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5. ENVIRONMENTÃ  LNE PODMIENKY A HĽADISKÃ 

5.1. Členenie environmentÃ¡lnych podmienok a hľadÃsk
VÃ½chodiskovÃ¡ situÃ¡cia pre zabezpečenie TUR SR v rÃ¡mci
environmentÃ¡lnych
podmienok a hľadÃsk určuje vÃ½voj a stav
a) zložiek životnÃ©ho prostredia (Â§ 2 zÃ¡kona č. 17/1992 Zb.) ako sÃºčasti
- litosfÃ©ry (geologickÃ© a geomorfologickÃ© podmienky),
- atmosfÃ©ry (klimatologickÃ© a meteorologickÃ© podmienky),
- hydrosfÃ©ry (hydrologickÃ© podmienky),
- pedosfÃ©ry (pedologickÃ© podmienky),
- biosfÃ©ry (biologickÃ© podmienky);
b) environmentÃ¡lnych rizikovÃ½ch faktorov
- fyzikÃ¡lnych (rÃ¡dioaktivity, hluku, vibrÃ¡ciÃ, elektromagnetickÃ½ch polÃ),
- chemickÃ½ch (škodlivÃ½ch odpadov a chemickÃ½ch lÃ¡tok),
- biologickÃ½ch (choroboplodnÃ½ch organizmov, environmentÃ¡lnej
mutagenÃ©zy, genetickej
modifikÃ¡cie), ktorÃ½ch vÃ½sledkom mÃ´že byť nežiadÃºca zmena
environmentu alebo vznik
chorÃ´b environmentÃ¡lneho pÃ´vodu;
- havÃ¡riÃ a živelnÃ½ch pohrÃ´m (naprÃklad povodnÃ, zemetrasenÃ, zosuvov a
lavÃn,
požiarovosti, dopravnej nehodovosti);
c) prÃrody a krajiny, jej ochrany a tvorby na rÃ´znych Ãºrovniach
(nadregionÃ¡lnej,
regionÃ¡lnej, miestnej).
EnvironmentÃ¡lne hľadiskÃ¡ TUR sÃº založenÃ© na zabezpečenÃ
proporcionality medzi
uspokojovanÃm sÃºčasnÃ½ch a budÃºcich potrieb spoločnosti a
prirodzenÃ½mi podmienkami,
potenciÃ¡lmi a využÃvanÃm zdrojov krajiny. V tomto procese je potrebnÃ©
rešpektovať
Ãºnosnosť (zaťažiteľnosť, zraniteľnosť) krajiny a potrebu ochrany jej
prioritnÃ½ch
mimoprodukčnÃ½ch vlastnostÃ a funkciÃ, ako aj sÃºčasnÃ½ stav krajiny z
hľadiska
environmentÃ¡lnej kvality jej zložiek a celÃ©ho systÃ©mu (stavu životnÃ©ho
prostredia).

5.2. LitosfÃ©ra -geologickÃ© a geomorfologickÃ© podmienky

GeologickÃ¡ stavba a reliÃ©f Ãºzemia SR sÃº napriek malej rozlohe veľmi
pestrÃ©. SR ležÃ na
rozhranÃ dvoch eurÃ³psky vÃ½znamnÃ½ch geologicko-geomorfologickÃ½ch
jednotiek - tabuľovej
nÃžinnej oblasti PanÃ³nskej panvy (nÃžiny a kotliny južnÃ©ho Slovenska) a
horskÃ©ho masÃvu
KarpÃ¡t (viac ako dve tretiny Ãºzemia sÃº pohoria a vnÃºtrohorskÃ© kotliny);
na rozhranÃ
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ZÃ¡padnÃ½ch a VÃ½chodnÃ½ch KarpÃ¡t, geologickÃ½ podklad tvoria horniny

druhohornÃ©ho pÃ¡sma,
vnÃºtrokarpatskÃ©ho paleogÃ©nu, neogÃ©nnych sopečnÃ½ch pohorÃ,
panvÃ a kotlÃn.
Z hľadiska členitosti reliÃ©fu možno na ÃºzemÃ SR identifikovať rÃ´zne typy
reliÃ©fu
s odlišnÃ½mi vÃ½škovÃ½mi pomermi, energiou reliÃ©fu, sklonmi svahov,
tvarmi reliÃ©fu a inÃ½mi
znakmi - rovinnÃ½, pahorkatinnÃ½, vrchovinnÃ½, hornatinnÃ½ a
veľhornatinnÃ½. Typ geologickÃ©ho
substrÃ¡tu a reliÃ©fu predstavujÃº prvotnÃ½ diferenciačnÃ½ prvok z hľadiska
ostatnÃ½ch prÃrodnÃ½ch
zložiek krajiny, ale aj z hľadiska možnÃ©ho využitia človekom.
GeologickÃ© pomery sÃº určujÃºce z hľadiska vÃ½skytu geopotenciÃ¡lov, kam
patria zdroje
geologickÃ©ho prostredia (nerastnÃ© suroviny, podzemnÃ© vody, minerÃ¡lne
vody, zemskÃ© teplo,
liečivÃ© bahnÃ¡ a i.) a priaznivÃ© geologickÃ© podmienky pre využitie
Ãºzemia (vhodnÃ© zÃ¡kladovÃ©
pÃ´dy, vhodnÃ© podmienky pre ÃºložiskÃ¡ odpadov a inÃ© environmentÃ¡lne
rizikovÃ© stavby,
vhodnÃ© štruktÃºry pre infiltrÃ¡ciou vÃ´d, podzemnÃ© zÃ¡sobnÃky plynu,
jaskyne a inÃ© prÃrodnÃ©
pamiatky).
HlavnÃ½mi skupinami nerastnÃ½ch surovÃn sÃº energetickÃ©, rudnÃ©,
nerudnÃ© a stavebnÃ©
suroviny. V minulosti bolo Ãºzemie Slovenska vÃ½znamnÃ© najmÃ¤ intenzÃvnou banskou
činnosťou v pohoriach. VÃ¤čšina zÃ¡sob rudnÃ½ch surovÃn však bola
vyťaženÃ¡ a ich sÃºčasnÃ©
zdroje sÃº malÃ©. Naopak zdroje nerudnÃ½ch a stavebnÃ½ch surovÃn sÃº
pomerne rozsiahle, zÃ¡soby
niektorÃ½ch surovÃn majÃº eurÃ³psky vÃ½znam a sÃº perspektÃvne aj v
budÃºcnosti. NÃžiny a kotliny
sÃº pomerne bohatÃ© na stavebnÃ© suroviny a nachÃ¡dzajÃº sa tu aj
ložiskÃ¡ energetickÃ½ch surovÃn.
CelkovÃ© geologickÃ© zÃ¡soby na vÃ½hradnÃ½ch ložiskÃ¡ch na ÃºzemÃ SR
predstavovali k
1.1.1999 spolu 15,2 mld. t, z čoho pripadalo najviac (9,5 mld. t) na nerudnÃ©
suroviny,
4,0mld.t na stavebnÃ© suroviny, 1,3mld. t na energetickÃ© suroviny a 0,4mld.
t na rudnÃ©
suroviny. RegistrovanÃ½ch bolo spolu 767 ložÃsk (288 ložÃsk stavebnÃ½ch,
287 ložÃsk
nerudnÃ½ch, 96 ložÃsk energetickÃ½ch a 96 ložÃsk rudnÃ½ch surovÃn).
ZÃ¡soby nerastnÃ½ch surovÃn
sa nachÃ¡dzajÃº aj na ložiskÃ¡ch nevyhradenÃ½ch nerastov. K 1.1.1999 bolo
na ÃºzemÃ SR
evidovanÃ½ch spolu 267 takÃ½chto ložÃsk surovÃn s celkovÃ½mi zÃ¡sobami
0,8 mld. m3.
Tab.č. 31 - ZÃ¡soby nerastnÃ½ch surovÃn v SR k 1.1.1999
Surovina Počet ložÃsk BilančnÃ© zÃ¡soby (BZ) spolu % ložÃsk % bilančnÃ½ch zÃ¡sob
celkovo s BZ kt mil. m3 s BZ kt mil. m3

EnergetickÃ©
suroviny
93 57 379 778 12 894 000 10,2 5,3 89,2
RudnÃ© suroviny 90 21 72 405 0 3,8 1,0 0,0
NerudnÃ© suroviny 264 224 6 691 758 29 327 40,1 93,7 0,2
StavebnÃ© suroviny 288 257 0 1 528 952 46,0 0,0 10,6
Spolu 735 559 7 143 941 14 452 279 100,0 100,0 100,0
Zdroj: SprÃ¡vy o stave životnÃ©ho prostredia SR (MŽP SR)
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V uplynulom obdobÃ sa na ÃºzemÃ SR ťažili všetky skupiny nerastnÃ½ch
surovÃn. Z
energetickÃ½ch surovÃn sa ťažilo najmÃ¤ hnedÃ© uhlie, menej lignit, zemnÃ½
plyn a ropa.
Spotreba ostatnÃ½ch surovÃn (urÃ¡n, čierne uhlie) je krytÃ¡ dovozom. Len v
prÃpade hnedÃ©ho
uhlia a lignitu predstavuje ťažba vÃ½znamnÃº časť domÃ¡cej spotreby,
absolÃºtna vÃ¤čšina
spotreby ropy a zemnÃ©ho plynu sa dovÃ¡ža. Ťažba rudnÃ½ch surovÃn na
našom ÃºzemÃ je
v Ãºtlme – ťažÃ sa len železnÃ¡ ruda a malÃ© množstvo zlatonosnej rudy. SR je
takmer Ãºplne
viazanÃ¡ na dovoz rudnÃ½ch surovÃn. VÃ½znamnÃ¡ je ťažba nerudnÃ½ch a
stavebnÃ½ch surovÃn,
z ktorÃ½ch sa vo viacerÃ½ch prÃpadoch veľkÃ¡ časť vyťaženej suroviny
vyvÃ¡ža. NajvÃ¤čšÃ objem
predstavuje ťažba vÃ¡pencov, dolomitov a stavebnÃ©ho kameňa, rozsiahla je
ťažba
štrkopieskov, magnezitu, tehliarskych surovÃn a zlievÃ¡renskÃ½ch pieskov. Z
ďalšÃch surovÃn sÃº
v sÃºčasnosti ťaženÃ© sadrovec, kamennÃ¡ soľ, keramickÃ© suroviny,
bentonit, čadič tavnÃ½, baryt,
kaolÃn, perlit, dekoračnÃ½ kameň, azbest, žiaruvzdornÃ© Ãly, zeolit a i.
VÃ½voj ťažby vybranÃ½ch nerastnÃ½ch surovÃn (porovnanie za roky 1990,
1994 a 1998 –
uvedenÃ© v tabuľke č. 32) vypovedÃ¡ o celkovom Ãºtlme ťažby v 90-tych
rokoch o 70-85%. V
oblasti ťažby energetickÃ½ch surovÃn nie je prepad až takÃ½ vÃ½raznÃ½ (1525%), avšak v prÃpade
rudnÃ½ch surovÃn prišlo k zastaveniu ťažby takmer všetkÃ½ch rÃºd. V ťažbe
nerudnÃ½ch surovÃn
nie je vÃ½voj po roku 1990 jednoznačnÃ½. Pri niektorÃ½ch surovinÃ¡ch prišlo
k podstatnÃ©mu Ãºtlmu
- azbest, baryt, dekoračnÃ½ kameň, kremeň a kremenec, vÃ¡penec, mastenec,
perlit, ale aj
magnezit, keramickÃ© Ãly a zeolit. Naopak niektorÃ© suroviny zaznamenali
nÃ¡rast ťažby zlievÃ¡renskÃ© piesky, kaolÃn, sadrovec a anhydrit, kamennÃ¡ soľ, čadič a
najmÃ¤ bentonit a
žiaruvzdornÃ© Ãly. Celkovo však aj v prÃpade nerudnÃ½ch surovÃn mÃ´žeme
konštatovať znÃženie
objemu ťažby surovÃn. Evidencia ťažby a spotreby stavebnÃ½ch surovÃn je

problematickÃ¡,
keďže ich veľkÃ¡ časť patrÃ medzi ložiskÃ¡ nevyhradenÃ½ch nerastov.
Tab. č. 32 - VÃ½voj ťažby a životnosť zÃ¡sob vybranÃ½ch nerastnÃ½ch surovÃn
Surovina BilančnÃ©
zÃ¡soby
1990 1994 1998 1999 Index ťažby Životnosť
suroviny
(roky)
Z1 + Z2 1990/1999 A B
HnedÃ© uhlie a lignit (kt) 270 057 4766 3634 3507 3732 0,78 70 51
Ropa (kt) 593 73,1 67,1 61,0 59 0,81 11 0
ZemnÃ½ plyn (mil. m3) 7937 416,7 289,3 311,0 235 0,56 26 2
AntimÃ³novÃ© rudy (kt) 0 76 0 0 0 0 (-) (-)
MedenÃ© rudy (kt) 0 361 0 0 0 0 (-) (-)
Olovnato-zinkovÃ© rudy (kt) 0 220 0 0 0 0 (-) (-)
Ortuť (kt) 0 43 0 0 0 0 (-) (-)
Zlato-striebornÃ© rudy (kt) 0 13 63,6 * 53 4,08 (-) (-)
ŽeleznÃ© a komplexnÃ© rudy
(kt)
32 027 1728 1021 899 891 0,52 42 8
Azbest (kt) 5 022 95 31 19 2 0,02 264 252
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Baryt (kt) 1 442 87 104 41 44 0,51 39 63
Bentonit (tis. m3) 14 249 29 56 66 60 3,1 218 510
Čadič tavnÃ½ (kt) 16 537 29 0 48 47 1,62 345 345
DekoračnÃ½ kameň (kt) 10 011 39 18 16 45 1,15 800 432
Dolomit (kt) 222 764 4646 1709 1796 1504 0,32 124 226
KamennÃ¡ soľ (kt) 187 411 92,1 96,6 127,0 125 1,36 1480 800
KaolÃn (kt) 27 882 26 40 28 22 0,85 996 271
KeramickÃ© Ãly (kt) 18 196 76 59 53 53 0,70 345 240
Kremeň a kremenec (kt) 6 905 80,0 63,3 3,0 3 0,04 3760 178
Magnezit (kt) 160 231 2084 1164 1261 1143 0,55 128 166
Mastenec (kt) 626 15 31 4 1 0,07 156 330
Perlit (kt) 17 063 54 28 24 20 0,37 710 1310
Sadrovec a anhydrit (kt) 304 772 102 122 128 117 1,15 2480 1690
VÃ¡pence a cement. suroviny
(tis. kt)
1 358 11734 7568 7200 5597 0,48 182 195
Zeolit (tis. m3) 103 248 54 13 10 14 0,26 10325 *
ZlievÃ¡renskÃ© piesky (kt) 444 079 472 458 522 421 0,89 850 666
ŽiaruvzdornÃ© Ãly (kt) 211 3 2 12 3 1,0 15 8
StavebnÃ½ kameň (tis. m3) 696 754 10789 5683 3100 2844 0,26 160 165
Štrkopiesky a piesky (tis.
m3)
270 285 7669 2866 1050 1469 0,19 140 160
Tehliarske suroviny (tis. m3) 161 145 1514 308 410 517 0,34 270 270
Zdroj: MŽP SR
A - životnosť suroviny pri ťažbe na Ãºrovni roku 1998, B - životnosť suroviny pri Ãºrovni
reÃ¡lnej
domÃ¡cej spotreby
(-) neexistujÃº bilančnÃ© zÃ¡soby suroviny v kategÃ³rii Z1, Z2 * - Ãºdaj nie je možnÃ©
vyhodnotiť
Index ťažby - hodnota ťažby suroviny v roku 1990 = 1,00

Životnosť zÃ¡sob nerastnÃ½ch surovÃn zÃ¡visÃ okrem miery ich využÃvania
(ťažby) aj od

množstva bilančnÃ½ch voľnÃ½ch zÃ¡sob priemyselnÃ½ch kategÃ³riÃ. Nakoľko
v bilancii zÃ¡sob
vÃ½hradnÃ½ch ložÃsk SR sa bilančnÃ© zÃ¡soby vÃ¤čšiny surovÃn vykazujÃº
len podľa tzv.
podmienok využiteľnosti zÃ¡sob, v ktorÃ½ch absentujÃº ekonomickÃ©
ukazovatele (ceny,
nÃ¡klady), sÃº informÃ¡cie o množstve bilančnÃ½ch (ekonomickÃ½ch) zÃ¡sob
nepresnÃ©, a tÃ½m je
ovplyvnenÃ½ aj odhad o ich životnosti.
Na Slovensku je geologickÃ½ prieskum na veľmi vysokej Ãºrovni, miera
preskÃºmania
tradičnÃ½ch surovÃn je vysokÃ¡, avšak aj tak je možnÃ© najmÃ¤ pri
niektorÃ½ch skupinÃ¡ch surovÃn
očakÃ¡vať v skutočnosti vÃ¤čšie zÃ¡soby, ako sÃº v sÃºčasnosti evidovanÃ©.
Na druhej strane zasa
niektorÃ© evidovanÃ© zdroje surovÃn nie je reÃ¡lne ťažiť z dÃ´vodu stretov
zÃ¡ujmov s inÃ½mi
aktivitami (napr. s ochranou prÃrody a krajiny), niektorÃ© tradičnÃ© suroviny
sÃº zasa nahrÃ¡dzanÃ©
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novÃ½mi netradičnÃ½mi, resp. obnoviteľnÃ½mi zdrojmi. NeustÃ¡le sa zvyšuje
aj podiel
recyklovania surovÃn, čo zasa zmenšuje dopyt po tradičnÃ½ch zdrojoch.
Všetky skutočnosti
napovedajÃº o zložitosti problematiky a o potrebe komplexnej surovinovej
politiky štÃ¡tu.
Na zÃ¡klade sÃºčasnÃ½ch znÃ¡mych bilančnÃ½ch zÃ¡sob je životnosť
vybranÃ½ch nerastnÃ½ch
surovÃn v SR uvedenÃ¡ v tabuľke č.32. Najdlhšiu životnosť v prÃpade
zachovania sÃºčasnej
Ãºrovne ťažby majÃº niektorÃ© nerudnÃ© suroviny - najmÃ¤ zeolit, kremeň a
kremenec, sadrovec,
kamennÃ¡ soľ. Najkratšiu životnosť (najvyššiu mieru exploatÃ¡cie) majÃº vo
všeobecnosti rudnÃ©
suroviny (okrem Fe-rÃºd u nÃ¡s neexistujÃº žiadne bilančnÃ© zÃ¡soby),
energetickÃ© suroviny (ropa,
zemnÃ½ plyn) a niektorÃ© nerudnÃ© suroviny (žiaruvzdornÃ© Ãly, baryt).
S vlastnosťami geologickÃ©ho prostredia Ãºzko sÃºvisÃ vÃ½skyt geotermÃ¡lnej
energie, ktorÃ¡
patrÃ medzi obnoviteľnÃ© prÃrodnÃ© zdroje (horÃºce geotermÃ¡lne vody a
teplo suchÃ½ch hornÃn). V
SR ide o pomerne vÃ½znamnÃ½ potenciÃ¡l, z ktorÃ©ho sa využÃvajÃº len
geotermÃ¡lne vody na
zÃskavanie tepelnej energie (hlavne na vykurovanie sklenÃkov, fÃ³liovÃ½ch
krytov a termÃ¡lnych
kÃºpalÃsk). Zdroje geotermÃ¡lnej energie sÃº overenÃ© najmÃ¤ v kotlinÃ¡ch a
nÃžinÃ¡ch. Technicky
využiteľnÃ½ potenciÃ¡l bol v roku 1998 vyčÃslenÃ½ na 6300 GWH/r (22680
TJ/r), čo predstavuje
22,6% potenciÃ¡lu všetkÃ½ch obnoviteľnÃ½ch zdrojov energie (pozri tabuľka č.
33).

Tab.č. 33 - Technicky využiteľnÃ½ potenciÃ¡l obnoviteľnÃ½ch zdrojov energie a
ich využitie
(1997)
Zdroj Technicky využiteľnÃ½
potenciÃ¡l energie
VyužitÃ½ potenciÃ¡l energie
(1997)
Miera
využitia
potenciÃ¡lu
(GWh/r) (TJ/r) (%) (GWh/r) (TJ/r) (%) %
Biomasa 9178 33041 32,9 2727 9817 39,7 29,7
VodnÃ¡ energia 6607 23785 23,7 3800 13680 55,3 57,5
v tom: malÃ© vodnÃ©
elektrÃ¡rne (do 10 MWh)
1034 3722 3,7 202 727 3 19,5
GeotermÃ¡lna energia 6300 22680 22,6 338 1217 4,9 5,4
SlnečnÃ¡ energia 5200 18720 18,6 7 25 0,1 0,1
VeternÃ¡ energia 605 2174 2,2 0 0 0 0
S p o l u 27890 100400 100 6872 24740 100 24,6
Zdroj: MH SR

V roku 1997 bolo v SR využitÃ© len nepatrnÃ© množstvo potenciÃ¡lu
geotermÃ¡lnej energie 5,4% teoretickÃ©ho potenciÃ¡lu, čo predstavovalo približne 5% celkovÃ©ho
využitia
obnoviteľnÃ½ch zdrojov energie (tabuľka č. 33).
S vlastnosťami litosfÃ©ry a reliÃ©fu sÃºvisÃ aj nÃ¡chylnosť krajiny na
niektorÃ© nepriaznivÃ©
ohrozujÃºce faktory krajiny (tzv. geobariÃ©ry), ohrozujÃºce krajinnÃ© a
životnÃ© prostredie i
samotnÃ©ho človeka (ničivÃ© zemetrasenia, katastrofickÃ© zosuvy, lavÃny,
nÃ¡hle poklesy Ãºzemia,
www.environet.sk Strana 6 z 104

NÃ¡rodnÃ¡ stratÃ©gia TUR – III. časť
vysokÃ¡ rÃ¡dioaktivita Ãºzemia a i.), alebo sťažujÃºce podmienky pre využitie
Ãºzemia (vysokÃ¡
seizmickÃ¡ intenzita, nestabilnÃ© svahy, intenzÃvna erÃ³zia, objemovÃ©
zmeny zemÃn, sufÃ³zia a
pod.). K najvÃ½znamnejšÃm patria seizmicita a geodynamickÃ© javy
(svahovÃ© procesy), avšak
vyskytujÃº sa aj ďalšie (napr. lavÃny, sadanie hornÃn, sufÃ³zia, erÃ³zne
procesy), ktorÃ© sÃº
predmetom geologickÃ©ho vÃ½skumu a vyhodnocovania.
Ãšzemie SR patrÃ medzi seizmicky mÃ¡lo až stredne ohrozenÃ© oblasti (v
okrajovej
oblasti stredomorsko-transÃ¡zijskÃ©ho pÃ¡sma zemetrasenÃ). NachÃ¡dza sa tu
niekoľko regiÃ³nov
nÃ¡chylnÃ½ch na vznik zemetrasenÃ – JZ časť Podunajskej nÃžiny s centrom v
KomÃ¡rne,
BrezovskÃ© Karpaty, ŽilinskÃ¡ kotlina, ZvolenskÃ¡ kotlina a oblasť HumennÃ©
- StrÃ¡žske.
VÃ½skyt svahovÃ½ch deformÃ¡ciÃ je kombinÃ¡ciou geologickÃ½ch a
reliÃ©fovÃ½ch

podmienok, vÃ½skytu aktivujÃºceho prÃrodnÃ©ho procesu (najmÃ¤
klimatickÃ© faktory) a často aj
vonkajšieho zÃ¡sahu človeka (napr. nevhodnÃ¡ stavebnÃ¡ činnosť). V SR sÃº
zosuvy viazanÃ©
najmÃ¤ na tri hlavnÃ© oblasti (flyšovÃ© pohoria, neovulkanickÃ© pohoria a
oblasť kotlÃn).
RegistrovanÃ© svahovÃ© deformÃ¡cie pokrÃ½vajÃº 3,7% Ãºzemia SR, pričom
regionÃ¡lne zaberajÃº
viac ako 20% Ãºzemia a mÃ´žu spÃ´sobovať značnÃ© priame i nepriame
hospodÃ¡rske škody.
Celkovo je na ÃºzemÃ SR registrovanÃ½ch 1801 svahovÃ½ch deformÃ¡ciÃ.
VÃ½znamnÃ½m antropogÃ©nnym vplyvom na substrÃ¡t a reliÃ©f je banskÃ¡ a
ťažobnÃ¡ činnosť.
Medzi najvÃ¡žnejšie dÃ´sledky ťažby surovÃn patrÃ vytvorenie veľkÃ½ch
vydobytÃ½ch priestorov v
podzemÃ aj na povrchu, prejavy podrÃºbania (sadanie a prepadÃ¡vanie
Ãºzemia, vytvÃ¡ranie
bezodtokovÃ½ch depresiÃ), aktivÃ¡cia geodynamickÃ½ch javov. ĎalšÃmi
nepriaznivÃ½mi dopadmi
na životnÃ© prostredie sÃº napr. odvodňovanie horninovÃ½ch komplexov, znÃženie vÃ½datnosti
využÃvanÃ½ch zdrojov, vytvorenie veľkÃ½ch vyťaženÃ½ch priestorov na
povrchu i v podzemÃ,
nahromadenie veľkÃ©ho množstva kontaminovanÃ©ho odpadu (haldy a
odkaliskÃ¡).
Po roku 1990 v dÃ´sledku zmeny ekonomickÃ½ch a legislatÃvnych podmienok
došlo k
rozsiahlemu Ãºtlmu ťažby a opÃºšťaniu banskÃ½ch diel, čo vyvolÃ¡va novÃ©
problÃ©my (potreba
sanÃ¡cie a likvidÃ¡cie banskÃ½ch diel). VÃ½znamnÃ½mi lokalitami s
nepriaznivÃ½m vplyvom ťažby
surovÃn na životnÃ© prostredie sÃº najmÃ¤ oblasti ťažby uhlia, rÃºd a
magnezitov.
Okrem ťažby nerastnÃ½ch surovÃn je ďalšou hospodÃ¡rskou oblasťou
nepriaznivo
vplÃ½vajÃºcou na substrÃ¡t a reliÃ©f aj produkcia odpadov a nakladanie s
nimi. ŠpecifickÃ½m
problÃ©mom, sÃºvisiacim s poškodenÃm substrÃ¡tu a reliÃ©fu, sÃº aj
nÃ¡sledky vojenskej činnosti v
uplynulÃ½ch desaťročiach (najviac sa prejavili v kontaminÃ¡cii substrÃ¡tu, pÃ´d
a podzemnÃ½ch
vÃ´d odpadmi a ropnÃ½mi lÃ¡tkami).
Starostlivosť o horninovÃ© prostredie v SR, ako aj geologickÃ½ vÃ½skum a
prieskum a
štÃ¡tny geologickÃ½ dozor je v gescii MŽP SR. VyužÃvanie nerastnÃ½ch
surovÃn (banskÃ¡
činnosť) ako činnosť najviac ovplyvňujÃºca geologickÃ© prostredie a
surovinovÃ© zdroje je v
gescii MH SR.
OrgÃ¡nmi štÃ¡tnej banskej sprÃ¡vy sÃº HlavnÃ½ banskÃ½ Ãºrad (na Ãºstrednej
Ãºrovni) a obvodnÃ©
banskÃ© Ãºrady na Ãºrovni miestnej štÃ¡tnej sprÃ¡vy. VÃ½skumom a

prieskumom geologickÃ½ch
www.environet.sk Strana 7 z 104

NÃ¡rodnÃ¡ stratÃ©gia TUR – III. časť
faktorov sa už niekoľko desaťročÃ zaoberÃ¡ ŠtÃ¡tny geologickÃ½ Ãºstav
DionÃ½za ŠtÃºra
(ŠGÃšDŠ) v rezorte MŽP SR.
Ochranu a racionÃ¡lne využitie horninovÃ©ho prostredia upravuje zÃ¡kon NR
SR č. 313/1999
Z.z. o geologickÃ½ch prÃ¡cach a štÃ¡tnej geologickej sprÃ¡ve (geologickÃ½
zÃ¡kon) a zÃ¡kon č.
44/1988 Zb. o ochrane a využitÃ nerastnÃ©ho bohatstva (banskÃ½ zÃ¡kon) v
znenÃ
z neskoršÃch predpisov.
Hlavnou Ãºlohou pre najbližšie obdobie je prijatie novÃ©ho banskÃ©ho
zÃ¡kona a Koncepcie
rudnÃ©ho a nerudnÃ©ho banÃctva.
KľÃºčovÃ½m dokumentom na nÃ¡rodnej Ãºrovni tÃ½kajÃºcim sa využitia
energetickÃ½ch
surovinovÃ½ch zdrojov je EnergetickÃ¡ politika SR (2000), ktorÃ¡ predstavuje
novÃ½
legislatÃvny rÃ¡mec budÃºceho vÃ½voja energetiky. Rozpracovanie a
uplatňovanie koncepcie by
malo prispieť k ďalšiemu znižovaniu zaťažovania prostredia využÃvanÃm
neobnoviteľnÃ½ch
zdrojov energie a k zvyšovaniu podielu využÃvania obnoviteľnÃ½ch zdrojov
energie.
AlternatÃvna energetickÃ¡ politika SR (vypracovanÃ¡ MVO Energia 2000) bola
sÃºčasťou
verejnej diskusie k NÃ¡vrhu energetickej politiky SR, v oblasti ťažby a spotreby
energetickÃ½ch
surovÃn sa jej ciele veľmi nelÃšia od rezortnÃ©ho nÃ¡vrhu.
NerastnÃ© bohatstvo je vlastnÃctvom SR (čl.4 Ãšstavy SR). Predmetom
ochrany
surovinovÃ©ho potenciÃ¡lu štÃ¡tu sÃº vÃ½hradnÃ© ložiskÃ¡ (vÃ½znamnÃ©
ložiskÃ¡ vyhradenÃ½ch nerastov,
Â§ 6), ložiskÃ¡ nevyhradenÃ½ch nerastov sÃº sÃºčasťou pozemku a nevzťahuje
sa na ne prÃ¡vna
ochrana. V banskom zÃ¡kone a jeho vykonÃ¡vacej vyhlÃ¡ške sÃº na ochranu a
využÃvanie
(dobÃ½vanie) vÃ½hradnÃ½ch ložÃsk vymedzenÃ© dve zÃ¡kladnÃ© kategÃ³rie
- chrÃ¡nenÃ© ložiskovÃ©
Ãºzemie (CHLÃš) a dobÃ½vacÃ priestor (DP).
V SR bolo v roku 1998 viac ako 650 CHLÃš, z toho najviac ložÃsk stavebnÃ½ch
surovÃn.
Celkovo pre 429 CHLÃš určili aj DP na využÃvanie vÃ½hradnÃ©ho ložiska.
Starostlivosť o chrÃ¡nenÃ© nerasty sa zabezpečuje zÃ¡konom NR SR č.
287/1994 Z. z. o
ochrane prÃrody a krajiny a vyhlÃ¡škou MŽP SR č. 213/2000 Z. z. o
chrÃ¡nenÃ½ch nerastoch a
chrÃ¡nenÃ½ch skamenelinÃ¡ch a o ich spoločenskom ohodnocovanÃ.”
HorninovÃ© prostredie a reliÃ©f sÃº neobnoviteľnÃ½mi prÃrodnÃ½mi zdrojmi
– ich kvalita a

kvantita je danÃ¡ prÃrodnou štruktÃºrou krajiny a predstavujÃº prvotnÃ©
(ťažko zmeniteľnÃ©)
faktory využÃvania Ãºzemia.
Stav a vÃ½voj horninovÃ©ho prostredia a reliÃ©fu z hľadiska ich trvalo
udržateľnÃ©ho
využÃvania je danÃ½ najmÃ¤:
• exploatÃ¡ciou existujÃºcich zdrojov - nÃ¡ročnosťou ekonomiky na spotrebu
neobnoviteľnÃ½ch
prÃrodnÃ½ch zdrojov (nerastnÃ½ch surovÃn),
• vyvolanÃ½mi vplyvmi ťažby nerastnÃ½ch surovÃn a sÃºvisiacich činnostÃ na
životnÃ©
prostredie,
• inÃ½mi ľudskÃ½mi činnosťami ovplyvňujÃºcimi horninovÃ© prostredie – napr.
stavebnou a
inou inžinierskou činnosťou, dopravou, pÃ´dohospodÃ¡rstvom a vodnÃ½m
hospodÃ¡rstvom.
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LimitujÃºcim faktorom využÃvania surovinovÃ½ch zdrojov v SR je neexistencia
ucelenej surovinovej politiky, ktorÃ¡ by stanovovala podmienky využÃvania
jednotlivÃ½ch
zdrojov. V novej Energetickej politike SR (2000) je načrtnutÃ¡ vÃzia štÃ¡tnej
politiky v oblasti
využÃvania fosÃlnych palÃv (ropy, zemnÃ©ho plynu a uhlia), v oblasti využÃvania rudnÃ½ch a
nerudnÃ½ch surovÃn takÃ¡to politika neexistuje. SÃºčasnÃ½ stav surovinovej
zÃ¡kladne je
charakteristickÃ½ takmer ÃºplnÃ½m vyčerpanÃm zÃ¡sob rudnÃ½ch surovÃn,
veľmi rozdielnym
stavom zÃ¡sob a mierou využÃvania nerudnÃ½ch surovÃn a obmedzenÃm
kontroly štÃ¡tu nad
ťažbou stavebnÃ½ch surovÃn.
Miera využitia obnoviteľnÃ½ch geotermÃ¡lnych zdrojov je v SR veľmi nÃzka.
Doteraz
najvÃ¤čšÃmi prekÃ¡žkami ich lepšieho využÃvania sÃº nevyhovujÃºce
cenovÃ©, daňovÃ© a
legislatÃvne podmienky, ktorÃ© zaprÃčiňujÃº neÃºmerne vysokÃ©
vÃ½robnÃ© nÃ¡klady.
VyvolanÃ© vplyvy ťažby nerastnÃ½ch surovÃn na krajinu a životnÃ©
prostredie sÃº veľkÃ© predstavujÃº jeden z najvÃ¡žnejšÃch komplexov environmentÃ¡lnych
problÃ©mov Slovenska
(potreba sanÃ¡cie veľkÃ©ho množstva banskÃ½ch diel, environmentÃ¡lne
zÃ¡ťaže vyvolanÃ© ťažbou a
spracovanÃm surovÃn) a ich eliminÃ¡cia bude časovo a finančne veľmi
nÃ¡ročnÃ¡.
♦ Trvalo udržateľnÃ© využÃvanie surovinovÃ½ch zdrojov SR malo byť
založenÃ© na
postupnej reÃ¡lne možnej nÃ¡hrade neobnoviteľnÃ½ch zdrojov surovÃn
(ktorÃ½ch je na
ÃºzemÃ SR nedostatok a v prevažnej miere sÃº dovÃ¡žanÃ©) za netradičnÃ© a

obnoviteľnÃ©
suroviny. ŽiadÃºce je napr. podstatnÃ© zvÃ½šenie využÃvania potenciÃ¡lu
geotermÃ¡lnej
energie.
DlhodobÃ© zmeny vo využÃvanÃ surovinovÃ½ch zdrojov by sa mali diať v
synergickom efekte
so štrukturÃ¡lnymi zmenami v energetike a priemysle.

5.3. AtmosfÃ©ra - klimatologickÃ© a meteorologickÃ© podmienky
ZÃ¡kladnÃ½m makroklimatickÃ½m faktorom Slovenska je jeho
geografickÃ¡ poloha v strednÃ½ch
zemepisnÃ½ch šÃrkach a vo vnÃºtrozemÃ. TÃ¡to predurčuje globÃ¡lny
charakter klÃmy - SR ležÃ v
mierne teplej prechodnej klimatickej oblasti s pravidelnÃ½m striedanÃm
štyroch ročnÃ½ch obdobÃ
a s prevlÃ¡dajÃºcim severozÃ¡padnÃ½m až zÃ¡padnÃ½m prÃºdenÃm vzduchu.
Ãšzemie SR je na zÃ¡klade
teplotno-vlhkostnej bilancie možno zjednodušene zaradiť do troch hlavnÃ½ch
oblastÃ (teplÃ¡
s vlahovÃ½m deficitom, mierne teplÃ¡ s vyrovnanou vlahovou bilanciou,
chladnÃ¡ s vlahovÃ½m
prebytkom), pričom ich rozšÃrenie je podmienenÃ© najmÃ¤ nadmorskou
vÃ½škou.
KlimatickÃ© zdroje sÃº zaraďovanÃ© medzi obnoviteľnÃ© zdroje surovÃn - k
vÃ½znamnÃ½m
zdrojom patria najmÃ¤ slnečnÃ© žiarenie a vietor.
Technicky využiteľnÃ½ potenciÃ¡l slnečnej energie v SR bol vyčÃslenÃ½ na 5
200 GWh.r-1
(18.720 TJ.r-1), čo predstavuje 18,6% potenciÃ¡lu všetkÃ½ch obnoviteľnÃ½ch
zdrojov energie
(tabuľka č. 34). Množstvo využiteľnej slnečnej energie je odvodzovanÃ© od
prÃkonu
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globÃ¡lneho slnečnÃ©ho žiarenia, preto najlepšie podmienky sÃº v nÃžinnÃ½ch
a kotlinovÃ½ch
oblastiach južnÃ©ho Slovenska. ReÃ¡lne využitie slnečnej energie je veľmi nÃzke - v roku 1997
využili cca 7 GWh/r (25 TJ/r), čo je len 0,1% potenciÃ¡lu a minimÃ¡lny podiel na
celkovom
využitÃ obnoviteľnÃ½ch zdrojov energie. V SR sa v sÃºčasnosti využÃvajÃº
slnečnÃ© kolektory
najmÃ¤ na ohrev vody v malÃ½ch zariadeniach.
Veterno-energetickÃ½ potenciÃ¡l SR je malÃ½ (napr. v porovnanÃ so
zÃ¡padnou EurÃ³pou).
Technicky využiteľnÃ½ potenciÃ¡l bol stanovenÃ½ na 605 GWh.r-1 (2.174 TJ.r-1),
čo predstavuje
2,2% celkovÃ©ho potenciÃ¡lu obnoviteľnÃ½ch zdrojov energie. VhodnÃ©
podmienky na využitie sa
nachÃ¡dzajÃº len vo vyššÃch nadmorskÃ½ch vÃ½škach (celkovÃ¡ efektÃvna
plocha využiteľnÃ©ho
Ãºzemia je len 257 km2 - 0,52% SR). VyužÃvanie veternej energie je prakticky
nulovÃ©.

V poslednÃ½ch desaťročiach je za jeden z najvÃ¡žnejšÃch environmentÃ¡lnych
problÃ©mov
považovanÃ¡ globÃ¡lna zmena klÃmy. SpojenÃ¡ je s rastom tzv. sklenÃkovÃ©ho
efektu atmosfÃ©ry,
ktorÃ½ je zaprÃčinenÃ½ antropogÃ©nne podmienenou emisiou sklenÃkovÃ½ch plynov
(produkovanÃ½ch hlavne spaľovanÃm fosÃlnych palÃv). ZÃ¡važnÃ½m
problÃ©mom je rÃ½chlosť tejto
zmeny - za 100 rokov sa mÃ´že otepliť na niektorÃ½ch miestach Zeme aj viac
ako o 10 Â°C a v
celosvetovom priemere aj viac ako o 2 Â°C. UvedenÃ© zmeny sÃº však veľmi
dynamickÃ© a nie je
možnÃ© ich jednoznačne predpovedať.
V priebehu 20. storočia zaznamenali na Slovensku rast priemernej ročnej
teploty vzduchu
asi o 1Â°C, pokles priemernÃ½ch ročnÃ½ch Ãºhrnov zrÃ¡žok asi o 15% na juhu
a 5% na severe
Ãºzemia, vÃ½raznÃ½ pokles relatÃvnej vlhkosti vzduchu (najmÃ¤ na
juhozÃ¡pade Ãºzemia) a pokles
charakteristÃk snehovej pokrÃ½vky takmer všade. Tieto fakty svedčia o vplyve
globÃ¡lnej
klimatickej zmeny aj na ÃºzemÃ Slovenska, pričom regionÃ¡lne scenÃ¡re zmeny
hlavnÃ½ch
klimatickÃ½ch prvkov naznačujÃº pokračovanie sÃºčasnÃ½ch trendovÃ½ch
zmien aj v budÃºcnosti.
ÃšzemÃm s vysokÃ½m stupňom citlivosti na dÃ´sledky klimatickÃ½ch zmien z
hľadiska
hydrologickÃ©ho cyklu a vodnÃ½ch zdrojov je južnÃ© Slovensko, naopak
Ãºzemiami s nižšÃm
stupňom citlivosti sÃº zÃ¡pad, sever a severovÃ½chod Slovenska.
ĎalšÃm vÃ¡žnym environmentÃ¡lnym problÃ©mom nadobÃºdajÃºcim globÃ¡lny
charakter je
antropogÃ©nne narušenie ozÃ³novej vrstvy – Ãºbytok stratosferickÃ©ho
ozÃ³nu a nÃ¡rast
troposfÃ©rickÃ©ho ozÃ³nu. Mimoriadny vÃ½znam ozÃ³nu sÃºvisÃ s jeho
absorpčnÃ½mi vlastnosťami v
ultrafialovej i v infračervenej oblasti spektra slnečnÃ©ho žiarenia aj
zemskÃ©ho vyžarovania.
Ãšbytok stratosferickÃ©ho ozÃ³nu spÃ´sobujÃº rastÃºce emisie škodlivÃ½ch
lÃ¡tok (freÃ³ny, halÃ³ny,
N2O, NO, CO, prchavÃ© organickÃ© lÃ¡tky) z energetiky, priemyslu, dopravy a
poľnohospodÃ¡rstva. KoncentrÃ¡cie prÃzemnÃ©ho ozÃ³nu sa v celom miernom
pÃ¡sme v tomto
storočÃ zdvojnÃ¡sobili. PrÃzemnÃ½ ozÃ³n prekračuje kritickÃº Ãºroveň
koncentrÃ¡ciÃ pre vegetÃ¡ciu na
celom ÃºzemÃ Slovenska. Je hlavnÃ½m stresovÃ½m faktorom lesnÃ½ch
ekosystÃ©mov a prÃčinou
5-10% Ãºbytku poľnohospodÃ¡rskej rastlinnej produkcie. PriemernÃ©
koncentrÃ¡cie prÃzemnÃ©ho
ozÃ³nu na našom ÃºzemÃ rastÃº s nadmorskou vÃ½škou, zvyšovali sa najmÃ¤
v obdobÃ do roku
1990. V poslednom desaťročÃ sÃce nie je pozorovanÃ½ vÃ½znamnejšÃ trend

zvyšovania, avšak
počet prekročenÃ imisnÃ©ho limitu ozÃ³nu je aj naďalej vysokÃ½. StanovenÃ©
indexy expozÃcie
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ozÃ³nom pre poľnohospodÃ¡rske plodiny a lesnÃ© ekosystÃ©my boli
prekračovanÃ© prakticky vo
všetkÃ½ch meranÃ½ch lokalitÃ¡ch, na hornej hranici lesa až dvojnÃ¡sobne.
PriaznivÃ½ je vÃ½voj bilancie spotreby lÃ¡tok poškodzujÃºcich ozÃ³novÃº
vrstvu – od roku 1989
prišlo k znÃženiu spotreby tÃ½chto lÃ¡tok približne o 95%, čo je v sÃºlade s
požiadavkami
MontrealskÃ©ho protokolu (pozri tabuľka č. 34).
Tab.č. 34 - Spotreba lÃ¡tok poškodzujÃºcich ozÃ³novÃº vrstvu Zeme v SR (t/rok)
Skupina lÃ¡tok 1986/89 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
A I – freÃ³ny 1 710,5 986,9 229,4 379,2 1,2 2,05 1,71 1,69
A II – halÃ³ny 8,1 2,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00
B I – freÃ³ny 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00
B II - CCl4 91,0 250,0 315,4 0,6 0,0 0,16 0,07 0,08
B III -1,1,1
trichlÃ³retÃ¡n
200,1 180,0 136,7 69,4 0,0 0,10 0,00 0,00
C I 49,7 37,2 61,0 59,90 83,72 53,41
C II - HBCFC 14,3 0,00 0,00 0,00
E - CH3Br 10,0 9,6 9,60 10,00 0,00
Spolu 2 069,5 1
419,0
681,5 486,4 86,1 71,71 91,10 55,18
Zdroj: MŽP SR
AntropogÃ©nny faktor ohrozenia kvality ovzdušia v sÃºčasnosti vysoko
prevažuje nad
prirodzenÃ½mi zdrojmi. PÃ´vodcami znečisťujÃºcich lÃ¡tok v SR sÃº najmÃ¤
hospodÃ¡rske aktivity –
predovšetkÃ½m energetika, ale aj doprava, hutnÃcky a chemickÃ½ priemysel.
ZÃ¡kladnÃ½mi
znečisťujÃºcimi lÃ¡tkami sÃº oxidy sÃry, dusÃka, oxid uhoľnatÃ½, tuhÃ©
znečisťujÃºce lÃ¡tky.
VÃ½voj emisiÃ znečisťujÃºcich lÃ¡tok mÃ¡ v SR od roku 1989 jednoznačne
klesajÃºcu tendenciu
(pozri tabuľka č. 35). Napr. emisie SO2 poklesli v obdobÃ 1989-1998 o 68,6%,
emisie NOx o
43,5%, emisie CO o 36,3%, emisie tuhÃ½ch znečisťujÃºcich lÃ¡tok až o 82,1% a
emisie
prchavÃ½ch organickÃ½ch lÃ¡tok poklesli v obdobÃ 1990-1997 o takmer 50%.
Celkovo sa na ÃºzemÃ SR v obdobÃ 1989-1998 zmenšilo množstvo
emitovanÃ½ch zÃ¡kladnÃ½ch
znečisťujÃºcich lÃ¡tok o 57,9%, čo predstavuje priemernÃ½ ročnÃ½ pokles
emisiÃ o takmer 6%.
VÃ½razne k takÃ©muto trendu prispel Ãºtlm hospodÃ¡rstva, zmena palivovej
zÃ¡kladne v prospech
ušľachtilÃ½ch palÃv ako aj uplatňovanie a presadzovanie novÃ½ch prÃ¡vnych
predpisov na

