnÃ© zdroje a kultÃºrne
pamiatky”. VÃ½znamnÃ½m krokom k vytvoreniu systÃ©movÃ½ch podmienok
na ochranu
nehnuteľnÃ½ch kultÃºrnych pamiatok i celÃ½ch ich sÃºborov bolo prijatie
zÃ¡kona č.237/2000
Z.z., ktorÃ½m sa vÃ½razne zmenil a doplnil zÃ¡kon o Ãºzemnom plÃ¡novanÃ a
stavebnom poriadku.
Ministerstvo kultÃºry SR vypracovalo a predložilo na ďalšie ÃºstavnÃ© konanie
v roku 2001 dlho
očakÃ¡vanÃ½ NÃ¡vrh zÃ¡kona o ochrane pamiatkovÃ©ho fondu, ktorÃ½
prinÃ¡ša viacerÃ© pozitÃvne
prÃstupy z hľadiska trvalo udržateľnÃ©ho rozvoja a environmentalistiky.
VznikÃ¡ tak vÃ½znamnÃ¡
symbiÃ³za dvoch rezortov (MŽP SR a MK SR) smerujÃºca k vytvoreniu
vhodnÃ½ch prÃ¡vnych
podmienok pre ochranu pamiatkovÃ©ho fondu a starostlivosti o krajinu. V

zmysle novÃ©ho
nÃ¡vrhu zÃ¡kona by sa mala posilniť aj Ãºloha dnešnÃ©ho PamiatkovÃ©ho
Ãºstavu. PredpokladÃ¡ sa
ustanovenie PamiatkovÃ©ho Ãºradu a regionÃ¡lnych pamiatkovÃ½ch Ãºradov
so širšÃmi
prÃ¡vomocami. RÃ¡ta sa s vÃ¤čšou zaangažovanosťou mimovlÃ¡dnych
organizÃ¡ciÃ a s rastom
zÃ¡ujmu obcÃ na ochrane pamiatkovÃ©ho fondu a jeho využitÃ v prospech TUR
cestovnÃ©ho
ruchu.
PozitÃvnu Ãºlohu v ochrane a zachovanÃ pamiatkovÃ©ho fondu mÃ´žu zohrať
SlovenskÃ¡
komora architektov a SlovenskÃ¡ komora stavebnÃ½ch inžinierov.
VÃ¤čšiu pozornosť si vyžiada plnenie zÃ¡vÃ¤zkov SR vyplÃ½vajÃºcich z
medzinÃ¡rodnÃ½ch
dohovorov, osobitne z Dohovoru o ochrane svetovÃ©ho kultÃºrneho a prÃrodnÃ©ho dedičstva.
MedznÃkom sa zrejme stalo uznesenie vlÃ¡dy SR z 2. mÃ¡ja 2001 č. 384 k
sprÃ¡ve
medzirezortnej komisie pre zÃ¡chranu lokalÃt zapÃsanÃ½ch v Zozname
svetovÃ©ho kultÃºrneho
dedičstva. Činnosť tejto komisie, ktorÃ¡ nahradila pred niekoľkÃ½mi rokmi
SlovenskÃ½ vÃ½bor na
ochranu svetovÃ©ho dedičstva v gescii MŽP SR, by sa mala podľa neho
vÃ½razne zaktivizovať a
zamerať na praktickÃº starostlivosť o pamiatkovÃ½ fond – vyhlÃ¡senÃ© a
potenciÃ¡lne svetovÃ©
kultÃºrne dedičstvo na ÃºzemÃ SR. I v tomto prÃpade sa prejavila sÃºčinnosť
MK SR a MŽP SR,
ale aj ostatnÃ½ch rezortov a zainteresovanÃ½ch miest. PredpokladÃ¡ sa aj
uzÃ¡konenie osobitnej
ochrany svetovÃ©ho kultÃºrneho dedičstva v SR.
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2.3.6. TradičnÃ© zručnosti ako nÃ¡stroj obnovy kultÃºrnych pamiatok a
historickÃ½ch
štruktÃºr krajiny
JednÃ½m z dÃ´ležitÃ½ch nÃ¡strojov obnovy kultÃºrnych pamiatok sÃº tzv.
tradičnÃ© zručnosti
a remeslÃ¡. Tieto je možnÃ© v zÃ¡sade rozdeliť do troch hlavnÃ½ch kategÃ³riÃ:
• obnova, vÃ½roba a oprava hnuteľnÃ½ch vecÃ a predmetov,
• obnova, Ãºdržba, vÃ½stavba a oprava nehnuteľnÃ½ch vecÃ a budov,
• starostlivosť, Ãºdržba, tvorba a hospodÃ¡renie v krajine.
TradičnÃ© zručnosti a remeslÃ¡ zohrÃ¡vajÃº vÃ½znamnÃº Ãºlohu v oblasti
zamestnanosti a pri
vytvÃ¡ranÃ trvalo udržateľnÃ½ch pracovnÃ½ch miest aj zaostalejšÃch
regiÃ³nov. Ide o rÃ´znorodÃ©,
originÃ¡lne, avšak v sÃºčasnosti menej vyhľadÃ¡vanÃ©. V regiÃ³noch s
vysokou nezamestnanosťou
sa tieto zručnosti dnes neuplatňujÃº hlavne z dÃ´vodu hospodÃ¡rskej recesie v tÃ½chto regiÃ³noch
sa však často nachÃ¡dzajÃº cennÃ© a vÃ½znamnÃ© prvky pamiatkovÃ©ho

fondu (napr. Spiš, Gemer),
kde využitie takÃ½chto zručnostÃ je žiadÃºce. PretrvÃ¡va problÃ©m nÃ¡jsť
kvalifikovanÃ©ho
remeselnÃka pre prÃ¡ce na Ãºdržbe a obnove kultÃºrnych pamiatok, preto sa
pristupuje
k alternatÃvnym technologickÃ½m riešeniam, ktorÃ© nie sÃº vždy z
pamiatkovÃ©ho hľadiska
vhodnÃ©.
RemeselnÃ© školstvo zaniklo u nÃ¡s sÃºčasne s likvidÃ¡ciou individuÃ¡lnych
živnostÃ v 50-tych
rokoch. ŠtudijnÃ© odbory a profesie ponÃºkanÃ© v sÃºčasnom vyučovacom
procese ho nedokÃ¡zali
nahradiť. OpÃ¤tovnÃ¡ potreba jeho zavedenia bude narastať so zvÃ¤čšujÃºcimi
sa požiadavkami na
profesie v oblasti Ãºdržby a oprÃ¡v bytovÃ©ho, stavebnÃ©ho a
pamiatkovÃ©ho fondu.
2.3.7. Financovanie starostlivosti o kultÃºrne dedičstvo
Zdroje financovania starostlivosti o kultÃºrne dedičstvo sa podľa svojho pÃ
´vodu delia
na tri hlavnÃ© skupiny:
• zÃ¡kladnÃ© zdroje – sÃº prioritnÃ½m a hlavnÃ½m zdrojom financovania
vlastnÃkmi - cez štÃ¡tny
rozpočet, obecnÃ½ rozpočet (vzťah ku kapitole č. 28 Agendy 21), sÃºkromnÃ©
Ãºspory,
vÃ½nosy z prevÃ¡dzky a prenÃ¡jmu objektov alebo z tvorby rezervnÃ½ch
fondov oprÃ¡v,
• doplnkovÃ© (podpornÃ©) zdroje – priame podpornÃ© zdroje (dotÃ¡cie,
granty, prÃspevky
a pÃ´žičky) a nepriame podpornÃ© zdroje (Ãºľavy z dani, preberanie zÃ¡ruk
štÃ¡tom alebo napr.
refinancovanie Ãºrokov z bankovÃ½ch pÃ´žičiek štÃ¡tom),
• doplnkovÃ© (ostatnÃ©) zdroje – zdroje z lotÃ©rii, zbierok, nadÃ¡cii,
občianskych združenÃ,
nefinančnÃ¡ materiÃ¡lna pomoc, dobrovoľnÃ¡ pomoc a podobne.
DoplnkovÃ© financovanie kultÃºrnych pamiatok a historickÃ½ch štruktÃºr
krajiny je
zabezpečovanÃ© predovšetkÃ½m z dvoch verejnÃ½ch zdrojov – zo ŠtÃ¡tneho
fondu kultÃºry Pro
Slovakia v rÃ¡mci komisie pamiatkovej starostlivosti a cez okresnÃ© Ãºrady z
kapitoly krajskÃ½ch
Ãºradov. Od začiatku 90-tych rokov podpora z tÃ½chto fondov vykazuje
trvalÃ½ pokles
finančnÃ½ch prostriedkov, čo poukazuje na nedostatočnÃº Ãºroveň podpory zo
strany štÃ¡tu a
verejnÃ½ch financiÃ. KÃ½m v roku 1994 bol prÃspevok pre ŠtÃ¡tny fond
kultÃºry Pro Slovakia na
obnovu kultÃºrnych pamiatok 20,75 mil. Sk, v roku 1998 to bolo už len 10,03
mil. Sk. VÃ¤čšie
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dotÃ¡cie najmÃ¤ na TUR sÃdiel a ochranu historickÃ½ch štruktÃºr krajiny boli
poskytnutÃ© zo