ochranu ovzdušia spojenÃ½ch s uplatňovanÃm modernÃ½ch technolÃ³giÃ.
VÃ½voj v produkcii
emisiÃ ťažkÃ½ch kovov (Cd, Hg, As, Pb) od roku 1995 sÃce na rozdiel od
zÃ¡kladnÃ½ch
znečisťujÃºcich lÃ¡tok nie je pozitÃvny - emisie v roku 1998 dosahovali
prakticky rovnakÃº
hodnotu ako v roku 1995, avšak v porovnanÃ s rokom 1990 aj tu došlo k
poklesu emisiÃ.
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Z hľadiska diaľkovÃ©ho šÃrenia lÃ¡tok znečisťujÃºcich ovzdušie je SR naďalej
exportÃ©rom
škodlivÃn (napriek vÃ½raznÃ©mu znÃženiu emisiÃ), i keď na druhej strane
pomerne značnÃ©
množstvÃ¡ emisiÃ SO2 a NOx aj prijÃma.
Tab.č. 35 - VÃ½voj emisiÃ zÃ¡kladnÃ½ch znečisťujÃºcich lÃ¡tok – tis.t., (19901999)
ZnečisťujÃºca
lÃ¡tka
1980 1990 1992 1994 1996 1998 1999
SO2 780 538,977 377,634 235,763 224,199 178,780 172,499
NOx 226,739 191,709 173,015 139,551 127,944 120,811
TZL 299,368 177,481 78,301 66,977 57,508 61,375
CO 488,698 382,271 374,682 373,315 312,889 316,813
Zdroj: SprÃ¡va o stave životnÃ©ho prostredia SR 1999 (MŽP SR)
Znečistenie ovzdušia predstavuje jedno z najvÃ½znamnejšÃch
environmentÃ¡lnych rizÃk –
najmÃ¤ z toho dÃ´vodu, že sa vyskytuje predovšetkÃ½m v urbanizovanÃ½ch
husto zaľudnenÃ½ch
oblastiach. Znečistenie mÃ¡ synergickÃ½ efekt, prejavujÃºci sa acidifikÃ¡ciou zvÃ½šenÃm kyslosti
prostredia (so sprievodnÃ½mi kyslÃ½mi dažďami a poškodzovanÃm lesnÃ½ch
porastov a
kontaminÃ¡ciou pÃ´dy) a nepriaznivÃ½mi zdravotnÃ½mi nÃ¡sledkami pre
obyvateľov žijÃºcich
v postihnutÃ½ch oblastiach. NajvÃ½znamnejšÃmi lÃ¡tkami zaprÃčiňujÃºcimi
znečistenie ovzdušia sÃº
oxidy sÃry, dusÃka, oxid uhoľnatÃ½, tuhÃ© znečisťujÃºce lÃ¡tky, ťažkÃ© kovy.
Celkovo patrÃ SR ku krajinÃ¡m s najvÃ¤čšÃm regionÃ¡lnym znečistenÃm
ovzdušia a kyslosťou
zrÃ¡žkovÃ½ch vÃ´d v EurÃ³pe. Ãšzemia dlhodobo najviac postihnutÃ©
znečistenÃm ovzdušia
(vysokou koncentrÃ¡ciou znečisťujÃºcich lÃ¡tok, trvanÃm, frekvenciou
vÃ½skytu alebo spoločnÃ½m
Ãºčinkom viacerÃ½ch znečisťujÃºcich lÃ¡tok) boli vyhlÃ¡senÃ© za ohrozenÃ©
oblasti (v roku 1998
bola ich vÃ½mera 3121 km2 s počtom 1,189 mil. obyvateľov). PatrÃ sem 12
oblastÃ (BanskÃ¡
Bystrica, Bratislava, HnÃºšťa-Tisovec, HornÃ¡ Nitra, Jelšava-LubenÃk, Košice,
Prešov,
Ružomberok, StrÃ¡žske-Vranov-HumennÃ©, StrednÃ½ Spiš, Žiarska kotlina,
Žilina), v ktorÃ½ch sa

pravidelne sleduje imisnÃ¡ situÃ¡cia a vyhodnocuje sa tzv. index znečistenia
ovzdušia (pozri
tabuľka č. 36). Na zÃ¡klade vÃ½voja od roku 1993 možno konštatovať, že aj
imisnÃ¡ situÃ¡cia v
SR sa zlepšuje.
Tab.č.36 - VÃ½voj indexov znečistenia ovzdušia pre sledovanÃ© monitorovacie
stanice
(1993-1999)
Index znečistenia
ovzdušia
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
počet hodnotenÃ½ch 19 26 24 20 24 27 24
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stanÃc
priemer IZOr 2,19 1,95 1,72 1,98 1,76 1,6 1,53
priemer IZOd 2,83 2,15 1,88 2,22 2,15 1,91 1,74
priemer IZOk 1,28 1,04 0,72 1,06 1,05 0,94 0,85
IZOr - index ročnÃ©ho znečistenia ovzdušia, IZOd - index dennÃ©ho znečistenia
ovzdušia,, IZOk index krÃ¡tkodobÃ©ho znečistenia ovzdušia
Zdroj: SprÃ¡vy o stave životnÃ©ho prostredia SR 1993-1999 (MŽP SR)
Starostlivosť o ovzdušie a jeho ochrana je v SR v gescii MŽP SR. HlavnÃ©
činnosti
zaprÃčiňujÃºce poškodzovanie ovzdušia a klimatickÃ½ch zdrojov sÃº však v
gescii rezortov
hospodÃ¡rstva a dopravy. Miestnu štÃ¡tnu sprÃ¡vu zabezpečujÃº odbory
životnÃ©ho prostredia
krajskÃ½ch Ãºradov a okresnÃ½ch Ãºradov. OdbornÃ½m kontrolnÃ½m
orgÃ¡nom na Ãºseku ochrany
ovzdušia je SlovenskÃ¡ inšpekcia životnÃ©ho prostredia so sÃdlom v Bratislave
a s tromi
regionÃ¡lnymi inšpektorÃ¡tmi ochrany ovzdušia. Odbornou organizÃ¡ciou na
sledovanie a
vyhodnocovanie klimatickÃ½ch parametrov a kvality ovzdušia je SlovenskÃ½
hydrometeorologickÃ½ Ãºstav (SHMÃš) Bratislava.
Zo širšieho hľadiska sÃº v kontexte ochrany ovzdušia a ozÃ³novej vrstvy Zeme
dÃ´ležitÃ© aj
viacerÃ© medzinÃ¡rodnÃ© dohovory. Ich vÃ½znam spočÃva najmÃ¤ v
ustanovenÃ koordinovanÃ©ho
spÃ´sobu znižovania produkcie škodlivÃ½ch lÃ¡tok a určenÃ limitov ich emisiÃ.
V sÃºčasnosti je pre SR platnÃ½ch množstvo predpisov tÃ½kajÃºcich sa
ochrany ovzdušia a
ozÃ³novej vrstvy Zeme. Veľmi dÃ´ležitÃ½ je najmÃ¤ zÃ¡kon č. 309/1991 Zb. o
ochrane ovzdušia
pred znečisťujÃºcimi lÃ¡tkami (zÃ¡kon o ovzdušÃ) v znenÃ neskoršÃch
predpisov a jeho
vykonÃ¡vacÃ predpis (nariadenie vlÃ¡dy SR č. 92/1996 Z.z. v znenÃ neskoršÃch
predpisov).
ZÃ¡kon predovšetkÃ½m upravuje povinnosti prevÃ¡dzkovateľov veľkÃ½ch,
strednÃ½ch, malÃ½ch a
mobilnÃ½ch zdrojov znečistenia ovzdušia, určuje prÃpustnÃº Ãºroveň

znečistenia (emisnÃ©, imisnÃ©
a depozičnÃ© limity a emisnÃ© kvÃ³ty), vymedzuje tzv. osobitnÃº ochranu
ovzdušia. Problematiku
emisiÃ z mobilnÃ½ch zdrojov upravuje vyhlÃ¡ška MŽP SR č. 144/2000 Z. z. o
požiadavkÃ¡ch na
kvalitu palÃv a vedenÃ prevÃ¡dzkovej evidencie a o druhu, rozsahu a spÃ´sobe
poskytovania
Ãºdajov orgÃ¡nu ochrany ovzdušia. VÃ½kon štÃ¡tnej sprÃ¡vy v tejto oblasti
ustanovuje zÃ¡kon SNR
č. 134/1992 Zb. o štÃ¡tnej sprÃ¡ve ochrany ovzdušia v znenÃ neskoršÃch
predpisov. ZÃ¡kon č.
76/1998 Z.z. o ochrane ozÃ³novej vrstvy Zeme v znenÃ neskoršÃch predpisov
(zÃ¡kon
č.408/2000 Z. z. nadobudol Ãºčinnosť 1.1.2001) upravuje povinnosti pri
nakladanÃ s lÃ¡tkami
poškodzujÃºcimi ozÃ³novÃº vrstvu Zeme a vÃ½robkami z nich. ViacerÃ©
existujÃºce zÃ¡kony a
vykonÃ¡vacie predpisy bude potrebnÃ© novelizovať v zmysle legislatÃvneho
plÃ¡nu aproximÃ¡cie
prÃ¡va k prÃ¡vnemu systÃ©mu EÃš.
DÃ´ležitÃ½m dokumentom na nÃ¡rodnej Ãºrovni tÃ½kajÃºcim sa využitia
klimatickÃ½ch zdrojov a
najmÃ¤ vplyvu ľudskÃ½ch aktivÃt na ich kvalitu je EnergetickÃ¡ politika SR (MH
SR), ktorej
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rozpracovanie a uplatňovanie by malo prispieť k ďalšiemu znižovaniu
zaťažovania ovzdušia
škodlivÃ½mi lÃ¡tkami a k plneniu medzinÃ¡rodnÃ½ch dohovorov.
VyhlÃ¡ška MŽP/ SR č. 112/1993 Z. z v znenÃ vyhlÃ¡šky č. 103/1995 Z. z.
vymedzila oblasti
vyžadujÃºce osobitnÃº ochranu ovzdušia. Ide o zaťaženÃ© Ãºzemia a Ãºzemia
vyžadujÃºce si
osobitnÃº starostlivosť o ochranu ovzdušia – NP, CHKO a kÃºpeľnÃ© miesta.
Z hľadiska hodnotenia kvality ovzdušia a klimatickÃ½ch zdrojov je relevantnÃ¡
kapitola 9
Agendy 21 (programovÃ© oblasti B, C, D). VÃ½voj vo vzťahu k TUR treba
hodnotiť z dvoch
hlavnÃ½ch aspektov:
• využÃvanie energetickÃ©ho potenciÃ¡lu klimatickÃ½ch zdrojov ako sÃºčasti
obnoviteľnÃ½ch
prÃrodnÃ½ch zdrojov (slnečnÃ¡ a veternÃ¡ energia)
• stav a vÃ½voj kvality ovzdušia z hľadiska aspektov globÃ¡lnej klimatickej
zmeny
(sklenÃkovÃ©ho efektu), ochrany ozÃ³novej vrstvy a znečistenia ovzdušia.
VyužÃvanie energetickÃ©ho potenciÃ¡lu klimatickÃ½ch zdrojov je v
sÃºčasnosti minimÃ¡lne,
na veľmi nÃzkej Ãºrovni. Hlavnou prÃčinou sÃº legislatÃvne a ekonomickÃ©
podmienky, ktorÃ©
preferujÃº veľkovÃ½robcov energie a nevytvÃ¡rajÃº podmienky pre stimulÃ¡ciu
diverzifikovanÃ©ho
využÃvania energetickÃ½ch zdrojov. Ani nÃ¡vrh novej energetickej politiky tieto

otÃ¡zky nerieši.
DoterajšÃ vÃ½voj je preto v tejto oblasti z hľadiska TUR nepriaznivÃ½.
VÃ½voj kvality ovzdušia na ÃºzemÃ SR mÃ¡ v poslednom desaťročÃ
jednoznačne pozitÃvny
trend. ZnÃžili sa emisie prakticky vo všetkÃ½ch ukazovateľoch (SO2, NOx,
tuhÃ© znečisťujÃºce
lÃ¡tky, prchavÃ© organickÃ© lÃ¡tky), vÃ½razne sa obmedzilo použÃvanie
lÃ¡tok poškodzujÃºcich
ozÃ³novÃº vrstvu, celkovo sa zlepšuje imisnÃ¡ situÃ¡cia.
NepriaznivÃ© trendy sÃº však pomerne jednoznačnÃ© v prÃpade prejavov
globÃ¡lnej
klimatickej zmeny a deštrukcie ozÃ³novej vrstvy, vzhľadom k veľkej
zotrvačnosti ich
pÃ´sobenia. Do roku 2075 sa predpokladÃ¡ zvÃ½šenie dlhodobÃ½ch priemerov
ročnej teploty
vzduchu o 2 - 4 Â°C, očakÃ¡vanÃ© sÃº aj nepriaznivÃ© zmeny v ročnom
režime zrÃ¡žok (mierny rast
zrÃ¡žkovÃ½ch Ãºhrnov v zime, avšak celkovÃ½ pokles charakteristÃk snehovej
pokrÃ½vky, mierny
pokles zrÃ¡žkovÃ½ch Ãºhrnov v lete, avšak pri predpoklade vÃ½skytu intenzÃvnejšÃch zrÃ¡žok).
PredpokladanÃ© je aj zvÃ½raznenie a predĺženie suchÃ½ch obdobÃ v teplej
časti roka so
sprievodnÃ½m poklesom prietokov riek a pÃ´dnej vlhkosti, ako aj regionÃ¡lne
rozdiely
očakÃ¡vanÃ½ch dÃ´sledkov klimatickej zmeny a nadvÃ¤zujÃºcich
hydrologickÃ½ch parametrov
(režim odtoku, prietokovÃ© pomery, zÃ¡soby podzemnÃ½ch vÃ´d).
ZvÃ½šenÃ© koncentrÃ¡cie
prÃzemnÃ©ho ozÃ³nu budÃº v najbližšÃch desaťročiach pretrvÃ¡vať - trendy
koncentrÃ¡ciÃ budÃº
zÃ¡visieť od veľkosti poklesov emisiÃ, najmÃ¤ oxidov dusÃka. Pokles Ãºrovne
koncentrÃ¡ciÃ
prÃzemnÃ©ho ozÃ³nu bude spomaľovať globÃ¡lne otepľovanie.
Trvalo udržateľnÃ© využÃvanie a manažment klimatickÃ½ch zdrojov a
ovzdušia na Slovensku
by mali byť založenÃ© na podstatne vyššom využÃvanÃ potenciÃ¡lu
obnoviteľnÃ½ch
klimatickÃ½ch zdrojov (slnečnÃ¡ a veternÃ¡ energia) a na pokračovanÃ v
trende znižovania
emisiÃ škodlivÃn do ovzdušia a použÃvania škodlivÃ½ch lÃ¡tok.
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5.4. HydrosfÃ©ra - hydrologickÃ© podmienky

Voda je vÃ½znamnou zložkou prÃrodnÃ©ho systÃ©mu. NajvÃ½znamnejšÃmi
faktormi formovania
povrchovÃ½ch a podzemnÃ½ch vÃ´d SR sÃº zrÃ¡žkovo-odtokovÃ© pomery
mierneho klimatickÃ©ho
pÃ¡sma a poloha na hlavnom eurÃ³pskom rozvodÃ. Takmer celÃ© Ãºzemie
patrÃ do Ãºmoria
Čierneho mora a povodia Dunaja, malÃ¡ časť Ãºzemia patrÃ do povodia
BaltickÃ©ho mora

(povodie Dunajca). HlavnÃ½mi povodiami Slovenska sÃº povodia Dunaja a
Moravy, VÃ¡hu,
Hronu, Bodrogu a HornÃ¡du. Celkovo sa na ÃºzemÃ SR nachÃ¡dza 49 775 km
vodnÃ½ch tokov.
NajvÃ¤čšÃmi riekami pretekajÃºcimi našim ÃºzemÃm sÃº Dunaj, Morava, VÃ¡h,
Bodrog,
najdlhšÃmi riekami sÃº VÃ¡h, Hron, Ipeľ, HornÃ¡d. Množstvo odtečenej vody je
zÃ¡vislÃ© od tzv.
odtokovÃ©ho koeficientu, ktorÃ½ sa pohybuje od 10-20% v nÃžinÃ¡ch až po
60-80% v horskÃ½ch
polohÃ¡ch, v priemere predstavuje 32-35%.
Ãšzemie Slovenska je pomerne bohatÃ© na zÃ¡soby podzemnÃ½ch vÃ´d,
ktorÃ© sÃº viazanÃ© na
rÃ´zne typy podpovrchovÃ½ch kolektorov. Na zÃ¡klade geologickÃ©ho zloženia
je možnÃ© rozlÃšiť
niekoľko hlavnÃ½ch oblastÃ s charakteristickÃ½m obehom podzemnej vody –
krasovÃ© oblasti,
oblasti nekarbonÃ¡tovÃ½ch hornÃn KarpÃ¡t, oblasti kotlinovÃ½ch a nÃžinnÃ½ch pahorkatÃn a oblasti
fluviÃ¡lnych sedimentov. Ãšzemie Slovenska je bohatÃ© aj na vÃ½skyt
minerÃ¡lnych a
termÃ¡lnych vÃ´d, viazanÃ½ch na tektonickÃ© poruchy, prÃpadne hĺbkovÃ©
geologickÃ© vrty.
Z hľadiska vÃ½skytu sÃº vodnÃ© zdroje (povrchovÃ© aj podzemnÃ©)
nepravidelne rozloženÃ©, čo
vytvÃ¡ra nerovnovÃ¡hu medzi dostupnÃ½m množstvom a potrebou vody.
ZÃ¡soby vody sa tvoria
zo zrÃ¡žkovej vody a z celkovÃ©ho kolobehu vody v krajine, z nich však iba
časť je využiteľnÃ¡
pre človeka a jeho aktivity. Zdroje vody zo zrÃ¡žok v SR vytvÃ¡rajÃº dlhodobÃ½
priemernÃ½
povrchovÃ½ odtok 400 m3.s-1. SkutočnÃ© dostupnÃ© zdroje vody sÃº však
podstatne vyššie
(zvÃ¤čšenÃ© o prietoky tokov pritekajÃºcich zo susednÃ½ch krajÃn –
celkovÃ½ odtok je 1700 m3.s-1).
Z hľadiska povrchovÃ©ho odtoku sa v uplynulom desaťročÃ prejavili
nepriaznivÃ© trendy, čo
mÃ´že sÃºvisieť s nÃ¡stupom globÃ¡lnej klimatickej zmeny. ZrÃ¡žky v obdobÃ
1993-1998 poklesli
oproti dlhodobÃ©mu priemeru (1931-1980) asi o 3%; povrchovÃ½ odtok až o
9%.
HydrogeologickÃ© pomery Slovenska sÃº pomerne priaznivÃ© z hľadiska
tvorby a akumulÃ¡cie
zÃ¡sob a zdrojov podzemnÃ½ch vÃ´d, nevÃ½hodou je však ich
nerovnomernÃ© rozloženie.
V sÃºčasnosti mÃ¡ približne 60% Ãºzemia Slovenska nedostatok vodnÃ½ch
zdrojov, 30%
Ãºzemia mÃ¡ dobrÃ© zastÃºpenie vodnÃ½ch zdrojov a najlepšie podmienky
mÃ¡ 10% Ãºzemia.
PriaznivÃ© hydrogeologickÃ© štruktÃºry zaberajÃºce 38% Ãºzemia akumulujÃº
až 84% využiteľnÃ½ch
množstiev podzemnÃ½ch vÃ´d. DisponibilnÃ© zdroje povrchovÃ½ch a

podzemnÃ½ch vÃ´d na ÃºzemÃ
SR sÃº uvedenÃ© v tabuľke č. 37.
Tab.č. 37 - DisponibilnÃ© zdroje povrchovÃ½ch a podzemnÃ½ch vÃ´d na
ÃºzemÃ SR
Odbery vÃ´d 19311980
19931998
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
PriemernÃ½ objem
zrÃ¡žok
mil. m3 39 823 38 744 33 202 40 117 40 657 41 147 37 076 40 215 40 289
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PriemernÃ½ objem
odtoku
mil. m3 12 818 11 737 9 808 12 800 11 966 12 751 12 114 10 986 13 381
OdtokovÃ½
koeficient
% 0,32 0,30 0,30 0,32 0,29 0,31 0,33 0,27 0,33
AutochtÃ³nne
povrchovÃ© vodnÃ©
zdroje
m3.obyv-1 2340 2186 1838 2390 2229 2371 2248 2037 2168
VyužiteľnÃ©
množstvo
podzemnÃ½ch vÃ´d
mil. m3 * 2335 2342 2320 2330 2340 2337 2341 2387
PodzemnÃ© vodnÃ©
zdroje
m3.obyv-1 * 434,8 438,9 433,1 434,0 435,1 433,8 434,1 442,2
Zdroj: SprÃ¡va štÃ¡tnej vodohosp. bilancie 1997/98, SprÃ¡vy o stave ŽP SR 1993-1999
(MŽP SR)

VÃ½voj odberov povrchovÃ½ch a podzemnÃ½ch vÃ´d v SR je
dokumentovanÃ½ v tabuľke č. 38.
Na Slovensku sa odoberie ročne asi 11% z objemu autochtÃ³nnych
povrchovÃ½ch zdrojov,
ale len necelÃ© 3% z celkovÃ©ho prÃstupnÃ©ho objemu vody. Z pohľadu
množstva povrchovej
vody je situÃ¡cia u nÃ¡s relatÃvne priaznivÃ¡. CelkovÃ½ objem dodÃ¡vok
povrchovÃ½ch vÃ´d poklesol
v obdobÃ 1990-1999 až o 47%, odbery povrchovej vody sa od roku 1992 znÃžili
o 34,4%.
Odbery podzemnÃ½ch vÃ´d v tom istom obdobÃ poklesli o 32,5%. Asi 85%
povrchovej vody je
určenej na priemyselnÃ© Ãºčely, zvyšok pre verejnÃ© vodovody a
poľnohospodÃ¡rske Ãºčely.
Odbery podzemnej vody sÃº určenÃ© predovšetkÃ½m pre verejnÃ© vodovody
(78%). Hoci odbery
v roku 1998 predstavovali len 20% z celkovÃ©ho množstva využiteľnÃ½ch
zÃ¡sob podzemnÃ½ch
vÃ´d, v niektorÃ½ch oblastiach Slovenska pretrvÃ¡va nedostatok zdrojov pitnej
vody v dÃ´sledku
ich nerovnomernÃ©ho rozloženia a problÃ©mom sa stÃ¡va prekračovanie

environmentÃ¡lnych
limitov využiteľnosti zÃ¡sob podzemnÃ½ch vÃ´d.
Tab.č. 38 - VÃ½voj využÃvania povrchovÃ½ch a podzemnÃ½ch vÃ´d v SR - l.s-1
(1990-1999)
Odbery vÃ´d 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Koeficient
odberu
1999/1992
RočnÃ© odbery podzemnej
vody
l/s 21 838 19 178 18 332 16 763 15 774 15 646 14 733 0,67
RočnÃ© odbery povrchovej
vody
l/s 32 813 25 372 25 627 25 262 25 734 23 232 21 540 0,66
Podiel nefakturovanej
vody
% 27,7 25,6 25,7 26,0 26,9 27,3 29,0 1,05
Zdroj: SprÃ¡vy o stave životnÃ©ho prostredia SR 1993-1999 (MŽP SR)
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Tab. č. 39 - ZÃ¡sobovanie obyvateľstva vodou a napojenie domov na
kanalizÃ¡ciu
Ukazovateľ 1990 1992 1994 1996 1997 1998 1999
obyv. zÃ¡sobenÃ vodou z verejnÃ½ch
vodovodov (tis.)
3 990 4082 4 194 4 288 4354 4 427 4 443
podiel z celkov. počtu obyvateľov v % 75,3 77,0 78,4 79,7 80,9 82,1 82,3
obyvatelia bÃ½vajÃºci v domoch
napojenÃ½ch na verejnÃº kanalizÃ¡ciu
(tis.)
2 689 2738 2 794 2 853 2 891 2 938 2 953
podiel z celkovÃ©ho počtu obyvateľov
v%
50,8 50,9 52,3 53,0 53,7 54,5 54,7
Zdroj: ŠtatistickÃ¡ ročenka (1995, 1999)
KonkrÃ©tnym prejavom starostlivosti spoločnosti o vodnÃ© zdroje a
zÃ¡sobovanie obyvateľov
nezÃ¡vadnou vodou je zÃ¡sobovanie obyvateľov pitnou vodou (napojenie na
vodovodnÃº sieť)
a miera odkanalizovania. Obidva ukazovatele majÃº v SR od roku 1990 pozitÃvny trend
(tabuľka č. 39). Počet obyvateľov napojenÃ½ch na verejnÃ½ vodovod sa
zvyšoval priemerne
takmer o 55 tis. ročne a na verejnÃº kanalizÃ¡ciu o 31 tis. ročne. Ãšroveň
zÃ¡sobovania
obyvateľov kvalitnou a hygienicky nezÃ¡vadnou pitnou vodou a najmÃ¤ miera
odkanalizovania
je však stÃ¡le nedostatočnÃ¡, pričom existujÃº vÃ½raznÃ© regionÃ¡lne rozdiely
(nevyhovujÃºca
situÃ¡cia je najmÃ¤ na vidieku, predovšetkÃ½m vo vÃ½chodoslovenskom
regiÃ³ne).
HydroenergetickÃ½ potenciÃ¡l (HEP) je ukazovateľom vyjadrujÃºcim možnÃ©
využitie
energie tečÃºcej vody (najmÃ¤ vodnÃ½ch tokov). Voda predstavuje druhÃ½

najvÃ½znamnejšÃ
obnoviteľnÃ½ zdroj energie na ÃºzemÃ Slovenska (po biomase). Technicky
využiteľnÃ½ HEP v
SR bol stanovenÃ½ na 6607 GWh.r-1, čo predstavuje necelÃº štvrtinu (23,7%)
potenciÃ¡lu
všetkÃ½ch obnoviteľnÃ½ch zdrojov energie. Z vodnÃ½ch tokov SR sÃº z
hľadiska HEP
jednoznačne najvÃ½znamnejšie VÃ¡h a Dunaj, z ostatnÃ½ch riek sÃº to Hron,
Orava a HornÃ¡d.
V devÃ¤ťdesiatych rokoch bolo na ÃºzemÃ SR využÃvanie vodnej energie
pomerne kolÃsavÃ©,
ale celkovo mÃ¡ rastÃºci trend. V roku 1990 bolo využitie HEP na Ãºrovni 38 %
potenciÃ¡lu,
v roku 1998 to bolo cca 70%, čo predstavuje asi 20% z celkovej vÃ½roby
elektrickej energie.
ReÃ¡lne využitÃ½ HEP narÃ¡stol predovšetkÃ½m v dÃ´sledku energetickÃ©ho
využitia veľkÃ½ch
vodnÃ½ch diel. V SR je v sÃºčasnosti v prevÃ¡dzke okolo 200 vodnÃ½ch
elektrÃ¡rnÃ, pričom až 84%
energie bolo vyrobenÃ½ch vo vodnÃ½ch elektrÃ¡rňach s vÃ½konom nad 10
MW a len 1,2% energie
vo vodnÃ½ch elektrÃ¡rňach s inštalovanÃ½m vÃ½konom menšÃm ako 200 kW.
EnergetickÃ© využitie
povodÃ v roku 1998 je uvedenÃ© v tabuľke č. 40.
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Tab.č. 40 - CelkovÃ½ hydroenergetickÃ½ potenciÃ¡l (HEP) povodÃ Ãºzemia SR
Povodia HEP Podiel HEP v SR OrientačnÃ© využitie HEP (2000)
GWh / rok % GWh / rok %
Dunaj 2539,6 38,4 2458,8 96,8
VÃ¡h 3155,9 47,8 2043,9 64,8
Hron 557,6 8,4 112,5 20,2
Bodrog a HornÃ¡d 353,7 5,4 132,5 37,5
Spolu Ãºzemie SR 6606,8 100,0 4747,7 71,9
OrientačnÃ© využitie HEP - sÃºčet HEP všetkÃ½ch prevÃ¡dzkovanÃ½ch a
rozostavanÃ½ch VE
Zdroj: MurÃnovÃ¡ a kol. 1997
VÃ½znamnÃ½m faktorom vplyvu človeka na vodu a vodnÃ© zdroje sÃº
vodohospodÃ¡rske
Ãºpravy, ktorÃ© majÃº na Slovensku dlhodobÃº tradÃciu. V sÃºčasnosti
spĺňajÃº v krajine viacej
Ãºčelov - najmÃ¤ retenčnÃº (zadržiavaciu), protipovodňovÃº a zÃ¡vlahovÃº
(čiastočne aj
zabezpečenie pitnej vody, rekreÃ¡cia), avšak ich vplyv mÃ´že byť z
environmentÃ¡lneho
hľadiska problematickÃ½. VÃ½stavba vodnÃ½ch nÃ¡držÃ patrÃ k
najradikÃ¡lnejšÃm zÃ¡sahom do
hydrologickÃ©ho cyklu – od roku 1970 vzrÃ¡stol počet veľkÃ½ch vodnÃ½ch
nÃ¡držÃ na ÃºzemÃ SR
a miera ich akumulÃ¡cie na dvojnÃ¡sobok. Ãšpravy tokov predstavujÃº
najrozšÃrenejšiu formu
vplyvu človeka na hydrologickÃ½ cyklus – v sÃºčasnosti je na ÃºzemÃ SR

upravenÃ½ch asi 22% z
celkovej dĺžky tokov, čo je nÃ¡rast od roku 1970 takmer na dvojnÃ¡sobok.
Pritom tieto zÃ¡sahy
majÃº veľmi vÃ¡žny vplyv na ekologickÃ© funkcie vodnÃ½ch tokov a ich
ekosystÃ©mov.
Odvodnenie Ãºzemia sa tÃ½ka vÃ¤čšinou poľnohospodÃ¡rskej pÃ´dy v nÃžinÃ¡ch, pričom často sa
realizovali ekologicky a ekonomicky neefektÃvne odvodňovacie zÃ¡sahy. Plocha
odvodnenÃ½ch
ÃºzemÃ SR vzrÃ¡stla od roku 1970 asi o 10%.
Napriek stÃ¡lej realizÃ¡cii vodohospodÃ¡rskych Ãºprav je v dÃ´sledku prejavov
globÃ¡lnej zmeny
klÃmy vÃ½voj ohrozenosti Ãºzemia povodňami nepriaznivÃ½, pričom
problÃ©m protipovodňovej
ochrany sa stÃ¡va stÃ¡le vÃ½znamnejšÃm.
Okrem odberov vody a vodohospodÃ¡rskych Ãºprav vplÃ½va človek na kvantitu
a kvalitu
vodnÃ½ch zdrojov aj vypÃºšťanÃm odpadovÃ½ch vÃ´d do vodnÃ½ch tokov
buď priamo, alebo cez
kanalizačnÃ© siete. PÃ´vodcami odpadovÃ½ch vÃ´d v SR sÃº najmÃ¤
priemysel a komunÃ¡lna sfÃ©ra
(kanalizačnÃ© systÃ©my miest a obcÃ). NedostatočnÃ½m čistenÃm sa do
povrchovÃ½ch vÃ´d
dostÃ¡vajÃº vysokÃ© koncentrÃ¡cie znečisťujÃºcich lÃ¡tok a lÃ¡tok
podporujÃºcich rozvoj rias a
planktÃ³nu, čoho dÃ´sledkom je celkovÃ© zhoršenie kvality vody v tokoch a
stojatÃ½ch vodÃ¡ch
(eutrofizÃ¡cia). V uplynulom desaťročnom obdobÃ je celkovÃ½ objem
odpadovÃ½ch vÃ´d
vypÃºšťanÃ½ch do vodnÃ½ch tokov relatÃvne stÃ¡ly, s miernym trendom
znižovania od roku 1994.
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Tab.č. 41 - Znečistenie odpadovÃ½ch vÃ´d vypÃºšťanÃ½ch do tokov a verejnej
kanalizÃ¡cie
Znečistenie vodnÃ½ch
tokov
1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
odpadovÃ© vody
vypÃºšťanÃ© do
vodnÃ½ch tokov
mil.
m3
1 208 1 173,5 929,9 1 223,5 1 168 1 140 1 109 1 138 1 105
BSK5 tis.t 100,0 63,2 38,9 34,3 32,2 27,4 22,6 22,0 20,9
CHSK tis.t 247,0 174,0 99,8 107,0 87,9 75,8 68,9 66,4 63,8
nepolÃ¡rne extrah.
lÃ¡tky
T 1346 767 772 879 627 565 512 360
nerozpustnÃ© lÃ¡tky T 41,4 45,0 41,1 37,0 29,4 26,0
nečistenÃ© odpadovÃ©
vody
% 30,1 27,9 22,8 30,2 30,4

odpadovÃ© vody
vypÃºšťanÃ© do
verejnej kanalizÃ¡cie
mil.
m3
542 550,4 557,6 551,1 543,7 521 524 499
čistenÃ© odpadovÃ©
vody do VK
% 91 83,6 88,7 91,4 93,5 95,4 92,4 94,8
Zdroj: SprÃ¡va o stave životnÃ©ho prostredia SR 1999 (MŽP SR), ŠtatistickÃ© ročenky
SR

CelkovÃ½ objem vypÃºšťanÃ½ch škodlivÃn do tokov klesÃ¡ pomerne
vÃ½znamne - v obdobÃ
1992-98 sa znÃžil objem BSK5 o 65%, ChSKCr o 62% a nepolÃ¡rnych
extrahovateľnÃ½ch lÃ¡tok
(NEL) o 62%. ZÃ¡roveň pokleslo množstvo vypÃºšťanÃ½ch nerozpustnÃ½ch
lÃ¡tok (NL) o 29%
(pozri tabuľka č. 41). NaznačenÃ½ trend je dÃ´sledkom zlepšovania
technologickÃ½ch procesov
vo vÃ½robe so sÃºčasnÃ½m znižovanÃm jej objemu, ale aj rozvoja budovania
kanalizÃ¡ciÃ a
čistiarnÃ odpadovÃ½ch vÃ´d v SR. Podiel čistenÃ½ch odpadovÃ½ch vÃ´d
vypÃºšťanÃ½ch do verejnej
kanalizÃ¡cie bol v roku1998 oproti roku 1991 vyššÃ takmer o 2% (avšak bol
nižšÃ ako v rokoch
1996-1997).
Kvalita povrchovÃ½ch vÃ´d sa na Slovensku systematicky sleduje vo
vybranÃ½ch profiloch
od roku 1963. Pri hodnotenÃ sa do roku 1999 vychÃ¡dzalo z požiadaviek
danÃ½ch normou STN
757221, na zÃ¡klade ktorej bola kvalita vÃ´d zoradenÃ¡ podľa 6 skupÃn
ukazovateľov (A-F). Od
roku 1999 sa hodnotÃ v Ã´smych ukazovateľoch (A-H). VÃ½slednÃ¡ kvalita
vody podľa tÃ½chto
ukazovateľov sa zaraďuje do 5 tried čistoty. VÃ½sledky pre hlavnÃ© povodia
SR za rok 1998 sÃº
uvedenÃ© v tabuľka č. 42.
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Tab.č. 42 - HodnotenÃ¡ dĺžka sledovanÃ½ch vodnÃ½ch tokov s V. triedou
čistoty v roku 1999
podľa skupÃn ukazovateľov – hlavnÃ© povodia SR
Povodie SR
V. trieda
čistoty
Duna
j
Morava MalÃ½
Dunaj
VÃ¡h Nitra Hron Ipeľ SlanÃ¡ Bodrog Tisa HornÃ¡d Bodva Popra
d
spolu

Askupina

0,0 11,45 31,9 25,8 27,5 0,0 5,4 14,0 48,7 0,0 0,0 0,0 0,0 164,75

B-

skupina
0,0 1,80 0,0 0,0 14,9 0,0 0,0 11,8 28,8 5,20 85,7 0,0 0,0 148,2

Cskupina
0,0 10,45 31,9 87,0 186,0 48,30 17,8 0,0 22,3 0,0 8,5 0,0 0,0 412,25

Dskupina
0,0 1,80 31,9 33,7 47,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 124,7

Eskupina
0,0 0,0 0,0 138,0 133,8 211,8 82,7 154,0 519,8 5,20 370,1 36,4 18,40 1670,2

Fskupina
0,0 34,35 0,0 67,5 113,9 50,4 19,9 72,0 34,8 0,0 94,1 0,0 0,0 486,95

Sledovan
Ã¡ dĺžka
173,0 336,0 237,3 896,8 401,4 489,2 432,5 254,9 761,6 5,20 673,3 127,4 162,5 4951,1

Hodnote
nÃ¡ dĺžka
173,0 223,95 199,5 637,7 288,5 333,8 234,2 172,3 604,0 5,20 440,9 110,4 129,0 3552,45

Zdroj: SprÃ¡vy o stave životnÃ©ho prostredia SR 1993-1998 (MŽP SR)

Pri porovnanÃ pomernÃ©ho zastÃºpenia jednotlivÃ½ch tried čistoty vody na
všetkÃ½ch
sledovanÃ½ch Ãºsekoch tokov v SR v rokoch 1991-1998 (pozri tabuľka č. 43)
možno
konštatovať, že vo vÃ½voji kvality povrchovÃ½ch tokov v SR nie je zjavnÃ½
vÃ½raznejšÃ
pozitÃvny trend. Napriek znižovaniu množstiev vypÃºšťanÃ½ch odpadovÃ½ch
vÃ´d do tokov a
zvyšovaniu podielu ich čistenia sa niektorÃ© zÃ¡kladnÃ© ukazovatele kvality
vody nezlepšujÃº
(najmÃ¤ biologickÃ© a mikrobiologickÃ© ukazovatele a zÃ¡kladnÃ©
chemickÃ© a fyzikÃ¡lne
ukazovatele). Poukazuje to okrem inÃ©ho na pomerne veľkÃ½ podiel
”neregistrovanÃ½ch”
nečistenÃ½ch odpadovÃ½ch vÃ´d a plošnÃ©ho pÃ´vodu znečistenia vÃ´d,
najmÃ¤ z poľnohospodÃ¡rstva.
NovelizÃ¡ciou normy STN 75 7221 KlasifikÃ¡cia kvality povrchovÃ½ch vÃ´d z
roku 1999 došlo
k prekategorizovaniu ukazovateľov kvality vÃ´d i k Ãºprave medznÃ½ch hodnÃ
´t tried kvality
vody. Preto predchÃ¡dzajÃºca tabuľka obsahuje zastÃºpenie tried kvality vody v
sledovanÃ½ch
tokoch len za rok 1999.
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Tab.č. 43 - VÃ½voj pomernÃ©ho percentuÃ¡lneho zastÃºpenia tried čistoty vo
vodnÃ½ch tokoch
SR podľa jednotlivÃ½ch ukazovateľov (1991-1998)
A - ukazovatele
kyslÃkovÃ©ho režimu
B - zÃ¡kladnÃ© chemickÃ© a
fyzikÃ¡lne ukazovatele
C - doplňujÃºce chemickÃ©

ukazovatele
Trieda
čistoty
1991 1994 1996 1998 1991 1994 1996 1998 1991 1994 1996 1998
I 0,3 0 0 0 0 0 0 0 17,1 21 20,9 22,7
II 26,2 32 38,9 38,2 3,8 0 0 0 26,9 28 26,6 32,3
III 28,7 41 43,1 43,2 20,3 22 43,9 44,5 12,9 14 11,5 13,2
IV 16,1 13 13,1 11,8 21,7 23 32,4 28,2 21,3 27 30,3 25,5
V 28,7 13 4,9 6,8 54,2 55 32,7 27,3 21,7 10 10,7 6,3
D - ukazovatele ťažkÃ½ch
kovov
E - biologickÃ© a
mikrobiologickÃ©
ukazovatele
F - ukazovatele
rÃ¡dioaktivity
1991 1994 1996 1998 1991 1994 1996 1998 1991 1994 1996 1998
I 15,5 3 1,9 13,2 0 0 0 0 6,3 32 15,4 16,7
II 15,5 29 26,7 19,8 1,4 0 0,4 0,4 34,4 37 53,8 66,6
III 34 39 13,3 14,3 11,9 14 8,2 11,4 31,3 21 30,8 16,7
IV 22,7 16 31,4 41,8 11,5 23 38,5 30,9 25 10 0 0
V 11,1 13 26,7 10,9 75,2 63 52,9 57,5 3,1 0 0 0
Hodnota vyjadruje % podiel analyzovanÃ½ch vzoriek v prÃslušnÃ½ch triedach
čistoty
Zdroj: SprÃ¡vy o stave životnÃ©ho prostredia SR 1993-1998(MŽP SR)
PomernÃ© percentuÃ¡lne zastÃºpenie tried kvality vody v miestach odberov
sledovanÃ½ch
tokov
Trieda
čistoty
A – ukazovatele
kyslÃkovÃ©ho
režimu
B - zÃ¡kladnÃ©
fyzikÃ¡lno chemickÃ©
ukazovatele
Cnutrienty
D – biologickÃ©
ukazovatele
E–
mikrobiolo
gickÃ©
ukazovatele
F – mikropo
lutanty

1999 1999 1999 1999 1999 1999
I 6,3 4,6 0,5 0,5 0 4,1
II 38,0 36,4 34,7 18,2 1,1 10,8
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III 39,8 40,9 37,5 67,0 13,6 27,0
IV 9,6 13,0 15,9 9,7 37,0 40,5
V 6,3 5,1 11,4 4,6 48,3 17,6

Zdroj: SprÃ¡va o stave životnÃ©ho prostredia SR 1999(MŽP SR)
Tab.č. 44 – Ukazovatele kvality podzemnÃ½ch vÃ´d – nadlimitnÃ© hodnoty
(porovnanie
rokov 1993, 1998 a 1999)
Ukazovateľ Fecelk.
Mn NH4
+ Ni SO4
2- NO3
- Cl- NELU
V

Fenol
y
limit
(STN757111)
mg.l-1
0,3 0,1 0,5 20 250 50 100 0,05 0,05
1999 počet meranÃ 386 386 386 386 386 386 386 386 386
nadlimitnÃ©
hodnoty (%)
41,19 41,19 12,69 7,77 8,81 8,29 5,70 18,56 7,25
1998 počet meranÃ 284 284 284 284 284 284 284 283 282
nadlimitnÃ©
hodnoty (%)
41,55 39,44 19,02 18,31 11,27 10,21 9,16 26,15 19,50
1993
nadlimitnÃ©
hodnoty (%)
53,4 38,3 15,2 * 8,1 13,2 7,9 * 1,6
Zdroj: SprÃ¡vy o stave životnÃ©ho prostredia SR z rokov 1998 a 1999 (MŽP SR)