ŠtÃ¡tneho fondu životnÃ©ho prostredia.
NajvÃ¤čšÃ podiel na financovanÃ a prÃ¡cach na obnove historickÃ½ch centier
slovenskÃ½ch
miest majÃº v priebehu 90-tych rokov ich samosprÃ¡vy (vzťah ku kapitole č. 28
Agendy 21),
a to aj napriek nepriaznivej finančnej situÃ¡cii (vzťah ku kapitole č. 33 Agendy
21).
V roku 1997 bol MK SR zostavenÃ½ NÃ¡rodnÃ½ program obnovy a oživenia
kultÃºrnych
pamiatok, ktorÃ½ mal riešiť kritickÃº situÃ¡ciu v oblasti financovania a
nevyhovujÃºceho
stavebno-technickÃ©ho stavu pamiatok a mal byť vÃ½chodiskom pre
rozhodovanie o potrebe
vyčleňovania finančnej podpory zo štÃ¡tneho rozpočtu (vzťah ku kapitole č. 33
Agendy 21)
Tzv. pamiatkovÃº zadĺženosť vyjadril v objeme cca 200 miliÃ¡rd Sk. To sa stalo
nedosiahnuteľnÃ½m a nereÃ¡lnym cieľom pre investovanie a podporu zo
strany štÃ¡tu a program
sa nerealizoval. Naopak Program obnovy dediny v pÃ´sobnosti MŽP SR, ktorÃ½
vznikol
začiatkom devÃ¤ťdesiatych rokov a intenzÃvnejšie sa rozvinul až v roku 1998,
priniesol
konkrÃ©tne vÃ½sledky aj pri relatÃvne malÃ½ch objemoch
prerozdeľovanÃ½ch prostriedkov
v objeme rÃ¡dovo 10 miliÃ³nov Sk ročne., požiadavky obcÃ však predstavovali
sumu do 500
miliÃ³nov Sk, no priemernÃ¡ vÃ½ška grantu sa pohybovala do 50 000 Sk.
Program spočÃval v
prÃ¡ci s miestnym obyvateľstvom, spracovanÃ ÃšPD, projektov obnovy obcÃ,
drobnÃ½ch
realizÃ¡ciÃ¡ch skrÃ¡šľovania obcÃ a rÃ´znych osvetovÃ½ch a propagačnÃ½ch
aktivitÃ¡ch. ZÃ¡ujem
o realizÃ¡ciu takÃ½chto projektov prejavilo okolo 720 obecnÃ½ch Ãºradov a 30
mikroregiÃ³nov.
AktÃvne sa na realizÃ¡cii Programu spolupodieľala SlovenskÃ¡ agentÃºra
životnÃ©ho prostredia a
AgentÃºra pre rozvoj vidieka. Program preukÃ¡zal svoju životaschopnosť pri
revitalizÃ¡cii
historickÃ½ch a sociÃ¡lnych štruktÃºr krajiny. Rovnako Ãºspešnou aktivitou
(zastrešenou nadÃ¡ciou
Ekopolis a neziskovou organizÃ¡ciou A-projekt) bol program PeknÃ¡ obec,
prostrednÃctvom
ktorÃ©ho boli prerozdeľovanÃ© granty vo vÃ½ške do 30 000 Sk pre podporu
aktivizmu na miestnej
Ãºrovni s cieľom skrÃ¡šľovania verejnÃ½ch priestranstiev. Od roku 1998 zÃskalo podporu
niekoľko sto obcÃ a ďalšÃch žiadateľov. VÃ½znamnÃ½m zdrojom prostriedkov
pre oblasť
podpory udržateľnÃ©ho rozvoja sÃdiel a ich historickÃ½ch štruktÃºr by sa mali
stať od roku 2000
prostriedky EurÃ³pskej Ãºnie prostrednÃctvom programov CBC, SAPARD, PHARE
a ISPA.

2.4. KultÃºra a jej rozvoj
2.4.1. Ãšroveň kultÃºry a podmienky jej tvorby
JednÃ½m z hlavnÃ½ch kritÃ©riÃ, podľa ktorÃ½ch sa tradične posudzuje
vyspelosť jednotlivca, ale
aj skupÃn ľudÃ a nÃ¡roda, je ich kultÃºrna Ãºroveň. SamotnÃ½ pojem kultÃºra
predstavuje veľmi
širokÃ½ komplex vyššÃch postojov človeka (ľudÃ) k svojmu okoliu i k sebe
navzÃ¡jom,
zahrňujÃºci morÃ¡lku, medziľudskÃ© vzťahy, prÃstup k živej i neživej prÃrode,
duchovnÃ© i
materiÃ¡lne zachovÃ¡vanie všetkÃ½ch vytvorenÃ½ch hodnÃ´t, rozvoj
vzdelania, odbornÃ©ho aj
všeobecnÃ©ho poznania, pozitÃvnych tradÃciÃ, podporu tvorivÃ½ch
umeleckÃ½ch aktivÃt a pod.
KultÃºra nie je len vonkajšÃm prejavom, ale v pravom zmysle slova vyjadrenÃm, vnÃºtornÃ½m
znakom kvality života jednotlivca, nÃ¡rodnej i štÃ¡tnej spoločnosti. Takto
chÃ¡panÃ¡ kultÃºra
človeka sa utvÃ¡ra najmÃ¤ rodinnou vÃ½chovou, predškolskou prÃpravou,
školskÃ½m vzdelÃ¡vanÃm,
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mimoškolskÃ½mi vÃ½chovnÃ½mi aktivitami, priamym i nepriamym vplyvom
bezprostrednÃ©ho
okolia na každÃ©ho jednotlivca, osobitne nazeranÃm na všeľudskÃ© hodnoty
”autoritami”, ktorÃ©
je ochotnÃ½ akceptovať a pod. Ešte komplikovanejšie sa tvorÃ kultÃºra
nÃ¡roda, štÃ¡tu. Ide
vlastne o neustÃ¡ly, dlhodobÃ½ kontinuÃ¡lny proces, ktorÃ©ho počiatky
siahajÃº do dÃ¡vnej
minulosti a ktorÃ½ bude prebiehať aj v budÃºcnosti. Ak sa chce kultÃºra
modernÃ©ho nÃ¡roda a
demokratickÃ©ho štÃ¡tu kvalitatÃvne rozvÃjať, nemÃ´že tento proces
prebiehať bez poznania a
aktÃvneho reflektovania vlastnÃ©ho kultÃºrneho dedičstva.
Do zložitÃ©ho systÃ©mu kultÃºry patria viacerÃ© zložky - vÃ½chova a
vzdelÃ¡vanie (formou
školskÃ©ho a mimoškolskÃ©ho vzdelÃ¡vania), osvetovÃ¡ činnosť,
umeleckÃ¡ kultÃºra, mediÃ¡lna
kultÃºra, menšinovÃ¡ kultÃºra, ľudovÃ¡ kultÃºra, alternatÃvna kultÃºra.
Objekty a priestory, ktorÃ© slÃºžia na kultÃºrne vyžitie občanov, umeleckÃ©
artefakty, aktivity
profesionÃ¡lnych kultÃºrnych inštitÃºciÃ a sÃºborov, ale aj aktivity
neprofesionÃ¡lnej kultÃºrnej
zÃ¡ujmovej činnosti sÃº hodnoty charakterizujÃºce kultÃºrny rozmer života
SlovÃ¡kov a nÃ¡rodnostÃ
žijÃºcich na ÃºzemÃ nÃ¡šho štÃ¡tu.
RegenerÃ¡cia a revitalizÃ¡cia kultÃºrneho dedičstva, hľadanie novÃ©ho využitia
opustenÃ½ch
objektov, budovanie komunitnÃ½ch informačnÃ½ch a kultÃºrnych centier a
podpora oživenia a
rastu sociÃ¡lneho kapitÃ¡lu sÃdiel je jednÃ½m z možnÃ½ch spÃ´sobov oživenia

ekonomicky a
sociÃ¡lne slabÃ½ch oblastÃ. Tieto javy so sebou prinÃ¡šajÃº zvyšovanie sebadÃ
´very, nachÃ¡dzanie
vlastnej identity, vytvÃ¡ranie prostredia domova a zodpovednÃ©ho, proaktÃvneho sprÃ¡vania sa v
prostredÃ.
Vo všetkÃ½ch typoch činnostÃ, ktorÃ© človek vykonÃ¡va, nachÃ¡dzame odraz
jeho vlastnej
osobnostnej kultÃºry, ako aj kultÃºry prostredia, ktorÃ¡ sa prejavuje v kultÃºre
prÃ¡ce a pracovnÃ©ho
prostredia, medziľudskÃ½ch vzťahov, a kvality života v mimopracovnom čase a
vo voľnom
čase. GenerÃ¡ciami modelovanÃ½ spÃ´sob života, ktorÃ½ sa reprodukoval na
zÃ¡klade vzorov
v danej kultÃºre zaužÃvanÃ½ch a odskÃºšanÃ½ch, bol efektÃvny okrem
inÃ©ho aj prÃ¡ve preto, že
rešpektoval prÃrodnÃ© podmienky. TakÃ½to racionÃ¡lny odkaz možno nÃ¡jsť aj
v hodnotÃ¡ch
dedinskÃ©ho (presnejšie roľnÃckeho) spÃ´sobu života, ktorÃ½ bol typickÃ½
pre vÃ¤čšinu obyvateľov
Slovenska ešte koncom 40-tych rokov 20. storočia. Zo zÃ¡kladnÃ½ch hodnÃ´t
sÃº dÃ´ležitÃ© napr.
kladnÃ½ vzťah k prÃ¡ci ako k zÃ¡kladnej ľudskej hodnote, prejavy racionÃ¡lnej
spotreby, pozitÃvny
vzťah k prÃrodnÃ©mu prostrediu (zem bola uctievanÃ¡ ako živiteľka),
hospodÃ¡rnosť, šetrnosť,
sebestačnosť, schopnosť aktÃvne využÃvať voľnÃ½ čas, tvorivosť a aktivita
prejavovanÃ©
v ľudovej zÃ¡bave a v ľudovej umeleckej tvorivosti a inÃ©. V druhej polovici
20.storočia sa
spÃ´sob života na vidieku Slovenska zÃ¡sadne zmenil smerom k upÃºšťaniu od
tradičnÃ½ch
hodnÃ´t.
DÃ´ležitÃ½m faktorom nepriaznivo ovplyvňujÃºcim tvorbu kultÃºry a
environmentalistiku v
sÃºčasnosti je tiež minimÃ¡lna verejnÃ¡ angažovanosť občanov, ktorÃ¡ sa
prejavuje ako syndrÃ³m
Ãºnavy z desať rokov pretrvÃ¡vajÃºcich sociÃ¡lno-ekonomickÃ½ch a
politickÃ½ch problÃ©mov.
Obyvatelia sa prioritne venujÃº predovšetkÃ½m uspokojovaniu zÃ¡kladnÃ½ch
potrieb, čo mÃ´že byť
nÃ¡sledkom nedostatku finančnÃ½ch prostriedkov, času a energie. Pritom
veľmi naliehavÃ¡ je
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potreba zvyšovania uvedomenia ľudÃ a spoločnosti v otÃ¡zkach zodpovednosť
jednotlivca
a spoločnosti za prÃrodnÃ©, sociÃ¡lne a historickÃ© prostredie od Ãºrovne
lokÃ¡lnej až po Ãºroveň
globÃ¡lnu (kapitola 36 Agendy 21). ZÃ¡kladnÃ© podmienky existencie a tvorby
kultÃºry určuje
ekonomickÃ½ a politickÃ½ systÃ©m (vzťah ku kapitole č. 33 Agendy 21).

2.4.2. Predpoklady kultÃºrneho rozvoja SR
Na Slovensku je v sÃºčasnosti vyše 4800 objektov, v ktorÃ½ch sa nachÃ¡dzajÃº
zariadenia
podporujÃºce kultÃºrny rozvoj (mÃºzeÃ¡, galÃ©rie, knižnice, kultÃºrne domy,
osvetovÃ©
zariadenia). Po roku 1948 sa postupne vybudovala celoplošnÃ¡ sieť kultÃºrnych
zariadenÃ - len
v troch percentÃ¡ch obcÃ nie je žiadne kultÃºrne zariadenie. Rozdiely sa však
ukazujÃº v Ãºrovni a
počte funkčnÃ½ch objektov. NajmÃ¤ v malÃ½ch obciach sa kultÃºrne
zariadenia využÃvajÃº
v sÃºčasnosti na kultÃºru veľmi mÃ¡lo, existuje množstvo nefunkčnÃ½ch
knižnÃc, kultÃºrnych
domov, pamÃ¤tnÃ½ch izieb.
Odhadom asi jedna tretina z existujÃºcich kultÃºrnych domov a osvetovÃ½ch
zariadenÃ je
využÃvanÃ¡ na aktivity neprofesionÃ¡lnej kultÃºry, predovšetkÃ½m na prÃ¡cu
amatÃ©rskych krÃºžkov
a skupÃn. V roku 1998 pracovalo na Slovensku 4482 zÃ¡ujmovo umeleckÃ½ch
kolektÃvov. Tento
stav je sÃce zhruba tretinovÃ½ z obdobia pred rokom 1989, ale aj napriek tomu
svedčÃ o vysokej
amatÃ©rskej aktivite obyvateľov Slovenska v oblasti kultÃºry.
KľÃºčovÃ½mi inštitÃºciami kultÃºrneho rozvoja SR sÃº NÃ¡rodnÃ© osvetovÃ©
centrum a
organizÃ¡cie spadajÃºce pod jeho gesciu. Celkovo možno konštatovať, že v
sÃºčasnosti realizujÃº
aktivity zameranÃ© smerom odporÃºčanÃ½m AGENDOU 21. Po dobudovanÃ
informačnej
databÃ¡zy, ktorÃ¡ sa na pÃ´de NÃ¡rodnÃ©ho osvetovÃ©ho centra utvÃ¡ra a po
obnovenÃ prerušenej
činnosti vÃ½skumnÃ©ho oddelenia budÃº činnosti odporÃºčanÃ© AGENDOU
21 realizovanÃ© ešte
komplexnejšie. AGENDA 21 upozorňuje na nevyhnutnosť prerozdelenia
rozpočtovÃ½ch
zdrojov v prospech osvety, prenesenie nÃ¡kladov na miestne spoločenstvÃ¡, a
na potrebu
zÃskavať finančnÃ© zdroje aj od sÃºkromnÃ½ch darcov (vzťah ku kapitole č. 33
Agendy 21).
ReÃ¡lne podmienky zabezpečenia kultÃºry a osvety na regionÃ¡lnej a najmÃ¤
na miestnej
Ãºrovni sÃº nedostatočnÃ© - je však pravdepodobnÃ©, že v sÃºvislosti s
realizÃ¡ciou Koncepcie
podpory kultÃºry a Koncepcie modernizÃ¡cie a decentralizÃ¡cie verejnej sprÃ¡vy
v SR sa budÃº
postupne zlepšovať.
Veľmi dÃ´ležitÃ½m faktorom ovplyvňujÃºcim TUR vo vzťahu ku kultÃºre je
kvalita
sprostredkovanÃ½ch informÃ¡cii a ich forma. V poslednÃ½ch desaťročiach
nastal obrovskÃ½
nÃ¡rast a popularita televÃzie a televÃznych programov. TÃ¡ dnes ako
najvplyvnejšie mÃ©dium a