V oblasti kvality podzemnÃ½ch vÃ´d na ÃºzemÃ SR je zrejmÃ©, že naďalej
pretrvÃ¡va
nepriaznivÃ½ stav. StÃ¡le pozorovacie objekty sÃº situovanÃ© v 26
vÃ½znamnÃ½ch
vodohospodÃ¡rskych oblastiach, z ktorÃ½ch vÃ¤čšina ležÃ v Ãºzemiach s
najvhodnejšÃmi
podmienkami pre osÃdlenie a s tÃ½m spojenou poľnohospodÃ¡rskou a
priemyselnou vÃ½robou.
Najnižšia miera znečistenia podzemnÃ½ch vÃ´d bola zaznamenanÃ¡ v
horskÃ½ch a podhorskÃ½ch
oblastiach. ProblematickÃ½mi ukazovateľmi s najčastejšie prekračovanÃ½mi
limitnÃ½mi
hodnotami kvality sÃº Fe, Mn, a NELUV. ČastÃ© prekračovanie nadlimitnÃ½ch
koncentrÃ¡ciÃ Fe
mÃ¡ nepriaznivÃ½ vplyv na kyslÃkovÃ½ režim, pri ktorom dochÃ¡dza k
mobilizÃ¡cii ťažkÃ½ch kovov.
TakÃ½to stav je spÃ´sobenÃ½ kumulÃ¡ciou prÃrodnÃ½ch podmienok a
antropogÃ©nneho vplyvu.
VyužÃvanie Ãºzemia na poľnohospodÃ¡rske a urbanizačnÃ© Ãºčely vedie k
častÃ½m zvÃ½šenÃ½m
obsahom oxidovanÃ½ch a redukovanÃ½ch foriem dusÃka, sÃranov a chloridov
vo vodÃ¡ch, hlavne
v nÃžinnÃ½ch oblastiach. V roku 1998 dve tretiny odobratÃ½ch vzoriek

nevyhovelo norme pre
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pitnÃº vodu, čo je prakticky rovnakÃ¡ hodnota ako v roku 1993. Pri porovnanÃ
vÃ½sledkov (pozri
tabuľka č. 44) sa sÃce v niektorÃ½ch ukazovateľoch situÃ¡cia zlepšila (nižšÃ
podiel
nevyhovujÃºcich vzoriek) – napr. celkovÃ© Fe, NO3
-, avšak vo vÃ¤čšine ukazovateľov sa podiel
nevyhovujÃºcich vzoriek zvÃ½šil - najmÃ¤ v prÃpade fenolov (zvÃ½šenie z 1,9
na 19,5%) a
nepolÃ¡rnych extrahovateľnÃ½ch lÃ¡tok (zvÃ½šenie z 10,0 na 26,2%).
Kompetencie v oblasti vody a vodnÃ½ch zdrojov v SR sÃº rozdelenÃ© na
Ãºrovni ÃºstrednÃ½ch
orgÃ¡nov štÃ¡tnej sprÃ¡vy medzi tri rezorty - ochrana vÃ´d je v gescii MŽP SR a
využÃvanie vÃ´d
v gescii MP SR. ŠtÃ¡tny zdravotnÃ½ dozor a problematiku prÃrodnÃ½ch
liečivÃ½ch zdrojov
gestoruje MZ SR (ŠtÃ¡tny zdravotnÃ½ Ãºstav, InšpektorÃ¡t kÃºpeľov a žriediel).
HlavnÃ© činnosti
zaprÃčiňujÃºce ohrozenie a znečistenie vodnÃ½ch zdrojov sÃº v gescii rezortov
pÃ´dohospodÃ¡rstva
(poľnohospodÃ¡rstvo, vodnÃ© hospodÃ¡rstvo), hospodÃ¡rstva (priemysel) a
dopravy.
OrgÃ¡nmi zabezpečujÃºcimi miestnu štÃ¡tnu sprÃ¡vu sÃº krajskÃ© a okresnÃ©
Ãºrady
(prostrednÃctvom odborov životnÃ©ho prostredia). OdbornÃ½m kontrolnÃ½m
orgÃ¡nom na Ãºseku
ochrany vodnÃ½ch zdrojov je SlovenskÃ¡ inšpekcia životnÃ©ho prostredia so
sÃdlom v
Bratislave a s piatimi regionÃ¡lnymi inšpektorÃ¡tmi ochrany vÃ´d. PraktickÃº
sprÃ¡vu a Ãºdržbu
vodnÃ½ch zdrojov a tokov zabezpečuje SlovenskÃ½ vodohospodÃ¡rsky podnik
so sÃdlom v
Banskej Štiavnici a odštepnÃ½mi zÃ¡vodmi členenÃ½mi podľa hlavnÃ½ch
povodÃ Slovenska
(Povodie Dunaja, VÃ¡hu, Hrona, Bodrogu a HornÃ¡du). Odbornou organizÃ¡ciou
zaoberajÃºcou
sa sledovanÃm a vyhodnocovanÃm stavu a kvality vodnÃ½ch zdrojov je
SHMÃš. Pre ochranu a
racionÃ¡lne využÃvanie vodnÃ½ch zdrojov sÃº dÃ´ležitÃ© viacerÃ©
medzinÃ¡rodnÃ© dohovory a najmÃ¤
zÃ¡kon č. 138/1973 Zb. o vodÃ¡ch (vodnÃ½ zÃ¡kon) v znenÃ neskoršÃch
predpisov. ZÃ¡kon
ustanovuje zÃ¡kladnÃ© členenie vÃ´d, nakladanie s vodami a ochranu akosti
vÃ´d. Vymedzuje
osobitnÃ© inštitÃºty na ochranu vodnÃ½ch zdrojov a ustanovuje povinnosť
platiť odplaty za
odbery vÃ´d a vypÃºšťanie odpadovÃ½ch vÃ´d. Nariadenie vlÃ¡dy SR č.
242/1993 Z.z. ustanovuje
ukazovatele prÃpustnÃ©ho stupňa znečistenia vÃ´d. Starostlivosť o prÃrodnÃ©
liečivÃ© zdroje a

zdroje minerÃ¡lnych stolovÃ½ch vÃ´d upravuje zÃ¡kon NR SR č. 277/1994 Z.z.
o zdravotnej
starostlivosti.
KoncepčnÃ½m dokumentom na nÃ¡rodnej Ãºrovni tÃ½kajÃºcim sa využitia a
ochrany vody a
vodnÃ½ch zdrojov na ÃºzemÃ SR je Generel ochrany a racionÃ¡lneho využÃvania vÃ´d (MP SR,
1995). Jeho rozpracovanie a uplatňovanie by malo prispieť k racionÃ¡lnejšiemu
využÃvaniu
vodnÃ½ch zdrojov, napr. v dokumentoch Program rozvoja vodnÃ©ho
hospodÃ¡rstva do roku
2010 a Program protipovodňovej ochrany v SR do roku 2010 (MP SR, 1999).
ViacerÃ© existujÃºce zÃ¡kony a vykonÃ¡vacie predpisy vodohospodÃ¡rskeho
prÃ¡va je potrebnÃ©
novelizovať v zmysle legislatÃvneho plÃ¡nu aproximÃ¡cie prÃ¡va k prÃ¡vnemu
systÃ©mu EÃš. MŽP
SR vypracovalo a predložilo na ďalšie ÃºstavnÃ© konanie pripravovanÃ½
novÃ½ zÃ¡kon o vodÃ¡ch s
vykonÃ¡vacÃmi predpismi. PotrebnÃ© je pripraviť novÃ½ systÃ©m
vodohospodÃ¡rskeho plÃ¡novania a
evidencie, pripraviť novÃ© plÃ¡ny riadenia v povodiach, vymedziť oblasti s
osobitnÃ½m režimom
ochrany vÃ´d. V roku 2002 by mal byť vypracovanÃ½ zÃ¡kon o využÃvanÃ
hydroenergetickÃ©ho
potenciÃ¡lu vodnÃ½ch tokov v SR.
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HlavnÃ½mi nÃ¡strojmi uplatňovania ochrany a racionÃ¡lneho využÃvania vÃ´d
a vodnÃ½ch
zdrojov sÃº podľa zÃ¡kona č. 138/1973 Zb. o vodÃ¡ch (vodnÃ½ zÃ¡kon) v
znenÃ neskoršÃch
predpisov SmernÃ© vodohospodÃ¡rske plÃ¡ny a novšie aj HydroekologickÃ©
plÃ¡ny, ktorÃ© sÃº
spracovÃ¡vanÃ© pre jednotlivÃ© čiastkovÃ© povodia Ãºzemia Slovenska.
Ochranu vodnÃ½ch zdrojov treba chÃ¡pať ako integrovanÃº ochranu kvality a
kvantity
podzemnÃ½ch a povrchovÃ½ch vÃ´d vrÃ¡tane prÃrodnÃ½ch liečivÃ½ch a
minerÃ¡lnych vÃ´d. VšeobecnÃ¡
ochrana vÃ´d a vodnÃ½ch zdrojov platÃ podľa zÃ¡kona č. 138/1973 Zb. o
vodÃ¡ch v znenÃ
neskoršÃch predpisov pre celÃ© Ãºzemie SR. Okrem toho boli ustanovenÃ©
ChrÃ¡nenÃ© oblasti
prirodzenej akumulÃ¡cie vÃ´d - tzv. chrÃ¡nenÃ© vodohospodÃ¡rske oblasti
(CHVO) - oblasti,
v ktorÃ½ch sa v dÃ´sledku priaznivÃ½ch prÃrodnÃ½ch podmienok vytvÃ¡rajÃº
prirodzenÃ© akumulÃ¡cie
povrchovÃ½ch a podzemnÃ½ch vÃ´d. V sÃºčasnosti je v SR vyhlÃ¡senÃ½ch 10
CHVO s celkovou
plochou 6.942 km2 a využiteľnÃ½m množstvom zÃ¡sob povrchovÃ½ch vÃ´d
6,47 m3.s-1 a
podzemnÃ½ch vÃ´d 33,49 m3.s-1. KategÃ³ria vÃ½znamnÃ½ch
vodohospodÃ¡rskych oblastÃ nemÃ¡

svoj prÃ¡vny štatÃºt. Na ÃºzemÃ SR je 26 vÃ½znamnÃ½ch
vodohospodÃ¡rskych oblastÃ
s vÃ½znamnÃ½mi zÃ¡sobami podzemnÃ½ch vÃ´d, ktorÃ© sÃº kvalitatÃvne
sledovanÃ© už od roku 1982 a
každoročne vyhodnocovanÃ© v ročenke SHMÃš. ProblÃ©mom je často len
formÃ¡lna ochrana
tÃ½chto ÃºzemÃ (napr. ŽitnÃ½ ostrov).
SprÃsnenÃ¡ špeciÃ¡lna ochrana sa realizuje formou pÃ¡siem hygienickej
ochrany a
stanovenÃm vodÃ¡renskÃ½ch tokov a ich povodÃ. PÃ¡sma hygienickej ochrany
(PHO) sÃº
zriadenÃ© na ochranu vodnÃ½ch zdrojov, určujÃº sa spravidla v troch
stupňoch. Na Slovensku je
zriadenÃ½ch 1138 PHO zdrojov podzemnÃ½ch vÃ´d a 71 PHO povrchovÃ½ch
zdrojov vody.
VodÃ¡renskÃ© toky sÃº vodnÃ© toky osobitne určenÃ© ako zdroje vody na
hromadnÃ©
zÃ¡sobovanie obyvateľstva pitnou vodou. Na ÃºzemÃ SR ich bolo
vyhlÃ¡senÃ½ch celkovo 103,
každÃ½ tok mÃ¡ zÃ¡roveň určenÃ© povodie vodÃ¡renskÃ©ho toku. Spolu s 691
vodohospodÃ¡rsky
vÃ½znamnÃ½mi tokmi boli vymedzenÃ© vyhlÃ¡škou č. 56/2001 Z. z.
MinerÃ¡lne a prÃrodnÃ© liečivÃ© vody - osobitnÃº skupinu predstavujÃº prÃrodnÃ© liečivÃ© zdroje
vody a prÃrodnÃ© zdroje minerÃ¡lnych stolovÃ½ch vÃ´d v zmysle vyhlÃ¡šky
MZ SR č. 15/1972 Zb.
Na ich ochranu sa ustanovujÃº ochrannÃ© pÃ¡sma.
Problematikou vody a vodnÃ½ch zdrojov sa zaoberÃ¡ kapitola 18 Agendy 21
(programovÃ©
oblasti A-G). VÃ½voj kvality a využÃvania vody a vodnÃ½ch zdrojov vo vzťahu
k TUR je
potrebnÃ© hodnotiť najmÃ¤ z dvoch hlavnÃ½ch aspektov:
• kvantitatÃvne trendy bilancie vodnÃ½ch zdrojov a ich využÃvania
• vÃ½voj kvality vodnÃ½ch zdrojov.
OdtečenÃ© množstvo vody v SR približne od roku 1980 poklesÃ¡va. NajvÃ¤čšÃ
pokles sa
pozoruje na južnom a JV Slovensku, najnižšÃ pokles odtoku bol zaznamenanÃ½
na severnom
Slovensku. Tieto trendy budÃº pravdepodobne pokračovať aj v budÃºcnosti,
pričom vÃ½raznejšÃ
pokles vodnosti sa očakÃ¡va v južnÃ½ch oblastiach Slovenska. ZnÃži sa
viazanosť zrÃ¡žok v
snehovej pokrÃ½vke v zimnom obdobÃ, čo prispeje k zvÃ½šeniu prietokov v
tomto obdobÃ. Na
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druhej strane sa predpokladÃ¡ predĺženie letno-jesennÃ½ch minÃm, kde sa
prognÃ³zuje obdobie
minimÃ¡lnych prietokov v obdobÃ august - december. Na tomto zÃ¡klade je
možnÃ© očakÃ¡vať v
budÃºcnosti nepriaznivÃ© trendy vo vÃ½voji kvantity a dostupnosti vodnÃ½ch
zdrojov.

ZÃ¡roveň sa očakÃ¡va v sÃºvislosti s globÃ¡lnou zmenou klÃmy
zvÃ½šenÃ¡ pravdepodobnosť
vÃ½skytu zrÃ¡žkovÃ½ch extrÃ©mov, čo zasa spÃ´sobÃ zvÃ½šenÃ©
nebezpečenstvo vzniku povodnÃ.
PrÃčinou povodnÃ popri vÃ½skyte klimatickÃ½ch extrÃ©mov je najmÃ¤
nevyhovujÃºci stav povodÃ
riek, zaprÃčiňujÃºci nevyrovnanÃ© odtokovÃ© pomery a zvyšovanie
extrÃ©mnych prietokov.
Všeobecne sa už dnes uznÃ¡va, že na ochranu Ãºzemia pred povodňami nie sÃº
dostatočnÃ© len
technickÃ© opatrenia, ale potrebnÃ¡ je revitalizÃ¡cia celÃ½ch povodÃ.
Hoci celkovo je na ÃºzemÃ SR relatÃvny dostatok vodnÃ½ch zdrojov,
nepriaznivÃ© je ich
priestorovÃ© rozdelenie a rovnako problematickÃ© je aj nakladanie s nimi. V
poslednom
desaťročÃ sa situÃ¡cia vo využÃvanÃ vodnÃ½ch zdrojov dosť vÃ½razne
zlepšuje, čoho dÃ´kazom je
stÃ¡ly pokles spotreby vody. Napriek tomu sa vo viacerÃ½ch oblastiach
objavuje problÃ©m
nadmernej exploatÃ¡cie zdrojov podzemnej vody (aj z dÃ´vodu nedostatku
miestnych zdrojov a
chÃ½bajÃºcich možnostÃ prÃvodu pitnej vody diaľkovodmi).
Z hľadiska aplikÃ¡cie stratÃ©gie TUR je prÃ¡ve oblasť dÃ´slednej ochrany
vodnÃ½ch zdrojov
jednou z najvÃ¤čšÃch vÃ½ziev. SÃºčasnÃ¡ nepriaznivÃ¡ situÃ¡cia je spÃ
´sobenÃ¡ nehospodÃ¡rnym
zaobchÃ¡dzanÃm s vodnÃ½mi zdrojmi, nevyhovujÃºcimi technologickÃ½mi
zariadeniami a stratami
vody v rozvodoch. Z hľadiska inštitucionÃ¡lneho je preto potrebnÃ© zabezpečiť
takÃ© podmienky,
aby vodnÃ© zdroje boli racionÃ¡lne využÃvanÃ© a zveľaďovanÃ© - najmÃ¤
dodržiavanÃm
ekologickÃ½ch limitov využÃvania, ale aj trvalÃ½m znižovanÃm strÃ¡t vody v
rozvodoch.
Okrem vysokej spotreby vody je problÃ©mom aj nedostatočne
rozvinutÃ¡ infraštruktÃºra
vodnÃ©ho hospodÃ¡rstva. KÃ½m vo vyspelÃ½ch štÃ¡toch je pitnou vodou z
verejnÃ½ch vodovodov
zÃ¡sobovanÃ½ch 95-100% obyvateľstva, u nÃ¡s je to asi 82%. Na verejnÃº
kanalizÃ¡ciu je u nÃ¡s
napojenÃ½ch len asi 54% obyvateľov.
VyužÃvanie hydroenergetickÃ©ho potenciÃ¡lu je sÃce v porovnanÃ s
ostatnÃ½mi
obnoviteľnÃ½mi zdrojmi na vysokej Ãºrovni, otÃ¡zny je spÃ´sob ich využÃvania. V minulosti bolo
na ÃºzemÃ Slovenska podstatne viac malÃ½ch vodnÃ½ch elektrÃ¡rnÃ (MVE),
ako je tomu
v sÃºčasnosti. Od roku 1950 sa diametrÃ¡lne zmenila koncepcia využÃvania
vodnÃ©ho potenciÃ¡lu
- malÃ© vodnÃ© elektrÃ¡rne postupne zanikali a budovanÃ© boli veľkÃ©
vodohospodÃ¡rske diela,
často bez potrebnÃ½ch opatrenÃ na zmiernenie ich vplyvu na biotickÃ©

prostredie vodnÃ½ch tokov.
Budovanie vodohospodÃ¡rskych diel v budÃºcnosti by sa malo preto sÃºstrediť
na rekonštrukcie
a budovanie MVE na existujÃºcich, prÃpadne rozostavanÃ½ch
vodohospodÃ¡rskych dielach a na
prednostnÃ© využitie energeticky vÃ½znamnÃ½ch tokov.
VÃ½voj kvality povrchovÃ½ch a podzemnÃ½ch vÃ´d na ÃºzemÃ Slovenska je
celkovo
nepriaznivÃ½. Kvalita povrchovÃ½ch vÃ´d na ÃºzemÃ SR sa v niektorÃ½ch
ukazovateľoch od roku
1990 čiastočne zlepšuje (čo je dÃ´sledkom najmÃ¤ podstatnÃ©ho zlepšenia
technolÃ³giÃ, zvÃ½šenia
podielu čistenia odpadovÃ½ch vÃ´d, ale aj poklesom vÃ½roby), napriek tomu
na množstve
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vodnÃ½ch tokov pretrvÃ¡vajÃº problÃ©my s kvalitou vody - najmÃ¤ v prÃpade
biologickÃ½ch a
mikrobiologickÃ½ch ukazovateľov (57,5% dĺžky sledovanÃ½ch Ãºsekov je v V.
triede čistoty) a
zÃ¡kladnÃ½ch chemickÃ½ch a fyzikÃ¡lnych ukazovateľov (27,3%). Kvalita
podzemnÃ½ch vÃ´d je
dlhodobo nÃzka najmÃ¤ v urbanizovanÃ½ch a poľnohospodÃ¡rsky využÃvanÃ½ch Ãºzemiach, kde sa
často nachÃ¡dzajÃº vÃ½znamnÃ© zdroje vÃ´d (nivy a terasy veľkÃ½ch
vodnÃ½ch tokov). Vzhľadom k
tomu, že predstavujÃº podstatnÃº časť potenciÃ¡lu pitnÃ½ch vÃ´d na ÃºzemÃ
Slovenska, zlepšenie
kritickej situÃ¡cie kvality podzemnÃ½ch zdrojov vody je z hľadiska TUR
mimoriadne dÃ´ležitÃ©.
Z hľadiska TUR je v oblasti vody a vodnÃ½ch zdrojov konečnÃ½m
vÃ½hľadovÃ½m cieľom
aplikovanie trvalo udržateľnÃ©ho integrovanÃ©ho manažmentu povodÃ.

5.5. PedosfÃ©ra - pedologickÃ© podmienky

PÃ´da je vrchnou časťou zemskej kÃ´ry, pretvorenou pÃ´sobenÃm vonkajšÃch
činiteľov
na produkčnÃº vrstvu, umožňujÃºcu rast rastlinstva. Charakter pÃ´dneho krytu
zÃ¡visÃ od
miestnych geografickÃ½ch podmienok (najmÃ¤ substrÃ¡tu, reliÃ©fu a klÃmy),
veľmi
vÃ½znamne je ovplyvnenÃ½ pÃ´sobenÃm človeka. Na ÃºzemÃ Slovenska sa
vyskytuje celÃ¡ škÃ¡la
typov pÃ´d, viazanÃ½ch na rÃ´zne typy abiotickÃ©ho prostredia. Geograficky
je možnÃ©
rozlÃšiť dve zÃ¡kladnÃ© skupiny pÃ´d - pÃ´dy nÃžin a kotlÃn a horskÃ© pÃ´dy.
NajrozšÃrenejšÃmi
pÃ´dnymi typmi sÃº kambizeme, rendziny (prevažujÃº v pohoriach), fluvizeme,
černozeme,
hnedozeme, luvizeme a čiernice (prevažujÃº v nÃžinÃ¡ch a kotlinÃ¡ch).
Jednou z najvÃ½znamnejšÃch funkciÃ pÃ´dy ako prÃrodnÃ©ho zdroja je jej
produkčnÃ¡
schopnosť (Ãºrodnosť, bonita), ktorÃ¡ je využÃvanÃ¡ najmÃ¤ v

poľnohospodÃ¡rstve a lesnom
hospodÃ¡rstve. Vzhľadom k značnej pestrosti prÃrodnÃ½ch podmienok na
ÃºzemÃ Slovenska sÃº
veľkÃ© rozdiely aj v bonite pÃ´d. NajÃºrodnejšÃmi pÃ´dami sÃº pÃ´dy
komplexov čiernic a
černozemÃ na sprašiach a fluviÃ¡lnych sedimentoch, rozšÃrenÃ© v nÃžinnÃ½ch oblastiach. ÃšrodnÃ©
sÃº stredne ťažkÃ© hnedozeme, fluvizeme, pararendziny a niektorÃ©
kambizeme, ktorÃ© sa
vyskytujÃº na pahorkatinÃ¡ch a nižšÃch vrchovinÃ¡ch a kotlinÃ¡ch. K stredne
ÃºrodnÃ½m pÃ´dam
patria plytšie rendziny, pararendziny a andozeme, stredne ťažkÃ© luvizeme,
druhovo ťažkÃ© a
pseudoglejovÃ© hnedozeme, pelickÃ© a glejovÃ© fluvizeme, pseudogleje a
vÃ¤čšina kambizemÃ.
Tieto pÃ´dne komplexy sÃº rozšÃrenÃ© v kotlinÃ¡ch, nižšÃch pohoriach, ale aj
na rovine v alÃºviÃ¡ch
riek. K mÃ¡lo ÃºrodnÃ½m pÃ´dam patria regozeme, rankre, gleje, štrkovitÃ©,
kyslÃ© a zamokrenÃ©
kambizeme a štrkovitÃ© fluvizeme, ktorÃ© sa nachÃ¡dzajÃº najmÃ¤ v
strednÃ½ch a vysokÃ½ch
pohoriach. Najmenej ÃºrodnÃ© pÃ´dy tvoria komplexy litozemÃ, podzolov a
salinickÃ½ch pÃ´d a
organozemÃ (vrchoviskovÃ© rašeliniskÃ¡), rozšÃrenÃ© sÃº v horskom pÃ¡sme,
čiastočne v nÃžinnÃ¡ch.
Na vyjadrenie produkčnej schopnosti pÃ´d je v SR vypracovanÃ½ systÃ©m pÃ
´dnoekologickÃ½ch
jednotiek (PEJ), hodnotiacich poľnohospodÃ¡rsky pÃ´dny fond. Zjednodušene je
možnÃ© zaradiť pÃ´dy do troch kategÃ³riÃ - vysoko produkčnÃ©
poľnohospodÃ¡rske pÃ´dy sÃº na
ÃºzemÃ SR zastÃºpenÃ© na 21,8% plochy PPF, stredne produkčnÃ© pÃ´dy na
54,7% plochy a
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mÃ¡lo produkčnÃ© pÃ´dy zaberajÃº 23,5% plochy PPF. ŠtruktÃºra
produkčnÃ©ho potenciÃ¡lu
poľnohospodÃ¡rskych pÃ´d SR podľa krajov SR je uvedenÃ¡ v tabuľke č. 45.
Tab.č. 45 - ŠtruktÃºra produkčnÃ©ho potenciÃ¡lu poľnohospodÃ¡rskych pÃ´d
podľa krajov
P Ã´ d y
Kraj Vysoko produkčnÃ©
(ha)
Stredne produkčnÃ©
(ha)
NÃzko produkčnÃ©
(ha)
BratislavskÃ½ 36 799 36 616 8 087
Nitriansky 26 553 97 387 54 531
TrnavskÃ½ 178 576 84 004 7 521
Trenčiansky 239 472 156 962 14 202
BanskobystrickÃ½ 5 172 270 877 138 218
ŽilinskÃ½ 329 115 405 73 774

KošickÃ½ 1 648 246 529 84 105
PrešovskÃ½ 213 216 330 144 922
SlovenskÃ¡
republika
421 421 421
% zastÃºpenie 21,8 54,7 23,5
Zdroj: VÃšPOP, 1999

Pre využitie pÃ´dy na Slovensku bolo typickÃ© intenzÃvne poľnohospodÃ¡rstvo
nielen v
nÃžinnÃ½ch, ale aj v podhorskÃ½ch polohÃ¡ch. Pomerne vÃ½znamnÃ© zmeny
však nastÃ¡vajÃº v 50tych rokoch 20. storočia v sÃºvislosti so socializÃ¡ciou poľnohospodÃ¡rstva a
urÃ½chlenou
industrializÃ¡ciou, pričom sa vÃ½mera poľnohospodÃ¡rskej pÃ´dy znižovala
(zÃ¡ber na priemyselnÃº
vÃ½robu i rozširovanie sÃdel) a zmenil sa charakter poľnohospodÃ¡rstva
(zlučovanie parciel do
veľkÃ½ch pozemkov). V sÃºčasnosti 49,8% celkovej rozlohy štÃ¡tu pripadÃ¡ na
poľnohospodÃ¡rsku
pÃ´du, 40,7% na lesnÃº pÃ´du, 1,9% na vodnÃ© plochy a 7,5% na zastavanÃ©
a ostatnÃ© plochy
(tabuľka č. 46). Takmer dve tretiny poľnohospodÃ¡rskej pÃ´dy (60,1%) sÃº
využÃvanÃ© ako ornÃ¡
pÃ´da, lÃºky a pasienky tvoria 34,7%. SR sa hodnotou 0,45 ha
poľnohospodÃ¡rskej a 0,27 ha
ornej pÃ´dy na obyvateľa (čo je na spodnej hranici dostatočnosti) zaraďuje
medzi krajiny s
nÃzkou vÃ½merou pÃ´dy zabezpečujÃºcou produkciu potravÃn. KÃ½m v roku
1945 pripadalo na
1 ha 1,23 obyvateľov, v sÃºčasnosti je to takmer dvojnÃ¡sobok (2,22 obyv.).
Podiel vÃ½mery PPF
sa od roku 1945 znÃžil z cca 56% na 50%. OpačnÃ½ trend je pri využÃvanÃ
produkčnÃ©ho
potenciÃ¡lu pÃ´d na lesohospodÃ¡rske Ãºčely - kÃ½m v roku 1945 bola
vÃ½mera lesov v SR cca 35%
(1720 tis. ha), v sÃºčasnosti je to viac ako 40% (tabuľka č. 46).
K najvÃ½znamnejšÃm mimoprodukčnÃ½m funkciÃ¡m pÃ´dy patria najmÃ¤
filtračnÃ¡ a akumulačnÃ¡
funkcia, transformačnÃ¡ funkcia, asanačnÃ¡ funkcia, pufračnÃ¡ funkcia,
prostredie pre organizmy
a gÃ©novÃ¡ rezerva.
www.environet.sk Strana 27 z 104

NÃ¡rodnÃ¡ stratÃ©gia TUR – III. časť
Z hľadiska využÃvania produkčnÃ©ho potenciÃ¡lu pÃ´d je nepriaznivÃ½m
trendom zvyšovanie
podielu ÃºzemÃ s dlhodobou, resp. trvalou stratou produkčnej schopnosti urbanizovanÃ©
Ãºzemia a zastavanÃ© plochy.
SÃºčasnÃ½ stav pÃ´dneho fondu na Slovensku je predovšetkÃ½m dÃ´sledkom
intenzÃvneho
jednostrannÃ©ho využÃvania v uplynulom pÃ¤ťdesiatročnom obdobÃ, kedy
bola preferovanÃ¡

produkčnÃ¡ funkcia pÃ´dy, pričom ostatnÃ© mimoprodukčnÃ© funkcie boli
potlÃ¡čanÃ©.
Tab.č. 46 - VÃ½voj štruktÃºry využÃvania produkčnÃ©ho potenciÃ¡lu pÃ´d v SR
(1945-1999)
Rok PoľnohospodÃ¡rska
pÃ´da
Z toho ornÃ¡ pÃ´da LesnÃ¡ pÃ´da
km2 % km2 % km2 %
1945 2 774 56,6 1 787 36,4 1 720 35,1
1960 2 754 56,2 1 761 35,9 1 785 36,4
1970 2 628 53,6 1 683 34,3 1 850 37,7
1980 2 477 50,5 1 516 30,9 1 912 39,0
1990 2 448 49,9 1 509 30,8 1 989 40,6
1995 2 446 49,9 1 479 30,2 1 992 40,6
1998 2 444 49,8 1 469 30,0 1 998 40,7
1999 2 442 49,8 1 460 29,8 2 000 40,8
2010* 2350 47,9 1279 26,1 2050 41,8
Zdroj:MP SR, 2000

S intenzÃvnym využÃvanÃm pÃ´dy a snahou o zvyšovanie jej produkčnosti
sÃºvisÃ aj
použÃvanie hnojÃv a chemickÃ½ch prÃpravkov a nadvÃ¤zne problÃ©m
kontaminÃ¡cie
poľnohospodÃ¡rskych pÃ´d, ktorÃ½ sa stal vÃ¡žnym najmÃ¤ v 70-tych a 80tych rokoch. V obdobÃ
1985-1993 klesla spotreba hnojÃv šesťnÃ¡sobne, veľmi vÃ½razne sa znÃžila aj
spotreba
pesticÃdov. V sÃºčasnosti je teda dobrÃ½ predpoklad postupnÃ©ho
odbÃºravania kontaminÃ¡cie
pÃ´dneho prostredia a podzemnÃ½ch vÃ´d v dÃ´sledku intenzÃvnej rastlinnej
vÃ½roby. V poslednom
obdobÃ sa sÃce aplikÃ¡cia chemickÃ½ch lÃ¡tok v poľnohospodÃ¡rstve opÃ¤ť
zvyšuje, avšak už
v prijateľnej miere (tabuľka č. 47). KontaminÃ¡cia poľnohospodÃ¡rskych pÃ´d
sÃºvisela v
uplynulom obdobÃ aj s veľkochovmi hospodÃ¡rskych zvierat, od roku 1990 sa
však objem
živočÃšnej vÃ½roby znÃžil (napr. vÃ½razne poklesli stavy hovÃ¤dzieho
dobytka, ošÃpanÃ½ch, oviec).
Tab.č. 47 - Množstvo aplikovanÃ½ch chemickÃ½ch lÃ¡tok a prÃpravkov do pÃ
´dy
1990 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Spotreba priemysel. hnojÃv
(kg.ha-1 poľn. pÃ´dy
239,1 63,9 42,0 45,0 48,9 57,0 55,9 40,1
Spotreba pesticÃdov (kg.ha1 poľn. pÃ´dy)
1,93 1,01 1,79 2,63 1,59 1,44 1,52 1,21
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Zdroj: MP SR (2000) a ŠtatistickÃ¡ ročenka SR
NajvÃ½znamnejšou formou fyzikÃ¡lnej deštrukcie pÃ´dy na ÃºzemÃ SR je
erÃ³zia pÃ´dy. VodnÃ¡

erÃ³zia je viazanÃ¡ je najmÃ¤ na poľnohospodÃ¡rsky pÃ´dny fond, a to
predovšetkÃ½m na intenzÃvne
využÃvanÃ© pahorkatinnÃ© a podhorskÃ© polohy so strmšÃmi svahmi využÃvanÃ½mi ako ornÃ¡ pÃ´da.
PrvotnÃ½m faktorom je nesprÃ¡vne využÃvanie pÃ´dneho fondu (absencia
protierÃ³znych opatrenÃ,
nevhodnÃ¡ štruktÃºra plodÃn), avšak nÃ¡chylnosť na erÃ³ziu zvyšujÃº aj
nepriaznivÃ© fyzikÃ¡lne
vlastnosti pÃ´dy, pÃ´dna štruktÃºra a malÃ½ obsah humusu. Pomerne
vÃ½znamnÃ¡ je i mechanickÃ¡
degradÃ¡cia pÃ´dy spÃ´sobenÃ¡ erÃ³ziou pasienkov v horskÃ½ch oblastiach,
ako aj erÃ³zia v
intenzÃvne lesohospodÃ¡rsky využÃvanÃ½ch oblastiach. Vodnou erÃ³ziou je na
Slovensku
potenciÃ¡lne ohrozenÃ½ch 1,361 mil. ha poľnohospodÃ¡rskej pÃ´dy (57,5%
PPF), z toho až 450
tis. ha (19% PPF) je ohrozenÃ½ch extrÃ©mnou vodnou erÃ³ziou. PriemernÃ½
ročnÃ½ odnos
najÃºrodnejšej vrstvy pÃ´dy (ornice) je 2,8 - 3,0 mil. ton (tabuľka č. 48).
VeternÃ¡ erÃ³zia poškodzuje obyčajne plochy bez vegetačnÃ©ho krytu s
piesočnatÃ½mi
pÃ´dami a to predovšetkÃ½m v suchšÃch obdobiach roka. VeternÃ¡ erÃ³zia v
SR ohrozuje asi 390
tisÃc ha pÃ´d (16,5% PPF), najmÃ¤ v nÃžinÃ¡ch, pričom extrÃ©mne
ohrozenÃ½ch je 1,3% PPF, na
0,4% prebieha vysokÃ¡ intenzita veternej erÃ³zie a strednou intenzitou je
ohrozovanÃ½ch 4,8%
vÃ½mery.
Tab.č. 48 – PotenciÃ¡lna erÃ³zia poľnohospodÃ¡rskych pÃ´d podľa krajov SR
KRAJ 2. kategÃ³ria 3. kategÃ³ria 4. kategÃ³ria Spolu
ha % ha % ha % ha % PPF
BratislavskÃ½ kraj 12 064,2 13 3 235,1 4 3 037,7 3 92 146 20
TrnavskÃ½ kraj 44 110,8 15 17 245,0 6 5 881,5 2 287 854 23
Trenčiansky kraj 35 743,8 20 42 764,1 24 48 294,7 27 177 330 72
Nitriansky kraj 98 011,5 22 39 515,7 9 14 516,7 3 451 942 34
ŽilinskÃ½ kraj 43 982,7 18 55 121,0 22 108 716,0 44 248 556 84
BanskobystrickÃ½
kraj
87 912,4 22 97 217,5 24 124 640,0 31 401 531 77
PrešovskÃ½ kraj 89 231,7 23 136 971,0 36 113 415,0 30 384 448 88
KošickÃ½ kraj 64 727,6 20 43 110,2 13 31 343,6 10 324 493 43
Spolu SR 475
784,6
20 435 180,0 18 449 845,0 19 2 368 301 57

Zdroj: VÃšPOP Bratislava
Zhutnenie pÃ´d je plošne relatÃvne rozšÃrenou degradÃ¡ciou pÃ´d. Prejavuje
sa prakticky vo
všetkÃ½ch poľnohospodÃ¡rsky intenzÃvne využÃvanÃ½ch oblastiach nÃžin a
kotlÃn - je dÃ´sledkom
utlačenia podpovrchovej vrstvy pÃ´dy dlhodobÃ½m použÃvanÃm ťažkÃ½ch
mechanizmov. Podľa
www.environet.sk Strana 29 z 104

NÃ¡rodnÃ¡ stratÃ©gia TUR – III. časť
Ãºdajov VÃšPOP Bratislava je zhutnenÃ½ch pÃ´d na ÃºzemÃ SR asi 192 tis. ha
pÃ´d potenciÃ¡lne
nÃ¡chylnÃ½ch na zhutnenie je približne rovnakÃ© množstvo (457 tis. ha,
18,7% PPF).
Poškodenie pÃ´d imisiami zo znečistenÃ©ho ovzdušia, acidifikÃ¡cia pÃ´d a
kontaminÃ¡cia
toxickÃ½mi lÃ¡tkami je sprievodnÃ½m javom hospodÃ¡rskej činnosti človeka.
NajmÃ¤ v dÃ´sledku
diaľkovÃ©ho prenosu emisiÃ formou kyslÃ½ch dažďov dochÃ¡dzalo v 70-tych a
80-tych rokoch k
vÃ½raznej acidifikÃ¡cii pÃ´d, k zmene ich chemizmu a ku kumulÃ¡cii škodlivÃn.
Najviac
škodlivÃ½mi lÃ¡tkami poškodzujÃºcimi pÃ´du a kumulujÃºcimi sa v nej sÃº SO 2,
NOx, CS2, F, Pb,
Cd, As, Ti, Ni a organickÃ© zlÃºčeniny. DiaľkovÃ½mi exhalÃ¡tmi boli najviac
postihnutÃ© oblasti
severnÃ©ho a strednÃ©ho Slovenska, rovnako postihnutÃ½mi oblasťami sÃº
okolia veľkÃ½ch
priemyselnÃ½ch zÃ¡vodov, ale aj oblasti vÃ½roby magnezitu a okolia
cementÃ¡rnÃ a vÃ¡peniek.
Medzi mierne kontaminovanÃº pÃ´du patrÃ 28,7% plochy SR. Viac ako 45 tis.
ha
poľnohospodÃ¡rskych pÃ´d (1,8% plochy) je znečistenÃ½ch nad prÃpustnÃ©
limity. Ide prevažne o
znečistenie pÃ´d ťažkÃ½mi kovmi, čo vedie ku kontaminÃ¡cii potravinovÃ©ho
reťazca.
Na zÃ¡klade monitorovania vlastnostÃ pÃ´dneho fondu je možnÃ© pre
sÃºčasnÃº etapu
zovšeobecniť niektorÃ© nepriaznivÃ© trendy vlastnostÃ pÃ´d - napr.
zhoršovanie fyzikÃ¡lnych
vlastnostÃ pÃ´d (najmÃ¤ černozemÃ, hnedozemÃ a čiernic), znižovanie zÃ¡sob
humusu a obsahu
živÃn a mierne okysľovanie pÃ´d.
Starostlivosť o pÃ´du a jej ochrana je v SR v gescii MP SR. HlavnÃ© činnosti
zaprÃčiňujÃºce ohrozenie pÃ´dnych zdrojov sÃº v gescii rezortov pÃ
´dohospodÃ¡rstva (najmÃ¤
poľnohospodÃ¡rstvo), hospodÃ¡rstva (priemysel), dopravy, vÃ½stavby a
regionÃ¡lneho rozvoja.
OrgÃ¡nmi zabezpečujÃºcimi miestnu štÃ¡tnu sprÃ¡vu sÃº krajskÃ© Ãºrady a
okresnÃ© Ãºrady.
Odbornou organizÃ¡ciou zaoberajÃºcou sa sledovanÃm a vyhodnocovanÃm
stavu a kvality
poľnohospodÃ¡rskej pÃ´dy je VÃ½skumnÃ½ Ãºstav pÃ´doznalectva a ochrany
pÃ´dy Bratislava,
v prÃpade lesnej pÃ´dy je to LesnÃcky vÃ½skumnÃ½ Ãºstav Zvolen a
Lesoprojekt Zvolen.
RacionÃ¡lne využÃvanie a ochranu pÃ´dy v SR ustanovil zÃ¡kon SNR č.
307/1992 Zb. o
ochrane poľnohospodÃ¡rskeho pÃ´dneho fondu v znenÃ zÃ¡kona č. 83/2000
Z.z.. Jeho cieľom
je zabezpečenie zachovania (zveľadenia) prirodzenÃ½ch vlastnostÃ pÃ´dy a jej

racionÃ¡lne
využÃvanie. ZÃ¡kon rieši stret zÃ¡ujmov ochrany PPF a inÃ½ch rozvojovÃ½ch
zÃ¡merov, ustanovuje
mechanizmy na ochranu produkčnej schopnosti pÃ´dy. Ochranu lesnej pÃ´dy
rieši najmÃ¤
zÃ¡kon č. 61/1977 o lesoch v znenÃ neskoršÃch predpisov a zÃ¡kon SNR
č.100/1997 Zb. o
hospodÃ¡renÃ v lesoch a štÃ¡tnej sprÃ¡ve lesnÃ©ho hospodÃ¡rstva.
ZÃ¡kon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkovÃ½ch ÃºpravÃ¡ch, usporiadanÃ
pozemkovÃ©ho
vlastnÃctva, pozemkovÃ½ch Ãºradoch, pozemkovom fonde a o pozemkovÃ½ch
spoločenstvÃ¡ch v
znenÃ neskoršÃch predpisov upravuje postup riešenia vlastnÃckych vzťahov k
pÃ´de vrÃ¡tane
vypracovania projektov pozemkovÃ½ch Ãºprav, ktorÃ© by mali riešiť
problematiku racionÃ¡lneho
usporiadania pÃ´dneho fondu.
HlavnÃ½mi nÃ¡strojmi uplatňovania ochrany a racionÃ¡lneho využÃvania pÃ
´dnych zdrojov by
mali byť na poľnohospodÃ¡rskom pÃ´dnom fonde projekty pozemkovÃ½ch
Ãºprav podľa tohto
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zÃ¡kona a na lesnom pÃ´dnom fonde lesnÃ© hospodÃ¡rske plÃ¡ny
vypracÃºvanÃ© v zmysle zÃ¡kona
SNR č. 100/1977 Zb.
KoncepčnÃ½m dokumentom rezortu pÃ´dohospodÃ¡rstva tÃ½kajÃºcim sa
využitia a ochrany
pÃ´dy je Koncepcia ochrany a využÃvania poľnohospodÃ¡rskej pÃ´dy
(StrategickÃ©
smerovanie). V rÃ¡mci opatrenÃ uvedenej koncepcie sa pripravuje
vypracovanie ŠtÃ¡tnej
pÃ´dnej politiky a novÃ©ho zÃ¡kona o ochrane pÃ´dy – ktorÃ½ch prijatie a
uplatňovanie by malo
prispieť k racionÃ¡lnejšiemu využÃvaniu pÃ´dy a pÃ´dnych zdrojov.
SÃºvisiacimi koncepčnÃ½mi
materiÃ¡lmi rezortu pÃ´dohospodÃ¡rstva sÃº Koncepcia agrÃ¡rnej a
potravinovej politiky do
roku 2005, Program rozvoja poľnohospodÃ¡rstva a potravinÃ¡rstva do roku
2010.
ZÃ¡kon č. 83/2000 Z.z. ustanovil kedy je potrebnÃ© pre Ãºčely vhodnÃ©ho
využitia, ochrany,
prÃpadne z dÃ´vodov ohrozenia PPF určiť upravenÃ© režimy využÃvania pÃ´dy
t.j. vyhlÃ¡siť
osobitnÃº sÃºstavu obhospodarovania. Podľa Â§ 7 tohto zÃ¡kona je osobitne
chrÃ¡nenÃ¡
poľnohospodÃ¡rska pÃ´da najlepšej kvality v prÃlišnom katastrÃ¡lnom ÃºzemÃ
(kvalitatÃvne
najlepšie tri skupiny BPEJ), ako aj ovocnÃ© sady, vinice, chmeľnice a tiež
poľnohospodÃ¡rske
pÃ´dy, na ktorÃ½ch boli vykonanÃ© hydromelioračnÃ© alebo inÃ© osobitnÃ©
opatrenia na zachovanie

alebo zvÃ½šenie jej Ãºrodnosti a ostatnÃ½ch funkciÃ. Použitie
poľnohospodÃ¡rskej pÃ´dy na
nepoľnohospodÃ¡rske Ãºčely trvalÃ©ho alebo dočasnÃ©ho charakteru je
spojenÃ© s povinnosťou
platenia odvodov do ŠtÃ¡tneho fondu ochrany a zveľadenia PPF. TÃ¡to
povinnosť je upravenÃ¡
nariadenÃm vlÃ¡dy SR č.152/1996 Z.z. o zÃ¡kladnÃ½ch sadzbÃ¡ch odvodov za
odňatie
poľnohospodÃ¡rskej pÃ´dy z PPF, v znenÃ nariadenia vlÃ¡dy č.188/2000 Z.z..
PoľnohospodÃ¡rske
pÃ´dy sÃº podľa ich produkčnÃ©ho potenciÃ¡lu zaradenÃ© do 9 skupÃn BPEJ a
je odstupňovanÃ¡
vÃ½ška odvodov za ich vyňatie z PPF (pre pÃ´dy s najvyššÃm produkčnÃ½m
potenciÃ¡lom je to 11
300 tis. Sk.ha-1). Okrem ochrannÃ©ho pÃ´dneho fondu zÃ¡kon ustanovuje aj
inštitÃºt
kontaminovanÃ©ho a ohrozenÃ©ho pÃ´dneho fondu, na ktorom by sa mali
realizovať upravenÃ©
režimy využÃvania pÃ´dy (osobitnÃ© sÃºstavy hospodÃ¡renia).
Problematikou pÃ´dy a pÃ´dnych zdrojov sa zaoberajÃº kapitoly 12
(programovÃ¡ oblasť B)
a 14 (programovÃ¡ oblasť D,E) Agendy 21. VÃ½voj kvality a využÃvania pÃ´dy
a pÃ´dnych
zdrojov vo vzťahu k TUR je potrebnÃ© hodnotiť z dvoch hlavnÃ½ch aspektov:
• kvantitatÃvne trendy vÃ½voja pÃ´dnych zdrojov - vÃ½mera a využitie pÃ´dy
na produkčnÃ©
Ãºčely,
• kvalitatÃvne aspekty vÃ½voja pÃ´dnych zdrojov - degradÃ¡cia pÃ´dy v dÃ
´sledku fyzikÃ¡lneho a
chemickÃ©ho poškodenia.
ZÃ¡kladnÃ½m princÃpom TUR v prÃpade pÃ´dnych zdrojov by malo byť takÃ©
hospodÃ¡renie,
ktorÃ© zodpovedÃ¡ konkrÃ©tnym pÃ´dnoekologickÃ½m podmienkam a
ktorÃ© sa uskutočňuje takÃ½m
spÃ´sobom a s takou intenzitou, aby nevyvolalo vznik degradačnÃ½ch
procesov. VyužÃvanie
pÃ´dy by malo byť zÃ¡roveň sprevÃ¡dzanÃ© ochranou mimoprodukčnÃ½ch
funkciÃ pÃ´dy.
RacionÃ¡lne usporiadanie pÃ´dneho fondu vzhľadom k jeho stanovištnÃ½m
podmienkam a
aktuÃ¡lnym vlastnostiam pÃ´dy je zÃ¡kladnÃ½m predpokladom TUR pÃ´dnych
zdrojov. VÃ½voj
vÃ½mery pÃ´dneho fondu a jeho využÃvania smeruje k trvalÃ©mu Ãºbytku
poľnohospodÃ¡rskej
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pÃ´dy, pričom sa zvyšuje vÃ½mera lesnÃ©ho pÃ´dneho fondu. Do roku 2010
sa predpokladÃ¡ ďalšie
znÃženie vÃ½mery PPF o cca 4% oproti sÃºčasnÃ©mu stavu, pričom by sa
malo podstatne zmenšiť
zastÃºpenie ornej pÃ´dy (znÃženie o 13%) a zvÃ¤čšiť zastÃºpenie trÃ¡vnych
porastov (o 12%).