šÃriteľ informÃ¡ciÃ vÃ½razne ovplyvňuje nielen spoločenskÃ½ život, ale
poskytuje aj oddych a
v mnohÃ½ch prÃpadoch spÃ´sobuje až zÃ¡vislosť a každodennÃº konzumÃ¡ciu
času občanov. Na
druhej strane televÃzia je zdrojom informÃ¡ciÃ a spravodajstva, čo je v čase
informačnej
spoločnosti veľmi dÃ´ležitÃ½ faktor spoločenskej orientÃ¡cie a participÃ¡cie.
OtÃ¡znou zostÃ¡va však
kvalita obsahu programov. ChÃ½bajÃº informÃ¡cie (ktorÃ© by boli v sÃºlade s
TUR) osvetovÃ©ho
vzdelÃ¡vacieho, spravodajskÃ©ho, miestneho charakteru, ktorÃ© by pozitÃvne
ovplyvňovali tvorbu
postojov a vedomia občanov, vrÃ¡tane najmladšej populÃ¡cie. PrezentÃ¡cia
nÃ¡sila, negatÃvnych
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udalostÃ a malomeštiackych javov zo života “spoločenskej smotÃ¡nky” sÃº v
rozpore s pricÃpmi
a kritÃ©riami TUR.
V roku 1998 bolo na Slovensku vydÃ¡vanÃ½ch 13 dennÃkov s periodicitou šesť
až sedem
vydanÃ za tÃ½ždeň a 6 dennÃkov s periodicitou vydania štyri až pÃ¤ť vydanÃ
za tÃ½ždeň; 104
tÃ½ždennÃkov a 270 titulov v nižšej periodicite. Pre širokÃº verejnosť sa
vydÃ¡valo 450 titulov
časopisov. V porovnanÃ s rokom 1983 nastal vÃ½raznÃ½ nÃ¡rast v počte
titulov novÃn,
časopisov a v počte ich vÃ½tlačkov. PresnÃ© štatistiky o tom, ako často a
akÃ½m spÃ´sobom je
zastÃºpenÃ¡ problematika kultÃºrneho rozvoja, ochrany pamiatok a kultÃºrneho
dedičstva a
environmentalistiky v jednotlivÃ½ch mÃ©diÃ¡ch sÃce neexistujÃº, avšak s
najvÃ¤čšou
pravdepodobnosťou prevlÃ¡dajÃº skÃ´r informÃ¡cie regionÃ¡lneho
informačnÃ©ho charakteru nad
informÃ¡ciami analytickÃ©ho a osvetovÃ©ho charakteru. Na druhej strane
kultÃºre bÃ½vania sa
venuje celÃ¡ škÃ¡la časopisov sponzorovanÃ¡ stavebnÃ½mi firmami,
inštitÃºciami, vÃ½robcami a
špecializovanÃ½mi dodÃ¡vateľmi (Dom a byt, LÃnia – peknÃ© bÃ½vanie,
Staviteľstvo, InteriÃ©r a
pod.), čo vÃ½razne prispieva k poznÃ¡vaniu a zlepšovaniu kvality obytnÃ©ho
prostredia. ViacerÃ©
periodikÃ¡ sÃº prejavmi nekultÃºrnosti až dekadencie (produktom trhu) a
nevedÃº k podpore
TUR. Naopak osobitne environmentalistike sa venujÃº len 2 časopisy (ŽivotnÃ©
prostredie a
EnviromagazÃn).

2.5. Vedomie ľudÃ, vÃ½chova, vzdelÃ¡vanie a osveta

2.5.1. Ãšroveň ľudskÃ©ho vedomia a jeho zložiek
Všetky zložky ľudskÃ©ho vedomia (historickÃ©, kultÃºrne, sociÃ¡lne,
environmentÃ¡lne

a prÃ¡vne) priamo ovplyvňujÃº zmÃ½šľanie a konanie človeka (vrÃ¡tane vzťahu
k prostrediu).
Preto je Ãºloha vÃ½chovy, osvety a vzdelÃ¡vania kľÃºčovÃ¡ pre zabezpečenie
TUR.
JednÃ½m z najvÃ½znamnejšÃch hybnÃ½ch momentov v novodobÃ½ch
dejinÃ¡ch bol bezpochyby
ideÃ¡l nÃ¡rodnÃ©ho, resp. štÃ¡tneho vlastenectva. Ovplyvňoval spoločenskÃ©
dianie nielen
v minulosti, ale aj v sÃºčasnosti. HistorickÃ© vedomie človeka sa
prirodzenÃ½m spÃ´sobom
formuje postupne – od poznania minulosti jeho rodiny, bydliska a regiÃ³nu, s
ktorÃ½m sa
stotožňuje. Len na tejto bÃ¡ze vznikÃ¡ ÃºprimnÃ© vlastenectvo, precÃtenÃ½
vzťah k nÃ¡rodu a
prostrediu, ku ktorÃ©mu človek patrÃ a k štÃ¡tu, v ktorom žije. PrvÃ½m
rozhodujÃºcim činiteľom
pÃ´sobiacim na formovanie ľudskÃ©ho vedomia sÃº najmÃ¤ rodičia, rodina,
prÃbuznÃ a
vychovÃ¡vatelia. SÃº to prevažne neškolenÃ ľudia, poznamenanÃ okrem
vlastnÃ½ch životnÃ½ch
skÃºsenostÃ aj rozporuplnÃ½mi interpretÃ¡ciami dejinnÃ½ch udalostÃ.
DruhÃ½m rozhodujÃºcim
činiteľom je škola a v prvom rade učiteľ, ktorÃ½ by mal žiakov vzdelÃ¡vať v
intenciÃ¡ch
princÃpov a kritÃ©riÃ TUR.
Vedecko-populÃ¡rna produkcia i umenie sÃº pravdepodobne najÃºčinnejšie
schopnÃ© formovať
ľudskÃ© vedomie. V zÃ¡ujme TUR slovenskej nÃ¡rodnej a štÃ¡tnej spoločnosti
sa však musia
vytvoriť čo najlepšie organizačnÃ©, komunikačnÃ©, ale aj materiÃ¡lne a
finančnÃ© podmienky
(vzťah ku kapitole č. 33 Agendy 21) pre zlepšenie kooperÃ¡cie medzi historickovedeckou,
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historicko-popularizačnou a historicko-umeleckou sfÃ©rou, ich inštitÃºciami,
ako aj
jednotlivÃ½mi predstaviteľmi.
Pre rozvoj cielene formovanÃ©ho, na vedeckÃ½ch zÃ¡kladoch budovanÃ©ho a
s využitÃm
popularizačnÃ½ch metÃ³d podporovanÃ©ho historickÃ©ho povedomia je
nevyhnutnÃ¡ aj primeranÃ¡
inštitucionÃ¡lna zÃ¡kladňa. V prvom slede tÃºto zÃ¡kladňu tvoria vedeckovÃ½skumnÃ©
(akademickÃ©, archÃvne) a vedecko-pedagogickÃ© (univerzitnÃ©,
vysokoškolskÃ©) ustanovizne
a pracoviskÃ¡, osobitne SAV a Matica slovenskÃ¡. Pri tÃ½chto inštitÃºciÃ¡ch pÃ
´sobia aj viacerÃ©
spoločnosti, ktorÃ½ch aktivity podporujÃº TUR. KvantitatÃvne najsilnejšie sÃº
po celom
Slovensku zastÃºpenÃ© rozličnÃ© školskÃ©, vzdelÃ¡vacie a osvetovÃ©
zariadenia. Medzi nimi treba

osobitne vyzdvihnÃºť mÃºzeÃ¡, knižnice a galÃ©rie všetkÃ½ch stupňov a
špecializÃ¡ciÃ.
2.5.2. VlastivednÃ© a humanitnÃ© vzdelÃ¡vanie
VzdelÃ¡vanie v kontexte kultÃºrneho aspektu mÃ¡ osobitnÃ½ dÃ´raz na
vlastivednÃ½ch a
humanitnÃ½ch disciplÃnach (vzťah ku kapitole č. 36 Agendy 21). V celom
systÃ©me školstva
majÃº tieto disciplÃny osobitnÃº Ãºlohu najmÃ¤ vo vzťahu k poznÃ¡vaniu a
budovaniu vzťahu ku
kultÃºre, ochrane a udržateľnÃ©mu využitiu kultÃºrnych zdrojov spoločnosti a
k budovaniu
vlastnej identity.
Ãšlohou humanitnÃ½ch vyučovacÃch predmetov je predovšetkÃ½m
systematizovať a
interpretovať informÃ¡cie, ktorÃ© žiaci z veľkej časti zÃskavajÃº z
mimoškolskÃ©ho prostredia, a
tak formovať hodnotovÃº orientÃ¡ciu mladÃ½ch ľudÃ pre potreby otvorenej
demokratickej
spoločnosti a zabezpečenia TUR.
K vÃ½učbe humanitnÃ½ch predmetov a k vymedzeniu ich cieľovÃ½ch
štruktÃºr sa stÃ¡le
pristupuje z pozÃciÃ klasickej (kognitivistickej) koncepcie vzdelÃ¡vania
jednostranne
orientovanej na vedomosti. ŠkolskÃ½ systÃ©m na Slovensku je založenÃ½ na
množstve informÃ¡ciÃ,
ale chudobnÃ½ na celÃº škÃ¡lu činnostÃ a spÃ´sobilostÃ. Tento stav je dnes už
neudržateľnÃ½, naviac
vÃ½učba humanitnÃ½ch disciplÃn nemÃ¡ v sÃºčasnosti zodpovedajÃºce
postavenie vo vzdelÃ¡vacom
systÃ©me. Všeobecne je potrebnÃ© formulovať kvalitatÃvne novÃ© cieľovÃ©
požiadavky a učebnÃ½
obsah spoločenskovednÃ©ho vzdelÃ¡vania, ktorÃ©ho ťažiskovÃ½mi
predmetmi na zÃ¡kladnÃ½ch a
strednÃ½ch školÃ¡ch sÃº vlastiveda, dejepis, občianska vÃ½chova, nÃ¡uka o
spoločnosti, etika
a estetika.
2.5.3. EnvironmentÃ¡lne vzdelÃ¡vanie a vÃ½chova (EnvironmentÃ¡lna
akadÃ©mia)
EnvironmentÃ¡lne vzdelÃ¡vanie a vÃ½chova by mali byť v modernej
demokratickej
spoločnosti samozrejmou sÃºčasťou školskÃ©ho systÃ©mu. Priorita by mala
byť kladenÃ¡ na
integrÃ¡ciu kultÃºrnych, prÃrodnÃ½ch, historickÃ½ch a spoločenskÃ½ch
aspektov, zdrojov a
potenciÃ¡lu do jednotlivÃ½ch vyučovacÃch predmetov do zÃ¡kladnÃ©ho a
strednÃ©ho školstva ako
sÃºčasť široko koncipovanÃ©ho procesu environmentÃ¡lnej vÃ½chovy a
vzdelÃ¡vania (vzťah ku
kapitole č. 36 Agendy 21). TakÃºto integrÃ¡ciu je vhodnÃ© realizovať
prostrednÃctvom učebnÃ½ch
osnov, rozvojom a aplikÃ¡ciou praktickÃ½ch zručnostÃ a podporou tvorivosti,
poznania svojho

sociÃ¡lneho, historickÃ©ho a prÃrodnÃ©ho prostredia (rodina, domov, obec,
regiÃ³n).
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Cieľom environmentÃ¡lnej vÃ½chovy na školÃ¡ch nemÃ´že byť len osvojovanie
si
najdÃ´ležitejšÃch informÃ¡cii z ekolÃ³gie ako biologickej vedy. MusÃ sa zamerať
najmÃ¤ na
reflexiu vzťahu prÃroda - prostredie - spoločnosť v najvšeobecnejšej rovine ako
širokospektrÃ¡lnych vzťahov a interdisciplinÃ¡rneho prÃstupu k poznaniu. V
prvom rade teda ide
o osvojenie si environmentalizmu a aktÃvne zapojenie sa do starostlivosti o
životnÃ© prostredie
– environmentalistiky. S tÃ½m sÃºvisÃ environmentÃ¡lna etika, ktorÃ¡ je prÃtomnÃ¡ v celej škÃ¡le
ľudskÃ©ho konania. Odhaľovanie prÃčin zmien globÃ¡lnych trendov,
teoretickÃ©
vÃ½chodiskÃ¡, futurologickÃ© koncepcie, ale aj na Ãºlohu vÃ½chovy v procese
nevyhnutnej
radikÃ¡lna zmena myslenia ľudÃ a ekologizÃ¡cia všetkÃ½ch strÃ¡nok
spoločenskÃ©ho života
(vzdelÃ¡vanie, prÃ¡vo, hospodÃ¡rstvo a politika).
DÃ´ležitÃº Ãºlohu zohrÃ¡va aj prÃprava učiteľov v tejto oblasti. OdbornÃ½ profil
učiteľa sa
formuje v hraniciach zÃ¡sadne inÃ©ho skÃºsenostnÃ©ho a vedomostnÃ©ho
rÃ¡mca, ako pri profile
absolventov z inÃ½ch oblastÃ humanitnÃ½ch, exaktnÃ½ch alebo
technickÃ½ch vied. IstÃ¡
komplexnosť vedomostnej vÃ½bavy by sa mala prejaviť vo vyššej Ãºrovni
sociÃ¡lnej vyspelosti,
citlivosti a komunikatÃvnej schopnosti. Kurzy predgraduÃ¡lnej a
postgraduÃ¡lnej prÃpravy
učiteľov zameranÃ© na environmentalizmus a environmentalistiku, osobitne
na
environmentÃ¡lnu vÃ½chovu a etiku rozširujÃº obzor učiteľa a poskytujÃº mu
informÃ¡cie potrebnÃ©
pre efektÃvnu prÃ¡cu v prospech dosiahnutia zmien v myslenÃ a sprÃ¡vanÃ
budÃºcich generÃ¡ciÃ.
Rezort školstva sa napriek zlej finančnej situÃ¡cii tiež vÃ½raznÃ½m spÃ´sobom
podieľa na
podpore školskej a mimoškolskej environmentÃ¡lnej vÃ½chovy – tvorbou
učebnÃ½ch osnov,
vydÃ¡vanÃm študijnej literatÃºry, prÃpravou pedagÃ³gov. Medzi ďalšie priority
MŠ SR by
naďalej mala patriť podpora environmentÃ¡lnej vÃ½chovy v zariadeniach pre
mimoškolskÃº
činnosť a voľnÃ½ čas mlÃ¡deže (napr. Ekoiuventa), podpora letnÃ½ch tÃ¡borov
mlÃ¡deže
s environmentÃ¡lnym zameranÃm a pod. Z zvyšovaniu Ãºrovne
environmentÃ¡lneho vedomia
prispievajÃº aj vydavateľstvÃ¡, noviny, časopisy, rozhlas a televÃzia.
VÃ½znamnÃ© miesto v systÃ©me zÃ¡kladnej environmentÃ¡lnej vÃ½chovy

obyvateľstva
zaujÃma aj mimoškolskÃ¡ environmentÃ¡lna vÃ½chova. TÃºto zÃ¡služnÃº
činnosť realizujÃº rÃ´zne
zÃ¡ujmovÃ© združenia, mimovlÃ¡dne organizÃ¡cie (vzťah ku kapitole č. 27
Agendy 21)
a zÃ¡ujmovÃ© združenia občanov zameranÃ© na životnÃ© prostredie (napr.
SZOPK, Strom života,
SlovenskÃ½ skauting a pod.). VÃ½znamnÃº podporu pri osvete a realizÃ¡cii
malÃ½ch ekologickÃ½ch
projektov poskytujÃº rÃ´zne nadÃ¡cie; dÃ´ležitÃ¡ je aj činnosť organizÃ¡ciÃ v pÃ
´sobnosti MŽP SR a
MK SR.
DÃ´ležitosť environmentÃ¡lnej vÃ½chovy a vzdelÃ¡vania podčiarkuje aj fakt, že
napriek
entuziazmu a nadšeniu jednotlivcov a skupÃn, množstvu existujÃºcich a
realizovanÃ½ch
projektov sa u vÃ¤čšiny obyvateľov Slovenska vzťah k prÃrode a okolitÃ©mu
prostrediu nestal
integrÃ¡lnou sÃºčasťou ich morÃ¡lneho vedomia. Povinnosť človeka vo vzťahu k
prÃrode nemÃ¡
ešte charakter mravnej povinnosti. Poškodzovanie prÃrodnÃ©ho prostredia
nevyvolÃ¡va
u každÃ©ho pocit viny – starostlivosť o životnÃ© prostredie vnÃmalo v obdobÃ
volieb v roku 1998
ako zÃ¡važnÃ½ spoločenskÃ½ problÃ©m menej ako 4% obyvateľov. Aj preto je
potrebnÃ©
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vzdelÃ¡vanie a vÃ½chovu prepojiť s praktickÃ½mi každodennÃ½mi aktivitami.
K tomu by mala
prispieť realizÃ¡cia prvej Koncepcie environmentÃ¡lnej vÃ½chovy a
vzdelÃ¡vania, schvÃ¡lenej
uznesenÃm vlÃ¡dy SR z 25. novembra 1997 č.846 a EnvironmentÃ¡lnej
akadÃ©mie pripravenej
Ministerstvom životnÃ©ho prostredia SR v roku 2001.