VÃ½mera lesnej pÃ´dy by sa mala do roku 2010 zvÃ½šiť až na 2050 tis. ha (o
2,6%). Prevodom
pÃ´dy z poľnohospodÃ¡rskeho do lesnÃ©ho pÃ´dneho fondu nie je produkčnÃ½
potenciÃ¡l pÃ´d v
zÃ¡sade ohrozenÃ½ - naopak vÃ½razne sa posilňujÃº ich mimoprodukčnÃ©
funkcie. Pre zabezpečenie
TUR je nepriaznivÃ©, že vÃ½mera zastavanÃ½ch a ostatnÃ½ch plÃ´ch by sa
mala do roku 2010
zvÃ½šiť o viac ako 11% - na 410,5 tis. ha oproti sÃºčasnÃ½m 368,4 tis. ha.
Z hľadiska vÃ½voja kvality pÃ´dneho fondu možno situÃ¡ciu v uplynulom
desaťročÃ
hodnotiť ako pomerne stabilizovanÃº. Po neÃºmerne silnom tlaku na
produkčnÃº funkciu pÃ´dy
najmÃ¤ v 70. a 80. rokoch sprevÃ¡dzanom fyzickou deštrukciou pÃ´d,
nadmernou chemizÃ¡ciou a
acidifikÃ¡ciou pÃ´d (synergickÃ© pÃ´sobenie poľnohospodÃ¡rstva a priemyslu).
nastalo po roku
1990 relatÃvne zlepšenie situÃ¡cie. VÃ½mera znečistenÃ½ch pÃ´d je sÃce
relatÃvne stÃ¡la, avšak
nepriaznivÃ© produkčnÃ© vlastnosti časti poľnohospodÃ¡rskych pÃ´d
pretrvÃ¡vajÃº (znižovanie
zÃ¡sob humusu a obsahu živÃn, mierne okysľovanie pÃ´d, zhoršovanie
fyzikÃ¡lnych vlastnostÃ).
IntegrujÃºcim princÃpom riešenia stretov zÃ¡ujmov sÃºvisiacich s pÃ´dnymi
zdrojmi je inštitÃºt
tzv. ochrannÃ©ho a ohrozenÃ©ho pÃ´dneho fondu (podľa zÃ¡kona 307/1992
Zb. o ochrane PPF).
OchrannÃ½ pÃ´dny fond by mal plniť sÃºbežne s produkčnou funkciou aj
funkciu ochrany inÃ½ch
prÃrodnÃ½ch zdrojov. Na Slovensku predstavuje vÃ½meru asi 240 000 ha.
OhrozenÃ½ pÃ´dny fond
tvorÃ skupinu pÃ´d, v ktorÃ½ch sÃº nepriaznivo pozmenenÃ© vlastnosti pÃ´d
s možnÃ½m negatÃvnym
vplyvom na inÃ© zložky prÃrodnÃ©ho prostredia. S uvedenÃ½m problÃ©mom
Ãºzko sÃºvisÃ potreba
zosÃºladenia produkčnÃ½ch funkciÃ pÃ´dy (najmÃ¤ na PPF) s požiadavkami a
potrebami
zachovania inÃ½ch jej funkciÃ a funkciÃ ostatnÃ½ch prÃrodnÃ½ch zdrojov.
Tento problÃ©m sa tÃ½ka
cca 70-75% celkovej vÃ½mery poľnohospodÃ¡rskych pÃ´d. Uplatnenie
osobitnÃ½ch sÃºstav
hospodÃ¡renia je riešenÃ© v zÃ¡kone č.83/2000 Z.z., ktorÃ½ od januÃ¡ra 2001
stanovuje aj
majetkovÃº ujmu ako nÃ¡hrady za stratu produkcie. Cieľom je
celkovÃ¡ reštrukturalizÃ¡cia
využÃvania pÃ´dneho potenciÃ¡lu v SR (komplexnÃ¡ pÃ´dohospodÃ¡rska
stratÃ©gia).
V tejto sÃºvislosti vystupuje do popredia aj potreba oveľa Ãºčinnejšej prÃ¡vnej
a faktickej
podpory alternatÃvneho (organickÃ©ho) poľnohospodÃ¡rstva, ktorÃ©
mÃ¡ svoje najvÃ¤čšie
opodstatnenie prÃ¡ve v Ãºzemiach s prioritnou mimoprodukčnou funkciou a s

obmedzeniami
pre intenzÃvnu rastlinnÃº a živočÃšnu vÃ½robu.
Trvalo udržateľnÃ© využÃvanie pÃ´dnych zdrojov by teda malo integrovať
produkčnÃº
funkciu pÃ´dy s jej mimoprodukčnÃ½mi funkciami a potenciÃ¡lom, ako aj s
limitmi inÃ½ch
prÃrodnÃ½ch zdrojov. V budÃºcnosti bude naviac potrebnÃ© zohľadniť
pravdepodobnÃ½ vplyv
globÃ¡lnej klimatickej zmeny na produkčnÃº funkciu pÃ´dneho fondu.
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5.6. BiosfÃ©ra - biologickÃ© podmienky

Floristicky na Ãºzemie Slovenska zasahujÃº tri hlavnÃ© fytogeografickÃ© celky
- oblasť
zÃ¡padokarpatskej flÃ³ry, oblasť vÃ½chodokarpatskej flÃ³ry a oblasť panÃ³nskej
flÃ³ry. Napriek
silnÃ©mu vplyvu človeka v uplynulÃ½ch storočiach je vegetÃ¡cia Slovenska
pomerne zachovalÃ¡ viac ako 40% plochy Ãºzemia zaberajÃº lesy. SubalpÃnska a alpÃnska
vegetÃ¡cia je v podstate
prirodzenÃ¡, vegetačnÃ© stupne smrekovÃ½ a bukovÃ½ majÃº vegetÃ¡ciu
prirodzenÃº alebo prÃrode
blÃzku (s čiastočne zmenenÃ½m druhovÃ½m zloženÃm lesnÃ½ch drevÃn).
Celkovo možno
konštatovať, že viac ako polovica plochy Ãºzemia Slovenska je
pokrytÃ¡ prirodzenou alebo
prÃrode blÃzkou vegetÃ¡ciou.
VegetÃ¡cia Slovenska predstavuje prÃrodnÃ© dedičstvo s nenahraditeľnÃ½m
genofondovÃ½m
obsahom. PrimÃ¡rna a sekundÃ¡rna vegetÃ¡cia svojou pestrosťou,
rozmanitosťou, relatÃvnou
zachovalosťou koncentrovanou na neveľkom ÃºzemÃ vytvÃ¡ra predpoklady pre
zachovanie
vzÃ¡cnych a ohrozenÃ½ch druhov rastlÃn a živočÃchov. RastlinnÃ©
spoločenstvÃ¡ so svojou
pÃ´doochrannou a vodohospodÃ¡rskou funkciou na rozvodÃ eurÃ³pskych riek
vÃ½znamovo
presahujÃº rÃ¡mec Slovenskej republiky. Regeneračnou funkciou a
revitalizačnÃ½m potenciÃ¡lom
sÃº vegetačnÃ© štruktÃºry predpokladom evolučnÃ½ch procesov a podmienok
pre zachovanie
ohrozenÃ½ch, zraniteľnÃ½ch a vzÃ¡cnych druhov a spoločenstiev rastlÃn.
VysokÃ¡ biodiverzita je vÃ½sledkom špecifickÃ½ch stanovištnÃ½ch
podmienok, ale aj vplyvu
ľudskej činnosti. V prÃpade, že činnosť človeka v určitom ÃºzemÃ zanikÃ¡,
rastlinnÃ© druhy a
spoločenstvÃ¡ sa začnÃº postupne vyvÃjať smerom k potenciÃ¡lnej štruktÃºre a
floristickÃ©mu
zloženiu. Tento vÃ½voj (sprevÃ¡dzanÃ½ prehlbovanÃm a upevňovanÃm
ekologickÃ½ch vzťahov a
poklesom biodiverzity) v našich podmienkach smeruje k vytvÃ¡raniu lesnÃ½ch
spoločenstiev.

V zÃ¡ujme ochrany biodiverzity je teda usmernenÃ¡ činnosť človeka v
určitÃ½ch Ãºzemiach
potrebnÃ¡ – z tohto pohľadu napr. zalesňovanie neproduktÃvnych plÃ´ch
nemusÃ vždy viesť
k zvÃ½šeniu ekologickej stability a biodiverzity krajiny.
BohatÃ¡ a rÃ´znorodÃ¡ flÃ³ra Slovenska vyplÃ½va z pestrÃ½ch prÃrodnÃ½ch
podmienok. Celkove sa
z Ãºzemia SR uvÃ¡dza viac ako 11 270 druhov rastlÃn, z toho vyše 8 000
taxÃ³nov nižšÃch rastlÃn
a cca 3124 druhov vyššÃch rastlÃn. CelkovÃ½ počet taxÃ³nov sinÃc a rias sa
udÃ¡va na 3 450, hÃºb
viac ako 3000 taxÃ³nov, lišajnÃkov cca 1500 taxÃ³nov a machorastov cca 900
taxÃ³nov. Pre
jednotlivÃ© čeľade vyššÃch rastlÃn sa udÃ¡va celkovo 3124 druhov v 905
rodoch. Vo vÃ¤čšine
štatistÃk o druhovom bohatstve flÃ³ry Slovenska sa vychÃ¡dza z
odhadovanÃ©ho počtu 3500
druhov. Vo floristicky vÃ½znamnÃ½ch Ãºzemiach sa počet druhov vyššÃch
rastlÃn pohybuje
v rozmedzÃ 30-40% celkovÃ©ho počtu druhov znÃ¡mych z Ãºzemia SR
(SlovenskÃ½ kras - 1462
druhov, ZÃ¡horskÃ¡ nÃžina - 1200 druhov, DevÃnska Kobyla - 1570 druhov, NP
MurÃ¡nska
planina - 1150 druhov, TANAP - 1400 druhov, VÃ½chodnÃ© Karpaty - 970
druhov). Zoznam
endemickÃ½ch taxÃ³nov udÃ¡va 40 endemitov viazanÃ½ch iba na Ãºzemie
Slovenska, t.j. 1,60 %
celkovÃ©ho počtu druhov a ďalšie endemickÃ© taxÃ³ny (vrÃ¡tane kriticky
ohrozenÃ½ch) so širšÃm
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areÃ¡lom, celkovo 8,6%. Podľa kategorizÃ¡cie IUCN sa na Slovensku nachÃ¡dza
92 endemitov,
t.j. 3,68% flÃ³ry Slovenska.
Slovensko patrÃ k eurosibÃrskej podoblasti živočÃšstva. V zÃ¡vislosti od
historickÃ©ho vÃ½voja
a využÃvania krajiny sa vyvinuli jednotlivÃ© živočÃšne spoločenstvÃ¡, ktorÃ©
sÃº viazanÃ© na
hlavnÃ© typy biotopov (napr. lesnÃ©, lÃºčne, poľnÃ©, vodnÃ© a pod.).
Podľa sÃºčasnÃ½ch odhadov je fauna Slovenska tvorenÃ¡ viac ako 40.000
druhmi živočÃchov,
z čoho je viac ako 31.000 druhov hmyzu. Vzhľadom k nedostatku špecialistov
nemohol byť
doteraz ekosozologickÃ½ stav fauny v niektorÃ½ch skupinÃ¡ch hodnotenÃ½ vÃ
´bec alebo je
hodnotenÃ½ len neÃºplne. Z doloženÃ©ho počtu 28.603 druhov fauny SR
pripadÃ¡ na chrobÃ¡ky
22,7%, dvojkrÃdlovce 16,2%, blanokrÃdlovce 15% a motÃ½le 14% (spolu viac
ako 67%
všetkÃ½ch druhov fauny). Tento počet treba pokladať len za približnÃ½,
pretože vÃ½skum
jednotlivÃ½ch druhov fauny nie je zrovnateľnÃ½. S realizovanÃm vÃ½skumov

pri niektorÃ½ch
druhoch stÃºpa druhovÃ¡ pestrosť. Najlepšie sÃº znÃ¡me chordÃ¡ty (1,9%
znÃ¡mych druhov
slovenskej fauny). Ich druh dosiahol počet 555 (85 druhov cicavcov, 352
druhov vtÃ¡kov, 20
druhov plazov, 20 druhov obojživelnÃkov a 78 druhov rÃ½b).
LesnÃ© ekosystÃ©my tvoria nezastupiteľnÃº zložku environmentu, sÃº
nenahraditeľnÃ½m (aj
keď obnoviteľnÃ½m) prÃrodnÃ½m zdrojom a ekonomickou surovinou.
Užitočnosť lesov pre
spoločnosť sa menÃ s hospodÃ¡rskym rozvojom krajiny, so spÃ´sobom života a
potrieb jej
obyvateľov.
VÃ½mera lesa a zÃ¡soby drevnej hmoty zaznamenali prÃrastok (tabuľka č. 46,
49). KÃ½m v
roku 1990 bola vÃ½mera lesov na ÃºzemÃ SR 1976 tis. ha a zÃ¡soba dreva
celkom 348,5 mil. m3
(t.j. 189 m3.ha-1 LPF), v roku 1999 bola vÃ½mera lesov 1992 tis. ha, zÃ¡soba
dreva 403 mil. m3 ,
čiže 202,3 m3.ha-1. VÃ½mera lesov sa za uplynulÃ© 10-ročnÃ© obdobie
zvÃ½šila celkovo o 0,81%,
zÃ¡soba dreva sa zvÃ½šila až o 15,6%. KÃ½m v roku 1990 prevlÃ¡dala zÃ¡soba
ihličnatÃ©ho dreva
(51,3%), v roku 1998 už zÃ¡soba listnatÃ©ho dreva (podiel ihličnatÃ©ho klesol
na 49,2%).
Drevo predstavuje pre slovenskÃ© hospodÃ¡rstvo vÃ½znamnÃ½ surovinovÃ½
zdroj. Ťažba dreva
je rozhodujÃºcim zdrojom prÃjmov lesnÃ©ho hospodÃ¡rstva (v roku 1998 73,5% z vÃ½nosov bez
dotÃ¡ciÃ), ale sÃºčasne najzÃ¡važnejšou činnosťou z hľadiska vplyvu na lesnÃ©
ekosystÃ©my.
RozhodujÃºcimi ukazovateľmi z tohto hľadiska sÃº najmÃ¤ objem a spÃ´sob
ťažby. VÃ½voj ťažby
dreva v rokoch 1990-1999 je uvedenÃ½ v tabuľke č. 49. V rokoch 1990-1999
ťažba dreva
vzrÃ¡stla o 9,82%, v roku 1998 poklesla približne o 10% na hodnotu 5533 tis.
m3. SÃºčasnÃ¡
celkovÃ¡ ročnÃ¡ predpÃsanÃ¡ ťažba (etÃ¡t) je 5070 tis. m3, sa bude vzhľadom k
vekovej štruktÃºre
lesnÃ½ch porastov v budÃºcich desaťročiach asi mierne zvyšovať. Vyššia
skutočnÃ¡ ťažba oproti
etÃ¡tu je dosahovanÃ¡ z dÃ´vodu spracovania kalamitnÃ©ho dreva z
nÃ¡hodnÃ½ch ťažieb.
Mieru zaťaženia lesnÃ½ch porastov ťažobnou činnosťou je možnÃ© čiastočne
vyjadriť
pomocou zastÃºpenia holorubnÃ©ho spÃ´sobu ťažby. V minulosti bol tento spÃ
´sob ťažby
dominantnÃ½, od roku 1990 sa jeho podiel postupne zmenšuje - v roku 1990
predstavoval
84,5% ťažby, od roku 1995 sa pohybuje vÃ¤čšinou medzi 40-50% (v roku 1998
bol 42,9%,
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v roku 1999 klesol na 24,2%). Zvyšuje sa podiel podrastovÃ©ho spÃ´sobu
ťažby. Podiel
vÃ½berkovÃ©ho spÃ´sobu ťažby sa podstatnejšie nemenÃ (tabuľka č. 49).
VhodnÃ½m ukazovateľom miery exploatÃ¡cie lesnÃ½ch zdrojov je aj podiel
ťažby v pomere
k prÃrastku drevnej hmoty. Tento podiel sa v uplynulÃ½ch desiatich rokoch
pohybuje
vÃ¤čšinou v rozpÃ¤tÃ 40-55%, pričom trend je rastÃºci (roky 1997-1998 - ťažba
predstavovala
54,4% ročnÃ©ho prÃrastku, v roku 1999 poklesol na 52,0%).
Okrem dreva sÃº lesy zdrojom ďalšÃch ÃºžitkovÃ½ch produktov (napr.
lesnÃ¡ zver, lesnÃ© plody,
liečivÃ© byliny, vianočnÃ© stromčeky, lesnÃ© osivo, sadenice). VÃ¤čšina
tÃ½chto zdrojov sa však
v sÃºčasnosti využÃva len nedostatočne.
Tab.č. 49 - VÃ½voj vÃ½mery lesov, zÃ¡sob a ukazovatele ťažby dreva na
ÃºzemÃ SR (19901999)
Ukazovateľ 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
PorastovÃ¡
pÃ´da
tis. ha * 1922 1815 1928 1843 1843 1845 1920 1847 1921
VÃ½mera lesov tis. ha 1976 1979 1986 1985 1989 1988 1988 1990 1998 1992
Lesnatosť % 40,4 40,4 40,5 40,5 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6
VÃ½mera lesov ha.oby
v-1
0,38 0,38 0,38 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37
ZÃ¡soba dreva mil.m3 348,5 352,7 358,0 366,0 371,7 377,5 383,7 390,9 396,0
403,0
Ťažba dreva tis. m3 5275 4429 4048 4185 4910 5323 5459 5944 5533 5793
Skutoč. ročnÃ¡
ťažba
m3.ha-1 2,72 2,26 2,09 2,16 2,54 2,76 2,83 3,08 3,13 3,01
Celk. priem.
prÃrastok
m3.ha-1 5,44 5,43 5,41 5,38 5,47 5,63 5,21 5,66 5,75 5,79
Podiel ťažby
a prÃrastku
% 50,0 41,6 38,6 40,1 46,4 49,0 54,3 54,4 54,4 52,0
HolorubnÃ½
spÃ´sob ťažby
% 84,5 76,8 68,1 46,3 60,6 48,8 39,7 52,4 42,9 24,2
Zdroj: ŠtatistickÃ¡ ročenka SR, MP SR, SprÃ¡va o stave životnÃ©ho prostredia SR
1999(MŽP SR)

Biomasa predstavuje najvÃ½znamnejšÃ alternatÃvny zdroj energie v SR.
CelkovÃ½ potenciÃ¡l
využitia energie z biomasy je vypočÃtanÃ½ vo vÃ½ške 9178 GWh ročne, čo
predstavuje až 32,9%
podiel na Ãºhrne všetkÃ½ch alternatÃvnych zdrojov energie.
NajvÃ½znamnejšÃmi zdrojmi biomasy
sÃº odpady z drevospracujÃºceho priemyslu (cca 40% potenciÃ¡lu biomasy),

lesnÃ©ho
hospodÃ¡rstva (30% potenciÃ¡lu - palivovÃ© drevo, odpadovÃ© drevnÃ©
produkty, energetickÃ©
porasty), poľnohospodÃ¡rska biomasa (20% potenciÃ¡lu) a komunÃ¡lny odpad
(cca 6,5%
potenciÃ¡lu).
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Energia z biomasy patrÃ k relatÃvne dobre využitÃ½m alternatÃvnym zdrojom
energie v SR.
V roku 1997 bolo vyrobenÃ½ch spolu 2727 GWh energie (9817 TJ). CelkovÃ©
využitie
predstavovalo 29,7% potenciÃ¡lu, energia z biomasy tvorila takmer 40%
energie vyrobenej z
alternatÃvnych zdrojov energie. V sÃºčasnosti sa biomasa využÃva prevažne
na vÃ½robu tepelnej
energie. VÃ½nimkou je bioplyn z exkrementov hospodÃ¡rskych zvierat a kalov z
čističiek
odpadovÃ½ch vÃ´d, ktorÃ½ sa využÃva na vÃ½robu elektrickej energie a
bionafta ako palivo
mobilnÃ½ch mechanizmov. Aj v budÃºcnosti bude nÃ¡rast energetickÃ©ho
využÃvania biomasy
smerovanÃ½ prevažne do vÃ½roby tepelnej energie. NadmernÃ© využÃvanie
biomasy však mÃ´že
narušiť napr. prirodzenÃº obnovu lesa, prÃpadne prirodzenÃ© lÃ¡tkovoenergetickÃ© cykly
v poľnohospodÃ¡rskej krajine.
Poškodenie a ohrozenie bioty a biodiverzity je sprievodnÃ½m javom činnosti
človeka
v krajine. Medzi dÃ´sledky patria napr. strata biotopov, znižovanie stupňa
ekologickej stability,
introdukcia druhov, poškodenie bioty v dÃ´sledku znečistenia ovzdušia a vÃ´d,
nevhodnej
lokalizÃ¡cie aktivÃt v krajine, klimatickej zmeny, intenzifikÃ¡cie
poľnohospodÃ¡rskej vÃ½roby,
nedodržiavania legislatÃvy a pod.
Ohrozenosť biodiverzity rastlÃn a živočÃchov sa vyjadruje v tzv. červenÃ½ch
zoznamoch.
Z celkovÃ©ho druhovÃ©ho bohatstva vyššÃch rastlÃn sa uvÃ¡dza 35 až 37%
taxÃ³nov v rÃ´znych
kategÃ³riÃ¡ch ohrozenosti, pričom susednÃ© štÃ¡ty majÃº cca 40% ohrozenosť.
Najviac kriticky
ohrozenÃ½ch druhov flÃ³ry SR pochÃ¡dza z biotopov globÃ¡lne ohrozenÃ½ch v
celej strednej
EurÃ³pe (rašeliniskÃ¡, mokrade, zaplavovanÃ© lÃºky, slaniskÃ¡, piesky).
UbÃºdajÃº aj druhy
senzitÃvne na eutrofizÃ¡ciu vodnÃ½ch tokov a nÃ¡držÃ. ŠpeciÃ¡lna pozornosť
sa venuje ochrane
vstavačovitÃ½ch rastlÃn. Viac ako jedna tretina pÃ´vodnÃ½ch druhov rastlÃn a
archeofytov sa
nachÃ¡dza v rÃ´znom stupni ohrozenia. Všeobecne platÃ, že najefektÃvnejšia
druhovÃ¡ ochrana je

"in situ" v rÃ¡mci prirodzenÃ©ho spoločenstva na pÃ´vodnom stanovišti.
”ČervenÃ¡ kniha” za SR
uvÃ¡dza informÃ¡cie o 334 vÃ¤čšinou kriticky ohrozenÃ½ch a vzÃ¡cnych
taxÃ³noch. SÃºčasťou je aj
tzv. ”Čierny zoznam vyhynutÃ½ch, nezvestnÃ½ch taxÃ³nov a nejasnÃ½ch prÃpadov”, ktorÃ½
obsahuje 25 taxÃ³nov vyhynutÃ½ch, 35 nezvestnÃ½ch a 77 kritickÃ½ch prÃpadov.
S ohrozenÃm biodiverzity v globÃ¡lnom i regionÃ¡lnom merÃtku sÃºvisÃ
problematika
invÃ¡znych organizmov. Okolo 160 druhov sa pokladÃ¡ u nÃ¡s za invÃ¡zne
druhy, čo predstavuje
približne 5% druhovej diverzity (pre stredoeurÃ³pske štÃ¡ty sa odhaduje 1015%). Tieto sa
podieľajÃº na znižovanÃ biodiverzity prirodzenÃ½ch rastlinnÃ½ch
spoločenstiev, ale pÃ´sobia aj
negatÃvnymi Ãºčinkami na zdravie človeka.
Tab. 50 - Prehľad stavu poznania a ohrozenosti rastlÃn
Skupiny Počet druhov OhrozenÃ©*
počet
OhrozenÃ©
%
vyššie rastliny 3 352 1 181 35,2
machorasty 905 516 57,0
lišajnÃky 1 508 596 39,5
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huby 3 764
sinice a riasy 12 518
Tab. č. 51 - Prehľad stavu poznania a ohrozenosti živočÃchov
Skupiny Počet znÃ¡mych
druhov
OhrozenÃ©*
počet
OhrozenÃ©
%
cicavce 86 86 100
vtÃ¡ky 352 219 62,2
plazy 20 12 60,0
obojživelnÃky 21 18 85,7
ryby 78 45 57,7
bezchordÃ¡ta > 21 217 3 549 16,7
v kategÃ³riÃ ”ohrozenÃ©” sÃº zahrnutÃ© vymiznutÃ© (Ex), ohrozenÃ© (E),
zraniteľnÃ© (V), vzÃ¡cne (R),
nezaradenÃ© (I) a nedostatočne znÃ¡me taxÃ³ny (K)
Hodnotenie rastlinnÃ½ch spoločenstiev vychÃ¡dza najmÃ¤ z prÃtomnosti
vzÃ¡cnych a
ohrozenÃ½ch druhov. Pri sÃºčasnom tlaku na prÃrodnÃ© prostredie prevažuje
nÃ¡zor, že vzÃ¡cnosť
rastlinnÃ½ch spoločenstiev a druhov so sebou prinÃ¡ša vysokÃº mieru
ohrozenosti. Pre SR majÃº
svojou jedinečnosťou vÃ½znam pÃ´vodnÃ© a prirodzenÃ© rastlinnÃ©

spoločenstvÃ¡ ZÃ¡padnÃ½ch
KarpÃ¡t. Z ohrozenÃ½ch, zraniteľnÃ½ch a vzÃ¡cnych asociÃ¡ciÃ a
spoločenstiev (viac ako polovica)
je takmer 26 % veľmi vzÃ¡cnych a kriticky ohrozenÃ½ch, viac ako 5 % sÃº
vzÃ¡cne a kriticky
ohrozenÃ©, viac ako 18 % je veľmi vzÃ¡cnych a zraniteľnÃ½ch, viac ako 29 %
patrÃ k vzÃ¡cnym
spoločenstvÃ¡m. ZaniknutÃ½ch, alebo pravdepodobne zaniknutÃ½ch
spoločenstiev je cca 2 %.
AlarmujÃºci stav ohrozenosti fauny je najmÃ¤ pri chordÃ¡toch, kde približne
dve tretiny
druhov sÃº v istom stupni ohrozenosti a 8,5% pÃ´vodnej fauny vymizlo. V
ostatnÃ½ch
skupinÃ¡ch je relatÃvna situÃ¡cia o niečo lepšia, pretože vÃ¤čšina bezchordÃ¡t
nie je priamo
ohrozenÃ¡ (lov, zber). Treba však zvÃ½razniť, že u všetkÃ½ch živočÃchov
spočÃva prioritnÃ¡
požiadavka v zabezpečenÃ ochrany ich biotopov, teda dostatočne veľkÃ½ch a
zachovalÃ½ch
ÃºzemÃ, v ktorÃ½ch mÃ´žu prirodzene prežÃvať a rozmnožovať sa.
Z celkovÃ©ho počtu u nÃ¡s žijÃºcich 85 druhov cicavcov je 65% ohrozenÃ½ch,
z 352 druhov
vtÃ¡kov je 32% ohrozenÃ½ch, v prÃpade plazov a obojživelnÃkov je 100%
ohrozenosť, zo 78
druhov rÃ½b je 45% ohrozenÃ½ch. Z predpokladanÃ½ch viac ako 28.000
druhov bezchordÃ¡tov je
18% ohrozenÃ½ch. Medzi endemickÃ½mi živočÃchmi prevlÃ¡dajÃº karpatskÃ©
endemity, ktorÃ© sÃº
zaradenÃ© do 102 taxÃ³nov (vÃ¤čšina sÃº bezchordÃ¡ta).
Stupeň ohrozenia chrÃ¡nenÃ½ch rastlÃn a živočÃchov, ktorÃ½ch druhy a
poddruhy sa vyskytujÃº
trvalo vo voľnej prÃrode SR, je podľa prÃlohy 1 k vyhlÃ¡ške MŽP SR č. 93/1999
Z.z. uvedenÃ½
v tabuľkÃ¡ch č. 52 a 53.
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Tab.č. 52 - Stupeň ohrozenia chrÃ¡nenÃ½ch rastlÃn (v zmysle VyhlÃ¡šky MŽP
SR č. 93/1999
Z.z.)
Počet chrÃ¡nenÃ½ch
rastlÃn
a stupeň ich ohrozenia
a b C z toho podľa
BernskÃ©ho
dohovoru
spolu
z toho
spolu
vyššie rastliny 68 270 343 a7, b36, c37 681 80
machorasty
pečeňovky 5 0 0 20 0

machy 11 4 0 15 0
LišajnÃky 2 17 1 20 0
huby 12 21 19 52 0
riasy 0 2 3 5 0
spolu 98421 314421 36642
1
80 793421 80
a - ohrozenÃ©, b - veľmi ohrozenÃ©, c - kriticky ohrozenÃ©; R - BernskÃ½
dohovor
Zdroj: HrnčiarovÃ¡, 2000
Tab.č. 53 - Stupeň ohrozenia chrÃ¡nenÃ½ch živočÃchov (VyhlÃ¡ška MŽP SR č.
93/1999 Z.z.)
Počet chrÃ¡nenÃ½ch
živočÃchov a stupeň ich
ohrozenia
a b c z toho podľa dohovorov spolu Podľa
dohov.
spolu
R BR WR WBR
BezchordÃ¡ta
Gastropoda - ulitnÃky 3 6 15 24
Bivalvia – lastÃºrniky 0 1 1 2
Annelida - obrÃºčkavce 0 2 2 b1 4 1
Araneae – pavÃºky 0 0 17 17
PseudoscorpionidašťÃºriky
0033
Opilionida - kosce 0 0 1 1
Crustacea - kÃ´rovce 5 2 2 a1, c1 9 2
Ephemeroptera - podenky 5 7 6 18
Odonata - vÃ¡žky 4 7 10 b1, c3 21 4
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Plecoptera - pošvatky 1 5 6 12
Dermaptera - ucholaky 2 0 0 2
Mantodea - modlivky 0 1 0 1
Orthoptera rovnokrÃdlovce
4 2 8 c1 14 1
Homoptera rovnakokrÃdlovce
0246
Neuroptera sieťokrÃdlovce
0123
Hymenoptera blanokrÃdlovce
10 1 4 15
Trichoptera - potočnÃky 4 8 4 16
Coleoptera - chrobÃ¡ky 26 51 35 a5, b1 112 6
Lepidoptera - motÃ½le 25 14 20 a5,
b2, c5
c1 59 13

BezchordÃ¡ta spolu

42

1
421 421 25 2 421 27421
ChordÃ¡ta

Petromyzonidae - mihule 0 0 3 a2 3 2
Pisces - ryby 1 8 9 a1, b8,
c6
18 15
Amphibia - obojživelnÃky 3 12 3 a3, b12,
c3
18 18
Reptilia - plazy 3 6 3 a3, b6,
c3
12 12
Aves - vtÃ¡ky 217 57 39 a84, b15,
c5
a101,
b26,
c16
a8, b6,
c3
a21,
b10,
c15
313 310
Mammalia - cicavce 24 20 13 a10, b8,
c8
a13, b8,
c3
b2, b2+
c1, c1+
57 56
ChordÃ¡ta spolu 421 421 421 177 167 23 46 421 413
a - ohrozenÃ©, b - veľmi ohrozenÃ©, c - kriticky ohrozenÃ© druhy; W - WashingtonskÃ½, B BonnskÃ½, R - BernskÃ½
dohovor; + samostatnÃ½ WashingtonskÃ½ dohovor Zdroj: HrnčiarovÃ¡, 2000
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Stav lesov na Slovensku je narušenÃ½, a to najmÃ¤ v dÃ´sledku pÃ´sobenia
imisiÃ a inÃ½ch
poškodzujÃºcich faktorov. DlhotrvajÃºce poruchy lesnÃ½ch ekosystÃ©mov
viedli k ich postupnej
degradÃ¡cii a rozpadu - v roku 1989 javilo symptÃ³my poškodenia 85% lesov na
ÃºzemÃ SR.
Ãšdaje o zdravotnom stave lesnÃ½ch porastov možno zhrnÃºť nasledovne:
VysokÃ¡ koncentrÃ¡cia prÃzemnÃ©ho ozÃ³nu z hľadiska vegetÃ¡cie sa
opakovane vyskytuje
najmÃ¤ v nadmorskÃ½ch vÃ½škach nad 250 m, čiže na vÃ¤čšine vÃ½mery
lesov Slovenska.
Ãšroveň kyslej depozÃcie na lesy a lesnÃ© pÃ´dy je aj napriek jej poklesom v
poslednÃ½ch
rokoch ešte vysokÃ¡. Aj keď lesnÃ© pÃ´dy SR sÃº pomerne dobre zÃ¡sobenÃ©

živinami, možno ich
považovať za ovplyvnenÃ© kyslÃ½mi imisiami. VÃ½sledky potvrdzujÃº
pomerne vysokÃ© zaťaženie
ťažkÃ½mi kovmi nielen v okolÃ imisnÃ½ch zdrojov, ale aj v rozsiahlejšÃch
Ãºzemiach vo vyššÃch
polohÃ¡ch bez blÃzkych imisnÃ½ch zdrojov. Zaťaženie lesov imisiami bÃ½va
vyjadrovanÃ©
pomocou tzv. lesnÃ½ch imisnÃ½ch depozičnÃ½ch typov (IDT) - na ÃºzemÃ
Slovenska boli
vymedzenÃ© tri hlavnÃ© IDT (kyslÃ½, alkalickÃ½ a amoniakÃ¡lny) a celkovo
osem subtypov. V roku
1990 tvoril 91,7% plochy lesov IDT kyslÃ½ s popolčekom, 1,2% IDT kyslÃ½ s
popolčekom a so
zlÃºčeninami fluÃ³ru a chlÃ³ru, 2,5% IDT kyslÃ½ s hutnÃ½mi prachmi, 3,1% IDT
kyslÃ½ s
organickÃ½mi lÃ¡tkami. Na alkalickÃ½ IDT pripadlo 1,2% (z toho 0,7% na
magnezitovÃ½ a 0,5%
na cementÃ¡renskÃ½ typ) a na amoniakÃ¡lny IDT 0,3%.
V rÃ¡mci kyslÃ©ho a zÃ¡saditÃ©ho imisnÃ©ho typu sa rozlišujÃº štyri pÃ¡sma
ohrozenia (A
až D). ZnepokojujÃºcim trendom je, že od roku 1992 podiel porastov v
ohrozenÃ½ch pÃ¡smach A
a B neustÃ¡le narastÃ¡ - v pÃ¡sme A zo 1768 ha v roku 1992 na 7444 ha v roku
1998 (nÃ¡rast viac
ako štvornÃ¡sobne) a v pÃ¡sme B z 10.164 ha na 25.517 ha (nÃ¡rast 2,5 krÃ¡t).
Ãšdaje o nÃ¡raste
imisnÃ©ho zaťaženia lesov v SR sÃº uvedenÃ© v tabuľke č. 54.
OdlišnÃ½ vÃ½voj v porovnanÃ s predchÃ¡dzajÃºcim ukazovateľom mÃ¡ vÃ½voj
defoliÃ¡cie lesnÃ½ch
drevÃn. Podiel porastov so strednÃ½m poškodenÃm poklesol z 32% v roku
1990 na 29% v roku
1998, poklesovÃ½ trend je však až od roku 1994. Podiel porastov so silnou a
veľmi silnou
defoliÃ¡ciou poklesol zo 7% v roku 1990 na 3% v roku 1998.
SÃºčasnÃ½ nepriaznivÃ½ zdravotnÃ½ stav lesa je do určitej miery spÃ
´sobenÃ½ aj charakterom
lesnÃ©ho hospodÃ¡rstva v minulosti - prevahou veľkoplošnÃ©ho
holorubnÃ©ho spÃ´sobu ťažby,
preferovanÃm monokultÃºr pri obnove porastov, veľkÃ½mi zÃ¡sahmi pri
budovanÃ siete lesnÃ½ch
ciest, kontaminÃ¡ciou lesnÃ½ch pÃ´d naftou a mazacÃmi olejmi. InÃ½mi
faktormi zhoršenia
zdravotnÃ©ho stavu lesov v SR sÃº vietor, sucho, sneh, požiare a prirodzenÃ
škodcovia.
Tab.č. 54 - ImisnÃ© zaťaženie lesa (zastÃºpenie jednotlivÃ½ch pÃ¡siem
ohrozenia)
Rok Spolu
(ha)
ABCD
1990 86 457 6 857 0,4 20 571 1,0 58 969 3,0 *
1992 55 101 1 768 0,1 10 164 0,5 35 579 1,8 7 589 0,4
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1994 188 143 2 135 0,1 25 029 1,3 82 172 4,1 77 804 3,9
1996 428 850 5 318 0,3 15 963 0,8 150 275 7,6 247 564 12,5
1998 638 004 7 444 0,4 25 517 1,3 204 669 10,2 400 374 20,0
1999 754 615 9 160 0,5 26 383 1,4 243 180 12,7 475 892 24,8
A - vÃ½raznÃ© imisnÃ© zaťaženie (životnosť porastov do 20 rokov), B vÃ½raznÃ© imisnÃ© zaťaženie
na priaznivejšÃch stanovištnÃ½ch podmienkach (20-40 rokov), C - nižšie
imisnÃ© zaťaženie (4060 rokov), D - nÃzke imisnÃ© zaťaženie (60-80 rokov), * v roku 1990 boli
vymedzenÃ© len tri
pÃ¡sma ohrozenia.
Zdroj: MaňkovskÃ¡ 2000
VÃ¡žnymi javmi sÃº choroby a odumieranie niektorÃ½ch lesnÃ½ch drevÃn - na
ÃºzemÃ
Slovenska v dlhodobom časovom horizonte odumrelo 92% brestov, 41% jedlÃ,
za poslednÃ½ch
10 rokov až 15% smrekov, 11% dubov a 10% borovÃc. VysokÃ© percento
ihličnatÃ½ch i
listnatÃ½ch drevÃn je poškodenÃ½ch, ich zdravotnÃ½ stav je oslabenÃ½ a
ľahšie podliehajÃº
prÃrodnÃ½m katastrofÃ¡m. Poškodenie lesov vybranÃ½mi činiteľmi (biotickÃ©,
abiotickÃ© činitele a
požiare) mÃ¡ po roku 1990 znižujÃºci sa trend - v rokoch 1991-1994 bolo
uvedenÃ½mi činiteľmi
poškodenÃ½ch 44-57 tis. ha lesa, v rokoch 1995-1997 už len 19-30 tis. ha a pre
rok 1998 je
udÃ¡vanÃ½ch len 2,73 tis. ha poškodenÃ©ho lesa.
VÃ½znamnÃ½m ukazovateľom do značnej miery sÃºvisiacim so zdravotnÃ½m
stavom lesnÃ½ch
porastov a vÃ½skytom škodlivÃ½ch činiteľov je podiel nÃ¡hodnej ťažby na
celkovej ťažbe dreva.
Tento podiel je v lesoch SR veľmi vysokÃ½ - dlhodobo sa pohybuje nad 40%, v
obdobÃ 19911994 sa zvyšoval dokonca až na 60,4%. VysokÃ½ podiel pretrvÃ¡val aj v roku
1995-1997 (5659%), len v roku 1998 sa podiel nÃ¡hodnej ťažby znÃžil na 42,0%.
Podiel prirodzenej obnovy lesa je rovnako ukazovateľom vitality a
zdravotnÃ©ho stavu
lesnÃ½ch porastov. PozitÃvne je, že od roku 1990 sÃºstavne stÃºpa - z 8,6% v
roku 1990 na
16,84% v roku 1999. DrevinovÃ© zloženie lesnÃ½ch porastov a jeho blÃzkosť k
prirodzenÃ©mu,
resp. cieľovÃ©mu stavu je dlhodobÃ½m ukazovateľom miery ovplyvnenia lesa
hospodÃ¡rskou
činnosťou. V pÃ´vodnom zloženÃ lesa na ÃºzemÃ Slovenska vÃ½razne
prevlÃ¡dali listnatÃ© dreviny
(79,3%) nad ihličnatÃ½mi. V sÃºčasnosti je zastÃºpenie listnatÃ½ch drevÃn
oveľa menšie - 59,0%.
Zmenšilo sa zastÃºpenie hlavnÃ½ch listnatÃ½ch drevÃn (buk, dub) a jedle
dlhodobÃ½m
preferovanÃm pestovania smreka a inÃ½ch ihličnatÃ½ch drevÃn (borovice,

smrekovec). NajvÃ¤čšie
zastÃºpenie mÃ¡ v sÃºčasnosti buk (30,9%), nasleduje smrek (26,9%) a dub
(13,9%).
VybranÃ© ukazovatele sÃºčasnÃ©ho stavu lesnÃ½ch porastov sÃº uvedenÃ©
v tabuľke č. 55.
KompetentnÃ½m ÃºstrednÃ½m orgÃ¡nom štÃ¡tnej sprÃ¡vy v ochrane bioty a
biodiverzity je MŽP
SR a v oblasti využÃvania a ochrany lesnÃ½ch zdrojov MP SR. HlavnÃ©
činnosti zaprÃčiňujÃºce
ohrozenie biotickÃ½ch a lesnÃ½ch zdrojov sÃº v gescii rezortov pÃ
´dohospodÃ¡rstva
(poľnohospodÃ¡rstvo, lesnÃ© a vodnÃ© hospodÃ¡rstvo), hospodÃ¡rstva
(priemysel), dopravy,
vÃ½stavby a regionÃ¡lneho rozvoja.
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Miestnu štÃ¡tnu sprÃ¡vu zabezpečujÃº krajskÃ© Ãºrady a okresnÃ© Ãºrady.
SledovanÃm a
vyhodnocovanÃm stavu bioty a biotickÃ½ch zdrojov sa zaoberÃ¡ napr. ŠtÃ¡tna
ochrana prÃrody
SR, SAŽP, LesnÃcky vÃ½skumnÃ½ Ãºstav a Lesoprojekt.
Tab.č. 55 - VybranÃ© ukazovatele zdravotnÃ©ho stavu lesa
Ukazovatele 1990 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Podiel prirodzenej
obnovy
% 8,6 8,9 9,1 8,9 10,5 12,7 13,5 16,84
Podiel nÃ¡hodnej ťažby % 49,4 44,0 60,4 56,1 58,9 57,1 42 45,5
Poškodenie stromov defoliÃ¡cia 2. st.
% 34 27 36 36 29 26
Poškodenie stromov defoliÃ¡cia 3-4 st.
%77654332
Poškodenie lesov
požiarmi
ha 27 222 6 86 54 37 32 19
Poškodenie lesov
biotickÃ½mi činiteľmi
tis.
ha

45,8 42,2 42,5 14,5 24,6 17,2 2,2 2,3
Poškodenie lesov
abiotickÃ½mi činiteľmi
tis.
ha

43,9 3,6 4,9 4,5 5,4 6,8 0,5 1,6
Zdroj: SprÃ¡vy o stave životnÃ©ho prostredia SR 1993-99 (MŽP SR), MP SR

Ochrana lesnÃ©ho fondu (lesnÃ½ch drevÃn) je ustanovenÃ¡ v zÃ¡kone č.
61/1977 Zb. o lesoch v
znenÃ neskoršÃch predpisov. ZÃ¡kon definuje pojem starostlivosti o lesnÃ©
porasty a ustanovuje
povinnosti užÃvateľov lesov.

Ochranu bioty a biodiverzity v SR ustanovuje zÃ¡kon NR SR č. 287/1994 Z.z. o
ochrane
prÃrody a krajiny, v rÃ¡mci ktorÃ©ho je ustanovenÃ¡ aj druhovÃ¡ ochrana
rastlÃn a živočÃchov
a ochrana drevÃn a vÃ½znamnÃ½ch stromov. Z hľadiska ochrany biotickÃ½ch
zdrojov
k najdÃ´ležitejšÃm vykonÃ¡vacÃm predpisom patrÃ VyhlÃ¡ška MŽP SR č.
93/1999 Z.z. o
chrÃ¡nenÃ½ch rastlinÃ¡ch a chrÃ¡nenÃ½ch živočÃchoch a o spoločenskom
ohodnocovanÃ
chrÃ¡nenÃ½ch rastlÃn, chrÃ¡nenÃ½ch živočÃchoch a drevÃn, ktorÃ¡ aktualizuje
zoznamy
chrÃ¡nenÃ½ch rastlÃn a živočÃchov, určuje stupeň ohrozenia a ich
spoločenskÃº hodnotu. ZÃ¡roveň
obsahuje zoznam a spoločenskÃ© ohodnotenie drevÃn. PraktickÃ¡ ochrana by
mala byť
uskutočňovanÃ¡ aj plnenÃm cieľov a opatrenÃ NÃ¡rodnej stratÃ©gie ochrany
biodiverzity na
Slovensku prijatej uznesenÃm vlÃ¡dy SR č. 676 z 2. jÃºla 1997. V roku 1999 bol
prijatÃ½ "AkčnÃ½
plÃ¡n na implementÃ¡ciu NÃ¡rodnej stratÃ©gie ochrany biodiverzity na
Slovensku na roky
1998-2010".
Priority a princÃpy lesnÃ©ho hospodÃ¡rstva na Slovensku sÃº deklarovanÃ© v
dokumentoch
"StratÃ©gia a koncepcie rozvoja lesnÃctva na Slovensku" (1998), "NÃ¡vrh
koncepcie
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lesnÃckej politiky do roku 2005" (2000) a "Program rozvoja lesnÃ©ho
hospodÃ¡rstva na
obdobie do roku 2010" (2000). HlavnÃ½mi nÃ¡strojmi uplatňovania ochrany a
racionÃ¡lneho
využÃvania lesnÃ½ch zdrojov sÃº spomenutÃ© lesnÃ© hospodÃ¡rske.
V sÃºvislosti s transpozÃciou prÃ¡va SR je predpokladanÃ© prijatie a
novelizÃ¡cia viacerÃ½ch
zÃ¡konov a sÃºvisiacich predpisov. V oblasti ochrany bioty a biodiverzity sa
novelizÃ¡cia
zameria na ochranu voľne žijÃºceho vtÃ¡ctva a prirodzenÃ½ch stanovÃšť,
medzinÃ¡rodnÃ½ obchod s
ohrozenÃ½mi druhmi organizmov (CITES) a systÃ©m kontroly dovozu
vÃ½robkov zo živočÃchov.
V oblasti lesnÃctva pÃ´jde najmÃ¤ o prijatie novÃ©ho ZÃ¡kona o lesoch a
novelizÃ¡ciu
zÃ¡vÃ¤znÃ½ch predpisov k zÃ¡konu, prijatie ZÃ¡kona o poľovnÃctve,
aktualizÃ¡ciu ZÃ¡sad lesnÃckej
politiky a StratÃ©gie a koncepcie rozvoja lesnÃctva v SR, realizÃ¡ciu programu
energetickÃ©ho
a ďalšieho využÃvania biomasy v lesnom hospodÃ¡rstve podľa pripravovanej
koncepcie
V zÃ¡ujme zabezpečenia verejnoprospešnÃ½ch funkciÃ lesov boli vytvorenÃ©
kategÃ³rie

ochrannÃ½ch lesov a lesov osobitnÃ©ho určenia (vymedzenÃ© boli zÃ¡konom
č. 61/1977 Zb. o
lesoch v znenÃ neskoršÃch predpisov). V ochrannÃ½ch lesoch by sa mala
posilňovať napr.
protierÃ³zna, vodohospodÃ¡rska, protilavÃnovÃ¡, brehoochrannÃ¡ a
protideflačnÃ¡ funkcia
(rozlišuje sa 22 funkčnÃ½ch typov). V lesoch osobitnÃ©ho určenia sa uplatňuje
najmÃ¤ funkcia
ochrany prÃrody, vodoochrannÃ¡, rekreačnÃ¡, kÃºpeľno-liečebnÃ¡, protiimisnÃ¡,
poľovnÃ¡
a vÃ½chovno-vzdelÃ¡vacia funkcia (spolu 37 funkčnÃ½ch typov).
VÃ½mera lesov zaradenÃ½ch do kategÃ³rie lesov ochrannÃ½ch a lesov
osobitnÃ©ho určenia
postupne narastala oproti hospodÃ¡rskym lesom (pozri tabuľka č. 56). Za roky
1960 -1998
došlo k nÃ¡rastu ochrannÃ½ch lesov z 5,7% na 15,7% plochy, lesov
osobitnÃ©ho určenia zo 7,9 %
na 16,6%, pričom podiel vÃ½mery hospodÃ¡rskych lesov poklesol z 86,4% na
67,7% (Ãºdaje MP
SR).
Tab. č. 56 - VÃ½voj kategorizÃ¡cie lesov SR
1960 1970 1980 1988 1991 1994 1996 1998 1999
VÃ½mera lesov tis.
ha
1785 1850 1912 * 1979 1989 1988 1998 1991
Hosp. lesy % 86,4 77,5 77,3 74,5 73,4 68,2 67,3 67,7 66,4
OchrannÃ© lesy % 7,9 6,4 9,9 13,3 13,5 14,7 15,2 15,7 15,5
Lesy osob. urč. % 5,7 14,0 10,1 8,9 13,2 14,9 16,1 16,6 18,1

Zdroj: ZelenÃ¡ sprÃ¡va lesnÃ©ho hospodÃ¡rstva 1997, 1999 (MP SR)

V poslednom obdobÃ sa vÃ½razne zvÃ¤čšila vÃ½mera lesov osobitnÃ©ho
určenia vzhľadom na
ich špecifickÃº spoločenskÃº potrebu (za roky 1988-1998 sa zvÃ½šila vÃ½mera
až o 8,9%).
ZÃ¡konom NR SR č. 287/1994 Z.z. o ochrane prÃrody a krajiny sa upravila
druhovÃ¡
ochrana rastlÃn a živočÃchov. NajnovšÃ platnÃ½ stav vymedzuje
uvedenÃ¡ vyhlÃ¡ška MŽP SR č.
93/1999 Z.z. Ich sÃºčasnÃ½ stav je uvedenÃ½ v tabuľkÃ¡ch č. 52 a 53.
Okrem uvedenej ochrany je v rÃ¡mci prÃ¡vnych predpisov MP SR
ustanovenÃ¡ ochrana včiel
(Ãºpravou použÃvania chemickÃ½ch prÃpravkov), zveri (obmedzenie vÃ½konu
poľovnÃckeho
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prÃ¡va, ochrana zveri pred nepriaznivÃ½mi vplyvmi - legislatÃvne sÃº
vymedzenÃ© zvernÃky a
bažantnice), rÃ½b a inÃ½ch vodnÃ½ch živočÃchov (vymedzenÃ© sÃº
chrÃ¡nenÃ© rybie oblasti).
S problematikou ochrany bioty a biodiverzity sÃºvisÃ aj ochrana genetickÃ½ch
zdrojov
rastlÃn, ktorÃ¡ je jednou z priorÃt rezortu pÃ´dohospodÃ¡rstva. Na ochranu
genetickÃ½ch zdrojov

rastlÃn bola založenÃ¡ GÃ©novÃ¡ banka, ktorÃ¡ začala svoju činnosť 1.1.1997 a
je neoddeliteľne
spÃ¤tÃ¡ s NÃ¡rodnÃ½m programom ochrany genofondu kultÃºrnych rastlÃn v
SR. Udržiavanie
genetickej diverzity dÃ¡va predpoklady pre skvalitňovanie poľnohospodÃ¡rskej
produkcie,
znižovanie vÃ½robnÃ½ch vstupov a celkovÃ© zlacnenie vÃ½roby a prispieva k
potravinovej
bezpečnosti štÃ¡tu. Snahou SR je chrÃ¡niť genetickÃ© zdroje rastlÃn v
prospech TUR, zabezpečiť
prÃstup k tÃ½mto zdrojom a zÃ¡roveň vytvoriť legislatÃvny rÃ¡mec proti ich
zneužitiu pre
nežiadÃºce ciele a aktivity. Bez potravinovej bezpečnosti a s ňou sÃºvisiacou
ochranou
genetickÃ½ch zdrojov rastlÃn pre vÃ½živu a poľnohospodÃ¡rstvo je trvalo
udržateľnÃ½ rozvoj
nenaplniteľnÃ½, čo vyplÃ½va aj z vlÃ¡dou schvÃ¡lenÃ©ho NÃ¡vrhu koncepcie
agrÃ¡rnej a potravinovej
politiky do roku 2005, v ktorej primÃ¡rnym a strategickÃ½m zÃ¡ujmom je
PotravinovÃ¡
bezpečnosť.
Problematikou bioty, biodiverzity, lesnÃ½ch zdrojov a genetickej diverzity sa
zaoberajÃº
kapitoly 10, 11 (programovÃ¡ oblasť A-D), 12 (programovÃ¡ oblasť B), 14
(programovÃ¡
oblasť G) a kapitola 15 a kapitola 32 Agendy 21. TUR lesov a ostatnÃ½ch
biotickÃ½ch
zdrojov je možnÃ© hodnotiť na zÃ¡klade tÃ½chto hlavnÃ½ch predpokladov:
• dlhodobÃ© zachovanie lesnÃ½ch porastov, ich zveľaďovanie a rozumnÃ©
využÃvanie spojenÃ©
so starostlivosťou a podporou mimoprodukčnÃ½ch funkciÃ,
• šetrnÃ© a udržateľnÃ© využÃvanie obnoviteľnÃ½ch biotickÃ½ch zdrojov
namiesto využÃvania
neobnoviteľnÃ½ch zdrojov,
• uchovanie a zveľaďovanie vÃ½znamnÃ½ch biotickÃ½ch hodnÃ´t (druhov a
spoločenstiev rastlÃn
a živočÃchov) a ÃºčinnÃ¡ ochrana biodiverzity.
Cieľom lesnÃ©ho hospodÃ¡rstva by malo byť zachovanie biologickej
rozmanitosti,
produkčnej a regeneračnej schopnosti, schopnosti plniť ekologickÃ©,
ekonomickÃ© a sociÃ¡lne
funkcie bez toho, aby dochÃ¡dzalo k poškodzovaniu ostatnÃ½ch
ekosystÃ©mov.
V tejto sÃºvislosti je možnÃ© niektorÃ© trendy vÃ½voja lesov Slovenska
hodnotiť pozitÃvne.
CelkovÃ¡ plocha lesov sa zvyšuje, pričom sa menÃ ich štruktÃºra smerom k
vyššej kvalite
(vÃ½razne sa znižuje vÃ½mera hospodÃ¡rskych lesov, čo vytvÃ¡ra predpoklady
presadzovania
priority verejnoprospešnÃ½ch zÃ¡ujmov nad produkčnÃ½mi funkciami).
DruhovÃ¡ skladba drevÃn

sa postupne menÃ smerom k prirodzenejšiemu zastÃºpeniu hlavnÃ½ch drevÃn,
dlhodobo sa
zvyšujÃº porastovÃ© zÃ¡soby lesov SR (od roku 1950 prakticky dvojnÃ¡sobne).
Podstatne sa menÃ
aj spÃ´sob obhospodarovania lesa - podiel holorubnÃ©ho spÃ´sobu obnovy sa
znižuje, naopak
zvyšuje sa podiel podrastovÃ©ho spÃ´sobu obnovy. Podľa WWF mÃ¡ SR po
ŠvÃ©dsku a
Švajčiarsku najzachovalejšie lesy v EurÃ³pe.
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V dÃ´sledku nepriaznivÃ½ch hospodÃ¡rskych vplyvov (najmÃ¤ pred rokom
1990) však
v lesnÃ½ch ekosystÃ©moch pretrvÃ¡vajÃº niektorÃ© z hľadiska TUR
nepriaznivÃ© vplyvy, najmÃ¤
narušenÃ½ zdravotnÃ½ stav lesa predovšetkÃ½m ako vÃ½sledok imisnÃ½ch
vplyvov a vysokÃ½
podiel nÃ¡hodnej ťažby na celkovej ťažbe dreva.
Zachovanie genofondu a biodiverzity patrÃ k predpokladom života na Zemi a
TUR
ľudskÃ©ho spoločenstva. Venuje sa mu mimoriadna pozornosť nielen v
globÃ¡lnom meradle, ale
aj na nÃ¡rodnej Ãºrovni zabezpečovanej rezortom MŽP SR (najmÃ¤
NÃ¡rodnÃ¡ stratÃ©gia ochrany
biodiverzity na Slovensku a jej akčnÃ½ plÃ¡n).
SÃºčasnÃ½ stav ochrany biodiverzity na ÃºzemÃ Slovenska je vÃ½sledkom
dlhodobÃ©ho vÃ½voja
využÃvania krajiny a dÃ´sledkov hospodÃ¡rskych aktivÃt na jednej strane a
praktickÃ½ch aktivÃt a
vÃ½sledkov biotickÃ©ho vÃ½skumu a ochrany biodiverzity na druhej strane.
NegatÃvny vplyv
antropogÃ©nneho tlaku na rastlinstvo a živočÃšstvo sa prejavil v oslabenÃ ich
populÃ¡ciÃ a
znÃženÃ biologickej rÃ´znorodosti, vrÃ¡tane vymiznutia niektorÃ½ch druhov. V
sÃºčasnosti je z
viac ako 3000 druhov vyššÃch rastlÃn na ÃºzemÃ SR ohrozenÃ½ch až 36%, z
5400 druhov nižšÃch
rastlÃn (okrem sinÃc a rias) je ohrozenÃ½ch cca 22%, zo 470 druhov voľne
žijÃºcich stavovcov je
ohrozenÃ½ch až 40% a predpokladanÃ¡ ohrozenosť bezstavovcov (viac ako
28.000 druhov) je
cca 18%. Napriek tomu je stÃ¡le možnÃ© Ãºzemie Slovenska z hľadiska
biodiverzity hodnotiť v
eurÃ³pskom kontexte ako vÃ½znamnÃ©, čo vyplÃ½va predovšetkÃ½m z
nadpriemernÃ©ho podielu
zachovanÃ½ch lesnÃ½ch ekosystÃ©mov a prÃrode blÃzkych ekosystÃ©mov
trÃ¡vnych porastov.
PozitÃvnym trendom z hľadiska ochrany bioty a biodiverzity je neustÃ¡ly rast
vÃ½mery
chrÃ¡nenÃ½ch ÃºzemÃ prÃrody v SR a ich mierne sa zlepšujÃºci stav.
Predpokladom šetrnÃ©ho a
dlhodobo udržateľnÃ©ho využÃvania biotickÃ½ch zdrojov je cielenÃ©

znižovanie intenzity
pÃ´sobenia negatÃvnych faktorov, k čomu je potrebnÃ½ aj ÃºčinnÃ½ prÃ¡vny
systÃ©m a kontrola.

5.7. EnvironmentÃ¡lne rizikovÃ© faktory

K najvÃ½znamnejšÃm faktorom produkujÃºcim rizikovÃ© faktory z hľadiska
života a zdravia
obyvateľov na ÃºzemÃ Slovenska patria najmÃ¤ prÃrodnÃ© rizikovÃ© faktory,
niektorÃ© faktory
hospodÃ¡rskej činnosti a urbanizÃ¡cie. PrÃrodnÃ© faktory sÃº hodnotenÃ© v
predchÃ¡dzajÃºcich
kapitolÃ¡ch, vybranÃ© sociÃ¡lno-ekonomickÃ© faktory sÃº hodnotenÃ© v
rÃ¡mci ekonomickÃ©ho
aspektu TUR. V tejto časti sÃº hodnotenÃ© najmÃ¤ tie rizikovÃ© faktory,
ktorÃ© mÃ´žu negatÃvne
vplÃ½vať na zdravotnÃ½ stav a životnÃ© prostredie človeka - žiarenie z prÃrodnÃ½ch zdrojov a
radÃ³novÃ© riziko, radiačnÃ© žiarenie a bezpečnosť, činnosť jadrovÃ½ch
elektrÃ¡rnÃ, odpady,
havÃ¡rie a živelnÃ© pohromy, environmentÃ¡lna mutagenÃ©za a genetickÃ©
modifikÃ¡cie, chemickÃ©
lÃ¡tky a cudzorodÃ© lÃ¡tky v potravinÃ¡ch, hlukovÃ© zaťaženie prostredia.
PRÃ  RODNÃ‰ IONIZUJÃšCE ŽIARENIE A RADÃ“NOVÃ‰ RIZIKO najvÃ½znamnejšÃ
zdroj ožiarenia obyvateľov predstavuje radÃ³n a produkty jeho rÃ¡dioaktÃvnej
premeny (cca
43%). Z tohto dÃ´vodu sa venuje problematike prÃrodnej rÃ¡dioaktivity a
radÃ³novÃ©ho rizika
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osobitnÃ¡ pozornosť. V SR bola ustanovenÃ¡ zÃ¡sahovÃ¡ Ãºroveň objemovej
aktivity radÃ³nu pre
bytovÃ© priestory, zavedenÃ½ bol monitoring a spracovanÃ© boli mapy
radÃ³novÃ©ho rizika pre celÃ©
Ãºzemie. VysokÃ© radÃ³novÃ© riziko sa vyskytuje najmÃ¤ v oblasti SpišskogemerskÃ©ho
Rudohoria, v Horehronskom podolÃ, v okolÃ Bratislavy, KošÃc, Banskej Bystrice,
Kremnice a
v mestÃ¡ch Levice, Žilina, PartizÃ¡nske, Bytča a najmÃ¤ Pezinok. VysokÃ©
hodnoty rÃ¡dia a radÃ³nu
vo vodÃ¡ch sÃº zaznamenanÃ© vo viacerÃ½ch termÃ¡lnych a minerÃ¡lnych
vodÃ¡ch NajvÃ¤čšÃ počet
vÃ´d s vysokÃ½mi hodnotami radÃ³nu sa vyskytuje vo vodÃ¡ch jadrovÃ½ch
pohorÃ a kryštalinika
VeporskÃ½ch a StolickÃ½ch vrchov.
ZÃ¡važnosť zdravotnÃ©ho rizika z radÃ³nu v pobytovÃ½ch priestoroch pre
obyvateľov SR sa
uvÃ¡dza pre rÃ´zne intervaly ekvivalentnej objemovej aktivity radÃ³nu (EOAR)
podľa
vÃ½sledkov reprezentatÃvneho prieskumu. AritmetickÃ½ priemer EOAR
predstavuje 48 Bq.m-3,
pričom je podstatne vyššÃ pre rodinnÃ© domy (priemer 125 Bq.m-3) ako pre
viacbytovÃ© domy

(priemer 22 Bq.m-3 EOAR). MaximÃ¡lna nameranÃ¡ hodnota EOAR je 1500 Bq.m3, odhad
priemernej celoročnej efektÃvnej dÃ¡vky obyvateľa SR z inhalÃ¡cie dcÃ©rskych
produktov radÃ³nu
v pobytovÃ½ch priestoroch je približne 3 mSv. Cca 13% bytov sa nachÃ¡dza v
pÃ¡sme nad 200
Bq.m-3 EOAR a len 1,1% v pÃ¡sme nad 600 Bq.m-3.
RADIAČNÃ  OCHRANA A JADROVÃ  BEZPEČNOSŤ - jadrovÃ© elektrÃ¡rne
všeobecne
predstavujÃº potenciÃ¡lne riziko Ãºniku rÃ¡dioaktÃvnych lÃ¡tok, zÃ¡važnÃ½m
problÃ©mom je i
likvidÃ¡cia vyhorenÃ©ho paliva a vyradenie elektrÃ¡rnÃ z prevÃ¡dzky a ich
likvidÃ¡cia.
Bezpečnosť jadrovÃ½ch elektrÃ¡rnÃ sÃºvisÃ s ich technologickou Ãºrovňou.
Najstaršia jadrovÃ¡
elektrÃ¡reň A1 Bohunice je odstavenÃ¡, JE V1 Bohunice bola rekonštruovanÃ¡,
termÃn jej
odstavenia rok 2006 (uznesenie vlÃ¡dy SR č.801/1999) je definitÃvne určenÃ½.
ElektrÃ¡reň JE V2
Bohunice prechÃ¡dza rozsiahlou modernizÃ¡ciou a procesom zvyšovania
bezpečnosti (roky
2000-2008), plÃ¡novanÃ© je ukončenie prevÃ¡dzky v roku 2008 (uznesenie
vlÃ¡dy SR
č.801/1999). JadrovÃ¡ elektrÃ¡reň Mochovce zahÃ¡jila vÃ½robu elektrickej
energie v roku 1998 (1.
blok), resp. koncom roka 1999 (2. blok).
RadiačnÃ¡ situÃ¡cia na ÃºzemÃ Slovenska aj v sÃºvislosti s činnosťou
jadrovÃ½ch elektrÃ¡rnÃ je
pravidelne monitorovanÃ¡, zatiaľ nedošlo k zisteniu zÃ¡važnÃ½ch odchÃ½lok
obsahu rÃ¡dionuklidov
v ovzdušÃ - ich Ãºroveň je stabilizovanÃ¡. V okolÃ JE JaslovskÃ© Bohunice je
dlhodobo
prevÃ¡dzkovanÃ½ monitoring radiačnej situÃ¡cie. Popri prevÃ¡dzkovÃ©mu
riziku jadrovÃ½ch
elektrÃ¡rnÃ je najvÃ¡žnejšÃm problÃ©mom z environmentÃ¡lneho hľadiska
odstavenie
a vyraďovanie jadrovÃ½ch elektrÃ¡rnÃ z prevÃ¡dzky a zadnÃ¡ časť palivovÃ©ho
cyklu jadrovej
energetiky (nakladanie s vyhorenÃ½m jadrovÃ½m palivom a rÃ¡dioaktÃvnymi
odpadmi). Tento
problÃ©m vyplÃ½va zo špecifickÃ©ho a dlhodobÃ©ho pÃ´sobenia rÃ¡dioaktÃvnych lÃ¡tok na organizmy.
Jeho riešenie je mimoriadne nÃ¡kladnÃ© a pre jadrovÃ© elektrÃ¡rne SR nie je
doteraz uzavretÃ©.
Hoci na vlÃ¡dnej Ãºrovni bolo schvÃ¡lenÃ© využÃvanie trvalÃ©ho Ãºložiska
rÃ¡dioaktÃvnych odpadov
na ÃºzemÃ Slovenska, jednou z otvorenÃ½ch možnostÃ je aj vÃ½voz
vyhorenÃ©ho jadrovÃ©ho paliva
na prepracovanie do zahraničia (Ruskej federÃ¡cie).
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V roku 1999 bolo na ÃºzemÃ SR vyprodukovanÃ½ch spolu 750 t rÃ¡dioaktÃ-

vneho odpadu, z
čoho bolo 157 t (21%) zneškodnenÃ½ch a 593 t uloženÃ½ch. Odpady pred ich
uloženÃm na
Ãºložisko prechÃ¡dzajÃº spracovanÃm a Ãºpravou. V SR sÃº v sÃºčasnosti v
prevÃ¡dzke medzisklad
vyhorenÃ©ho paliva (v prevÃ¡dzke od roku 1987) a spracovateľskÃ© centrum
odpadov (v
prevÃ¡dzke od roku 1999) v JaslovskÃ½ch Bohuniciach a Ãºložisko odpadov pre
nÃzko až
stredne rÃ¡dioaktÃvny odpad v Mochovciach.
HLUKOVÃ‰ ZAŤAŽENIE PROSTREDIA je dnes fenomÃ©nom, ktorÃ½ je
sprievodnÃ½m
javom mnohÃ½ch aktivÃt človeka. Je produkovanÃ½ najmÃ¤ v
priemyselnÃ½ch prevÃ¡dzkach,
doprave, v energetickom a ťažobnom priemysle. Z regionÃ¡lneho hľadiska je
najvÃ½znamnejšÃm
zdrojom hluku doprava. V rÃ¡mci monitoringu je uskutočňovanÃ© meranie
hladiny hluku v
blÃzkosti hlavnej komunikačnej siete vo vybranÃ½ch mestÃ¡ch. NajvÃ¤čšÃ
podiel na hluku mÃ¡
cestnÃ¡ doprava (76%), nasleduje železničnÃ¡ (14%) a leteckÃ¡ doprava (10%).
Podľa poznatkov
zdravotnÃctva hlukovÃ¡ hladina 65 dB(A) predstavuje hranicu, od ktorej začÃna
byť negatÃvne
ovplyvňovanÃ½ vegetatÃvny nervovÃ½ systÃ©m. Podľa vyhlÃ¡šky MZ SSR č.
14/1977 Zb. sÃº
stanovenÃ© prÃpustnÃ© hodnoty hluku 60 dB(A) pre dennÃº dobu a 50 dB(A)
pre nočnÃº dobu.
Podľa staršÃch Ãºdajov bolo v roku1989 cestnÃ½m hlukom nad 60 dB
zaťaženÃ½ch 57 %
obyvateľstva Slovenska, hlukom zo železničnej dopravy 26% obyvateľstva a
hlukom z
leteckej dopravy 8% obyvateľstva.
Monitorovanie hluku z cestnej dopravy sa začalo realizovať v roku 1995 v
niektorÃ½ch
okresnÃ½ch mestÃ¡ch. Z vÃ½sledkov vyplÃ½va, že cca 79% obyvateľov
monitorovanÃ½ch miest bolo
vystavenÃ½ch pÃ´sobeniu nadmernÃ©ho hluku v intervale 55 až 70 decibelov.
V roku 1998 to
bolo už len 44,4% obyvateľov (z toho 3,1% zo železničnej dopravy). Za rok
1998 sa hluk
monitoroval v 63 obciach s 1,628 mil. obyvateľmi. Hlukom najviac zaťaženÃ©
obyvateľstvo
žije v mestÃ¡ch (DunajskÃ¡ Streda, VeľkÃ½ KrtÃš, Čadca, Zvolen,
RimavskÃ¡ Sobota, Žiar nad
Hronom).
CHEMICKÃ‰ LÃ  TKY a CUDZORODÃ‰ LÃ  TKY V POTRAVINÃ  CH - v dÃ´sledku
kumulÃ¡cie prÃrodnÃ½ch a antropogÃ©nnych faktorov sa vyskytujÃº aj
rizikovÃ© lÃ¡tky, ktorÃ© majÃº
nepriaznivÃ½ vplyv na organizmus človeka. Na Slovensku bol od roku1993
zavedenÃ½
celoplošnÃ½ monitoring obsahu nežiadÃºcich lÃ¡tok, porovnÃ¡vanÃ½ k

platnÃ½m normÃ¡m.
Monitoring pozostÃ¡va z troch podsystÃ©mov – monitoringu spotrebnÃ©ho
koša (sledovanie
kontaminÃ¡cie potravÃn), koordinovanÃ©ho cielenÃ©ho monitoringu
(sledovanie
poľnohospodÃ¡rskej prvovÃ½roby – pÃ´dy, vody, rastlinnej a živočÃšnej
produkcie) a monitoringu
lovnej zveri a rÃ½b.
Najrizikovejšou skupinou lÃ¡tok sÃº ťažkÃ© kovy (Cd, As, Hg, Pb, Ni, Cr) – počet
vzoriek
s nadlimitnou hodnotou sa pohyboval od 0,1 do 1,3%.
V poľnohospodÃ¡rskej prvovÃ½robe sÃº najvÃ¡žnejšÃm problÃ©mom
nadlimitnÃ© koncentrÃ¡cie
dusitanov (12 %), dusičnanov (2,5%), kadmia, fluÃ³ru a niklu (1-1,7%), v prÃpade poľovnej
a voľne žijÃºcej zveri a rÃ½b sÃº problÃ©movÃ© ťažkÃ© kovy (Hg, Pb, Cd, Cr,
Cu, As) a PCB-lÃ¡tky.
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VybranÃ© ukazovatele koncentrÃ¡cie rizikovÃ½ch lÃ¡tok v potravinÃ¡ch sÃº
uvedenÃ© v tabuľke
č.57.
Tab.č. 57 - KoncentrÃ¡cie vybranÃ½ch rizikovÃ½ch lÃ¡tok v potravinÃ¡ch
Potravina - Maxim. povolenÃ¡ PriemernÃ¡ nameranÃ¡ hodnota
rizikovÃ½ prvok koncentrÃ¡cia 1992 1994 1996 1998 1999
mlieko - olovo 0,1 mg.kg-1 0,025 0,021 0,018 0,012 0,0145
mlieko - kadmium 0,01 mg.kg-1 0,0023 0,0019 0,0025 0,0021 0,0022
zemiaky - dusičnany 200 mg.kg-1 * 180,7 167,8 165,4 144,4
Zdroj : ŽivotnÃ© prostredie v SR - vybranÃ© ukazovatele (ŠÃš SR 1994, 1998)
Začiatkom 90-tych rokov bolo uskutočnenÃ© meranie obsahu ťažkÃ½ch kovov
v plÃ¡stovom
peli, orientovanÃ© na najviac environmentÃ¡lne poškodenÃ© oblasti. ZistenÃ©
boli až
niekoľkonÃ¡sobnÃ© prekročenia noriem obsahu Pb, Cr Hg, As, Cd, Zn, Cu najhoršÃmi
oblasťami boli StrednÃ½ Spiš (vÃ½raznÃ© prekročenie vo všetkÃ½ch
ukazovateľoch okrem Zn),
ďalej Sereď, Ružomberok, Žiarska kotlina, HornÃ¡ Nitra, Bratislava, Poprad,
Košice a StrednÃ½
ZemplÃn (AS,Cd).
OsobitnÃ© postavenie medzi negatÃvnymi antropogÃ©nnymi faktormi v
prostredÃ majÃº
MUTAGÃ‰NNE VPLYVY, ktorÃ© poškodzujÃº dedičnosť organizmov. Ich negatÃvne dÃ´sledky
sa nemusia prejaviť hneď, ale až v nasledujÃºcej generÃ¡cii. V znečistenom
prostredÃ sÃº
organizmy vystavenÃ© neustÃ¡lemu pÃ´sobeniu negatÃvnych faktorov z rÃ
´znych zdrojov, ktorÃ©
mÃ´žu pÃ´sobiť ako mutagÃ©ny nielen na samotnÃ© rastliny, ale niekedy aj
na živočÃchy a
človeka. To sa v prvom rade tÃ½ka tÃ½ch lÃ¡tok, ktorÃ© znečisťujÃº životnÃ©
prostredie a vstupujÃº

prostrednÃctvom rastlÃn do potravinovÃ©ho reťazca.
V roku 1998 bola hodnotenÃ¡ miera genotoxickÃ©ho poškodenia prostredia na
vybratÃ½ch
lokalitÃ¡ch v rÃ´znych oblastiach Slovenska (prostrednÃctvom zisťovania
genetickej abortivity v
tetrÃ¡dach C. vulgaris). VÃ½sledky poukazujÃº na všeobecnÃ½ vÃ¡žny
problÃ©m environmentÃ¡lnej
mutagenÃ©zy, a to dokonca aj na chrÃ¡nenÃ½ch a lokÃ¡lne
neznečisťovanÃ½ch lokalitÃ¡ch - na 11
lokalitÃ¡ch z 13 hodnotenÃ½ch bola preukÃ¡zanÃ¡ zvÃ½šenÃ¡ genotoxicita.
VyužitÃm herbÃ¡rovÃ½ch
položiek a metÃ³dy spÃ¤tnÃ©ho biomonitoringu genotoxicity sa jednoznačne
potvrdila vÃ½raznÃ¡
antropogÃ©nna zÃ¡ťaž Ãºzemia Slovenska od štyridsiatych rokov 20. storočia.
Problematika GÃ‰NOVÃ CH MANIPULÃ CIÃ  a GENETICKÃ CH MODIFIKÃ CIÃsa

v
poslednom obdobÃ dostÃ¡va do popredia vo vyspelÃ½ch krajinÃ¡ch najmÃ¤ v
sÃºvislosti s
použÃvanÃm geneticky modifikovanÃ½ch potravÃn. V SR nie je doteraz tÃ¡to
problematika
legislatÃvne upravenÃ¡.
ODPADY predstavujÃº rizikovÃ½ faktor, ktorÃ½ ohrozuje zdravie človeka
najmÃ¤
sprostredkovane v dÃ´sledku kontaminÃ¡cie zložiek životnÃ©ho prostredia
škodlivinami z
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odpadov šÃrenÃ½mi rÃ´znymi transportnÃ½mi cestami (vrÃ¡tane
potravinovÃ©ho reťazca) a
vÃ½nimočne aj priamym fyzickÃ½m kontaktom.
CelkovÃ¡ ročnÃ¡ produkcia odpadov v SR mÃ¡ od roku 1990 klesajÃºcu
tendenciu (pozri
tabuľka č. 58). KÃ½m v roku 1992 vyprodukovali spolu 33,6 mil. t odpadov (z
toho 3,4 mil.t
nebezpečnÃ½ch odpadov a 1,6 mil.t komunÃ¡lneho odpadu), v rokoch 19971998
vyprodukovali 19,8 mil. t a poklesol aj podiel nebezpečnÃ½ch odpadov (1,4-1,5
mil. t).
VzrÃ¡stol len objem komunÃ¡lnych odpadov na 1,7-1,8 mil. ton. Od roku 1996
produkcia
odpadov klesÃ¡ oveľa pomalšie. K poklesu celkovÃ©ho množstva odpadov
prispel Ãºtlm
niektorÃ½ch druhov priemyselnej vÃ½roby, pokles poľnohospodÃ¡rskej
produkcie a prijatie
vyhlÃ¡šky MŽP SR č.19/1996 Z.z. ktorou sa ustanovuje kategorizÃ¡cia odpadov
a vydÃ¡va
KatalÃ³g odpadov, v ktorej došlo k vyradeniu a prekategorizovaniu niektorÃ½ch
odpadov (napr.
vÃ½kopovÃ¡ zemina, slama, hnoj).
Tab.č. 58 - Produkcia odpadov v SR (1992-1998)
Odpady (mil. t) 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
OstatnÃ© 24,6 25,0 22,3 19,5 10,1 10,1 10,1 10,1

ZvlÃ¡štne 9,0 8,0 7,5 6,2 10,1 9,7 9,7 9,5
Z toho: komunÃ¡lne 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,8 1,7 1,7
Z toho: nebezpečnÃ©. 3,4 3,3 3,3 2,5 1,5 1,5 1,4 1,3
Spolu 33,6 33,0 29,8 25,7 20,2 19,8 19,8 19,6
Zdroj: SprÃ¡vy o stave životnÃ©ho prostredia SR 1993-1999(MŽP SR)
NajvÃ¤čšÃmi producentmi odpadu na Slovensku sÃº rezorty pÃ
´dohospodÃ¡rstva
(poľnohospodÃ¡rstvo a lesnÃ© hospodÃ¡rstvo), priemyslu a obce (komunÃ¡lny
odpad).
NajčastejšÃm spÃ´sobom nakladania s odpadom je sklÃ¡dkovanie. Podľa
dokumentu
"Program odpadovÃ©ho hospodÃ¡rstva SR" (POH) bolo v roku 1993
zaevidovanÃ½ch v SR
7204 sklÃ¡dok, z ktorÃ½ch len 335 bolo povolenÃ½ch (4,7%). Až na 128
povolenÃ½ch sklÃ¡dkach
boli uloženÃ© nebezpečnÃ© odpady, pričom na vÃ¤čšine sklÃ¡dok boli
uloženÃ© odpady všetkÃ½ch
kategÃ³riÃ. LokalÃt použitÃ½ch na celom ÃºzemÃ SR na nekontrolovanÃ©
ukladanie odpadov (často
s charakterom smetÃsk) bolo podľa niektorÃ½ch odhadov 8000 - 12000. V roku
1996 (v POH
SR do roku 2000) sa uvÃ¡dza počet sklÃ¡dok s plochou vÃ¤čšou ako 100 m2
5530, z ktorÃ½ch
bolo 538 povolenÃ½ch (9,7%). Z tohto počtu len 102 plne vyhovovalo
technickÃ½m a
legislatÃvnym požiadavkÃ¡m (1,8%), zvyšnÃ½ch 436 malo udelenÃ©
osobitnÃ© podmienky.
V roku 1998 bolo prevÃ¡dzkovanÃ½ch a povolenÃ½ch 568 sklÃ¡dok (cca 10%
celkovÃ©ho počtu),
z ktorÃ½ch 139 vyhovovalo kodifikovanÃ½m technickÃ½m požiadavkÃ¡m (cca
2,5%) a 429 sklÃ¡dok
bolo naďalej prevÃ¡dzkovanÃ½ch za osobitnÃ½ch podmienok. K 31.7.2000 boli
uzatvorenÃ©
sklÃ¡dky s osobitnÃ½mi podmienkami a podľa Ãºdajov MŽP SR bolo k 1.8.2000
v SR povolenÃ©
prevÃ¡dzkovanie 141 sklÃ¡dok odpadu.
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NeriadenÃ© sklÃ¡dky odpadov (opustenÃ© sklÃ¡dky, niektorÃ© využÃvanÃ©
na nelegÃ¡lne ukladanie
odpadu) sÃº predmetom postupnej inventarizÃ¡cie a na zÃ¡klade vÃ½sledkov
posudzovania sÃº
navrhovanÃ© na sanÃ¡ciu a rekultivÃ¡ciu. V rokoch 1992 a 1993 bolo
zaregistrovanÃ½ch viac než
8300 takÃ½chto sklÃ¡dok, v sÃºčasnosti ich je na Slovensku cca 5600.
Riziko spojenÃ© so vznikom nebezpečnÃ½ch a zvlÃ¡štnych odpadov v ÃºzemÃ
zÃ¡visÃ od
Ãºrovne nakladania s tÃ½mto odpadom. Skutočnosťou je, že miesta vÃ½skytu
tÃ½chto odpadov sÃº
identickÃ© s Ãºzemiami klasifikovanÃ½mi v rÃ¡mci environmentÃ¡lnej
regionalizÃ¡cie SR ako
ohrozenÃ© oblasti. SÃºvisÃ to aj s lokalizÃ¡ciou hospodÃ¡rskych aktivÃt, keď v

oblastiach ich
koncentrÃ¡cie je stÃ¡le evidovanÃ½ početnÃ½ vÃ½skyt starÃ½ch
environmentÃ¡lnych zÃ¡ťažÃ, najmÃ¤
neriadenÃ½ch sklÃ¡dok odpadov alebo odkalÃsk, ktorÃ© patria medzi
najvÃ½znamnejšie bodovÃ©
zdroje kontaminÃ¡cie prostredia na ÃºzemÃ Slovenska.
Osobitnou problematikou je nakladanie s odpadmi – všeobecne s vÃ½nimkou
odpadov
z pÃ´dohospodÃ¡rstva je len malÃ½ podiel odpadov využÃvanÃ½. VÃ¤čšina
odpadov je
zneškodňovanÃ¡ sklÃ¡dkovanÃm, menšia časť je spaľovanÃ¡ v spaľovniach.
Podiel využÃvanÃ©ho
zvlÃ¡štneho a nebezpečnÃ©ho odpadu je sÃce pomerne vysokÃ½ (54%), avšak
je to dÃ´sledkom
vysokÃ©ho využÃvania odpadov z chovu zvierat (pri ostatnom odpade je miera
ďalšieho
využitia len cca 10%). V SR sa spaľuje len asi 3,3% z celkovÃ©ho množstva
vzniknutÃ½ch
odpadov, čo neumožňuje využÃvať v potrebnej miere spaľovanie ako proces
termickej Ãºpravy
odpadov zameranÃ½ na redukciu objemu (hmotnosti) odpadu a jeho
detoxikÃ¡ciu pred uloženÃm
na sklÃ¡dku. Z celkovÃ©ho počtu 92 spaľovnÃ (s rÃ´znou kapacitou
spaľovania) v roku 1998 až
68 prekračovalo emisnÃ© limity (73,9%) a len 9 zodpovedalo eurÃ³pskym
predpisom (9,8%).
Zloženie komunÃ¡lnych odpadov sa v ostatnom obdobÃ prakticky nemenÃ a
jeho produkcia
na ÃºzemÃ SR sa pohybuje v rozmedzÃ od cca 150 kg (StarÃ¡ Ľubovňa) do cca
700 kg
(Bratislava - vidiek) na obyvateľa za rok, pričom priemer je 322,6 kg.
Ukazovateľom miery
vyspelosti odpadovÃ©ho hospodÃ¡rstva je aj nakladanie s tÃ½mto odpadom.
Na ÃºzemÃ SR je jeho
využitie veľmi malÃ© - menej ako 10% (8% v roku 1998). Približne desatina
odpadu sa
spaľuje, takmer dve tretiny sÃº zneškodňovanÃ© sklÃ¡dkovanÃm (64,2%). NÃzka je aj Ãºroveň
separovanÃ©ho zberu odpadov - v roku 1998 dosiahlo jeho množstvo 41,976
tis. ton (2,4% z
celkovÃ©ho množstva komunÃ¡lneho odpadu).
V SR sÃº sledovanÃ© a vyhodnocovanÃ© tieto havÃ¡rie a živelnÃ© pohromy:
Povodne sÃº veľmi vÃ¡žnym prÃrodnÃ½m rizikom, ktorÃ© postihuje v
poslednÃ½ch rokoch najmÃ¤
vÃ½chod a sever Slovenska. V roku 1998 bolo pri veľkÃ½ch povodniach v
povodÃ Torysy
usmrtenÃ½ch celkovo 49 osÃ´b. NajvÃ¤čšie škody však zaprÃčinili povodne v
roku 1997.
HavarijnÃ© ohrozenie kvality vÃ´d mÃ´že mať tiež vÃ¡žne zdravotnÃ©
nÃ¡sledky. PozitÃvom je, že
trend havÃ¡riÃ na povrchovÃ½ch tokoch aj zdrojoch podzemnej vody je od roku
1990 klesajÃºci.

KÃ½m v roku 1990 bolo spolu zaznamenanÃ½ch 207 havÃ¡riÃ, v roku 1998 to
bolo už len 117
(56,5%). Požiarovosť mÃ¡ v SR od roku 1992 nebezpečne rastÃºci trend - v
obdobÃ 1992-1998
sa počet požiarov viac ako strojnÃ¡sobil. Počet usmrtenÃ½ch a zranenÃ½ch
osÃ´b však nevykazuje
trend rastu. DopravnÃ¡ nehodovosť mÃ¡ od roku 1996 stÃºpajÃºci trend.
NepriaznivÃ© sÃº najmÃ¤
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nÃ¡sledky na zdravÃ a životoch obyvateľov. Za dva roky do roku 1998 sa počet
usmrtenÃ½ch
osÃ´b zvÃ½šil o takmer 30% a počet zranenÃ½ch o 9%.
VybranÃ© dostupnÃ© ukazovatele z oblasti vÃ½skytu havÃ¡riÃ a živelnÃ½ch
pohrÃ´m sÃº uvedenÃ©
v tabuľke č. 59. Ãšdaje o inÃ½ch druhoch živelnÃ½ch pohrÃ´m (napr.
zemetrasenia, zosuvy,
lavÃny a pod.) nie sÃº štatisticky sledovanÃ©.
Tab.č. 59 - HavÃ¡rie a živelnÃ© pohromy na ÃºzemÃ SR
HavÃ¡rie a živelnÃ© pohromy 1989 1992 1994 1996 1997 1998 1999
usmrtenÃ© osoby pri dopravnÃ½ch
nehodÃ¡ch

545 681 706 566

ZranenÃ© osoby pri dopravnÃ½ch
nehodÃ¡ch

8 279 8 798 8 998 8 012
počet požiarov 2 293 3 908 6 960 9 462 10 607 13 472 9 574
škoda pri požiaroch (tis. Sk) 113 700 245 700 280 971 343 536 930 444 409 449
637 100
usmrtenÃ pri požiaroch 68 38 61 67 54 49
celkovÃ© škody pri povodniach (mil. Sk) 2 000 1 158,1 4 528,6
počet usmrtenÃ½ch osÃ´b pri povodniach 49 3
škody abiot. činiteľov v les. hosp. (tis.
m3)

1 601 1 094 1 485 2 742 2 385 1 141 1 638
počet havÃ¡riÃ na povrch. vodÃ¡ch 163 127 82 71 63 66 61
počet havÃ¡riÃ na podzem. vodÃ¡ch 51 45 39 46 46 51 54
Zdroj: SprÃ¡vy o stave životnÃ©ho prostredia SR 1993-1999 (MŽP SR), ŠtatistickÃ©
ročenky SR

ÃšstrednÃ½mi orgÃ¡nmi štÃ¡tnej sprÃ¡vy v starostlivosti o zdravie a pre
nepriaznivÃ© faktory
životnÃ©ho prostredia sÃº MZ SR, MP SR a MŽP SR. Činnosti zaprÃčiňujÃºce
vznik rizikovÃ½ch
faktorov a ohrozenie zdravia obyvateľov sÃº v gescii rezortov hospodÃ¡rstva
(energetika,
priemysel), dopravy, pÃ´št a telekomunikÃ¡ciÃ (doprava), vÃ½stavby a
regionÃ¡lneho rozvoja
(urbanizÃ¡cia), pÃ´dohospodÃ¡rstva (poľnohospodÃ¡rstvo).
OrgÃ¡nmi zabezpečujÃºcimi miestnu štÃ¡tnu sprÃ¡vu sÃº krajskÃ© Ãºrady a
okresnÃ© Ãºrady
prostrednÃctvom odborov životnÃ©ho prostredia, štÃ¡tni okresnÃ a krajskÃ
hygienici v

sÃºčinnosti s referÃ¡tmi štÃ¡tnych okresnÃ½ch a krajskÃ½ch lekÃ¡rov.
OdbornÃ½m kontrolnÃ½m
orgÃ¡nom na Ãºseku odpadovÃ©ho hospodÃ¡rstva je SlovenskÃ¡ inšpekcia
životnÃ©ho prostredia
so sÃdlom v Bratislave a s piatimi regionÃ¡lnymi inšpektorÃ¡tmi v odpadovom
hospodÃ¡rstve.
OrgÃ¡nmi rastlinnolekÃ¡rskej starostlivosti sÃº aj ÃšstrednÃ½ kontrolnÃ½ a
skÃºšobnÃ½ Ãºstav
poľnohospodÃ¡rsky a LesnÃcky vÃ½skumnÃ½ Ãºstav. ÃšstrednÃ½m orgÃ¡nom
pre oblasť využÃvania
jadrovej energie je Ãšrad jadrovÃ©ho dozoru SR. V rÃ¡mci rezortu MŽP SR sa
odpadovÃ½m
hospodÃ¡rstvom zaoberÃ¡ SAŽP.
KľÃºčovÃ½m predpisom v odpadovom hospodÃ¡rstve je novÃ½ zÃ¡kon o
odpadoch z roku 2001
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HlavnÃ½mi nÃ¡strojmi uplatňovania starostlivosti štÃ¡tu o rizikovÃ© faktory
sÃº na Ãºseku
odpadovÃ©ho hospodÃ¡rstva Programy odpadovÃ©ho hospodÃ¡rstva (štÃ¡tny
program do roku
2005, okresnÃ© a krajskÃ© programy).
V oblasti ochrany proti rizikovÃ½m lÃ¡tkam sÃº dÃ´ležitÃ© zÃ¡kony
upravujÃºce zaobchÃ¡dzanie s
rizikovÃ½mi chemickÃ½mi prÃpravkami a jedmi - napr. ZÃ¡kon NR SR č.
285/1995 Z.z. o
rastlinnolekÃ¡rskej starostlivosti, Nariadenie vlÃ¡dy SSR č. 206/1988 Zb. o
jedoch a
niektorÃ½ch inÃ½ch lÃ¡tkach škodiacich zdraviu v znenÃ neskoršÃch
predpisov, zÃ¡kon NR SR
č. 163/2001 Z.z. o chemickÃ½ch lÃ¡tkach a chemickÃ½ch prÃpravkoch prÃpadne niektorÃ© inÃ©
vyhlÃ¡šky a nariadenia. Tieto predpisy stanovujÃº podmienky postupu a
povinnostÃ subjektov
pri aplikÃ¡cii chemickÃ½ch prÃpravkov.
ZÃ¡kon NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudÃ v znenÃ neskoršÃch
predpisov
definuje ochranu zdravia ako sÃºhrn opatrenÃ spočÃvajÃºcich v
predchÃ¡dzanÃ vzniku a šÃrenia
ochorenÃ, v obmedzovanÃ ich vÃ½skytu, v zlepšovanÃ zdravia prostrednÃctvom starostlivosti o
zdravÃ© životnÃ© podmienky, pracovnÃ© podmienky a zdravÃ½ spÃ´sob
života). ZÃ¡kon ustanovuje
prÃ¡va a povinnosti všetkÃ½ch subjektov, ustanovuje podmienky starostlivosti
o zdravie a
ochrany pred nepriaznivÃ½mi Ãºčinkami chemickÃ½ch lÃ¡tok a prÃpravkov,
ionizujÃºceho žiarenia,
elektromagnetickÃ©ho poľa, hluku a vibrÃ¡ciÃ. K problematike ochrany zdravia
boli vydanÃ©
viacerÃ© ďalšie zÃ¡vÃ¤znÃ© predpisy (najmÃ¤ vyhlÃ¡šky MZ SR).
V sÃºčasnosti je v SR uplatňovanÃ½ NÃ¡rodnÃ½ program environmentÃ¡lneho
hodnotenia a

označovania vÃ½robkov, ktorÃ½ rieši problematiku environmentÃ¡lneho
manažÃ©rstva,
označovania vÃ½robkov a audÃtorstva. PlÃ¡novanÃ© je prijatie zÃ¡kona o
environmentÃ¡lnom
manažÃ©rstve a audÃtorskÃ½ch schÃ©mach a zÃ¡kona o environmentÃ¡lnom
označovanÃ vÃ½robkov
PrÃ¡vna Ãºprava v oblasti využÃvania jadrovej energie, s jadrovÃ½mi
materiÃ¡lmi a
rÃ¡dioaktÃvnymi odpadmi je predmetom zÃ¡kona NR SR č. 130/1998 Z.z. o
mierovom
využÃvanÃ jadrovej energie. K zÃ¡konu bolo vydanÃ½ch v roku 1999 viacero
vykonÃ¡vacÃch
vyhlÃ¡šok, ktorÃ© podrobne upravujÃº podmienky využÃvania jadrovej
energie. ĎalšÃm
predpisom je zÃ¡kon NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v
znenÃ
neskoršÃch predpisov. NovelizÃ¡cia vyhlÃ¡šky ÃšJD o nakladanÃ s rÃ¡dioaktÃvnymi odpadmi a
vyhorelÃ½m jadrovÃ½m palivom č. 190/2000 Z.z. nadobudla Ãºčinnosť
1.7.2000.
Ochranu zdravia obyvateľov pred Ãºčinkami hluku, vibrÃ¡ciÃ a
elektromagnetickÃ©ho
žiarenia upravuje vyhlÃ¡ška MZ SSR č. 14/1977 Zb. o ochrane zdravia pred
nepriaznivÃ½mi
Ãºčinkami hluku a vibrÃ¡ciÃ a vyhlÃ¡ška MZ SR č. 123/1993 Z.z. o ochrane
zdravia pred
nepriaznivÃ½mi Ãºčinkami elektromagnetickÃ©ho poľa. Ochrana zdravia osÃ
´b a majetku pred
požiarmi, povodňami a inÃ½mi mimoriadnymi udalosťami je ustanovenÃ¡ napr.
nariadenÃm
vlÃ¡dy SR č.31/2000 Z.z.
S ochranou zdravÃ½ch životnÃ½ch podmienok a zabezpečovanÃm zdravej
vÃ½živy pre
obyvateľov SR sÃºvisÃ aj problematika ekologickÃ©ho poľnohospodÃ¡rstva a
vÃ½roby
biopotravÃn (prÃ¡vne upravenÃ¡ zÃ¡konom č. 224/1998 Z.z. o ekologickom
poľnohospodÃ¡rstve a
vÃ½robe biopotravÃn, zÃ¡konom NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinÃ¡ch v
znenÃ zÃ¡kona NR SR č.
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290/1996 Z.z.), problematika biotechnolÃ³giÃ všeobecne (napr. pripravovanÃ©
zÃ¡kony o
ochrane genetickÃ½ch zdrojov a zdrojov rastlÃn pre potravinÃ¡rsku vÃ½robu a
poľnohospodÃ¡rstvo
a zÃ¡kon o šľachtenÃ rastlÃn), ako aj problematika veterinÃ¡rnej starostlivosti
(ZÃ¡kon č. 337/1998
Z.z. o veterinÃ¡rnej starostlivosti v znenÃ zÃ¡kona č. 70/2000 Z.z.).
KľÃºčovÃ½m je aj
PotravinovÃ½ kÃ³dex SR (vÃ½nos MP SR a MZ SR). OsobitnÃ½m problÃ©mom
sÃº genetickÃ©
modifikÃ¡cie organizmov. Pripravuje sa prijatie zÃ¡kona o geneticky

modifikovanÃ½ch
organizmoch .
Problematikou environmentÃ¡lnych rizikovÃ½ch faktorov sa zaoberÃ¡ viacej
kapitol Agendy
21 - kapitoly 6 (programovÃ¡ oblasť E), 7 (programovÃ© oblasti D,F) a kapitoly
19-21.
EnvironmentÃ¡lne rizikovÃ© faktory patria medzi hlavnÃ© nepriaznivÃ©
faktory vplÃ½vajÃºce na
nevyhovujÃºci zdravotnÃ½ stav obyvateľov Slovenska. SÃºčasnÃ½ stav a
doterajšÃ vÃ½voj
zdravotnÃ©ho stavu obyvateľov SR je charakterizovanÃ½ v rÃ¡mci sociÃ¡lneho
aspektu NSTUR.
Staršie vÃ½skumy založenÃ© na porovnÃ¡vanÃ zdravotnÃ©ho stavu
obyvateľstva (najmÃ¤ detskej
populÃ¡cie) v najviac znečistenÃ½ch oblastiach Slovenska s obyvateľmi relatÃvne mÃ¡lo
zaťaženÃ½ch oblastÃ potvrdili horšiu situÃ¡ciu v ohrozenÃ½ch regiÃ³noch. U
detÃ mali najvÃ¤čšÃ
vÃ½skyt ochorenia dÃ½chacÃch ciest a alergiÃ, nasledovali ochorenia
trÃ¡viacej sÃºstavy, choroby
nervovej sÃºstavy a zmyslovÃ½ch Ãºstrojov a ochorenia kože a podkožnÃ©ho
tkaniva.
VÃ½voj hlavnÃ½ch environmentÃ¡lnych rizikovÃ½ch faktorov je v uplynulom
desaťročÃ
nejednoznačnÃ½. Po roku 1990 nastal Ãºtlm nešetrnÃ½ch veľkovÃ½robnÃ½ch
technolÃ³giÃ v
priemysle, poľnohospodÃ¡rstve a lesnom hospodÃ¡rstve, podstatne sa zvÃ½šila
technologickÃ¡
Ãºroveň hospodÃ¡rstva, zdokonalila sa legislatÃva a kontrola rizikovÃ½ch
prvkov, čo vytvorilo
predpoklady na znÃženie vÃ½skytu rizikovÃ½ch faktorov. Na druhej strane sa
však tlak na
prÃrodnÃ© zdroje a s tÃ½m sÃºvisiaca odozva negatÃvnych faktorov do určitej
miery zvyšuje
(najmÃ¤ v sÃºvislosti s urbanizÃ¡ciou a koncentrÃ¡ciou obyvateľov,
zrÃ½chlenou automobilizÃ¡ciou
a pod.) a rovnako sa zvyšuje riziko vÃ½skytu prÃrodnÃ½ch katastrÃ´f a
hazardov.
Zlepšenie nastalo najmÃ¤ v oblasti produkcie odpadov a nakladania s nimi, i
keď
Ãºroveň ich ďalšieho využÃvania a zneškodňovania u nÃ¡s je v porovnanÃ s
vyspelÃ½mi krajinami
stÃ¡le nedostatočnÃ¡. Zvyšuje sa bezpečnosť jadrovÃ½ch zariadenÃ. Mierne sa
zlepšuje kvalita
potravÃn a pitnej vody vzhľadom k vÃ½skytu rizikovÃ½ch prvkov.
Zhoršenie naopak nastÃ¡va vo frekvencii vÃ½skytu a v dÃ´sledkoch prÃrodnÃ½ch katastrÃ´f,
čo je možnÃ© dokumentovať na prudkom raste požiarovosti a na vÃ½skyte
katastrofickÃ½ch
povodnÃ v rokoch 1997-1998. ZvÃ½šenÃ¡ urbanizÃ¡cia a rastÃºci počet
automobilov je prÃčinou
nÃ¡rastu počtu dopravnÃ½ch nehÃ´d a počtu zranenÃ½ch a usmrtenÃ½ch osÃ

´b.
Určitou hrozbou do budÃºcnosti ostÃ¡va problematika environmentÃ¡lnej
mutagenÃ©zy a
genetickÃ½ch manipulÃ¡ciÃ, ako aj nepriaznivÃ© dopady globÃ¡lnej klimatickej
zmeny na človeka
(očakÃ¡vanÃ¡ zvÃ½šenÃ¡ chorobnosť a Ãºmrtnosť, možnÃ½ prenos
infekčnÃ½ch chorÃ´b a i.).
Na zÃ¡klade environmentÃ¡lnej regionalizÃ¡cie Slovenska je možnÃ©
konštatovať, že
v sÃºčasnosti žije v narušenom prostredÃ cca 37% obyvateľstva Slovenska,
pričom takmer
štvrtina obyvateľov (23%) žije v silno narušenom prostredÃ (pozri
nasledovnÃ¡ kapitola).
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MinimalizÃ¡cia vÃ½skytu rizikovÃ½ch faktorov životnÃ©ho prostredia
obyvateľov Slovenska je
jednÃ½m z dÃ´ležitÃ½ch predpokladov TUR celej spoločnosti. AntropogÃ©nne
rizikovÃ© faktory
je možnÃ© eliminovať dÃ´slednÃ½m uplatňovanÃm modernÃ½ch
technolÃ³giÃ a
environmentÃ¡lneho prÃ¡va vo všetkÃ½ch oblastiach hospodÃ¡rstva, vÃ½skyt
prÃrodnÃ½ch
rizikovÃ½ch faktorov je potrebnÃ© predvÃdať a ich riziko znižovať formou
usmerňovania
hospodÃ¡rskych a urbanizačnÃ½ch aktivÃt smerom k trvalo udržateľnÃ©mu
využÃvaniu prÃrodnÃ½ch
zdrojov, k čomu smeruje tzv. ekologizÃ¡cia hospodÃ¡renia v krajine.