2.6. Politicko-spoločenskÃ½ systÃ©m

2.6.1. Rozvoj demokracie, zabezpečenie zÃ¡kladnÃ½ch ľudskÃ½ch prÃ¡v a
slobÃ´d
Hoci v sÃºčasnosti sa pri rozvoji spoločnosti kladie hlavnÃ½ dÃ´raz na
ekonomickÃ© faktory,
kÃ½m politickÃ©, spoločenskÃ© a inÃ© faktory sa im podriaďujÃº (prispÃ
´sobujÃº), je zrejmÃ©, že
udržateľnosť ďalšieho napredovania spoločnosti zÃ¡visÃ od rešpektovania
ľudskÃ½ch prÃ¡v a
slobÃ´d v celej šÃrke, tak ako ich formuluje Listina zÃ¡kladnÃ½ch prÃ¡v a slobÃ
´d (ÃšstavnÃ½
zÃ¡kon č. 23/1991 Zb.) a Ãšstava Slovenskej republiky č.460/1992 Zb.
Na Slovensku nastal vÃ½znamnÃ½ prelom v celkovej politicko-spoločenskej
situÃ¡cii v roku
1989, kedy bol autokratickÃ½ socialistickÃ½ systÃ©m bÃ½valÃ©ho
Československa nahradenÃ½
parlamentnou demokraciou v rÃ¡mci federÃ¡cie a od roku 1993 v rÃ¡mci

samostatnej Slovenskej
republiky.
PrijatÃm zÃ¡kona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadenÃ bol vÃ½razne
posilnenÃ½
samosprÃ¡vny sektor a to zavedenÃm duÃ¡lneho modelu popri existujÃºcej
centrÃ¡lnej štÃ¡tnej
administratÃve. VÃ½znamnÃ¡ časť kompetencii tak bola presunutÃ¡ na
samosprÃ¡vy miest a obcÃ.
PrivatizÃ¡ciou štÃ¡tneho majetku bol posilnenÃ½ sÃºkromnÃ½ sektor,
predovšetkÃ½m podnikatelia a
reštituenti. Tomuto modelu by mala zodpovedať majetkovÃ¡ štruktÃºra
obyvateľstva
pozostÃ¡vajÃºca z relatÃvne rovnomerne zastÃºpenÃ½ch skupÃn bohatÃ½ch a
chudobnÃ½ch a zo silnej
strednej vrstvy (cca 80% obyvateľov). StrednÃ¡ vrstva vo všeobecnosti
predstavuje
stabilizujÃºci prvok pri rozvoji spoločnosti - z toho vyplÃ½va, že
ÃºčinnÃ¡ podpora malÃ½ch a
strednÃ½ch podnikateľov a podmienok pre zamestnanosť mÃ¡ priamy pozitÃvny dopad na TUR
spoločnosti.
Z rÃ´znych dÃ´vodov (najmÃ¤ však z dÃ´vodu politicky deformovanÃ©ho
vÃ½voja demokracie) sa
tento model nepodarilo dosiahnuť ani po desiatich rokoch budovania
demokratickej
spoločnosti. StrednÃ¡ vrstva je relatÃvne mÃ¡lo početnÃ¡, naopak nadmernÃ©
je zastÃºpenie sociÃ¡lne
slabej skupiny obyvateľov a veľkÃ¡ časť nÃ¡rodnÃ©ho majetku bola ”rozdanÃ¡”
medzi mÃ¡lo
početnÃº skupinu politicky privilegovanej vrstvy. Ekonomika krajiny je tak
značne
nevyrovnanÃ¡. ĎalšÃm problÃ©mom najmÃ¤ v prvej polovici devÃ¤ťdesiatych
rokov boli aj
nedostatočne vybudovanÃ© mimovlÃ¡dne neziskovÃ© organizÃ¡cie, ktorÃ©
zaostÃ¡vali najmÃ¤
z hľadiska dlhodobej finančnej stability a tak nemohli dostatočne plniť
očakÃ¡vanÃ©
spoločenskÃ© funkcie. Stagnuje aj celkovÃ¡ spoločenskÃ¡ aktivita občanov.
Po prijatÃ zÃ¡kona o obecnom zriadenÃ sa na Slovensku ujal model spoločnosti
v princÃpoch porovnateľnÃ½ s modelom v USA a Kanade. Po komunÃ¡lnych
voľbÃ¡ch však do
mimoriadne zodpovednÃ½ch funkciÃ v samosprÃ¡vnych orgÃ¡noch prichÃ¡dzali
primÃ¡tori a
starostovia, ako aj poslanci mestskÃ½ch a obecnÃ½ch zastupiteľstiev bez
predošlej odbornej
prÃpravy. Na Slovensku na rozdiel od vyspelÃ½ch krajÃn nie je doteraz
vyžadovanÃ©, aby
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kandidÃ¡t preukÃ¡zal kvalifikÃ¡ciu pre činnosť v samosprÃ¡ve. ChÃ½ba
pružnÃ½ spÃ´sob vzdelÃ¡vania
budÃºcich pracovnÃkov samosprÃ¡v, ktorÃ½ by umožnil v relatÃvne krÃ¡tkom

čase efektÃvne
pripraviť budÃºcich kandidÃ¡tov na verejnÃ© funkcie.
SamosprÃ¡vy miest a obcÃ zÃskali delimitÃ¡ciou od štÃ¡tu mnohomiliardovÃ½
majetok. ZÃ¡kon o
obecnom zriadenÃ im okrem inÃ©ho ukladÃ¡ tento majetok zveľaďovať. V
štruktÃºre mestskÃ½ch a
obecnÃ½ch Ãºradov vznikli tzv. podnikateľskÃ© oddelenia, ktorÃ© sÃº
sÃºstredenÃ© na monitorovanie
činnosti podnikateľov a vyberanie poplatkov a nie na to, čo by malo byť ich
hlavnou nÃ¡plňou
- na podnikanie a zveľaďovanie mestskÃ©ho majetku a zabezpečovanie prÃjmov do mestskej
pokladnice. SamosprÃ¡vy v mnohÃ½ch prÃpadoch hospodÃ¡ria deficitne, na
krytie Ãºverov je
použÃvanÃ½ majetok (často rozpredÃ¡vanÃ½) samosprÃ¡vy. Doteraz nebolo
vyčÃslenÃ©, akÃ©
množstvo majetku takto samosprÃ¡vy predali od roku 1990 - istÃ© však je, že
ak by
hospodÃ¡renie samosprÃ¡v takto malo pokračovať, v budÃºcnosti mÃ´že nastať
situÃ¡cia, že
niektorÃ© obce a mestÃ¡ ostanÃº bez neho. V konečnom dÃ´sledku by mohlo
nastať zrÃºtenie
duÃ¡lneho modelu na Slovensku a nÃ¡vrat k centrÃ¡lnej štÃ¡tnej administratÃve. Ak by v tom čase
bol veľkÃ½ majetok sÃºstredenÃ½ v rukÃ¡ch malej skupiny obyvateľov, mohlo
by dÃ´jsť
k vÃ½raznÃ©mu oslabeniu a ovplyvňovaniu politickej stability krajiny s
prehlbujÃºcou sa
polarizÃ¡ciou spoločnosti a rozmachom korupcie.
2.6.2. Vonkajšia a vnÃºtornÃ¡ bezpečnosť štÃ¡tu
Oblasť vonkajšej a vnÃºtornej bezpečnosti, ľudskÃ½ch prÃ¡v a kriminality je
jednÃ½m zo
zÃ¡kladnÃ½ch atribÃºtov TUR a demokracie. Na ÃºzemÃ Slovenska sa
podmienky podstatne
zmenili v r. 1990, kedy sa začali budovať zÃ¡klady demokratickÃ©ho
systÃ©mu, k čomu bolo
potrebnÃ© zmeniť dovtedajšÃ armÃ¡dno-bezpečnostnÃ½ systÃ©m.
ArmÃ¡da SR zdedila štruktÃºru a vybavenie sÃce relatÃvne početnej, ale
vybavenÃm
zastaralej československej ľudovej armÃ¡dy. NajoptimÃ¡lnejšÃ spÃ´sob
zaručenia našej vonkajšej
bezpečnosti je prostrednÃctvom plnohodnotnÃ©ho členstva SR v
Severoatlantickej aliancii.
Pomerne vÃ½znamnÃ½ je však fakt, že napriek zhode rozhodujÃºcich
politickÃ½ch strÃ¡n v otÃ¡zke
vstupu Slovenska do NATO, značnÃ¡ časť obyvateľov s tÃ½mto krokom podľa
prieskumov
verejnej mienky zatiaľ nesÃºhlasÃ. JednÃ½m z argumentov proti vstupu do
NATO sÃº
predpokladanÃ© veľkÃ© finančnÃ© požiadavky na prebudovanie armÃ¡dy,
ktorÃ© by mohli prekročiť
reÃ¡lne možnosti SR.