5.8. PrÃroda a krajina, jej ochrana a tvorba

SR ležÃ v miernom podnebnom pÃ¡sme severnej zemskej pologule, v
prechodnom
kontinentÃ¡lnom podnebÃ. ZÃ¡kladnÃ½m predpokladom formovania prÃrodnÃ½ch podmienok je
vzhľadom k malej veľkosti Ãºzemia veľmi pestrÃ¡ geologickÃ¡ stavba Ãºzemia a
morfolÃ³gia
terÃ©nu, podmieňujÃºca vznik rozdielnych geografickÃ½ch typov krajiny, na
ktorÃ© sÃº viazanÃ©
rÃ´zne sÃdelno - hospodÃ¡rske štruktÃºry. Orientačne možno Ãºzemie SR
rozdeliť na 5 zÃ¡kladnÃ½ch
prÃrodnÃ½ch krajinnÃ½ch typov – nÃžinnÃ¡, kotlinovÃ¡, prÃhorskÃ¡, horskÃ¡ a
vysokohorskÃ¡. KaždÃ½
typ krajiny je charakteristickÃ½ špecifickÃ½mi vlastnosťami prÃrodnÃ©ho
prostredia,
podmieňujÃºcimi Ãºnosnosť (stabilitu) krajiny vzhľadom k vonkajšÃm vplyvom
a zÃ¡roveň
produktivitu (potenciÃ¡l) krajiny z hľadiska rÃ´znych typov využitia. VyužÃvanie
krajiny
v sÃºlade s tÃ½mito dvomi hlavnÃ½mi faktormi je zÃ¡kladom TUR prÃrodnÃ½ch zdrojov a krajiny.
KrajinnÃ¡ štruktÃºra predstavuje aktuÃ¡lne využitie krajiny človekom, vyjadruje
stupeň
vplyvu (antropogÃ©nneho tlaku) na prÃrodnÃº štruktÃºru krajiny. Využitie

krajiny je možnÃ©
vyjadriť v niekoľkÃ½ch hlavnÃ½ch skupinÃ¡ch – najčastejšie sa jednÃ¡ o
urbanizovanÃº,
poľnohospodÃ¡rsku, lesohospodÃ¡rsku a nevyužÃvanÃº krajinu. Na zÃ¡klade
analÃ½zy satelitnÃ½ch
snÃmok zo začiatku 90-tych rokov (roky 1989-1992) je možnÃ©
charakterizovať stav vyžÃvania
krajiny Slovenska. UrbanizovanÃ¡ krajina, charakteristickÃ¡ prevahou
antropogÃ©nne
vzniknutÃ½ch prvkov prostredia, zaberala na ÃºzemÃ SR 5,6% plochy. IntenzÃvne využÃvanÃ¡
poľnohospodÃ¡rska krajina zaberala 50,5% plochy, pričom 34,2% tvorila
ornÃ¡ pÃ´da. ZalesnenÃ©
Ãºzemia tvorili 43,9% plochy, pričom sÃºvislÃ© lesy zaberali 39,4% Ãºzemia a
približne 4%
Ãºzemia boli tvorenÃ© prechodnÃ½mi (sukcesnÃ½mi) štÃ¡diami TTP.
KrajinnÃ¡ štruktÃºra je štatisticky vyhodnotenÃ¡ aj evidenciou druhov
pozemkov. Na
ÃºzemÃ SR bolo k 21.12.1998 evidovanÃ© nasledovnÃ© zastÃºpenie
jednotlivÃ½ch druhov
pozemkov: poľnohospodÃ¡rska pÃ´da 49,83% (z toho ornÃ¡ pÃ´da 29,96%,
chmeľnice 0,02%,
vinice 0,58%, zÃ¡hrady 1,59%, ovocnÃ© sady 0,39%, trvalÃ© trÃ¡vne porasty
17,30%), lesnÃ©
pozemky 40,75%, vodnÃ© plochy 1,90%, zastavanÃ© plochy 4,45% a
ostatnÃ© plochy 3,06%.
VÃ¤čšina javov negatÃvne vplÃ½vajÃºcich na kvalitu krajiny je prejavom
konkrÃ©tnych
urbanizačnÃ½ch a hospodÃ¡rskych aktivÃt človeka. SÃºhrnnÃ© pÃ´sobenie
negatÃvnych faktorov na
stav krajiny a jej zložiek je možnÃ© vyjadriť napr. pomocou tzv. ÃºzemnÃ©ho
systÃ©mu
stresovÃ½ch faktorov v krajine, ktorÃ½ vymedzuje zÃ¡kladnÃ© prvky
poškodenia a ohrozenia
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krajiny formou jadrovÃ½ch, lÃniovÃ½ch a veľkoplošnÃ½ch prvkov pÃ´sobenia
stresovÃ½ch faktorov,
pričom rozlišuje tri stupne intenzity pÃ´sobenia (silnÃ¡, strednÃ¡, slabÃ¡).
StresovÃ½mi faktormi negatÃvne vplÃ½vajÃºcimi na životnÃ© prostredie,
ekologickÃº kvalitu
(stabilitu) a biodiverzitu sÃº najmÃ¤ urbanizÃ¡cia a sprievodnÃ© aktivity,
priemyselnÃ¡ činnosť
(najmÃ¤ energetika a ťažkÃ½ priemysel), doprava, intenzÃvne
poľnohospodÃ¡rstvo, lesnÃ©
hospodÃ¡rstvo, rekreÃ¡cia a cestovnÃ½ ruch.
Pod termÃnom kvalita krajiny rozumieme celopriestorovÃ½ systÃ©m
krajinnÃ½ch segmentov
charakteristickÃ½ rÃ´znou Ãºrovňou antropogÃ©nneho ovplyvnenia
jednotlivÃ½ch zložiek a Ãºrovňou
životnÃ©ho prostredia. Kvalita Ãºzemia je danÃ¡ synergickÃ½m pÃ´sobenÃm
ekologicky a

environmentÃ¡lne pozitÃvnych a negatÃvnych faktorov. Ide najmÃ¤ o relatÃvne
zhodnotenie
pÃ´sobenia jednotlivÃ½ch faktorov a stavu zÃ¡kladnÃ½ch zložiek prostredia –
geologickÃ©ho
podložia, pÃ´dy, vody, ovzdušia, bioty a sprostredkovane životnÃ©ho
prostredia človeka.
V predošlom obdobÃ boli na ÃºzemÃ ČSFR vymedzenÃ© oblasti podľa tzv.
Ãºrovne životnÃ©ho
prostredia, ktorÃ© boli vyčlenenÃ© na zÃ¡klade hygienickej, krajinÃ¡rskej a
urbanistickej
vhodnosti prostredia. V roku 1992 v I+II. triede Ãºrovne ŽP žilo 45% obyvateľov
SR, v III.
triede 14%, v IV. triede 26% a v V. triede 15% obyvateľov.
InštitucionÃ¡lne zabezpečenie ochrany prÃrody, krajiny a ÃºzemnÃ©ho rozvoja
je vÃ½znamnou
oblasťou, pretože prÃ¡vne zastrešuje dve kľÃºčovÃ© aktivity - ochranu Ãºzemia
(prÃrody a krajiny)
a jeho rozvoj (stavebnÃº činnosť a rozvojovÃ© aktivity), a to na všetkÃ½ch
Ãºrovniach (obec,
regiÃ³n, štÃ¡t). KompetentnÃ½m ÃºstrednÃ½m orgÃ¡nom štÃ¡tnej sprÃ¡vy je
MŽP SR. Od roku 1999 je
regionÃ¡lny rozvoj v gescii MVRR SR.
OrgÃ¡nmi zabezpečujÃºcimi miestnu štÃ¡tnu sprÃ¡vu sÃº krajskÃ© Ãºrady a
okresnÃ© Ãºrady
(prostrednÃctvom odborov životnÃ©ho prostredia), prÃpadne obce. S
Ãºčinnosťou od 15.7.2000
bola vytvorenÃ¡ ŠtÃ¡tna ochrana prÃrody SR ako odbornÃ¡ organizÃ¡cia,
ktorÃ¡ by postupne mala
prevziať niektorÃ© kompetencie vo vÃ½kone štÃ¡tnej sprÃ¡vy . PrierezovÃ©
poslanie mÃ¡ SAŽP.
OdbornÃ½m kontrolnÃ½m orgÃ¡nom na Ãºseku ochrany prÃrody je
SlovenskÃ¡ inšpekcia
životnÃ©ho prostredia so sÃdlom v Bratislave a štyrmi regionÃ¡lnymi
inšpektorÃ¡tmi ochrany
prÃrody.
Ochrana Ãºzemia je prÃ¡vne vymedzenÃ¡ zÃ¡konom NR SR č. 287/1994 Z.z. o
ochrane
prÃrody a krajiny v znenÃ zÃ¡kona NR SR č. 222/1996 Z.z. Ãščelom zÃ¡kona je
podľa Â§ 1
"...prispieť k zachovaniu rozmanitosti podmienok a foriem života na Zemi,
utvÃ¡rať podmienky
na trvalÃ© udržiavanie, obnovovanie a racionÃ¡lne využÃvanie prÃrodnÃ½ch
zdrojov, zÃ¡chranu
prÃrodnÃ©ho dedičstva, charakteristickÃ©ho vzhľadu krajiny a na dosiahnutie
a udržanie
ekologickej stability..." UstanovenÃ© sÃº podmienky všeobecnej i osobitnej
ochrany prÃrody a
krajiny. DefinovanÃ¡ je ÃºzemnÃ¡ ochrana (osobitnÃ¡ ochrana ÃºzemÃ v II.-V.
stupni ochrany),
druhovÃ¡ ochrana (rastliny, živočÃchy, nerasty a skameneliny), ochrana drevÃn
a vÃ½znamnÃ½ch
stromov.
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Tab. č. 60 - VÃ½voj chrÃ¡nenÃ½ch ÃºzemÃ prÃrody v SR
KategÃ³ria
CHÃš
1990 1991 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
NP počet
ha
5
199
5
199
5
199
5
199
5
199
7
243
7
243
7
243
7
243

724
724
724
724
724
219
219
219
219

CHKO počet
ha
16
660
16
660
16
660
16
660
16
660
15
598
16
610
16
610
16
623

493
493
493
493
493
585
869
068
170

PR počet
ha
332
48 341
369
84 081
448
90 988
559
92 674
561
92 863
575
96 007
584
96 265
584
96 266
593
96 694

PP počet
ha
392
10 600
405
10 626

453
11 020
248
1 370
254
1 347
259
1 432
262
1 489
276
1 443
279
1 492

CHA počet
ha
172
8 780
174
4 275
174
4 398
175
4 841
260
4 992
264
5 362

zdroj: ŠtatistickÃ¡ ročenka SR (1995, 1999)
Tab. č. 61 - Prehľad chrÃ¡nenÃ½ch ÃºzemÃ v SR podľa kategÃ³riÃ (2000)
KategÃ³ria Počet VÃ½mera
(ha)
%SR VÃ½mera OP (ha) Stupeň
ochrany
ChrÃ¡nenÃ¡ krajinnÃ¡ oblasť 16 623 170 12,71 0 II.
NÃ¡rodnÃ½ park 7 243 219 4,96 238 124 III.
ChrÃ¡nenÃ½ areÃ¡l 264 5 362 0,11 2 263 IV.
PrÃrodnÃ¡ rezervÃ¡cia 361 11 912 0,24 325 V.
NÃ¡rodnÃ¡ prÃrodnÃ¡ rezervÃ¡cia 232 84 782 1,73 3 162 V.
PrÃrodnÃ¡ pamiatka 228 1 437 0,03 233 V.
NÃ¡rodnÃ¡ prÃrodnÃ¡ pamiatka 51 55 0,001 27 V.
HlavnÃ½mi nÃ¡strojmi uplatňovania ochrany prÃrody a krajiny v praxi by mali
byť (podľa
ZÃ¡kona NR SR č. 287/1994 Z.z.) Programy starostlivosti o prÃrodu a krajinu,
Programy
zÃ¡chrany osobitne chrÃ¡nenÃ½ch častÃ prÃrody a krajiny, ÃšzemnÃ©
priemety ochrany
prÃrody a krajiny a Dokumenty ÃºzemnÃ©ho systÃ©mu ekologickej stability.
ZÃ¡konom NR SR č. 287/1994 Z.z. o ochrane prÃrody a krajiny sa zabezpečila
celoplošnÃ¡ ochrana prÃrody a krajiny diferencovane v 5 stupňoch ochrany.
ZÃ¡konom
a nÃ¡slednÃ½mi predpismi boli zrušenÃ© ochrannÃ© pÃ¡sma CHKO, zaviedli
sa novÃ© kategÃ³rie
chrÃ¡nenÃ½ch ÃºzemÃ a bola vykonanÃ¡ prekategorizÃ¡cia chrÃ¡nenÃ½ch
ÃºzemÃ podľa novÃ©ho
systÃ©mu.
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Tab. č. 62 - NÃ¡rodnÃ© parky a chrÃ¡nenÃ© krajinnÃ© oblasti (2000)
NÃ¡rodnÃ© parky VyhlÃ¡senie VÃ½mera (ha) VÃ½mera OP (ha)
1. TatranskÃ½ NP 18. 12. 1948 74 111 36 574

2. PieninskÃ½ NP 16. 1. 1967 3 750 22 444
3. NP NÃzke Tatry 14. 6. 1978 72 842 110 162
4. NP SlovenskÃ½ raj 18. 1. 1988 19 763 13 011
5. NP MalÃ¡ Fatra 18. 1. 1988 22 630 23 262
6. NP Poloniny 23. 9. 1997 29 805 10 973
7. NP MurÃ¡nska planina 23. 9. 1997 20 318 21 698
ChrÃ¡nenÃ© krajinnÃ© oblasti VyhlÃ¡senie VÃ½mera (ha)
1. CHKO SlovenskÃ½ kras 31. 8. 1973 36 166
2. CHKO VeľkÃ¡ Fatra 28. 12. 1973 60 610
3. CHKO Vihorlat 28. 12. 1973 17 485
4. CHKO MalÃ© Karpaty 5. 5. 1976 65 504
5. CHKO VÃ½chodnÃ© Karpaty 1. 9. 1977 26 032
6. CHKO HornÃ¡ Orava 12. 7. 1979 70 333
7. CHKO Biele Karpaty 12. 7. 1979 43 519
8. CHKO ŠtiavnickÃ© vrchy 22. 9. 1979 77 630
9. CHKO Poľana 12. 8. 1981 20 079
10. CHKO Kysuce 23. 5. 1984 65 462
11. CHKO Ponitrie 24. 6. 1985 37 665
12. CHKO ZÃ¡horie 9. 11. 1988 27 522
13. CHKO StrÃ¡žovskÃ© vrchy 27. 1. 1989 30 979
14. CHKO CerovÃ¡ vrchovina 10. 10. 1989 16 280
15. CHKO Latorica 25. 6. 1990 15 620
16. CHKO DunajskÃ© luhy 3. 3. 1998 12 284
Zdroj: MŽP SR 2000
Tab. č. 63 - Ochrana krajiny podľa stupňov ochrany (2000)
I. stupeň 3 690 357 ha 75,26%
II. stupeň 861 294 ha 17,56%
III. stupeň 245 482 ha 5,01%
IV. stupeň 9 109 ha 0,19%
V. stupeň 98 186 ha 2,00%
Zdroj: MŽP SR 2000
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Podľa NEAP II. by sa mali v roku 2001 prekategorizovať z CHKO na NP
VeľkÃ¡ Fatra a
SlovenskÃ½ kras a mali by sa vyhlÃ¡siť novÃ© chrÃ¡nenÃ© Ãºzemia v III.
stupni (ChočskÃ½ nÃ¡rodnÃ½
park) a v II. stupni (CHKO Čergov, CHKO KrupinskÃ¡ planina, StolickÃ© vrchy).
JedinÃ½m objektom na ÃºzemÃ SR zaradenÃ½m do Zoznamu svetovÃ©ho prÃrodnÃ©ho
dedičstva sÃº od roku 1995 Jaskyne SlovenskÃ©ho a AggtelekskÃ©ho krasu.
BilaterÃ¡lny objekt
svetovÃ©ho dedičstva dnes tvorÃ 22 jaskÃ½ň a priepastÃ ako reprezentatÃvny
vÃ½ber z asi 1000
jaskÃ½ň a priepastÃ tohto krasovÃ©ho Ãºzemia. Na slovenskej strane ide o 12
jaskÃ½ň a priepastÃ
(nÃ¡rodnÃ© prÃrodnÃ© pamiatky). Ide o ochranu podľa medzinÃ¡rodnÃ©ho
prÃ¡va s najvyššou
prioritou vo svete. V roku 2000 VÃ½bor svetovÃ©ho dedičstva na zasadnutÃ v
austrÃ¡lskom
Cairns zaradil do Zoznamu aj DobšinskÃº ľadovÃº jaskyňu so Stratenskou
jaskyňou.

RamsarskÃ½ dohovor - v zmysle Dohovoru o mokradiach majÃºcich
medzinÃ¡rodnÃ½
vÃ½znam, predovšetkÃ½m ako biotopy vodnÃ©ho vtÃ¡ctva (v SR od 2. jÃºla
1990), je na ÃºzemÃ
Slovenska zaradenÃ½ch do systÃ©mu medzinÃ¡rodne vÃ½znamnÃ½ch
mokradÃ 12 lokalÃt: NPR ŠÃºr,
NPR ParÃžske močiare, NPR SennÃ© - RybnÃky, Niva Moravy (CHKO ZÃ¡horie),
Latorica
(CHKO Latorica), DunajskÃ© luhy (CHKO DunajskÃ© luhy), Mokrade Turca,
Mokrade
Oravskej kotliny, Rieka Orava a jej prÃtoky, AlÃºvium Rudavy, Poiplie a Domica
– Baradla..
NÃ¡vrh na vyhlÃ¡senie je pre 2 lokality - AlÃºvium Tisy a TrilaterÃ¡lne Ãºzemie
Pomoravie.
BiosfÃ©rickÃ© rezervÃ¡cie - zo Slovenska boli do siete biosfÃ©rickÃ½ch
rezervÃ¡ciÃ Programu
UNESCO ”Človek a biosfÃ©ra” (MaB) zahrnutÃ© 4 Ãºzemia: SlovenskÃ½ kras
(1977), Poľana
(1990), VÃ½chodnÃ© Karpaty (1992) a VysokÃ© Tatry (1992). I keď
biosfÃ©rickÃ© rezervÃ¡cie nie sÃº
kategÃ³riou chrÃ¡nenÃ©ho Ãºzemia podľa zÃ¡kona, ani podľa
medzinÃ¡rodnÃ©ho dohovoru, tvoria
vÃ½znamnÃº zÃ¡kladňu pre rozvoj vedy a prezentÃ¡ciu ochrany prÃrody v
zahraničÃ.
EurÃ³psky diplom Rady EurÃ³py v roku 1998 obdržali 2 lokality: NPR
DobročskÃ½ prales a
NP Poloniny. Cenu EUROSITE (za podporu starostlivosti o prÃrodu, najmÃ¤ na
medzinÃ¡rodnej Ãºrovni) obdržala 1 lokalita: CHKO Poľana (1999).
V zmysle ZÃ¡kona NR SR č. 287/1994 Z. z. o ochrane prÃrody a krajiny sa za
ÃºzemnÃ½
systÃ©m ekologickej stability (ÃšSES) považuje takÃ¡
”celopriestorovÃ¡ štruktÃºra navzÃ¡jom
prepojenÃ½ch ekosystÃ©mov, ich zložiek a prvkov, ktorÃ¡ zabezpečuje
rozmanitosť podmienok a
foriem života v krajine”. ZÃ¡klad tohoto systÃ©mu predstavujÃº biocentrÃ¡ a
biokoridory
nadregionÃ¡lneho, regionÃ¡lneho alebo miestneho vÃ½znamu. ÃšSES pomÃ¡ha
napĺňať stratÃ©giu
trvalej udržateľnosti.
UznesenÃm z 29.4.1992 schvÃ¡lila vlÃ¡dy SR Generel nadregionÃ¡lneho ÃšSES
pre Ãºzemie
Slovenska na nÃ¡vrh MŽP SR. Generel doposiaľ predstavuje zÃ¡kladnÃ½ a
vÃ½chodiskovÃ½
dokument pre zabezpečenie ekologickej stability a ochrany biodiverzity v SR a
je zÃ¡vÃ¤znÃ½m
podkladom pre spracovanie nižšÃch stupňov ÃšSES. Podľa Generelu bolo na
Slovensku
vyčlenenÃ½ch 87 biocentier rÃ´znej hierarchie (biosfÃ©rickÃ½, provinciÃ¡lny,
nadregionÃ¡lny
vÃ½znam) zaberajÃºcich plochu cca 271.600 ha (5,54% rozlohy SR) s celkovou
plochou
jadrovÃ½ch ÃºzemÃ cca 73.750 ha (1,50% rozlohy SR). 79 biocentier bolo

označenÃ½ch ako
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reprezentatÃvne, 8 ako unikÃ¡tne (Turiec, ČenkovskÃ¡ lesostep, DrevenÃk,
ZemplÃnske vrchy,
Kopčianske slanisko, Burda, Bielska skala a ParÃžske močiare).
VymedzenÃ¡ bola aj sieť
nadregionÃ¡lnych biokoridorov (cca 2700 km) - hlavnÃ© biokoridory sa v rÃ
´znej šÃrke tiahnÃº
najmÃ¤ dolinami vÃ¤čšÃch riek, pohoriami alebo v kontaktnej zÃ³ne pohorienÃžina. Vyčlenili sa
aj vÃ½znamnÃ© uzly (križovatky) biokoridorov, ktorÃ© si vyžiadajÃº ochranu v
rÃ¡mci biocentier
regionÃ¡lneho a miestneho vÃ½znamu.
Generel vymedzil aj celky a oblasti dezertifikovanÃ©, degradovanÃ© až
devastovanÃ©, ktorÃ©
nepriamo vplÃ½vajÃº na ekologickÃº stabilitu a život organizmov vrÃ¡tane
človeka, a v ktorÃ½ch je
potrebnÃ© eliminovať devastačnÃ© činitele, zastaviť dezertifikÃ¡ciu,
uskutočňovať revitalizÃ¡ciu a
celkovÃ© oživenie krajiny. Ide o Ãºzemia odlesňovanÃ©, značne pozmenenÃ©
až Ãºplne
zdevastovanÃ© človekom, ktorÃ© vÃ½razne znižujÃº produkčnÃº schopnosť
krajiny.
V roku 1993-1995 bolo spracovanÃ½ch 38 bÃ½valÃ½ch okresov SR na Ãºrovni
RegionÃ¡lnych
ÃšSES, ktorÃ© slÃºžili hlavne ako vÃ½znamnÃ© podklady pre
ÃºzemnoplÃ¡novaciu dokumentÃ¡ciu.
RÃšSES spolu s Generelom sa uplatnili aj pri nÃ¡vrhu NÃ¡rodnej ekologickej
siete
Slovenska – NECONET (1996), spracovanej ako sÃºčasť EurÃ³pskej ekologickej
siete.
V NECONET sa navrhlo 35 jadrovÃ½ch ÃºzemÃ ekologickej siete eurÃ³pskeho
vÃ½znamu o
vÃ½mere 507 240 ha (10,34% rozlohy SR) a 35 jadrovÃ½ch ÃºzemÃ
ekologickej siete nÃ¡rodnÃ©ho
vÃ½znamu o vÃ½mere 215 890 ha (4,4% rozlohy SR). JadrovÃ© Ãºzemia
eurÃ³pskeho a nÃ¡rodnÃ©ho
vÃ½znamu zaberajÃº 14,44% rozlohy SR. V NECONET došlo k prehodnoteniu
niektorÃ½ch
ekosystÃ©mov oproti Generelu.
ÃšzemnÃ© plÃ¡novanie, ako zÃ¡kladnÃ½ nÃ¡stroj štÃ¡tnej environmentÃ¡lnej
politiky uvÃ¡dza
kapitola 2.2.5.
VeľkÃ½ vÃ½znam v regulovanÃ vÃ½robnÃ½ch a rozvojovÃ½ch aktivÃt mÃ¡ aj
zÃ¡kon NR SR č.
127/1994 Z.z. o posudzovanÃ vplyvov na životnÃ© prostredie (EIA) v znenÃ
zÃ¡kona č.
391/2000 Z.z., ktorÃ½ je nÃ¡strojom na komplexnÃ© posudzovanie
pripravovanÃ½ch stavieb,
zariadenÃ a inÃ½ch činnostÃ, ale aj rozvojovÃ½ch koncepciÃ a prÃ¡vnych
predpisov z hľadiska ich

predpokladanÃ©ho vplyvu na životnÃ© prostredie.
Problematikou využÃvania, ochrany a tvorby krajiny sa Agenda 21 zaoberÃ¡ v
kapitole 7
(programovÃ© oblasti C,F) a kapitole10.
Krajina je časovo-priestorovÃ½m systÃ©mom integrujÃºcim zÃ¡kladnÃ© zložky
(prÃrodnÃ© a
antropogÃ©nne), a vzťahy medzi zložkami a okolÃm systÃ©mu - javy a
procesy pÃ´sobiace na
všetkÃ½ch priestorovÃ½ch a časovÃ½ch Ãºrovniach. Kvalitu krajiny
(životnÃ©ho prostredia) treba
preto chÃ¡pať ako dÃ´sledok integrovanÃ©ho pÃ´sobenia tÃ½chto javov a
procesov a ako
dÃ´ležitÃ½ ukazovateľ TUR vyjadrujÃºci reakciu prÃrodnÃ½ch faktorov na
dlhodobÃ© pÃ´sobenie
človeka v ÃºzemÃ.
V kontexte TUR sa prejavujÃº najviac (okrem kvality jednotlivÃ½ch zložiek ŽP
hodnotenÃ½ch
v predchÃ¡dzajÃºcich kapitolÃ¡ch) dva faktory vÃ½voja krajiny:
• zmeny priestorovej štruktÃºry krajiny (vÃ½voj krajinnej štruktÃºry)
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• zmeny kvality krajiny – celkovÃ¡ kvalita životnÃ©ho prostredia ako
integrovanÃ½ ukazovateľ
kvality jednotlivÃ½ch zložiek.
Zmeny priestorovej štruktÃºry krajiny je potrebnÃ© hodnotiť v historickom
kontexte.
VegetÃ¡ciu na Slovensku by bez pÃ´sobenia človeka tvorili predovšetkÃ½m
lesnÃ© ekosystÃ©my (na
viac ako 90% Ãºzemia). Z dlhodobÃ©ho hľadiska je pre SR (podobne ako pre
celÃº eurÃ³psku
klimatickÃº zÃ³nu mierneho pÃ¡sma) charakteristickÃ© rozširovanie
poľnohospodÃ¡rskeho
využÃvania Ãºzemia na Ãºkor lesov. Trend ubÃºdania lesov a pribÃºdania
poľnohospodÃ¡rsky
využÃvanÃ½ch plÃ´ch sa u nÃ¡s zastavil približne pred 50 rokmi. SÃºčasnÃ©
trendy zmien vo využitÃ
krajiny možno charakterizovať nÃ¡rastom urbanizovanÃ½ch plÃ´ch (najmÃ¤ sÃdelnej zÃ¡stavby,
vÃ½robnÃ½ch a dopravnÃ½ch areÃ¡lov), znižovanÃm vÃ½mery
poľnohospodÃ¡rskej pÃ´dy a mierne
rastÃºcou vÃ½merou lesnej pÃ´dy.
Vzhľadom k veľmi krÃ¡tkemu obdobiu sÃºhrnnÃ©ho hodnotenia kvality krajiny
(a najmÃ¤
neexistencii jednotnÃ©ho metodickÃ©ho rÃ¡mca) nemožno trendy vo vÃ½voji
tohto ukazovateľa
presnejšie odhadnÃºť. V sÃºčasnosti použÃvanÃ¡ koncepcia environmentÃ¡lnej
regionalizÃ¡cie
Ãºzemia Slovenska by mala vychÃ¡dzať z komplexnÃ©ho hodnotenia
kumulatÃvneho pÃ´sobenia
viacerÃ½ch negatÃvnych faktorov. Podľa tejto regionalizÃ¡cie je možnÃ©
približne 72% Ãºzemia
Slovenska charakterizovať ako prostredie vysokej Ãºrovne, resp. vyhovujÃºce.

Avšak asi 12%
Ãºzemia je narušenÃ© až silno narušenÃ© nepriaznivÃ½mi vplyvmi
antropogÃ©nnych aktivÃt .
Ďalšie sledovanie vÃ½voja negatÃvnych environmentÃ¡lnych faktorov a ich
vplyv na zmeny
v kvalite prÃrodnÃ©ho prostredia (vrÃ¡tane vÃ½voja metodiky
environmentÃ¡lnej regionalizÃ¡cie) je
jednou z Ãºloh dÃ´ležitÃ½ch z hľadiska priebežnÃ©ho hodnotenia trendov
vÃ½voja prÃrodnÃ½ch
zdrojov a krajiny vzhľadom k TUR. Z hľadiska trvalo udržateľnÃ©ho rozvoja a
manažmentu
krajiny platÃ, že čÃm lepšia je kvalita zložiek prostredia a vzťahov medzi nimi,
tÃ½m lepšÃ je
aj stav a fungovanie krajiny ako integrovanÃ©ho systÃ©mu. Z tohto pohľadu
je veľmi
dÃ´ležitÃ© zohľadniť vzÃ¡jomnÃ© vzťahy medzi jednotlivÃ½mi zložkami
krajiny a vedieť ich Ãºčinne
ovplyvňovať.
KľÃºčovou oblasťou v tomto smere je plÃ¡novanie a manažment prÃrodnÃ½ch
zdrojov, krajiny
a antropogÃ©nnych aktivÃt. Doteraz v tomto smere (napriek značnÃ©mu
Ãºsiliu MŽP SR)
prevlÃ¡dala značnÃ¡ roztrieštenosť, nejednotnosť a rezortizmus.
VÃ½zvou a prioritnÃ½m zÃ¡ujmom pri zabezpečovanÃ TUR je dosiahnuť
ekologickÃº
optimalizÃ¡ciu priestorovÃ©ho usporiadania a funkčnÃ©ho využitia krajiny.
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6. INŠTITUCIONÃLNE PODMIENKY A HĽADISKÃ

6.1. Členenie inštitucionÃ¡lnych podmienok a hľadÃsk
VÃ½chodiskovÃº situÃ¡ciu pre zabezpečenie TUR SR v rÃ¡mci inštitucionÃ¡lnych
podmienok
a hľadÃsk určuje stav a vÃ½voj
a) sÃºhrnnÃ½ch odvetvovÃ½ch a regionÃ¡lnych koncepciÃ a plÃ¡novania
(kapitola 8 AGENDY 21),
b) legislatÃvy a prÃ¡va (kapitola 39 AGENDY21),
c) ekonomickÃ½ch nÃ¡strojov (pozri kapitolu 4.9. NSTUR a kapitolu 8 AGENDY
21),
d) vzdelÃ¡vania, vÃ½chovy, poradenstva a propagÃ¡cie (kapitola 36 AGENDY
21),
e) vedy a vÃ½skumu (vÃ¤zba na kapitoly 31 a 35 AGENDY 21),
f) zÃskavania a vyhodnocovania informÃ¡ciÃ, ich kvality a sprÃstupňovania,
Ãºčasti verejnosti
na rozhodovanÃ (vÃ¤zba na kapitolu 40 AGENDY 21),
g) orgÃ¡nov zÃ¡konodarnej moci, vÃ½konnej moci a sÃºdnej moci,
h) vedeckÃ½ch, vÃ½skumnÃ½ch a odbornÃ½ch organizÃ¡ciÃ,
i) vzdelÃ¡vacÃch a vÃ½chovnÃ½ch inštitÃºciÃ,
j) podnikateľskÃ½ch subjektov,
k) mimovlÃ¡dnych neziskovÃ½ch organizÃ¡ciÃ a združenÃ občanov.
Všetky vyššie uvedenÃ© nÃ¡stroje sÃº prakticky využiteľnÃ© vo všetkÃ½ch
sfÃ©rach spoločnosti

(sociÃ¡lnej, kultÃºrnej, ekonomickej a environmentÃ¡lnej), a preto majÃº
nadvÃ¤znosť aj na ďalšie
kapitoly AGENDY 21, ako prÃklad uvedieme kapitoly tÃ½kajÃºce sa hlavnÃ½ch
skupÃn
spoločnosti (kapitoly 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 AGENDY 21).
InštitucionÃ¡lny aspekt TUR vytvÃ¡ra potrebnÃ© nÃ¡stroje, organizačnÃ©
prostredie uplatňovania
tÃ½chto nÃ¡strojov a kontrolnÃ© mechanizmy ich plnenia. Od nich zÃ¡visÃ v
konečnom dÃ´sledku
kvalita života všetkÃ½ch občanov a TUR SR, ktorÃ©ho zÃ¡kladnÃ½mi
atribÃºtmi sÃº efektÃvnosť
fungovania verejnej sprÃ¡vy, všestrannÃ½ rozvoj ľudskÃ½ch zdrojov,
participatÃvnej demokracie,
budovanie občianskej spoločnosti, učiacej sa spoločnosti (spoločnosti
vzdelania)
a informačnej spoločnosti, vzťah spoločnosti ku kultÃºrnemu dedičstvu,
prosperita
hospodÃ¡rstva, Ãºčinnosť ochrany a tvorby životnÃ©ho prostredia, priaznivÃ½
rozvoj na
regionÃ¡lnej a miestnej Ãºrovni.
InštitucionÃ¡lny aspekt v kontexte s TUR mÃ¡ prierezovÃ½ charakter, lebo
musÃ
odpovedať na otÃ¡zku ako zabezpečiť splnenie Ãºloh, vyplÃ½vajÃºcich z
AGENDY 21 a ďalšÃch
zÃ¡sadnÃ½ch dokumentov, ktorÃ© určujÃº požiadavky na dosiahnutie TUR vo
všetkÃ½ch sfÃ©rach
spoločnosti: kultÃºrnej, sociÃ¡lnej, ekonomickej a environmentÃ¡lnej. KvalitnÃ½
a kompetentnÃ½
inštitucionÃ¡lny rÃ¡mec je zÃ¡roveň kľÃºčovÃ½m predpokladom pre
zabezpečenie TUR v praxi.
InštitucionÃ¡lny rÃ¡mec v SR prešiel od roku 1989 veľkÃ½mi zmenami.
Prakticky všetky
nÃ¡stroje, ktorÃ© v sÃºčasnosti uplatňujÃº orgÃ¡ny a inštitÃºcie pre
zabezpečenie riadenia
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spoločnosti sa vÃ½znamne zmenili, či už je to oblasť plÃ¡novania (opustenie
direktÃvneho
systÃ©mu plÃ¡novania), prÃ¡vneho systÃ©mu a ekonomickÃ½ch nÃ¡strojov
(postupnÃ¡
harmonizÃ¡cia nÃ¡šho prÃ¡vneho systÃ©mu a ekonomickÃ½ch nÃ¡strojov s
prÃ¡vom a ekonomickÃ½mi
nÃ¡strojmi štÃ¡tov EÃš). ZačÃnajÃº sa uplatňovať štrukturÃ¡lne nÃ¡stroje
(štrukturÃ¡lne fondy EÃš),
ale aj vzdelÃ¡vanie, vÃ½chova, propagÃ¡cia, veda, vÃ½skum a informatika.
SR prijala 1.9.1992 Ãšstavu SR a od 1.1.1993 sa po rozdelenÃ ČSFR stala
samostatnÃ½m,
suverÃ©nnym štÃ¡tom. Ãšstava SR sa pridŕža takÃ½ch vÃ½znamnÃ½ch
dokumentov ako sÃº Listina
zÃ¡kladnÃ½ch ľudskÃ½ch prÃ¡v a slobÃ´d, RÃmsky dohovor o ochrane
ľudskÃ½ch prÃ¡v a slobÃ´d, Pakt
o občianskych a politickÃ½ch prÃ¡vach ako i dokumentov procesov eurÃ³pskej

integrÃ¡cie.
Desiata hlava Ãšstavy SR predstavuje vo svojej podstate priamu inkorporÃ¡ciu
EurÃ³pskeho dohovoru o ochrane ľudskÃ½ch prÃ¡v a zÃ¡kladnÃ½ch slobÃ´d:
fungovania
samosprÃ¡vy, prÃstupu k informÃ¡ciÃ¡m a starostlivosti o životnÃ© prostredie.
Vzťahy medzi
štÃ¡tnymi orgÃ¡nmi nadvÃ¤zujÃº na klasickÃ© rozdelenie moci:
zÃ¡konodarnÃ¡ moc – vÃ½konnÃ¡
moc - sÃºdna moc.
VÃ½znamnou mierou sa zmenila aj organizačnÃ¡ štruktÃºra verejnÃ©ho
sektora. Vytvorili
a vybudovali sa novÃ© ÃºstrednÃ© orgÃ¡ny štÃ¡tnej sprÃ¡vy (napr. do roku
1990 existoval v SR pre
riadenie ochrany životnÃ©ho prostredia gestorskÃ½ systÃ©m, až v roku 1990
vznikla SlovenskÃ¡
komisia pre životnÃ© prostredie, ktorÃ¡ sa v roku 1992 pretransformovala na
MŽP SR) a upravili
sa kompetencie všetkÃ½ch dovtedy fungujÃºcich ÃºstrednÃ½ch orgÃ¡nov
štÃ¡tnej sprÃ¡vy. Vznikli
novÃ© odbornÃ© organizÃ¡cie. ViacerÃ© vedeckÃ© a vÃ½skumnÃ©
organizÃ¡cie pri ministerstvÃ¡ch sa
privatizovali, vznikli novÃ© poradnÃ© orgÃ¡ny vlÃ¡dy SR, kontrolnÃ© orgÃ¡ny,
buduje sa bankovÃ½
sektor, podnikateľskÃ½ sektor, tretÃ sektor, vysokÃ© školy zÃskali novÃ©
postavenie a akademickÃ©
slobody atď.
Po roku 1990 sa začal budovať novÃ½ model verejnej sprÃ¡vy ako prejav
demokratizÃ¡cie
a decentralizÃ¡cie riadenia spoločnosti. Cieľom jeho utvorenia malo byť
odstrÃ¡nenie
nedostatkov jednotne a centrÃ¡lne organizovanej siete nÃ¡rodnÃ½ch
vÃ½borov, ako aj priblÃženie
vÃ½konu verejnej sprÃ¡vy občanovi na princÃpe subsidiarity. Konštituovanie
Ãºzemnej
samosprÃ¡vy sa datuje prijatÃm zÃ¡kona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadenÃ. NovÃ©
postavenie by mala zÃskať regionÃ¡lna dimenzia, regionÃ¡lna politika a
regionÃ¡lny rozvoj.
VytvÃ¡rajÃº sa potrebnÃ© inštitucionÃ¡lne nÃ¡stroje a inštitÃºcie obdobnÃ©
inštitÃºciÃ¡m v EÃš. Začali
sa realizovať zÃ¡sadnÃ© reformy prakticky vo všetkÃ½ch oblastiach života
spoločnosti.
(sociÃ¡lnej, kultÃºrnej, ekonomickej a environmentÃ¡lnej). VÃ½znamnÃ©
reformy sa začali
pripravovať, resp. sa pripravujÃº v školstve, vede a vÃ½skume, kultÃºre,
informatike atď.
ZÃ¡sadnÃ© zmeny však oblasť vzdelÃ¡vania, vÃ½chovy, vedy, vÃ½skumu,
oblasť prÃstupu
k informÃ¡ciÃ¡m a celej informatiky ešte iba čakajÃº.
PlÃ¡novacie dokumenty, prÃ¡vny systÃ©m, ekonomickÃ© nÃ¡stroje sa v
procese
ekonomickej transformÃ¡cie postupne prispÃ´sobujÃº tak, aby zodpovedali

potrebÃ¡m
trhovej ekonomiky – ide o oblasti funkčnÃ©ho prÃ¡va obchodnÃ½ch
spoločnostÃ, zÃ¡vÃ¤zkovÃ©ho
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a zÃ¡lohovÃ©ho prÃ¡va, ochrany hospodÃ¡rskej sÃºťaže, Ãºpravy vlastnÃckych
vzťahov, prehľadnÃ©
daňovÃ© zÃ¡konodarstvo atď. Medzi hlavnÃ© funkcie prÃ¡va voči ekonomike
patria: jasnÃ¡
definÃcia a ochrana vlastnÃckych vzťahov, prÃ¡vne presadzovanie a
vynucovanie zmlÃºv,
zabezpečenie konkurenčnÃ©ho prostredia pre všetky ekonomickÃ© subjekty,
vrÃ¡tane
protimonopolnej legislatÃvy, vytvorenie jasnÃ½ch a predpovedateľnÃ½ch
pravidiel pre vstup na
trh, vrÃ¡tane pravidiel pre zahraničnÃ½ch investorov, regulÃ¡cia finančnÃ©ho
a kapitÃ¡lovÃ©ho trhu,
umožnenie efektÃvneho odchodu z trhu, vrÃ¡tane rÃ½chleho a efektÃvneho
riešenia sporov cez
sÃºdy alebo alternatÃvne spÃ´soby.
Slovensko si postupne buduje novÃ© medzinÃ¡rodnÃ© postavenie voči svojim
susedom,
voči EÃš, voči svetu. Deklaruje sa ako demokratickÃ½, prÃ¡vny štÃ¡t,
pristÃºpilo z celÃ©mu radu
vÃ½znamnÃ½ch medzinÃ¡rodnÃ½ch dohovorov, zmlÃºv a chÃ¡rt. V podstatne
vÃ¤čšom rozsahu
vstupuje ako člen do prÃ¡ce organizÃ¡ciÃ OSN, UNESCO, OBSE, (kde už pÃ
´sobilo aj pred
rokom 1989). V roku 1993 sa stalo členom Rady EurÃ³py a ďalšÃch
organizÃ¡ciÃ napr.
Medziparlamentnej Ãºnie, Partnerstva za mier. Od roku 1993 je asociovanou
krajinou EÃš
V jÃºli 2000 dostala SR pozvanie na vstup do OECD a v septembri 2000 bola
prijatÃ¡ za člena
tejto organizÃ¡cie.