OzbrojenÃ© sily a zbrojÃ¡rska vÃ½roba sÃº z hľadiska TUR určitou zÃ¡ťažou.
Ide totiž o činnosti,
ktorÃ© z hľadiska svojho charakteru majÃº len obmedzenÃ½ pozitÃvny vplyv
na rozvoj ľudskÃ½ch
zdrojov, nepriaznivo pÃ´sobia na environment a odčerpÃ¡vajÃº značnÃ©
finančnÃ© prostriedky.
V sÃºčasnosti sÃº však nevyhnutne potrebnÃ© na zachovanie bezpečnosti
štÃ¡tu. Cieľom je preto
vybudovať relatÃvne malÃ©, dobre vyzbrojenÃ©, vÃ½borne vycvičenÃ©
ozbrojenÃ© sily kompatibilnÃ©
s ozbrojenÃ½mi silami členskÃ½ch štÃ¡tov NATO, schopnÃ© a spÃ´sobilÃ©
reagovať samostatne, resp.
v rÃ¡mci koalÃcie, na vojenskÃ© i nevojenskÃ© ohrozenia v sÃºčasnosti i
budÃºcom i
bezpečnostnom prostredÃ.
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ZÃ¡kladnou zložkou vnÃºtornej bezpečnosti Slovenska je polÃcia. Aj tÃ¡to
inštitÃºcia prešla po
roku 1990 vÃ½znamnÃ½mi zmenami – popri štÃ¡tnej polÃcii (PolicajnÃ½ zbor
SR) boli vytvorenÃ© aj
miestne zložky – obecnÃ© a mestskÃ© polÃcie. Tieto sÃº založenÃ© na spÃ
´sobe policajnej prÃ¡ce
znÃ¡mej vo svete ako ”Community Based Policing” (CBP), ktorÃ½ je
charakteristickÃ½
vyvÃ¡ženÃ½m pomerom reaktÃvnych a proaktÃvnych policajnÃ½ch činnosti,
ktorÃ© by mali byť
samozrejmou prÃ¡cou každej polÃcie. Od roku 1998 začal s preberanÃm CBP
cez dve krajskÃ©
riaditeľstvÃ¡ aj PZSR.
PoslanÃm polÃcie je prevencia kriminality, potlÃ¡čanie zločinu, zadržanie
previnilcov a
usmerňovanie nezločinnÃ©ho sprÃ¡vania. SkutočnÃ¡ činnosť štÃ¡tnej polÃcie
však bola vÃ¤čšinou
zameranÃ¡ len na jednu strÃ¡nku – odhaľovanie zločinnosti. FinančnÃ©
prostriedky boli vkladanÃ©
prevažne do boja proti individuÃ¡lnej zločinnosti, teda nie na znÃženie latentnej
kriminality.
DoterajšÃ vÃ½voj kriminality v krajinÃ¡ch strednej a vÃ½chodnej EurÃ³py je
rovnakÃ½ ako
v Severnej Amerike s časovÃ½m posunom 30-50 rokov. DoterajšÃ vÃ½voj a
nÃ¡rast kriminality
potvrdzuje absenciu kriminÃ¡lnej prevencie. V podmienkach minulÃ©ho režimu
bola použÃvanÃ¡
tzv. pozitÃvna škola, ktorÃ¡ preferovala ochranu spoločnosti alebo
spoločenskÃ©ho zriadenia
pred ochranou jednotlivca (napr. za rozkrÃ¡danie majetku v socialistickom
vlastnÃctve boli
vyššie tresty ako za vraždu).
Vo vyspelÃ½ch demokratickÃ½ch krajinÃ¡ch je Ãºspešne aplikovanÃ¡ tzv.
environmentÃ¡lna škola
kriminolÃ³gie, ktorÃ¡ sa pomocou priamych kontrol zaoberÃ¡ zločinom pred

jeho objavenÃm sa –
čiže najmÃ¤ prevenciou. Prevencia kriminality musÃ byť integrÃ¡lnou sÃºčasťou
filozofie
bezpečnosti. ZakladÃ¡ sa na sebaobrane jednotlivcov a organizÃ¡ciÃ. ZdÃ
´razňuje aktivity, ktorÃ©
ľudia prijÃmajÃº predtÃ½m, ako dÃ´jde k zločinu. Prevencia sa definuje ako
predvÃdanie,
rozpoznanie a odhad rizika zločinu, ako aj iniciovanie aktivity na jeho
odstrÃ¡nenie alebo
znÃženie.
V tejto sÃºvislosti je dÃ´ležitÃ½m negatÃvnym faktom, že napr. mestskÃ© a
obecnÃ© polÃcie (ktorÃ©
sÃº definovanÃ© ako preventÃvno-poriadkovÃ© Ãºtvary) nemajÃº dodnes v
prÃprave na skÃºšky
odbornej spÃ´sobilosti tÃ©mu kriminÃ¡lna prevencia v dostatočnom rozsahu.
To istÃ© platÃ o
policajnÃ½ch školÃ¡ch na Slovensku. Ide teda o zmenu policajnej misie,
ktorÃ¡ sa musÃ prejaviť
aj v kritÃ©riÃ¡ch hodnotenia polÃcie - ak mÃ¡ polÃcia chrÃ¡niť ľudskÃ© prÃ¡va
občanov, potom pre
občana nie je zadosťučinenÃm potrestanie pÃ¡chateľa. Občan chce, aby nebol
poškodenÃ½, teda
aby sa kriminÃ¡lny čin nestal. PolÃcie vo vyspelÃ½ch demokratickÃ½ch
krajinÃ¡ch sÃº hodnotenÃ©
podľa absencie kriminality, nie podľa objasnenosti prÃpadov.
Problematika znižovania kriminality predovšetkÃ½m zÃ¡visÃ od zvyšovania
spravodlivosti
a od funkčnosti sÃºdnictva (justičnÃ©ho systÃ©mu). VnÃºtornÃ¡ bezpečnosť
štÃ¡tu je jedna z jeho
zÃ¡kladnÃ½ch funkciÃ podmieňujÃºcich udržateľnosť rozvoja Slovenska. Z toho
pohľadu je napr.
potrebnÃ© všetky zÃ¡znamy z rokovanÃ sÃºdov nahrÃ¡vať na zÃ¡znamy (tak
ako sa to realizuje vo
všetkÃ½ch vyspelÃ½ch krajinÃ¡ch). TÃ½m sa zvÃ½ši nielen dÃ´veryhodnosť,
ale aj kontrola sudcov.
Zapisovateľ sÃºdu by mal byť nezÃ¡vislou osobou, a nie pracovnÃkom sÃºdu
ako je tomu u nÃ¡s.
Ak si vyberÃ¡ občan obhajcu (advokÃ¡ta) aj na nÃ¡klady štÃ¡tu, mal by mať
možnosť slobodnÃ©ho
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vÃ½beru na zÃ¡klade osobnej dÃ´very. Činnosť sÃºdnictva je potrebnÃ© zlepšiť
prakticky vo
všetkÃ½ch dÃ´ležitÃ½ch oblastiach.
2.6.3. SprÃ¡vanie sa občanov a ich povinnosti voči štÃ¡tu
CelÃ© 19. a 20. storočie sa v krajinÃ¡ch budujÃºcich demokraciu bojovalo za
to, aby jedinec
(občan) zÃskal autonÃ³miu voči štÃ¡tu a jednoznačnÃ© prÃ¡vne garancie.
Koncepcia ľudskÃ½ch prÃ¡v
operuje vždy s prÃ¡vami jednotlivca voči spoločnosti. ĽudskÃ© prÃ¡va sÃº asi
jedinou oblasťou,
kde využÃvanie sa neviaže na recipročnÃ© plnenie povinnostÃ voči inÃ½m