6.2. Tvorba koncepciÃ a plÃ¡novanie

Vo všeobecnosti mÃ´že mať plÃ¡novanie charakter strategickÃ©ho
plÃ¡novania,
ÃºzemnÃ©ho/priestorovÃ©ho plÃ¡novania, environmentÃ¡lneho plÃ¡novania,
regionÃ¡lneho
plÃ¡novania, odvetvovÃ©ho (rezortnÃ©ho) plÃ¡novania a pod. NÃ¡strojmi
plÃ¡novania sÃº:
stratÃ©gie, koncepcie, programy, ročnÃ© plÃ¡ny a pod., ktorÃ© sa mÃ´žu
vypracovÃ¡vať na Ãºrovni
nÃ¡rodnej, regionÃ¡lnej, krajskej, okresnej, na Ãºrovni obcÃ, podnikov a pod. Vo
všetkÃ½ch
nÃ¡strojoch plÃ¡novania je vhodnÃ© uplatniť efektÃvny a ÃºčinnÃ½ nÃ¡stroj,
ktorÃ½m je
strategickÃ© environmentÃ¡lne hodnotenie.
Veľmi dÃ´ležitÃ¡ je kontrolnÃ¡ a inšpekčnÃ¡ činnosť plnenia stanovenÃ½ch
cieľov
a opatrenÃ, ktorÃ© sÃº obsiahnutÃ© v strategickÃ½ch a rozvojovÃ½ch

dokumentoch. Tu zohrÃ¡vajÃº
vÃ½znamnÃº Ãºlohu nielen samotnÃ© kontrolnÃ© orgÃ¡ny, ale aj
mimovlÃ¡dne organizÃ¡cie
a verejnosť.
NajÃºčinnejšÃm plÃ¡novacÃm dokumentom pre podporu TUR je NSTUR,
ktorÃ¡ by mala
vychÃ¡dzať zo sociÃ¡lnej, ekonomickej a environmentÃ¡lnej stratÃ©gie štÃ¡tu.
Z tÃ½chto dokumentov
je v SR zatiaľ vypracovanÃ¡ iba ”StratÃ©gia štÃ¡tnej environmentÃ¡lnej
politiky” (MŽP SR, 1993)
a jej rozpracovanie do podoby ”NÃ¡rodnÃ½ch environmentÃ¡lnych akčnÃ½ch
programov I. a II.”
(1996, aktualizÃ¡cia 1999).
VlÃ¡da schvÃ¡lila/resp. pripravila v rokoch 1999-2001, niekoľko
vÃ½znamnÃ½ch
prierezovÃ½ch dokumentov, ktorÃ© by mali zohrať dÃ´ležitÃº Ãºlohu pri
presadzovanÃ
NSTUR v praxi. SÃº to predovšetkÃ½m:
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• Koncepcia decentralizÃ¡cie a modernizÃ¡cie verejnej sprÃ¡vy, Ãšrad vlÃ¡dy SR
(schvÃ¡lenÃ¡
uznesenÃm vlÃ¡dy č. 230/2000 zo dňa 11.4.2000);
• IntegrovanÃ½ plÃ¡n regionÃ¡lneho a sociÃ¡lneho rozvoja SR, časť 1 NÃ¡rodnÃ¡ rozvojovÃ¡
stratÃ©gia, MVRR SR (schvÃ¡lenÃ½ uznesenÃm vlÃ¡dy SR č. 923/1999) – je
určenÃ½ na
realizÃ¡ciu programov Phare 2000+, ktorÃ½ vymedzil prioritnÃ© regiÃ³ny na
realizÃ¡ciu
a čerpanie predvstupovej pomoci);
• PlÃ¡n rozvoja poľnohospodÃ¡rstva a vidieka Slovenskej republiky pre
implementÃ¡ciu
programu SAPARD, MP SR (schvÃ¡lenÃ½ uznesenÃm vlÃ¡dy SR č. 1007/1999;
na zÃ¡klade
pripomienok EK bol upravenÃ½ plÃ¡n zaslanÃ½ do EK dňa 16.5.2000,
schvÃ¡lenÃ½ v EK
23.10.2000);
• NÃ¡rodnÃ½ plÃ¡n regionÃ¡lneho rozvoja (NPRR SR) – schvÃ¡lenÃ½ uznesenÃm
vlÃ¡dy SR č.
240/2001.
• novÃ¡ Koncepcia ÃºzemnÃ©ho rozvoja Slovenska 2001 (KÃšRS III.)
(predkladateľom bude
MŽP SR, dokument je v štÃ¡diu verejnÃ©ho pripomienkovania).
Po roku 1989 nadobÃºda čoraz vÃ¤čšÃ vÃ½znam regionÃ¡lne plÃ¡novanie a tiež
previazanosť
a napojenie nÃ¡rodnÃ½ch dokumentov do medzinÃ¡rodnÃ©ho plÃ¡novania.
ŠtÃ¡ty EurÃ³pskej
Ãºnie sa už na začiatku 70-tych rokov dohodli na potrebe vytvorenia
spoločnÃ½ch
celoeurÃ³pskych dokumentov priestorovÃ©ho vÃ½znamu. Už EurÃ³pska charta
priestorovÃ©ho

plÃ¡novania (1983) venovala vÃ½znamnÃº pozornosť problematike životnÃ©ho
prostredia. Ďalšie
dokumenty napr. Smerom k novÃ©mu eurÃ³pskemu priestoru (prijatÃ½ na
zasadnutÃ CEMAT –
EurÃ³pska konferencia ministrov ÃºzemnÃ©ho/priestorovÃ©ho plÃ¡novania v
roku 1994), ale najmÃ¤
sprÃ¡va prijatÃ¡ v roku 1998 sa priamo venujÃº hlavnÃ½m princÃpom
priestorovÃ©ho
udržateľnÃ©ho rozvoja eurÃ³pskeho regiÃ³nu. Tieto aktivity podporila aj Rada
EurÃ³py, ktorÃ¡
vyvÃja rad ďalšÃch aktivÃt smerujÃºcich ku koordinÃ¡cie priestorovÃ©ho
rozvoja na eurÃ³pskom
kontinente. KoordinačnÃº Ãºlohu v tomto snaženÃ zabezpečuje konferencia
ministrov pre
priestorovÃ½ a ÃºzemnÃ½ rozvoj jednotlivÃ½ch štÃ¡tov. Spracovali sa naprÃklad zÃ¡kladnÃ© rÃ¡mce
priestorovÃ©ho rozvoja nazvanÃ© EurÃ³pa 2000 a neskÃ´r EurÃ³pa 2000+,
ktorÃ© zohľadňujÃº a
naznačujÃº niektorÃ© tendencie smerom k transformujÃºcim sa štÃ¡tom
(strednej a juhovÃ½chodnej
EurÃ³py a Pobaltia).
Slovensko ako člen Rady EurÃ³py (od roku 1993) a člen ďalšÃch organizÃ¡ciÃ a
pracovnÃ½ch vÃ½borov pÃ´sobiacich v eurÃ³pskom priestore sa aktÃvne
zapÃ¡ja do procesu
eurÃ³pskej integrÃ¡cie, ktorÃ¡ mÃ¡ vÃ½raznÃº environmentÃ¡lnu dimenziu. SR
sa zÃºčastňuje na
všetkÃ½ch vÃ½znamnÃ½ch aktivitÃ¡ch, sÃºvisiacich s koordinÃ¡ciou
priestorovÃ©ho a
environmentÃ¡lneho rozvoja v rÃ¡mci EurÃ³py, je členom Kongresu miestnych a
regionÃ¡lnych
samosprÃ¡v EurÃ³py, pristÃºpilo k EurÃ³pskej charte miestnej samosprÃ¡vy s
trendom
schvÃ¡lenia jej ďalšÃch člÃ¡nkov, zÃºčastňuje sa na ministerskÃ½ch
konferenciÃ¡ch ”ŽivotnÃ©
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prostredie pre EurÃ³pu”, pristÃºpilo k dohovorom tÃ½kajÃºcim sa
priestorovÃ©ho plÃ¡novania,
ochrany životnÃ©ho prostredia, vedy, vÃ½skumu, kultÃºry a vzdelÃ¡vania v
rÃ¡mci EurÃ³py.
V sÃºčasnom plÃ¡novacom systÃ©me na všetkÃ½ch Ãºrovniach chÃ½bajÃº
strategickÃ© plÃ¡ny.
Celkove strategickÃ© plÃ¡novanie nie je dostatočne inštitucionalizovanÃ© ani
v rÃ¡mci rezortnÃ½ch
ani v rÃ¡mci prierezovÃ½ch dokumentov (napr. takÃ½to inštitÃºt chÃ½ba aj v
oblasti ÃºzemnÃ©ho
plÃ¡novania). VÃ½sledkom je nepreviazanosť jednotlivÃ½ch dokumentov a ich
krÃ¡tkodobÃ½ časovÃ½
horizont, pre ktorÃ½ sa pripravujÃº. PrÃ¡ve v rÃ¡mci strategickÃ©ho
plÃ¡novania by našiel svoje
najvhodnejšie využitie jeden z uznÃ¡vanÃ½ch nÃ¡strojov TUR – strategickÃ©
environmentÃ¡lne

hodnotenie. Nedostatočne sa tiež uplatňuje kontrola plnenia uznesenÃ k
stratÃ©giÃ¡m,
koncepciÃ¡m a programom a nie všetky koncepčnÃ© dokumenty prechÃ¡dzajÃº
verejnou
diskusiou.

6.3. LegislatÃva a prÃ¡vo

6.3.1. Ãšstava Slovenskej republiky
Pre prÃ¡vny štÃ¡t je typickÃ© uplatňovanie princÃpu Ãºstavnosti, princÃpu
zÃ¡konnosti a princÃpu
zvrchovanosti Ãºstavy. Z tohto dÃ´vodu mÃ¡ Ãšstava SR v systÃ©me prÃ¡vnych
predpisov osobitnÃ©
postavenie - predstavuje zÃ¡kladnÃ½ zÃ¡kon štÃ¡tu, t. j. predpis obsahujÃºci
prÃ¡vne normy najvyššej
prÃ¡vnej sily, v dÃ´sledku čoho všetky ostatnÃ© prÃ¡vne predpisy (zÃ¡kony,
nariadenia vlÃ¡dy SR,
všeobecne zÃ¡vÃ¤znÃ© prÃ¡vne predpisy orgÃ¡nov štÃ¡tnej sprÃ¡vy a
všeobecne zÃ¡vÃ¤znÃ© prÃ¡vne
predpisy Ãºzemnej samosprÃ¡vy), ako aj rozhodnutia verejnomocenskÃ½ch
orgÃ¡nov vydanÃ© na
zÃ¡klade tÃ½chto prÃ¡vnych predpisov, musia byť v sÃºlade s jej
ustanoveniami (princÃp
Ãºstavnosti). I keď Ãšstava SR vo svojom platnom znenÃ neobsahuje
vÃ½slovne zmienku o TUR,
v jej texte možno nÃ¡jsť viacerÃ© ustanovenia, ktorÃ© podporujÃº jeho
zabezpečovanie.
Z hľadiska zabezpečovania TUR medzi kľÃºčovÃ© patrÃ ustanovenie:
• zÃ¡kladnÃ½ch ľudskÃ½ch prÃ¡v a slobÃ´d (najmÃ¤ prÃ¡va vlastniť majetok v
čl. 20, slobody
pohybu a pobytu v čl. 23),
• prÃ¡v nÃ¡rodnostnÃ½ch menšÃn a etnickÃ½ch skupÃn (čl. 33 - 34),
• politickÃ½ch prÃ¡v (prÃ¡va na informÃ¡cie v čl. 26, petičnÃ©ho prÃ¡va v čl.
27, prÃ¡va slobodne sa
združovať v čl. 29, prÃ¡va zÃºčastňovať sa na sprÃ¡ve verejnÃ½ch vecÃ v čl.
30),
• hospodÃ¡rskych, sociÃ¡lnych a kultÃºrnych prÃ¡v (prÃ¡va podnikať a
uskutočňovať inÃº
zÃ¡robkovÃº činnosť podľa čl. 35, prÃ¡va zamestnancov na spravodlivÃ© a
uspokojujÃºce
pracovnÃ© podmienky podľa čl. 36, prÃ¡va na ochranu zdravia podľa čl. 40,
prÃ¡va na
vzdelanie podľa čl. 42, slobody bÃ¡dania podľa čl. 43),
• prÃ¡va na ochranu životnÃ©ho prostredia a kultÃºrneho dedičstva (prÃ¡va na
priaznivÃ© životnÃ©
prostredie podľa čl. 44, prÃ¡va na informÃ¡cie o životnom prostredÃ podľa čl.
45),
• prÃ¡va na sÃºdnu a inÃº prÃ¡vnu ochranu (čl. 46 - 50).
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ViacerÃ© nedostatky v Ãšstave SR boli odstrÃ¡nenÃ© ÃºstavnÃ½m zÃ¡konom
č.90/2001 Z.z.
6.3.2. Kvalita legislatÃvy, uplatňovanie a dodržiavanie prÃ¡va

Stav prÃ¡va v spoločnosti sÃºvisÃ s viacerÃ½mi faktormi, a to najmÃ¤ kvalitou
legislatÃvy,
aplikÃ¡ciou a dodržiavanÃm prÃ¡vnych noriem štÃ¡tnymi orgÃ¡nmi a občanmi,
erudÃciou
a funkčnosťou orgÃ¡nov vynucujÃºcich dodržiavanie prÃ¡va, Ãºrovňou znalosti
prÃ¡va a Ãºcty
k nemu, teda ”prÃ¡vnym vedomÃm”.
Zabezpečeniu efektÃvneho prÃ¡vneho a regulačnÃ©ho rÃ¡mca za Ãºčelom
integrovania
životnÃ©ho prostredia a rozvoja pri rozhodovanÃ je venovanÃ¡ Kapitola 8
(programovÃ¡ oblasť
B) Agendy 21. Predpisy majÃº tvoriť normatÃvny rÃ¡mec pre pÃ´sobenie
nÃ¡strojov
ekonomickÃ©ho plÃ¡novania a trhu s cieľom zaviesť do praxe integrovanÃ©,
realizovateľnÃ© a
ÃºčinnÃ© zÃ¡kony a opatrenia a funkčnÃ© programy na ich posudzovanie a
presadzovanie ich
dodržiavania na všetkÃ½ch Ãºrovniach.
Vo vzťahu k TUR boli hodnotenÃ© viacerÃ© prÃ¡vne predpisy SR na zÃ¡klade
tÃ½chto hľadÃsk:
• efektÃvnosť fungovania verejnej sprÃ¡vy,
• integrÃ¡cia rozvojovej problematiky v rozhodovanÃ,
• Ãºčasť verejnosti,
• Ãºčinnosť presadzovania prÃ¡va,
• sÃºdne a administratÃvne postupy,
• medzinÃ¡rodnÃ© dohovory a ich presadzovanie prostrednÃctvom platnÃ½ch
predpisov,
• zlepšenie komunikÃ¡cie a spoluprÃ¡ce medzi odbornÃ½mi inštitÃºciami
orgÃ¡nmi štÃ¡tnej sprÃ¡vy
a verejnosťou.
KľÃºčovÃ½mi prÃ¡vnymi predpismi, ktorÃ© majÃº priamy vzťah k TUR v SR,
sÃº najmÃ¤ Ãšstava
SR a zÃ¡kon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredÃ, ktorÃ½ zavÃ¡dza definÃciu
pojmu ”trvalo
udržateľnÃ½ rozvoj” do prÃ¡vneho systÃ©mu SR.
Do 28. jÃºla 2000, keď bol prijatÃ½ zÃ¡kon č.237/2000 Z.z., ktorÃ½m sa zmenil
a doplnil zÃ¡kon
č. 50/1976 Zb. o Ãºzemnom plÃ¡novanÃ a stavebnom poriadku, išlo o jedinÃ½
zÃ¡kon, ktorÃ½
expressis verbis (vÃ½slovne) uvÃ¡dza, že vychÃ¡dza z princÃpu TUR.
Napriek postaveniu zÃ¡kona č. 17/1992 Zb. v systÃ©me environmentÃ¡lnoprÃ¡vnej regulÃ¡cie
ako zastrešujÃºceho prÃ¡vneho predpisu, z hľadiska prÃ¡vnej aplikačnej praxe
je jeho
vÃ½znam v sÃºčasnosti obmedzenÃ½. DÃ´vodom je jeho charakter
všeobecnÃ©ho predpisu (lex
generalis). V dÃ´sledku toho mÃ¡ akÃ¡koľvek Ãºprava obsiahnutÃ¡ v
osobitnÃ½ch zÃ¡konoch, ktorÃ¡ je
špeciÃ¡lna, prednosť pred ustanoveniami tohto zÃ¡kona. Jeho praktickÃ©
použitie v prÃ¡vnej praxi
znemožňuje aj absencia akÃ½chkoľvek procesno-prÃ¡vnych ustanovenÃ v jeho

obsahu. Z tÃ½chto
dÃ´vodov v sÃºčasnosti tento zastrešujÃºcich zÃ¡kon slÃºži len ako
vÃ½kladovÃ©, interpretačnÃ©
www.environet.sk Strana 66 z 104

NÃ¡rodnÃ¡ stratÃ©gia TUR – III. časť
pravidlo najmÃ¤ pokiaľ ide vÃ½klad niektorÃ½ch pojmov environmentalistiky.
V procesnoprÃ¡vnych
veciach ho nahrÃ¡dza najmÃ¤ zÃ¡kon SNR č. 287/1994 Z.z. o ochrane prÃrody a
krajiny, niektorÃ© zÃ¡kony zameranÃ© na ochranu zložiek životnÃ©ho
prostredia a zÃ¡kon č.
127/1994 Z.z. o posudzovanÃ vplyvov na životnÃ© prostredie v znenÃ zÃ¡kona
č. 391/2000
Z.z.. Potrebu sÃºladu ÃºzemnÃ©ho plÃ¡novania s princÃpmi TUR uviedol len
zÃ¡kon č. 237/2000
Z.z., v ktorom sa zÃ¡roveň konštatuje, že “ÃºzemnÃ© plÃ¡novanie vytvÃ¡ra
predpoklady pre
zabezpečenie TUR”.
StÃ¡le teda chÃ½ba celÃ½ rad prÃ¡vnych predpisov, ktorÃ© by mohli Ãºčinne
podporiť TUR napr.
pre takÃ½ daňovÃ½ systÃ©m, ktorÃ½ by podporoval smerovanie k TUR.
ZÃ¡kon o sÃºstave danÃ, ktorÃ½
uvÃ¡dzal ekologickÃ© dane, bol v roku 2000 zrušenÃ½. Nedostatočne sa
uplatňuje inštitÃºt
environmentÃ¡lno-prÃ¡vnej zodpovednosti (v rÃ¡mci trestno-prÃ¡vnej,
administratÃvnej a
občianskej zodpovednosti). ChÃ½ba napr. osobitnÃ© povinnÃ© poistenie za
Ãºhradu škÃ´d na
životnom prostredÃ pri rÃ´znych havÃ¡riÃ¡ch (takÃ½to nÃ¡vrh sa mÃ¡ pripraviť
najskÃ´r v roku 2003).
ChÃ½bajÃº tiež prÃ¡vne predpisy, u ktorÃ½ch by sa zaviedol ÃºčinnejšÃ
systÃ©m oceňovania
prÃrodnÃ½ch zdrojov.
6.3.3. VybranÃ© technickÃ© normy podporujÃºce TUR
Pre oblasť environmentÃ¡lneho manažÃ©rstva bola ustanovenÃ¡ pri SÃšTN
TechnickÃ¡
normalizačnÃ¡ komisia (TNK) č. 72 – EnvironmentÃ¡lne manažÃ©rstvo. Na
zÃ¡klade podnetu
MŽP SR a Ãšradu pre normalizÃ¡ciu, metrolÃ³giu a skÃºšobnÃctvo SR (ÃšNMS
SR) boli zaradenÃ©
do plÃ¡nu technickej normalizÃ¡cie normy radu ISO 14 00X, ktorÃ© tak ako sÃº
postupne tvorenÃ©
sÃº preberanÃ© do nÃ¡šho normalizačnÃ©ho systÃ©mu STN. V rÃ¡mci
doterajšej činnosti TNK č.72
boli prostrednÃctvom SÃšTN vydanÃ© STN, ktorÃ© majÃº veľkÃ½ vÃ½znam aj
pre TUR.
Dňom 17.1.2000 sa stal SlovenskÃ½ Ãºstav technickej normalizÃ¡cie (SÃšTN)
nÃ¡rodnÃ½m
normalizačnÃ½m orgÃ¡nom a postupne preberÃ¡ všetky kompetencie, ktorÃ©
mu z toho vyplÃ½vajÃº.
DochÃ¡dza k podstatnej akcelerÃ¡cii prijÃmania eurÃ³pskych noriem do
sÃºstavy STN. Ku koncu
mÃ¡ja 2000 bolo v sÃºstave STN prijatÃ½ch celkove 3 193 eurÃ³pskych noriem.

Podľa zÃ¡kona NR
SR č. 264/1999 Z. z. strÃ¡cajÃº k 1.1.2001 zÃ¡vÃ¤znosť všetky SlovenskÃ©
technickÃ© normy.
6.3.4. MedzinÃ¡rodnÃ© dohovory podporujÃºce TUR
SR pristÃºpila k viacerÃ½m vÃ½znamnÃ½m medzinÃ¡rodnÃ½m dohovorom,
alebo medzinÃ¡rodnÃ½ch
dohÃ´d, zmlÃºv a chÃ¡rt podporujÃºcich TUR. Ich vÃ½znam zdÃ´razňuje aj
kapitola 39 Agendy 21.
VÃ½znamnÃ½mi sÃº dokumenty TUR priestoru EurÃ³py (napr. ESDP, CEMAT) a
tieto
dohovory:
• Dohovor o hodnotenÃ vplyvov na životnÃ© prostredie presahujÃºcich štÃ¡tne
hranice –
Dohovor z Espoo (dohovor nadobudol platnosť pre SR 16.2.2000),
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• Dohovor o cezhraničnÃ½ch Ãºčinkoch priemyselnÃ½ch havÃ¡riÃ – HelsinskÃ½
dohovor (17. a
18. marca 1992), ku ktorÃ©mu SR zatiaľ nepristÃºpila,
• Dohovor o občianskoprÃ¡vnej zodpovednosti za škody spÃ´sobenÃ©
činnosťami
nebezpečnÃ½mi pre životnÃ© prostredie – LuganskÃ½ dohovor (otvorenÃ½ na
podpis členskÃ½m
štÃ¡tom Rady EurÃ³py dňa 21. jÃºna 1993), ku ktorÃ©mu SR zatiaľ
nepristÃºpila,
• Dohovor o prÃstupe k informÃ¡ciÃ¡m, Ãºčasti verejnosti na rozhodovacom
procese a prÃstupe
k spravodlivosti v zÃ¡ležitostiach životnÃ©ho prostredia – Dohovor z Aarhusu.
Tento
dohovor bol otvorenÃ½ na podpis na Štvrtej ministerskej konferencii ”ŽivotnÃ©
prostredie
pre EurÃ³pu” v dÃ¡nskom Aarhuse 25.6.1998 a potom v sÃdle OSN v New Yorku
do
21.12.1998. Dohovor zatiaľ nenadobudol platnosť. SR ho nepodpÃsala a v
sÃºčasnosti sa
pripravuje nÃ¡vrh na schvÃ¡lenie pristÃºpenia SR k tomuto dohovoru.
Medzi ďalšie medzinÃ¡rodnÃ© dohovory s environmentÃ¡lnym zameranÃm
patria napr.
dohovory na ochranu ovzdušia a ozÃ³novej vrstvy Zeme (napr. RÃ¡mcovÃ½
dohovor o zmene
klÃmy s KjÃ³tskym protokolom, Dohovor o diaľkovom znečisťovanÃ ovzdušia
prechÃ¡dzajÃºcom
hranicami štÃ¡tov viacerÃ½mi protokolmi, ViedenskÃ½ dohovor o ochrane
ozÃ³novej vrstvy,
MontrealskÃ½ protokol o lÃ¡tkach, ktorÃ© poškodzujÃº ozÃ³novÃº vrstvu,
dohovory na ochranu
akosti a množstva vÃ´d a ich racionÃ¡lne využÃvanie (napr. Dohovor o ochrane
a využÃvanÃ
hraničnÃ½ch vodnÃ½ch tokov a medzinÃ¡rodnÃ½ch jazier, Dohovor o
spoluprÃ¡ci pri ochrane a
trvalom využÃvanÃ Dunaja), dohovory v odpadovom hospodÃ¡rstve

(BazilejskÃ½ dohovor o
riadenÃ pohybov nebezpečnÃ½ch odpadov cez hranice štÃ¡tov a ich
zneškodňovanÃ), dohovory
v oblasti ochrany prÃrody (napr. Dohovor o biologickej diverzite s
CartagenskÃ½m
protokolom, Dohovor o medzinÃ¡rodnom obchode s ohrozenÃ½mi druhmi voľne
žijÃºcich
živočÃchov a rastlÃn – CITES, Dohovor o ochrane eurÃ³pskych voľne žijÃºcich
organizmov a
prÃrodnÃ½ch stanovÃšť - BernskÃ½ dohovor, Dohovor o ochrane
sťahovavÃ½ch druhov voľne
žijÃºcich živočÃchov - BonnskÃ½ dohovor, Dohoda o ochrane netopierov v
EurÃ³pe, Dohovor o
mokradiach majÃºcich medzinÃ¡rodnÃ½ vÃ½znam ako biotopy vodnÃ©ho
vtÃ¡ctva - RamsarskÃ½
dohovor .
Medzi vÃ½znamnÃ© prierezovÃ© dohovory a dokumenty treba zaradiť aj tie,
ktorÃ© sa
tÃ½kajÃº boja proti korupcii, naprÃklad DeklarÃ¡ciu OSN proti korupcii a
podplÃ¡caniu
v medzinÃ¡rodnÃ½ch obchodnÃ½ch transakciÃ¡ch, Dohovor OECD o boji s
podplÃ¡canÃm
zahraničnÃ½ch verejnÃ½ch činiteľov v medzinÃ¡rodnÃ½ch obchodnÃ½ch
transakciÃ¡ch, ObčianskoprÃ¡vny
dohovor Rady EurÃ³py o korupcii. V roku 1999 sa SR stalo členom Skupiny
štÃ¡tov
proti korupcii – GRECO. Rada EurÃ³py zriadila MultidisciplinÃ¡rny vÃ½bor pre
korupciu
a v sÃºčasnosti pracuje skupina expertov Rady EurÃ³py na deklaratÃvne norme
v rÃ¡mci etickÃ©ho
normatÃvneho systÃ©mu, ktorej vÃ½sledkom bude KÃ³dex etickÃ©ho
sprÃ¡vania.
www.environet.sk Strana 68 z 104

NÃ¡rodnÃ¡ stratÃ©gia TUR – III. časť
V rÃ¡mci EurÃ³pskej Ãºnie sÃº prijatÃ© niektorÃ© dokumenty zaoberajÃºce sa
prechodom
k informačnej spoločnosti – napr. GlobÃ¡lna informačnÃ¡ spoločnosť,
InformačnÃ¡ spoločnosť
– urÃ½chlenie eurÃ³pskej integrÃ¡cie (zÃ¡very z konferencie v mÃ¡ji 2000 vo
Varšave).
DÃ´ležitÃ© medzinÃ¡rodnÃ© dohovory sa tÃ½kajÃº sociÃ¡lnej oblasti. Ide
najmÃ¤ o ľudskÃ© prÃ¡va
a menšinovÃ© prÃ¡va. ZÃ¡kladnou skupinou ľudskÃ½ch prÃ¡v sÃº v modernej
demokratickej
spoločnosti občianske a politickÃ© prÃ¡va. VeľkÃ½m nedostatkom v SR je
absencia
celonÃ¡rodnej vÃ½chovy k ľudskÃ½m prÃ¡vam. TÃºto Ãºlohu by malo okrem
školskej sÃºstavy plniť
predovšetkÃ½m SlovenskÃ© nÃ¡rodnÃ© stredisko pre ľudskÃ© prÃ¡va,
ktorÃ© bolo na Slovensku
ustanovenÃ© pred šiestimi rokmi v rÃ¡mci celosvetovej siete OSN.
Na pÃ´de OSN v sÃºčasnosti prevlÃ¡da nÃ¡zor, že v celosvetovom rozsahu sa

treba oveľa viac
zamerať na ochranu a presadzovanie hospodÃ¡rskych, sociÃ¡lnych a
kultÃºrnych prÃ¡v. Je to
potrebnÃ© aj z hľadiska dosiahnutia rovnovÃ¡hy medzi všetkÃ½mi
kategÃ³riami prÃ¡va. GenerÃ¡lny
tajomnÃk OSN vo vÃ½ročnej sprÃ¡ve za rok 1998 povedal, že v prÃpade
tÃ½chto prÃ¡v nejde iba
o ľudskÃ© potreby, či o požiadavky rozvoja, ale o povinnosť spoločnosti
zabezpečiť
neodcudziteľnÃ© prÃ¡va jednotlivcov. PatrÃ sem prÃ¡vo na primeranÃº
životnÃº Ãºroveň, prÃ¡vo na
potravu, na zdravie a na vzdelanie, prÃ¡vo na prÃbytok a na prÃ¡cu, ktorÃ©
doteraz nedosiahli
rovnakÃ½ status ako občianske a politickÃ© prÃ¡va. pritom sÃº však
prinajmenšom rovnako
dÃ´ležitÃ© pre ľudskÃº dÃ´stojnosť, pre rozvoj človeka a uspokojovanie jeho
potrieb. ČlenskÃ©
štÃ¡ty OSN – vrÃ¡tane SR – sa zaviazali hospodÃ¡rske, sociÃ¡lne a kultÃºrne
prÃ¡va rešpektovať,
chrÃ¡niť a plniť, pričom porušenie ktorÃ©hokoľvek z tÃ½chto zÃ¡vÃ¤zkov
predstavuje porušenie
uvedenÃ½ch prÃ¡v. SÃºstredenie pozornosti na hospodÃ¡rske, sociÃ¡lne a
kultÃºrne prÃ¡va mÃ¡
teda pomÃ¡hať predovšetkÃ½m sociÃ¡lne marginalizovanÃ½m a ohrozenÃ½m
jednotlivcom
a skupinÃ¡m. Nielen nezamestnanÃ½m, ale aj bezdomovcom, drogovo
zÃ¡vislÃ½m, zdravotne
a telesne postihnutÃ½m, ľudom a pod. Prenesenie dÃ´razu na hospodÃ¡rske,
sociÃ¡lne a kultÃºrne
prÃ¡va v mnohÃ½ch prÃpadoch vÃ½razne pomÃ¡ha aj riešeniu problematiky
marginalizovanÃ½ch
a ohrozenÃ½ch etnickÃ½ch menšÃn (akou sÃº napr. RÃ³movia). Ich situÃ¡ciu
nezlepšÃ samotnÃ©
zabezpečenie volebnÃ©ho prÃ¡va, ale predovšetkÃ½m odstrÃ¡nenie
jestvujÃºcej (často skrytej)
rasovej diskriminÃ¡cie v prÃstupe k zamestnaniu a k vzdelaniu. Je to štÃ¡t,
ktorÃ½ im mÃ¡
zaručiť rovnosť šancÃ a vytvorenie reÃ¡lnych prÃležitostÃ na uplatňovanie ich
ľudskÃ½ch prÃ¡v,
vrÃ¡tane hospodÃ¡rskych, sociÃ¡lnych a kultÃºrnych. ProgramovÃ© vyhlÃ¡senie
vlÃ¡dy SR obsahuje
rozsiahlu kapitolu o zÃ¡sadÃ¡ch jej hospodÃ¡rskej politiky, nie je však
definovanÃ½ jej postoj
k povinnostiam, ktorÃ© jej vyplÃ½vajÃº z MedzinÃ¡rodnÃ©ho dohovoru o
hospodÃ¡rskych.
sociÃ¡lnych a kultÃºrnych prÃ¡vach. Tento Dohovor vyžaduje ”zabezpečiť
podmienky pre ÃºplnÃ©
a rovnakÃ© uplatňovanie zÃ¡kladnÃ½ch hospodÃ¡rskych a sociÃ¡lnych prÃ¡v
(ako je prÃ¡vo na prÃ¡cu,
na spravodlivÃ© a priaznivÃ© pracovnÃ© podmienky, na primeranÃº životnÃº
Ãºroveň a pod.
V sÃºčasnosti možno konštatovať, že ešte stÃ¡le dochÃ¡dza k porušovaniu už

prijatÃ½ch
medzinÃ¡rodnÃ½ch dokumentov SR. Občania mnohokrÃ¡t pociťujÃº rozpor
medzi vlÃ¡dnou
politikou a jej transformÃ¡ciou na konkrÃ©tne kroky pri ochrane svojich prÃ¡v.
Napr.
www.environet.sk Strana 69 z 104

NÃ¡rodnÃ¡ stratÃ©gia TUR – III. časť
v roku 1996 prestÃžny Freedom House umiestnil vo svojom hodnotenÃ
dodržiavania
politickÃ½ch prÃ¡v a občianskych slobÃ´d v desiatich pridruženÃ½ch krajinÃ¡ch
(t.j. kandidÃ¡tov na
členstvo v EÃš) na predposlednÃ© miesto. Na druhej strane, spomedzi 10
krajÃn pridruženÃ½ch
k EÃš vykazuje teda SR najnižšÃ počet neprijatÃ½ch dokumentov z oblasti
ľudskÃ½ch prÃ¡v (je tu
vyše osemdesiat dokumentov o ľudskÃ½ch prÃ¡vach, prijatÃ½ch OSN a
inÃ½mi medzinÃ¡rodnÃ½mi
organizÃ¡ciami).
Medzi ohrozenÃ© a porušovanÃ© prÃ¡va patrÃ u nÃ¡s v tomto kontexte aj
prÃ¡vo na
vzdelanie. VlÃ¡da vo svojom programovom vyhlÃ¡senÃ uvÃ¡dza, že :
”RozhodujÃºcu Ãºlohu vlÃ¡da
vidÃ v zastavenÃ Ãºpadku a vo vzostupnom koncepčnom rozvoji vÃ½chovy a
vzdelÃ¡vania, ako aj
v zaistenÃ rovnosti v prÃstupe k vzdelÃ¡vaniu. Ãšlohou štÃ¡tu bude vytvÃ¡rať
podmienky na
zabezpečenie kvality poskytovanej vÃ½chovy a vzdelÃ¡vania a zaistenie
rovnocennosti
s vyspelÃ½mi eurÃ³pskymi krajinami”.
Na to, aby sa občan sťažoval na nedodržiavanie alebo porušovanie svojich
prÃ¡v je však
potrebnÃ© aby si ich bol vedomÃ½, že ich poznÃ¡, že majÃº preňho vysokÃº
cenu v jeho hodnotovej
škÃ¡le a je preto ochotnÃ½ ich presadzovanie a ochranu aj vymÃ¡hať cestou
svojej občianskej
angažovanosti. To by bol prejav fungujÃºcej a vyspelej občianskej spoločnosti.
Na
Slovensku však ešte stÃ¡le nie je dobudovanÃ¡ občianska spoločnosť. To že
stÃ¡le občianska
spoločnosť nefunguje je však aj celÃ½ rad inÃ½ch dÃ´vodov, za ktorÃ©
zodpovedÃ¡ štÃ¡t. Je to stav
nedostatočnej vÃ½chovy k ľudskÃ½m prÃ¡vam na zÃ¡kladnÃ½ch, strednÃ½ch
a vysokÃ½ch školÃ¡ch,
vÃ½chova učiteľov a širokej občianskej verejnosti. CelÃ¡ tÃ¡to agenda sa
prakticky ponechÃ¡va na
iniciatÃvu odbornej verejnosti, kde vedÃºce miesto dnes hrajÃº MVO, ktorÃ© sa
vÃ½chovou
k ľudskÃ½m prÃ¡vam systematicky zaoberajÃº. Pritom štÃ¡t na to nevytvÃ¡ra
nijakÃ© podmienky
a tÃºto ich iniciatÃvu nijako nepodporuje. Je to v prÃkrom rozpore s
mohutnÃ½m trendom
vÃ½chovy k ľudskÃ½m prÃ¡vam v ostatnÃ½ch pridruženÃ½ch krajinÃ¡ch EÃš.

Ľudsko-prÃ¡vna alebo
občianska kultÃºra je obrÃ¡tenou tvÃ¡rou politickej kultÃºry. Ak sa prvÃ¡ viaže
na občiansku
spoločnosť, tak druhÃ¡ sa viaže na štÃ¡t. PolitickÃ¡ kultÃºra je predovšetkÃ½m
kultÃºrou vÃ½konu
štÃ¡tnej moci, politickej reprezentÃ¡cie štÃ¡tu a rozhodujÃºcich sÃl politickÃ©ho
života krajiny.
Model ich vzÃ¡jomnÃ©ho sprÃ¡vania sa stÃ¡va vzorcom politickej kultÃºry pre
všetky nižšie sfÃ©ry
politickÃ©ho života, prenÃ¡ša sa do ich vzÃ¡jomnÃ©ho styku a styku medzi
nimi a občanom.

6.4. VzdelÃ¡vanie, vÃ½chova, poradenstvo a propagÃ¡cia

Vo všeobecnej časti ProgramovÃ©ho vyhlÃ¡senia vlÃ¡dy SR sa zdÃ´razňuje, že
”vÃ½chova a
vzdelÃ¡vanie je jedna z najvÃ½znamnejšÃch a trvalÃ½ch priorÃt” a deklaruje
sa, že ”jeden zo
zÃ¡kladnÃ½ch cieľov, ktorÃ© vlÃ¡da sleduje, je nastÃºpiť cestu smerujÃºcu k
spoločnosti
vzdelania...”. Oblasť vzdelÃ¡vania, vÃ½chovy a propagÃ¡cie priamo sÃºvisÃ s
kapitolou 36
(programovÃ© oblasti A B a C) AGENDY 21. Požiadavky a potrebnÃ© opatrenia
v tomto
smere sÃº obsiahnutÃ© vo všetkÃ½ch jej kapitolÃ¡ch. Poukazuje na veľkÃº dÃ
´ležitosť vzdelÃ¡vania,
vÃ½chovy a propagÃ¡cie ako nÃ¡stroja na dosiahnutie TUR.
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PREDŠKOLSKÃ‰ VZDELÃVANIE A VÃCHOVA v SR mÃ¡ rozvinutÃº štruktÃºru predškolskÃ©ho
vzdelÃ¡vania v rÃ¡mci materskÃ½ch škÃ´l. PriemernÃ¡ miera zÃ¡pisu v roku
1989 dosahovala 92,3%
z celkovej populÃ¡cie detÃ vo veku 3-6 rokov. Neskoršie však došlo k pomerne
veľkÃ©mu
poklesu (v roku 1998 na 70,8%). Po roku 1995 sa podarilo trend likvidÃ¡cie
predškolskÃ½ch
zariadenÃ zastaviť, nakoľko prišlo k Ãºprave umožňujÃºcej znÃžiť poplatok za
nÃ¡vštevu
zariadenia na minimum a v prÃpade pÃ¤ťročnÃ½ch detÃ od neho upustiť. V
školskom roku
1997/98 už miera zÃ¡pisu prekročila 80% a je predpoklad, že v roku 2001
dosiahne 85%.
ZÃKLADNÃ‰ ŠKOLY majÃº dva stupne: 1. stupeň (1.-4. ročnÃk) a 2. stupeň (5.-9.
ročnÃk a od
školskom roku 1997/1998 4.-9. ročnÃk). Z hľadiska obsahu vÃ½učby došlo po
roku 1989
k zmenÃ¡m, napr. na 1. stupni sa vymedzili tri varianty učebnÃ©ho plÃ¡nu
(zÃ¡kladnÃ½,
prÃrodovednÃ½ a jazykovÃ½) a na 2. stupni je tÃ¡to variantnosť ešte viac
diferencovanÃ¡. PovinnÃ½m
predmetom sa stala nÃ¡boženskÃ¡ vÃ½chova, resp. etickÃ¡ vÃ½chova.
STREDNÃ‰ ŠKOLY majÃº nasledujÃºcu štruktÃºru: gymnÃ¡ziÃ¡, strednÃ© odbornÃ©
školy a strednÃ©
odbornÃ© učilištia. Po roku 1989 v nich došlo k inovÃ¡cii učebnÃ½ch plÃ¡nov a

učebnÃ½ch osnov,
rozširujÃº sa programy voliteľnÃ½ch a nepovinnÃ½ch predmetov, zavÃ¡dzajÃº
sa novÃ© študijnÃ©
odbory. PozitÃvne treba hodnotiť bilingvÃ¡lne gymnÃ¡ziÃ¡, napr. Nemecko
rozhodnutÃm Centra
pre zahraničnÃ© vzdelÃ¡vanie uznÃ¡va od roku 1998 slovenskÃ© maturitnÃ©
vysvedčenie nemeckej
sekcie, čÃm umožňuje študentom prÃstup na nemeckÃ© univerzity.
ŠPECIÃLNE ŠKOLSTVO zaznamenalo inovÃ¡ciu vo vÃ¤čšom rozsahu. NaprÃklad došlo
k individuÃ¡lnej integrÃ¡cii postihnutÃ½ch v bežnÃ½ch triedach, k zriaďovaniu
špeciÃ¡lnych tried
a podobne.
ZÃKLADNÃ‰ UMELECKÃ‰ ŠKOLY po určitej stagnÃ¡cii v roku 1998 opÃ¤ť zaznamenali
určitÃ½
kvantitatÃvny nÃ¡rast.
VYSOKÃ‰ ŠKOLY sÃº pre TUR vÃ½znamnÃ© nielen zo vzdelÃ¡vacieho hľadiska, ale
aj ako vedeckÃ©
a vÃ½skumnÃ© inštitÃºcie. V roku 1990 študovalo v 9 centrÃ¡ch vysokÃ½ch
škÃ´l 54350 študentov
dennÃ©ho štÃºdia (občania SR a cudzinci), s vÃ½nimkou roku 1991 sa ich
počet neustÃ¡le zvyšoval
(v roku 1998 na 87117).
V obdobÃ 1990-1999 nastali zÃ¡sadnÃ© zmeny v oblasti celoživotnÃ©ho
vzdelÃ¡vania alebo
ďalšieho vzdelÃ¡vania dospelÃ½ch. So zmenami v školstve a vzdelÃ¡vanÃ po
roku 1990 zaniklo
organizovanÃ© štÃ¡tne vzdelÃ¡vanie dospelÃ½ch, boli zrušenÃ© mnohÃ©
vzdelÃ¡vacie inštitÃºty.
OsobitnÃ© postavenie vo vÃ½chove k starostlivosti o životnÃ© prostredie
(environmentalistike)
v rÃ¡mci tzv. druhÃ©ho životnÃ©ho programu pre staršÃch ľudÃ zohrÃ¡vajÃº
Univerzity tretieho
veku. Za progresÃvne formy celoživotnÃ©ho vzdelÃ¡vania vo vÃ½chove a
vzdelÃ¡vanÃ
k starostlivosti o životnÃ© prostredie a tiež s dÃ´razom na TUR je možnÃ©
považovať
dištančnÃ© vzdelÃ¡vanie. MnohÃ© z novÃ½ch, netradičnÃ½ch vzdelÃ¡vacÃch
organizÃ¡ciÃ zameriavajÃº
svoje aktivity prÃ¡ve na TUR a environmentalistiku. VÃ½znamnÃ© sÃº aj
trÃ©ningy v oblasti
environmentÃ¡lnych systÃ©mov manažÃ©rstva, trÃ©ningy pre zamestnancov
samosprÃ¡vy,
tretieho sektora, špecializovanÃ© trÃ©ningy pre využÃvanie obnoviteľnÃ½ch
zdrojov energie,
vidieckeho turizmu a podobne.
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Aj napriek zhoršovaniu materiÃ¡lnych a personÃ¡lnych podmienok školstva sa
široko
overuje inovÃ¡cia programu vÃ½chovnej prÃ¡ce, rozširuje sa napr. počet
materskÃ½ch škÃ´l
zapojenÃ½ch do projektov Škola podporujÃºca zdravie a Škola dokorÃ¡n.