subjektom. Povinnosti
jednotlivca voči spoločnosti či štÃ¡tu nie sÃº jednoznačne a dostatočne
univerzÃ¡lne definovanÃ©.
TÃ¡to otÃ¡zka sa zvyčajne riešila tak, že nepriamo sÃº ”ľudskÃ© povinnosti”
vymedzenÃ© nutnosťou
rešpektovať ľudskÃ© prÃ¡va a zÃ¡kladnÃ© slobody inÃ½ch. Alebo tak, že
povinnosti občana sÃº
určenÃ© prÃ¡vnym poriadkom každÃ©ho štÃ¡tu a ich plnenÃm občan učinÃ
zadosť svojim
povinnostiam voči štÃ¡tu.
Ak však hovorÃme o demokracii ako zÃ¡kladom cieli rozvoja spoločnosti a
naviac jeho
trvalo udržateľnÃ©ho rozvoja, potom musia zÃ¡konite existovať určitÃ©
zÃ¡kladnÃ© normy
sprÃ¡vania, ktorÃ© sÃº sÃce prÃ¡vne ťažko vymÃ¡hateľnÃ© (resp. nie sÃº
striktne vymedzenÃ©), ale bez
toho, aby sa podľa nich vÃ¤čšina členov spoločnosti sprÃ¡vala,
dlhodobÃ¡ existencia štÃ¡tu či
akejkoľvek inej demokratickej formy organizÃ¡cie by nebola možnÃ¡.
NajzÃ¡kladnejšie požiadavky štÃ¡tu a spoločnosti na sprÃ¡vanie občanov možno
zhrnÃºť do
niekoľkÃ½ch bodov:
• verejnÃ¡ manifestÃ¡cia prÃslušnosti k štÃ¡tu - mÃ´že mať rÃ´zne podoby:
spoločnÃº
oficiÃ¡lnu kultÃºru, ÃºradnÃ½ jazyk, patriotickÃ© prejavy, občianstvo a
podobne; bez
uvedenÃ½ch prvkov nemÃ´že žiadna komunita dlhodobo existovať;
• primeranÃ¡ miera solidarity a rešpektu medzi občanmi navzÃ¡jom - v
spoločenstve
by si jedinci nemali byť navzÃ¡jom ľahostajnÃ, tragickÃ½ osud jednÃ½ch by
mal byť
vÃ½zvou na pomoc pre ostatnÃ½ch;
• dodržiavanie prÃ¡vneho poriadku a zÃ¡konov štÃ¡tu – malo by byť
samozrejmosťou aspoň u tÃ½ch predpisov, ktorÃ© sÃº spojenÃ© s elementÃ¡rnym poriadkom a
bezpečnosťou;
• platenie danÃ – nepopulÃ¡rna zÃ¡kladnÃ¡ povinnosť občanov
kompenzovanÃ¡ viacerÃ½mi
vÃ½hodami, ktorÃ© im poskytuje modernÃ½ štÃ¡t;
• osobnÃ¡ Ãºčasť občanov na voľbÃ¡ch – je prejavom osobnej zainteresovanosti
a osobnej zodpovednosti občanov na verejnej sprÃ¡ve a fungovanÃ spoločnosti;
• osobnÃ¡ Ãºčasť občanov na obrane krajiny a štÃ¡tu – v prÃpade opodstatnenej
potreby
by mali byť občania pripravenÃ brÃ¡niť svoj štÃ¡t;
• primeranÃ© reprodukčnÃ© sprÃ¡vanie - aby sa udržala kultÃºra, nÃ¡rod a
štÃ¡t, ich
prÃslušnÃci musia mať deti, čo je vlastne istou formou splatenia dlhu za
vlastnÃº
existenciu, udržanie lÃnie života a nakoniec aj kultÃºry a organizÃ¡cie vlastnej
komunity,
pričom dostatočnÃ¡ pozornosť musÃ byť venovanÃ¡ aj vÃ½chove vlastnÃ©ho

potomstva.
2.6.4. NÃ¡boženstvÃ¡ a viery, cirkvi a nÃ¡boženskÃ© spoločnosti
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NÃ¡rodnÃ¡ stratÃ©gia TUR – I. časť
RÃ´zne nÃ¡boženstvÃ¡ a viery, cirkvi a nÃ¡boženskÃ© spoločnosti deklarujÃº
nevyhnutnosť
spoluÃºčasti na riešenÃ problÃ©mov tohto sveta, hlÃ¡sia sa k angažovanosti na
spravovanÃ Zeme.
DÃ´ležitÃ½m indikÃ¡torom ich Ãºlohy pri zabezpečenÃ TUR je aj miera
zapracovania a
akceptÃ¡cie nÃ¡boženskÃ½ch princÃpov a prÃstupov v procese rozhodovania, v
justÃcii a
sÃºdnictve, ale aj v celkovej morÃ¡lke a sprÃ¡vanÃ sa spoločnosti.
Človek často krÃ¡t potrebuje a hľadÃ¡ vyššiu morÃ¡lnu normu – napr. v
kresťanskej morÃ¡lke
je to Boh, ktorÃ©ho prikÃ¡zania sÃº pre kresťanov zÃ¡vÃ¤znÃ©. Kresťan
nesmie tieto prikÃ¡zania
porušiť, pretože ich prestÃºpenie je považovanÃ© za hriech. Na princÃpoch
nÃ¡boženskej morÃ¡lky
a jej uplatňovanÃ v širšej miere by spoločnosť mohla prosperovať.
SlovenskÃ¡ spoločnosť potrebuje obnovu skutočnej morÃ¡lky. PrevažnÃ¡ časť
obyvateľov
Slovenska sa hlÃ¡si k cyrilo-metodskej tradÃcii a akceptÃ¡cia cirkvi v
spoločnosti je
podmienenosťou spoločenskej, kultÃºrnej a duchovnej kontinuity Slovenska.
Cirkvi patria v
sÃºčasnosti k jednÃ½m z najvÃ¤čšÃch vlastnÃkov nehnuteľnostÃ, majÃº svoje
osobitÃ© postavenie a
vÃ½znam z hľadiska uspokojovania duchovnÃ½ch a sociÃ¡lnych potrieb
občanov. MÃ´žu preto
veľmi vÃ½razne ovplyvniť presadzovanie princÃpov TUR. Osobitnou Ãºlohou z
hľadiska TUR
cirkevnÃ½ch statkov je budovanie zručnosti a posilňovanie kvality
manažmentu a praktickej
starostlivosti o hnuteľnÃ½ a nehnuteľnÃ½ majetok vo vlastnÃctve cirkvÃ a
cirkevnÃ½ch zborov a ich
využitie pre napĺňanie duchovnÃ½ch, sociÃ¡lnych a rozvojovÃ½ch potrieb
komunÃt, sÃdiel či
regiÃ³nov. Rovnako je dÃ´ležitÃ© praktickÃ© prehlbovanie vedomostÃ farÃ¡rov
a sprÃ¡vcov farnostÃ
o potrebe a formÃ¡ch ochrany kultÃºrneho a prÃrodnÃ©ho dedičstva a
možnostiach aplikÃ¡cie
princÃpov a kritÃ©riÃ TUR v nÃ¡boženstvÃ¡ch a vierach.