Osobitne alarmujÃºce
fakty, na ktorÃ© treba upozorniť, je znÃženie počtu rÃ³mskych detÃ
navštevujÃºcich
materskÃ© školy. Zatiaľ čo do roku 1991 chodilo do materskÃ½ch škÃ´l 8590% z celkovÃ©ho
počtu rÃ³mskych detÃ v sÃºčasnosti v zÃ¡vislosti od regiÃ³nov je to 0-15%.
Tento stav zvyšuje
predpoklad neÃºspešnosti zaškolenia tÃ½ch detÃ, ktorÃ© nenavštevujÃº
materskÃº školu. Nejde však
len o rÃ³mske deti, ale aj o deti z ostatnÃ½ch rizikovÃ½ch skupÃn
obyvateľstva. V zÃ¡kladnÃ½ch
školÃ¡ch by malo dÃ´jsť k zÃ¡sadnej reforme, aby boli žiaci lepšie pripravenÃ na
strednÃ© školy,
teda k postupnÃ©mu znižovaniu počtu žiakov na odbornÃ½ch školÃ¡ch a
zvyšovaniu ich počtov
najmÃ¤ na gymnÃ¡ziÃ¡ch ako predpokladu pre zvyšovanie počtu prijÃmanÃ½ch
študentov na
vysokÃ© školy. Napriek určitÃ©mu nÃ¡rastu počtu prijÃmanÃ½ch žiakov na
gymnÃ¡ziÃ¡ a strednÃ©
odbornÃ© školy ešte stÃ¡le ostÃ¡vajÃº strednÃ© odbornÃ© učilištia
inštitÃºciami s najvyššÃm
počtom žiakov strednÃ½ch škÃ´l. NarastÃ¡ však disproporcia medzi ponukou a
dopytom
na gymnÃ¡ziÃ¡ a strednÃ© odbornÃ© školy. DÃ´vodom je však aj kvalita a
pripravenosť žiakov na
tieto typy škÃ´l.
Z hľadiska presadzovania TUR na školÃ¡ch je dÃ´ležitÃ© prehlbovanie
demokratizÃ¡cie
a humanizÃ¡cie vzdelÃ¡vania, zvÃ½šenie vzdelanostnej Ãºrovne, rozvoj
vzdelÃ¡vacÃch prÃležitostÃ
a rovnosť prÃstupu ku vzdelaniu, zmeny v riadenÃ, štruktÃºre a ekonomickom
zabezpečenÃ
vzdelÃ¡vacieho systÃ©mu a zmeny v obsahu vzdelÃ¡vania (kurikulÃ¡rna
transformÃ¡cia). DÃ´ležitÃ¡
je ekologizÃ¡cia a environmentalizÃ¡cia obsahu vzdelÃ¡vania v študijnÃ½ch
programoch. Je
potrebnÃ© venovať zvÃ½šenÃº pozornosť rozšÃreniu predmetov, resp.
vÃ½učby v oblasti prÃ¡vneho
vedomia, ľudskÃ½ch prÃ¡v, kultÃºrno-historickÃ©ho vedomia, cudzÃch jazykov
a pod. VÃ½razne
treba rozšÃriť rÃ´zne formy celoživotnÃ©ho vzdelÃ¡vania, vzdelÃ¡vanie
pracovnÃkov verejnej
sprÃ¡vy, rozšÃriť rÃ´zne formy rekvalifikačnÃ½ch kurzov a pod. Do vÃ½chovy a
vzdelÃ¡vania by sa
mali dostať aj novÃ© aktuÃ¡lne tÃ©my, napr. podľa NÃ¡rodnÃ©ho programu
boja proti korupcii
(2000) rozšÃriť etickÃº vÃ½chovu a občiansku nÃ¡uku, podľa Koncepcie
environmentÃ¡lnej
vÃ½chovy a vzdelÃ¡vania (EnvironmentÃ¡lnej akadÃ©mie) environmentalistiku,
ktorÃ¡ teoreticky i
prakticky najÃºčinnejšie vedie k TUR.
Diskusia o reforme vysokÃ½ch škÃ´l sa vÃ¤čšinou tÃ½ka dvoch hlavnÃ½ch

tÃ©m: rovnosti šancÃ
všetkÃ½ch uchÃ¡dzačov o štÃºdium a zabezpečenia adekvÃ¡tneho
financovania vzdelÃ¡vacÃch
inštitÃºciÃ. Vyriešenie tÃ½chto kľÃºčovÃ½ch otÃ¡zok je veľmi naliehavÃ©,
pretože dobre fungujÃºce
vysokÃ© školstvo je investÃciou do budÃºcnosti krajiny a plne podporuje TUR.
Je
predpoklad (a ukazujÃº to aj skÃºsenosti z okolitÃ½ch transformujÃºcich sa
krajÃn), že by sa na
vysokÃ½ch školÃ¡ch malo prikročiť k odstrÃ¡neniu najvÃ¤čšÃch sÃºčasnÃ½ch
problÃ©mov,
naprÃklad urÃ½chlenÃm transformÃ¡cie vysokÃ©ho školstva. ŠtÃ¡tna politika v
rezorte školstva by
sa mala začať pripravovať v širšej Ãºčasti verejnosti (vlÃ¡da SR už schvÃ¡lila
Koncepciu
ďalšieho rozvoja vysokÃ©ho školstva na Slovensku pre 21. storočie). Malo by
dÃ´jsť k zÃ¡sadnej
zmene a k odstrÃ¡neniu nedostatkov prepojenia školy (vrÃ¡tane vysokÃ½ch škÃ
´l) so
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spoločnosťou. V koncepčnÃ½ch dokumentoch sa už zdÃ´razňuje zodpovednosť
vysokÃ©ho
školstva za trvalo udržateľnÃ½ rozvoj spoločnosti. SystÃ©movÃ½mi
opatreniami by sa malo
dosiahnuť, aby sa zastavil odchod kvalifikovanÃ½ch pracovnÃkov (v
poslednÃ½ch rokoch došlo
k vÃ½raznÃ©mu Ãºniku kvalifikovanÃ½ch učiteľov v najproduktÃvnejšÃch
vekovÃ½ch kategÃ³riÃ¡ch 3045 rokov). Malo by sa zmeniť aj celkovÃ© povedomie občanov - v sÃºčasnosti
sa otÃ¡zky
vÃ½chovy a vzdelÃ¡vania sa nepociťujÃº ako naliehavÃ½ sociÃ¡lny,
spoločenskÃ½ a politickÃ½
problÃ©m, chÃ½bajÃº jasne definovanÃ© ciele v prÃprave ďalšÃch
generÃ¡ciÃ na život vo vznikajÃºcej
”učiacej sa spoločnosti”, reÃ¡lne predstavy o rozsahu času, ľudskÃ½ch,
materiÃ¡lnych a
finančnÃ½ch zdrojov potrebnÃ½ch na ich napĺňanie. V sÃºčasnosti u nÃ¡s ešte
nerezonuje
myšlienka, že bohatstvom nie sÃº iba peniaze a majetok, ale aj sociÃ¡lny,
morÃ¡lny a
intelektuÃ¡lny kapitÃ¡l, od čoho sa v rozvinutÃ½ch krajinÃ¡ch odvÃja Ãºloha
vzdelÃ¡vacieho
systÃ©mu a štÃ¡tu (spoločnosti) pri jej realizÃ¡cii. VÃ¤čšÃ dÃ´raz sa bude klÃ¡sť
na prepojenie
vzdelÃ¡vacÃch inštitÃºciÃ na koncepciu politiky zamestnanosti.
V sÃºvislosti so vstupom do EÃš je veľmi dÃ´ležitÃ© zaradiť do vÃ½učby
eurÃ³psku dimenziu
a rozšÃriť vÃ½učbu zÃ¡padnÃ½ch jazykov (resp. jazykov krajÃn EÃš). TÃ¡to
problematika sa zatiaľ
do škÃ´l dostÃ¡va iba sporadicky, aj keď len dobrou jazykovou prÃpravou sa mÃ
´že docieliť

rovnosť šancÃ uplatniť sa v eurÃ³pskom priestore. NajvÃ¤čšie nedostatky v
tejto oblasti sÃº na
zÃ¡kladnÃ½ch školÃ¡ch a strednÃ½ch odbornÃ½ch učilištiach. OsobitnÃ½ dÃ
´raz by sa mal klÃ¡sť na
vÃ½učbu zÃ¡padnÃ½ch jazykov na vysokÃ½ch školÃ¡ch. Malo by byť
pravidlom, aby napr.
dizertačnÃ© prÃ¡ce (alebo aspoň ich podstatnÃ¡ časť) boli vypracovanÃ© v
niektorom zÃ¡padnom
jazyku. V sÃºčasnosti je veľmi dÃ´ležitÃ© zÃskavanie certifikÃ¡tov o jazykovej
spÃ´sobilosti.
AkreditovanÃ© štÃ¡tne jazykovÃ© školy mÃ´žu vykonÃ¡vať štÃ¡tne jazykovÃ©
skÃºšky.

6.5. Veda a vÃ½skum

Oblasť vedy a vÃ½skumu priamo sÃºvisÃ s kapitolou 31 a kapitolou 35
(programovÃ©
oblasti A-D) Agendy 21. Podobne ako vzdelÃ¡vanie, vÃ½chova a propagÃ¡cia aj
požiadavky na
vedu a vÃ½skum sÃº obsiahnutÃ© prakticky vo všetkÃ½ch kapitolÃ¡ch Agendy
21 a zdÃ´razňuje to
veľkÃº dÃ´ležitosť vedy a vÃ½skumu ako nÃ¡stroja na dosiahnutie TUR.
VlÃ¡da vo svojom Programovom vyhlÃ¡senÃ z 19.11.1998 potvrdzuje
autonÃ³miu a
kľÃºčovÃ© postavenie vedy a techniky pri realizÃ¡cii zÃ¡merov hospodÃ¡rskej a
sociÃ¡lnej
politiky. VlÃ¡da SR predpokladÃ¡ vo sfÃ©re vedy:
• postupnÃ© zvyšovanie zdrojov tak, aby sa podiel vÃ½davkov na vedu z HDP
približoval
k Ãºrovni EÃš,
• stanovenie nÃ¡rodnÃ½ch vedeckÃ½ch priorÃt,
• vytvorenie efektÃvnych nÃ¡strojov podpory vedy a techniky (daňovÃ½ a
colnÃ½ systÃ©m),
• predloženie zÃ¡kona o podpore vedy a techniky,
• podpora dvojstrannej i viacstrannej medzinÃ¡rodnej spoluprÃ¡ce.
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V oblasti vedy a vÃ½skumu došlo od roku 1999 k vÃ½raznÃ½m zmenÃ¡m.
PrierezovÃ©
kompetencie v tejto oblasti zÃskalo MŠ SR, prijatÃ© boli dokumenty NovÃ½
model financovania
vedy a techniky v SR (uznesenie vlÃ¡dy SR č. 561/2000) a Koncepcia štÃ¡tnej
vednej
a technickej politiky (uznesenie vlÃ¡dy SR č. 724/2000). PoradnÃ½m orgÃ¡nom
vlÃ¡dy SR je Rada
vlÃ¡dy SR pre vedu a vÃ½skum. Na rokovanÃ vlÃ¡dy SR dňa 20.12.2000 bol
schvÃ¡lenÃ½ nÃ¡vrh na
zriadenie AgentÃºry pre podporu vedy a techniky (uznesenie vlÃ¡dy SR č.
1062/2000), ktorÃ½
NR SR schvÃ¡lila ( zÃ¡kon č. 203/2001 Z.z.).
JednÃ½m z kľÃºčovÃ½ch opatrenÃ v oblasti vÃ½skumu a technickÃ©ho
rozvoja je asociÃ¡cia SR k
5. rÃ¡mcovÃ©mu programu. UznesenÃm č. 189/99 z 3. marca 1999 schvÃ¡lila

vlÃ¡da NÃ¡vrh
rozhodnutia Asociačnej rady o prijatÃ podmienok Ãºčasti SR na programoch
Spoločenstva
v oblasti vÃ½skumu, technickÃ©ho rozvoja a demonštračnÃ½ch aktivÃt (19982002) a na
programoch vÃ½skumu a odbornej prÃpravy (1998-2002), teda asociÃ¡ciu SR k
5. programu.
PracovnÃci vedy a vÃ½skumu sa zapojili do vÃ½znamnÃ½ch
medzinÃ¡rodnÃ½ch projektov a do
programov 5.rÃ¡mcovÃ©ho programu EÃš. VlÃ¡da SR považuje plnohodnotnÃº
Ãºčasť v 5.
RÃ¡mcovom programe EÃš pre vÃ½skum a technickÃ½ rozvoj a
demonštračnÃ© aktivity za
mimoriadne vÃ½znamnÃ½ krok k integrÃ¡cii slovenskej vedy a techniky do
EurÃ³pskeho
vedeckÃ©ho priestoru.
Slovensko sa Ãºspešne presadzuje v celom rade ďalšÃch medzinÃ¡rodnÃ½ch
projektov
napr. v Programe UNESCO Človek a biosfÃ©ra (Man and Biosphere),
vÃ½znamnÃ© sÃº tiež ďalšie
projekty a programy EurÃ³pskej Ãºnie a EurÃ³py, do vÃ¤čšiny ktorÃ½ch je
možnÃ© sa už v sÃºčasnosti
sa zapojiť (PHARE - program, Projekt SARC Transfer technolÃ³gie, Cordis
(Community
Research and Development Information Service), Esprit, EUREKA, INCO
(International
Cooperation), COST (European Cooperation in the Field of Scientific and
Technological
Research), TII (Technology Inovation Information).
Na viacerÃ½ch univerzitnÃ½ch pracoviskÃ¡ch a pracoviskÃ¡ch SAV sa riešia
vedeckÃ© a
vÃ½skumnÃ© projekty, zameranÃ© na problematiku TUR (napr. Univerzita
KomenskÃ©ho
v Bratislave - PrÃrodovedeckÃ¡ fakulta, LekÃ¡rska fakulta, FilozofickÃ¡ fakulta,
PedagogickÃ¡
fakulta a Fakulta managementu, SlovenskÃ¡ poľnohospodÃ¡rska univerzita v
Nitre - Fakulta
zÃ¡hradnÃctva a krajinnÃ©ho inžinierstva a AgronomickÃ¡ fakulta,
TechnickÃ¡ univerzita vo
Zvolene - Fakulta ekolÃ³gie a environmentalistiky, Univerzita KonštantÃna
Filozofa v Nitre PrÃrodovedeckÃ¡ fakulta, Univerzita P. J. ŠafÃ¡rika - PrÃrodovedeckÃ¡ fakulta,
SlovenskÃ¡
technickÃ¡ univerzita v Bratislave - Fakulta architektÃºry, ChemickotechnologickÃ¡ fakulta a
TechnickÃ¡ univerzita v Košiciach - Fakulta BERG). Z pracovÃsk SAV sÃº to napr.
GeografickÃ½
Ãºstav SAV, Ãšstav krajinnej ekolÃ³gie SAV, SociologickÃ½ Ãºstav SAV, Kabinet
pre vÃ½skum
sociÃ¡lnej a biologickej komunikÃ¡cie SAV, PrognostickÃ½ Ãºstav SAV a
ZoologickÃ½ Ãºstav SAV.
VÃ½znamnÃº Ãºlohu vo vede a vÃ½skume v ÃºlohÃ¡ch zameranÃ½ch na TUR

zohrÃ¡vajÃº aj ďalšie
vÃ½skumnÃ© a odbornÃ© pracoviskÃ¡. Ide napr. o vÃ½skum a vÃ½voj
vykonÃ¡vanÃ½ organizÃ¡ciami,
ktorÃ© sÃº priamo alebo metodicky usmerňovanÃ© ÃºstrednÃ½mi orgÃ¡nmi
štÃ¡tnej sprÃ¡vy (napr. MŽP
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SR, MP SR). DÃ´ležitÃº Ãºlohu pri presadzovanÃ AGENDY 21 majÃº aj niektorÃ©
odbornÃ©
organizÃ¡cie ministerstiev a ostatnÃ½ch ÃºstrednÃ½ch orgÃ¡nov štÃ¡tnej
sprÃ¡vy. OsobitnÃ© postavenie
medzi nimi mÃ¡ SAŽP, ktorÃ¡ vznikla v roku 1993. Jej činnosť je zameranÃ¡ na
environmentalistiku a zabezpečenie TUR. NajvÃ¤čšÃ počet vÃ½skumnÃ½ch a
vÃ½vojovÃ½ch
pracovnÃkov pracuje dnes v podnikovom sektore. SÃº to najmÃ¤ vÃ½skumnÃ©
Ãºstavy, ktorÃ© boli
v minulosti zriadenÃ© ako vÃ½skumno-vÃ½vojovÃ¡ zÃ¡kladňa veľkÃ½ch
priemyselnÃ½ch podnikov a
v sÃºčasnosti sÃº akciovÃ½mi spoločnosťami.
Celkovo je možnÃ© konštatovať, že sÃºčasnÃ© grantovÃ© komisie VEGA sÃº
orientovanÃ© na
konkrÃ©tne špecializovanÃ© oblasti vedy, techniky a umenia. Doteraz však
absentovala možnosť
podÃ¡vať projekty orientovanÃ© na TUR, na riešenÃ ktorÃ½ch by sa podieľali
vedci z viacerÃ½ch
odborov (najmÃ¤ z odborov sociÃ¡lnych, ekonomickÃ½ch a
environmentÃ¡lnych vied). Na zÃ¡klade
analÃ½zy zameranÃ jednotlivÃ½ch komisiÃ VEGA mÃ´žeme konštatovať, že
TUR je uvedenÃ½ iba
v rÃ¡mci zamerania komisie VEGA pre poľnohospodÃ¡rske, lesnÃcke a
veterinÃ¡rne vedy,
kde sa uvÃ¡dza ako jedna z možnÃ½ch tÃ©m ”trvalo udržateľnÃ½ rozvoj
v poľnohospodÃ¡rstve”. PozitÃvom je, že v rÃ¡mci komisie VEGA (Vedy o
človeku) bol
prijatÃ½ konkrÃ©tny projekt na riešenie problematiky psychologickÃ½ch
dimenziÃ života
v podmienkach trvalej udržateľnosti.
V sÃºvislosti s rozvojom vedy a vÃ½skumu na Slovensku je však potrebnÃ©
zdÃ´razniť
nedostatočnÃ½ rozvoj teÃ³rie a metodolÃ³gie zameranej na TUR, a to aj v
praktickÃ½ch otÃ¡zkach
(napr. ekonomickÃ© nÃ¡stroje, environmentÃ¡lne ÃºčtovnÃctvo a pod.).

6.6. InformÃ¡cie, informatika a Ãºčasť verejnosti na rozhodovanÃ

Oblasť informÃ¡ciÃ pre rozhodovanie ako aj prÃstup k informÃ¡ciÃ¡m priamo
sÃºvisÃ
s kapitolou 40 ale napr. aj kapitolou 8 AGENDY 21. Požiadavky a potrebnÃ©
opatrenia na
budovanie informačnÃ½ch systÃ©mov, zlepšenie kvality informÃ¡ciÃ a prÃstupu k nim a pod. sÃº
obsiahnutÃ© podobne ako vzdelÃ¡vanie, vÃ½chova, propagÃ¡cia, veda a
vÃ½skum vo všetkÃ½ch
kapitolÃ¡ch AGENDY 21. To zaraďuje oblasť informÃ¡ciÃ a informatiky medzi

rozhodujÃºce nÃ¡stroje pre dosiahnutie TUR.
Na Slovensku sa vplyvom novÃ©ho trendu využÃvania informačnÃ½ch
technolÃ³giÃ a
komunikÃ¡ciÃ rozširuje v rÃ¡mci štÃ¡tneho informačnÃ©ho systÃ©mu (ŠIS)
využÃvanie služieb
internetu, a to najmÃ¤: elektronickÃ¡ pošta (email), www strÃ¡nky, možnosť
prÃstupu
k informÃ¡ciÃ¡m z najrÃ´znejšÃch odborov (databÃ¡zy nekomerčnÃ©ho
charakteru, knižnice,
agentÃºrne sprÃ¡vy, dennÃ¡ tlač, časopisy a pod.), možnosť zÃskavania voľne
šÃriteľnÃ©ho
softvÃ©ru. Pre rozvoj informatizÃ¡cie a formovanie informačnej spoločnosti je
dÃ´ležitÃ¡
existencia komplexnÃ©ho celoštÃ¡tneho informačnÃ©ho systÃ©mu, ktorÃ½
zatiaľ v SR nie je
dobudovanÃ½. Touto myšlienkou sa zaoberala vlÃ¡da SR už v roku 1995, kedy
bol schvÃ¡lenÃ½
zÃ¡kon NR SR č. 261/1995 Z. z. o ŠtÃ¡tnom informačnom systÃ©me (ďalej
zÃ¡kon o ŠIS).
Tento prostrednÃctvom sprÃ¡vcu (v obdobÃ schvÃ¡lenia zÃ¡kona bol sprÃ¡vcom
ŠIS ŠtatistickÃ½
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Ãºrad SR), koordinuje od roku 1995 tvorbu a prevÃ¡dzkovanie informačnÃ½ch
systÃ©mov (IS)
v SR, ktorÃ© sÃº financovanÃ© zo štÃ¡tneho rozpočtu. Od 1.4.1999 bol ŠIS
delimitovanÃ½ do
rezortu Ministerstva dopravy, pÃ´št a telekomunikÃ¡ciÃ (MDPT), z ktorÃ©ho bol
neskÃ´r
delimitovanÃ½ na Ministerstvo školstva SR (Odbor informačnÃ½ch
technolÃ³giÃ – od 1.1.2000
zabezpečuje koordinÃ¡ciu a podporu implementÃ¡cie politiky informačnej
spoločnosti
v podmienkach SR). V sÃºčasnosti koordinuje jeho budovanie a v spoluprÃ¡ci s
ostatnÃ½mi
ÃºstrednÃ½mi štÃ¡tnymi orgÃ¡nmi vytvÃ¡ra systÃ©m obsahujÃºci informÃ¡cie
o častiach štÃ¡tneho
informačnÃ©ho systÃ©mu z hľadiska obsahovÃ©ho, technologickÃ©ho a
organizačnÃ©ho
(metainformačnÃ½ systÃ©m) a zabezpečuje jeho prevÃ¡dzkovanie.
Tvorba jednotlivÃ½ch častÃ ŠIS, tzv. rezortnÃ½ch informačnÃ½ch systÃ©mov
(RIS) sa
uskutočňuje formou projektov (VyhlÃ¡ška ŠtatistickÃ©ho Ãºradu SR č.
283/1996). NosnÃ½m
projektom ŠIS bolo vytvorenie dÃ¡tovej siete GOVNET. TÃ¡to sieť slÃºži od
svojho vzniku
v roku 1993 na vzÃ¡jomnÃº komunikÃ¡ciu a vÃ½menu Ãºdajov medzi
ÃºstrednÃ½mi štÃ¡tnymi orgÃ¡nmi
(Ãšrad vlÃ¡dy, KancelÃ¡ria NÃ¡rodnej rady, KancelÃ¡ria prezidenta SR,
ministerstvÃ¡ SR a i.), ich
informačnÃ½mi zdrojmi a sieťou internet. Garantom a prevÃ¡dzkovateľom siete
GOVNET je

Ãšrad vlÃ¡dy SR. Jeho budovanie je pomalÃ© a www strÃ¡nky poskytujÃº iba
neÃºplne informÃ¡cie,
ktorÃ© vlastnia jednotlivÃ© pracoviskÃ¡ GOVNET-u. Koncepcia ŠIS mÃ¡ byť
podľa zÃ¡kona
aktualizovanÃ¡ každÃ© dva roky, a teda aj jednotlivÃ© rezorty by mali
vypracovÃ¡vať vlastnÃ©
koncepcie rezortnÃ½ch informačnÃ½ch systÃ©mov v dvojročnom obdobÃ.
PoslednÃ¡, vlÃ¡dou SR
schvÃ¡lenÃ¡ koncepcia ŠIS bola vypracovanÃ¡ ešte pod vedenÃm ŠÃš SR a bola
na roky 19971998. V dÃ´sledku organizačnÃ½ch zmien a kompetenciÃ sa novÃ¡ Koncepcia
ŠIS vypracÃºva na
roky 2001-2002. V septembri 2000 bol vypracovanÃ½ materiÃ¡l “NÃ¡vrh
postupu pri prÃprave
stratÃ©gie rozvoja informačnej spoločnosti v SR” (MŠ SR), na zÃ¡klade
odporÃºčanÃ
poradnÃ½ch orgÃ¡nov vlÃ¡dy bol však vrÃ¡tenÃ½ na prepracovanie.
PrÃ¡vo na informÃ¡cie (zakotvenÃ© v čl. 26 ods. 1 a 45 Ãšstavy SR) je
vÃ½znamnÃ½m nÃ¡strojom
demokracie a zÃ¡rukou ochrany prÃ¡v občanov a jednou z garanciÃ kvality
rozhodovacÃch
procesov vo verejnej sprÃ¡ve. Jeho uplatňovaniu v praxi napomÃ¡ha princÃp
publicity verejnej
sprÃ¡vy, ktorÃ½ vyjadruje prÃ¡vny nÃ¡rok občanov na prÃstup k všetkÃ½m
informÃ¡ciÃ¡m okrem tÃ½ch,
u ktorÃ½ch to zÃ¡kon vÃ½slovne vylučuje. Do roku 1989 sa presadzoval model
prÃ¡vnej Ãºpravy, v
rÃ¡mci ktorÃ©ho tok informÃ¡ciÃ smeroval od prÃ¡vnickÃ½ch a fyzickÃ½ch osÃ
´b k orgÃ¡nom verejnej
sprÃ¡vy (napr. ohlasovacia, oznamovacia povinnosť), ale realizÃ¡cia prÃ¡va
občanov na
informÃ¡cie bola sťažovanÃ¡ stanovenÃm rÃ´znych zÃ¡konnÃ½ch podmienok
(viazala prÃ¡vo tretÃch
osÃ´b nahliadať do dokumentÃ¡cie na preukÃ¡zanie prÃ¡vneho zÃ¡ujmu, na
postavenie osoby ako
ÃºčastnÃka sprÃ¡vneho konania atď.); navyše prÃ¡vo verejnosti na informÃ¡cie
nebolo prÃ¡vne
zaručenÃ©. PrÃ¡vo na informÃ¡cie ustanovil najmÃ¤ zÃ¡kon č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom
prÃstupe k informÃ¡ciÃ¡m a o zmene a doplnenÃ niektorÃ½ch zÃ¡konov
(zÃ¡kon o slobode
informÃ¡ciÃ).
InštitucionÃ¡lne mechanizmy pre Ãºčasť verejnosti v rozhodovacÃch procesoch
štÃ¡tnych
orgÃ¡nov podľa platnej prÃ¡vnej Ãºpravy v SR - sÃºčasnÃ½ stav sa odvÃja od
platnej prÃ¡vnej
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Ãºpravy postavenia prÃ¡vnickÃ½ch a fyzickÃ½ch osÃ´b, t. j. ich konkrÃ©tnych
prÃ¡v a povinnostÃ, ktorÃ©
zakotvuje Ãšstava SR a zÃ¡kony. Obsah a rozsah tÃ½chto prÃ¡v a povinnostÃ
určuje tzv. prÃ¡vny

status fyzickej alebo prÃ¡vnickej osoby.
Pre posilnenie vplyvu verejnosti na rozhodovanie štÃ¡tnych orgÃ¡nov, resp.
orgÃ¡nov
samosprÃ¡vy, majÃº najvÃ¤čšÃ vÃ½znam takÃ© zÃ¡konnÃ© prÃ¡va, ktorÃ©
napomÃ¡hajÃº rozvoj
demokracie (decÃzna, konzultatÃvna demokracia). Medzi najdÃ´ležitejšie formy
decÃznej
demokracie patrÃ referendum. Umožňuje občanom priamo rozhodovať o rÃ
´znych
zÃ¡ležitostiach dotÃ½kajÃºcich sa štÃ¡tu. InštitÃºt referenda poznÃ¡ aj platnÃ½
zÃ¡kon SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadenÃ v znenÃ neskoršÃch predpisov.
Medzi formy konzultatÃvnej demokracie patria prÃ¡vne regulovanÃ© inštitÃºty,
ktorÃ©
vyplÃ½vajÃº napr. z ÃºstavnÃ½ch, resp. zÃ¡konnÃ½ch prÃ¡v fyzickÃ½ch a
prÃ¡vnickÃ½ch osÃ´b. Ich
spoločnÃ½m znakom je, že postup pri ich uplatňovanÃ regulujÃº zÃ¡kony a
štÃ¡tne orgÃ¡ny, resp.
orgÃ¡ny verejnej sprÃ¡vy sÃº v sÃºlade s ich uplatnenÃm zaviazanÃ© zÃ¡konmi
k určitÃ©mu aktÃvnemu
postupu (napr. sÃº povinnÃ© prijÃmať podania, resp. žiadosti vyjadrujÃºce
stanoviskÃ¡ vo veciach
verejnÃ©ho zÃ¡ujmu, oboznÃ¡miť sa s ich obsahom a reagovať na ne v zmysle
zÃ¡konom
stanovenÃ©ho postupu). V prÃ¡ve ide najmÃ¤ o petÃcie, sťažnosti,
pripomienky, stanoviskÃ¡.
OsobitnÃ© postavenie podľa zÃ¡k. č. 106/1999 Z. z. o hospodÃ¡rskom a
sociÃ¡lnom partnerstve
(zÃ¡kon o tripartite) mÃ¡ Rada hospodÃ¡rskej a sociÃ¡lnej dohody SR ako
dohodovacÃ orgÃ¡n
hospodÃ¡rskeho partnerstva a sociÃ¡lneho partnerstva na celoštÃ¡tnej Ãºrovni.
Rada napr.
dohoduje stanoviskÃ¡ a odporÃºčania v oblasti hospodÃ¡rskeho rozvoja a
sociÃ¡lneho rozvoja a
štÃ¡tneho rozpočtu, k nÃ¡vrhom všeobecne zÃ¡vÃ¤znÃ½ch prÃ¡vnych
predpisov, ktorÃ© sa tÃ½kajÃº
dÃ´ležitÃ½ch zÃ¡ujmov zamestnancov a zamestnÃ¡vateľov.
OsobitnÃ½ mechanizmus pre zapojenie verejnosti do rozhodovania orgÃ¡nov
verejnej sprÃ¡vy
upravuje zÃ¡k. NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovanÃ vplyvov na životnÃ©
prostredie.
Občianske združenie spĺňajÃºce podmienky podľa Â§ 9 ods. 4 zÃ¡kona je ex
lege ÃºčastnÃkom
sprÃ¡vneho konania, v ktorom sa rozhoduje o povolenÃ danej činnosti.
Procesno-prÃ¡vne zÃ¡ruky ochrany prÃ¡va využÃvajÃº prÃ¡vne subjekty v prÃpadoch, keď je
ich ÃºstavnÃ©, resp. zÃ¡konnÃ© prÃ¡vo ohrozenÃ© alebo porušenÃ© v dÃ
´sledku protiprÃ¡vneho
sprÃ¡vania inÃ©ho prÃ¡vneho subjektu. Cieľom tÃ½chto zÃ¡ruk je teda
zabezpečiť, aby nedošlo k
porušeniu prÃ¡va alebo zaistiť dÃ´slednÃ© zhojenie porušenÃ½ch prÃ¡v a
slobÃ´d.

SR ako jedna z mÃ¡la eurÃ³pskych krajÃn nepodpÃsala počas paneurÃ³pskej
konferencie
ministrov životnÃ©ho prostredia v dÃ¡nskom meste Aarhus (1998) Dohovor o
prÃstupe
k informÃ¡ciÃ¡m, Ãºčasti verejnosti na rozhodovacom procese a prÃstupe k
spravodlivosti
v zÃ¡ležitostiach životnÃ©ho prostredia a neurobila tak ani do konca roka 1998,
kedy bolo ešte
možnÃ© Dohovor podpÃsať v sÃdle OSN v New Yorku. VlÃ¡da SR preto uložila
ministrovi
životnÃ©ho prostredia pripraviť pristÃºpenie k dohovoru.
PrÃstup k informÃ¡ciÃ¡m a ich kvalita sa považuje za kľÃºčovÃ½ predpoklad pre
zabezpečenie TUR. Pre zÃskanie nÃ¡zorov širokej verejnosti v SR bol v rÃ¡mci
analÃ½z NSTUR
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použitÃ½ dotaznÃk ku kapitole 40 AGENDY 21 "InformÃ¡cie pre rozhodovanie"
(rozoslanÃ½
bol cca 50 organizÃ¡ciÃ¡m, inštitÃºciÃ¡m a individuÃ¡lnym respondentom). Z
vyhodnotenia
dotaznÃka možno zovšeobecniť nasledovnÃ© zÃ¡very :
• zÃ¡kladnÃ© pojmy konceptu TUR sÃº definovanÃ© na rÃ´znej Ãºrovni. Veľa
informÃ¡ciÃ ešte
chÃ½ba, prÃpadne sÃº nepostačujÃºce. Veľmi mÃ¡lo ľudÃ chÃ¡pe skutočnÃº
podstatu TUR a tÃ¡to
problematika je im znÃ¡ma len z počutia ako určitÃ½ pojem.
• podmienky a podpornÃ© mechanizmy pre TUR (najmÃ¤ zdroje informÃ¡ciÃ)
nie sÃº dobrÃ©,
nedostatočnÃ½ je mechanizmus prenosu vedeckÃ½ch poznatkov do
informÃ¡ciÃ
• koordinačnÃ© mechanizmy a spoluprÃ¡ca medzi sektormi v projektoch
zameranÃ½ch na TUR
sÃº najmÃ¤ na miestnej Ãºrovni vo vÃ¤čšine prÃpadov nepostačujÃºce. Na
vyššÃch Ãºrovniach sa
situÃ¡cia zlepšuje a na medzinÃ¡rodnej Ãºrovni sÃº koordinačnÃ© mechanizmy
dobrÃ©.
• využiteľnosť ukazovateľov TUR v rozhodovanÃ na miestnej, regionÃ¡lnej a
nÃ¡rodnej Ãºrovni
je nepostačujÃºca. Využitie ukazovateľov TUR na medzinÃ¡rodnej Ãºrovni je sÃce dobrÃ©, ale
stÃ¡le veľa informÃ¡ciÃ chÃ½ba.
• kvalita informÃ¡ciÃ pre rozhodovanie (tÃ½kajÃºcich sa životnÃ©ho prostredia,
zdrojov a rozvoja
na miestnej a regionÃ¡lnej Ãºrovni) je nepostačujÃºca, prÃp. množstvo
informÃ¡ciÃ chÃ½ba. Na
nÃ¡rodnej, ale najmÃ¤ medzinÃ¡rodnej Ãºrovni je kvalita informÃ¡ciÃ dobrÃ¡.
• v štÃ¡tnej sfÃ©re nie sÃº dobudovanÃ© informačnÃ© systÃ©my, doteraz
chÃ½bal zÃ¡kon o slobodnom
prÃstupe k informÃ¡ciÃ¡m, mechanizmus pre zÃskavanie informÃ¡ciÃ nie je
efektÃvny. ChÃ½ba
ochota na poskytovanie informÃ¡ciÃ občanom. Na druhej strane prevlÃ¡da nÃzka občianska

uvedomelosť, organizovanosť a slabÃ© prÃ¡vne vedomie v oblasti prÃstupu k
informÃ¡ciÃ¡m.
• informÃ¡cie o životnom prostredÃ v nie sÃº v rÃ¡mci rozhodovacieho procesu
dostatočne
docenenÃ© a stÃ¡le pretrvÃ¡va nÃ¡zor, že vÃ¤čšiu vÃ¡hu majÃº ekonomickÃ©
aktivity. Ekonomika
SR nie je dostatočne previazanÃ¡ na princÃpy, kritÃ©ria a indikÃ¡tory TUR a
nemÃ¡
vypracovanÃ© motivujÃºce ekonomickÃ© nÃ¡stroje
• prÃstup k informÃ¡ciÃ¡m by mal vÃ½razne posilniť zÃ¡kon NR SR č. 211/2000
Z. z.
o slobodnom prÃstupe k informÃ¡ciÃ¡m a tiež pristÃºpenie k AarhuskÃ©mu
dohovoru.

6.7. OrgÃ¡ny zÃ¡konodarnej moci, vÃ½konnej moci a sÃºdnej moci

6.7.1. NÃ¡rodnÃ¡ rada Slovenskej republiky
PrÃ¡vne postavenie NÃ¡rodnej rady Slovenskej republike (NR SR), ktorÃ¡ je
jedinÃ½m
ÃºstavodarnÃ½m a zÃ¡konodarnÃ½m orgÃ¡nom SR, je upravenÃ© Ãšstavou SR
a osobitnÃ½mi zÃ¡konmi.
NR SR je orgÃ¡nom štÃ¡tnej moci a od jej primÃ¡rneho postavenia v republike je
odvodenÃ©
postavenie ostatnÃ½ch štÃ¡tnych orgÃ¡nov. NR SR tvorÃ 150 poslancov
volenÃ½ch občanmi na
zÃ¡klade pomernÃ©ho systÃ©mu na obdobie štyroch rokov. Ako volenÃ½
orgÃ¡n reprezentuje
suverenitu štÃ¡tu a ľudu. PlnÃ zÃ¡važnÃº Ãºlohu pri budovanÃ SR ako
modernÃ©ho
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a demokratickÃ©ho štÃ¡tu. Z hľadiska zabezpečovania TUR je veľmi dÃ
´ležitÃ©, že NR SR plnÃ
vÃ½znamnÃº Ãºlohu pri zavÃ¡dzanÃ sociÃ¡lne a ekologicky orientovanej trhovej
ekonomiky.
NR SR mÃ¡ kompetencie v oblasti: Ãºstavodarnej a zÃ¡konodarnej, kreačnej,
kontrolnej
a vnÃºtornej a zahraničnej politiky. Hodnotenie činnosti NÃ¡rodnej rady SR
pokiaľ ide o
zabezpečovanie TUR v SR je potrebnÃ© odvÃjať od jej ÃºstavnÃ½ch a
zÃ¡konnÃ½ch kompetenciÃ. V
sÃºlade s čl. 86 Ãšstavy SR ide o jej prÃ¡vomoc: uznÃ¡šať sa na Ãºstave,
ÃºstavnÃ½ch a ostatnÃ½ch
zÃ¡konoch a kontrolovať, ako sa dodržiavajÃº, prÃ¡vomoc pred ratifikÃ¡ciou
vysloviť sÃºhlas s
medzinÃ¡rodnÃ½mi politickÃ½mi zmluvami, medzinÃ¡rodnÃ½mi
hospodÃ¡rskymi zmluvami
všeobecnej povahy, ale aj s medzinÃ¡rodnÃ½mi zmluvami, na vykonanie
ktorÃ½ch je potrebnÃ½
zÃ¡kon, prÃ¡vomoc zriaďovať zÃ¡konom ministerstvÃ¡ a ostatnÃ© orgÃ¡ny
štÃ¡tnej sprÃ¡vy, prÃ¡vomoc
rokovať o programovom vyhlÃ¡senÃ vlÃ¡dy SR, prÃ¡vomoc kontrolovať činnosť
vlÃ¡dy a rokovať

o dÃ´vere vlÃ¡de alebo jej členom, prÃ¡vomoc rokovať o zÃ¡kladnÃ½ch
otÃ¡zkach vnÃºtornej,
medzinÃ¡rodnej, hospodÃ¡rskej, sociÃ¡lnej a inej politiky.
RokovacÃ poriadok NR SR platnÃ½ od roku 1997 priniesol novÃ½ spÃ´sob
prerokÃºvania
nÃ¡vrhov zÃ¡konov v troch čÃtaniach, čo by malo prispieť ku skvalitneniu
legislatÃvy. Čiastočne
uľahčuje aj možnosť aktÃvneho vstupu odbornej verejnosti do prÃ¡ce
jednotlivÃ½ch vÃ½borov a
plÃ©na NR SR. Ustanovenie Â§ 18 ods. 1 (čiastočne), ale najmÃ¤ Â§ 21 ods. 1
rokovacieho
poriadku o verejnom charaktere zasadanÃ NR SR dÃ¡va možnosti prizvať na
zasadnutie NR SR
vÃ½znamnÃ© osobnosti hospodÃ¡rskeho a spoločenskÃ©ho života,
predstaviteľov inÃ½ch štÃ¡tov alebo
medzinÃ¡rodnÃ½ch organizÃ¡ciÃ a nechať ich vystÃºpiť na schÃ´dzi NR SR.
Z ustanovenÃ rokovacieho poriadku o vÃ½boroch NR SR vyplÃ½va verejnÃ½
charakter
schÃ´dzÃ vÃ½borov, na ktorÃ½ch majÃº možnosť zÃ¡stupcovia verejnosti
priamo vystÃºpiť, resp.
predložiť svoje nÃ¡vrhy a pripomienky - ak si ich osvojÃ niektorÃ½ z poslancov,
vÃ½bor o nich
rokuje. VÃ½bor mÃ¡ prÃ¡vo priamo pozÃ½vať na svoje schÃ´dze odbornÃkov a
ďalšie osoby a
požiadať ich o stanovisko, obdobne tak pokiaľ ide o vyžiadanie stanovÃsk a
posudkov od
odbornÃ½ch Ãºstavov a inÃ½ch ustanoviznÃ. NR SR a jej vÃ½bory mÃ´žu
zriaďovať ad hoc
komisie na konzultovanie otÃ¡zok a na prÃpravu stanovÃsk s možnosťou
menovania odbornÃkov
z radov mimo poslancov do tÃ½chto komisiÃ.
Z hľadiska zabezpečovania TUR majÃº vÃ½znam všetky vÃ½bory, osobitne:
• pre sociÃ¡lnu oblasť: vÃ½bor pre sociÃ¡lne veci a bÃ½vanie, vÃ½bor pre
zdravotnÃctvo, vÃ½bor
pre ľudskÃ© prÃ¡va a nÃ¡rodnosti, vÃ½bor pre obranu a bezpečnosť,
• pre kultÃºrno-historickÃº oblasť: vÃ½bor pre kultÃºru a mÃ©diÃ¡, vÃ½bor pre
vzdelÃ¡vanie, vedu,
mlÃ¡dež a šport,
• pre ekonomickÃº oblasť: vÃ½bor pre financie, rozpočet a menu, vÃ½bor pre
hospodÃ¡rstvo,
privatizÃ¡ciu a podnikanie, vÃ½bor pre pÃ´dohospodÃ¡rstvo,
• pre environmentÃ¡lnu oblasť: vÃ½bor pre životnÃ© prostredie a ochranu prÃrody,
• pre inštitucionÃ¡lnu oblasť: vÃ½bor pre verejnÃº sprÃ¡vu, zahraničnÃ½
vÃ½bor, vÃ½bor pre
eurÃ³psku integrÃ¡cie, vÃ½bor pre vzdelÃ¡vanie, vedu , mlÃ¡dež a šport,
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JednotlivÃ© vÃ½bory NR SR iniciovali rÃ´zne aktivity, podporujÃºce
smerovanie k TUR. Napr.
VÃ½bor pre životnÃ© prostredie a ochranu prÃrody NR SR inicioval viacerÃ©
stretnutia

poslancov s domÃ¡cimi a zahraničnÃ½mi odbornÃkmi pri prÃprave
zÃ¡sadnÃ½ch rozvojovÃ½ch
koncepciÃ SR vÃ½znamnÃ½ch z hľadiska smerovania k TUR, ktorÃ© mali Ãsť
do vlÃ¡dy SR
a nÃ¡sledne do parlamentu Ako prÃklad možno tiež uviesť viacerÃ© rokovania
pri prÃprave
strategickÃ½ch a koncepčnÃ½ch dokumentov (napr. Energetickej politiky SR v
rokoch. 19981999). VÃ½znamnÃ© sÃº aj poslaneckÃ© prieskumy, ktorÃ© smerujÃº k
hľadaniu riešenia zÃ¡sadnÃ½ch
problÃ©mov v oblasti životnÃ©ho prostredia a ochrany prÃrody. VÃ½bor zriadil
StÃ¡lu poradnÃº
komisiu VÃ½boru NR SR pre životnÃ© prostredie a ochranu prÃrody, ktorej
členovia sÃº
pravidelne prizÃ½vanÃ na zasadnutia a poskytujÃº konzultÃ¡cie k problÃ©mom
životnÃ©ho
prostredia. Treba tiež vyzdvihnÃºť aj iniciatÃvy poslancov a ďalšÃch vÃ½borov
NR SR či už
je to v oblasti poslaneckÃ½ch prieskumov alebo pri predkladanÃ
poslaneckÃ½ch nÃ¡vrhov
zÃ¡konov, podporujÃºcich budovanie občianskej spoločnosti a tÃ½m aj
smerovanie k TUR
Treba však poukÃ¡zať na to, že pri prerokovanÃ zÃ¡sadnÃ½ch rozvojovÃ½ch
koncepciÃ a všeobecne
zÃ¡vÃ¤znÃ½ch prÃ¡vnych predpisov sa dÃ´sledne nedodržiava požiadavka
uplatňovania princÃpov
TUR. Neuplatňuje sa povinnosť zakotvenÃ¡ v zÃ¡kone NR SR č. 127/1994 Z. z. o
posudzovanÃ
vplyvov na životnÃ© prostredie environmentÃ¡lne hodnotiť zÃ¡sadnÃ©
rozvojovÃ© koncepcie a tie
nÃ¡vrhy zÃ¡konov, pri ktorÃ½ch je predpoklad, že mÃ´žu vyvolať nepriaznivÃ©
vplyvy na životnÃ©
prostredie (tÃ½ka sa to napr. aj zÃ¡kona o štÃ¡tnom rozpočte). VÃ½znam
uplatňovania zÃ¡kona
o posudzovanÃ vplyvov na životnÃ© prostredie potvrdzuje aj jeho zaradenie
medzi
inštitucionÃ¡lne ukazovatele TUR.
V zÃ¡ujme zintenzÃvnenia spoluprÃ¡ce vlÃ¡dy SR a NR SR bol prijatÃ½
mimoriadny
režim prijÃmania legislatÃvy, od ktorÃ©ho sa očakÃ¡va, že prioritnÃ© prÃ¡vne
predpisy sa schvÃ¡lia
v takom termÃne, aby sa dosiahol pokrok v plnenÃ zÃ¡vÃ¤zkov
vyplÃ½vajÃºcich z preberania
eurÃ³pskeho prÃ¡va. NÃ¡rodnej rade SR vyplÃ½vajÃº Ãºlohy aj z NÃ¡rodnÃ©ho
programu pre
prijatie Acquis Communautaire.
6.7.2. Prezident Slovenskej republiky
Ãšstava SR definuje prezidenta ako hlavu SR. Prezident SR je volenÃ½ občanmi
v priamej
voľbe na obdobie piatich rokov. Podľa čl. 101 prezident zastupuje SR navonok,
dojednÃ¡va
a ratifikuje medzinÃ¡rodnÃ© zmluvy, prijÃma a poveruje vyslancov, zvolÃ¡va

ustanovujÃºcu
schÃ´dzu NR SR, podpisuje zÃ¡kony, vymenÃºva a odvolÃ¡va predsedu a
ostatnÃ½ch členov vlÃ¡dy,
vedÃºcich ÃºstrednÃ½ch orgÃ¡nov štÃ¡tnej sprÃ¡vy, zapožičiava
vyznamenania, udeľuje amnestiu, je
hlavnÃ½m veliteľom ozbrojenÃ½ch sÃl, vyhlasuje referendum a mÃ¡ ešte
ďalšie kompetencie
(napr. mÃ´že vrÃ¡tiť NR SR ÃºstavnÃ© zÃ¡kony, podÃ¡va NR SR sprÃ¡vy o stave
republiky
a o zÃ¡važnÃ½ch otÃ¡zkach a pod.). Kompetencie prezidenta umožňujÃº
vÃ½znamnou mierou
podporiť smerovanie spoločnosti k TUR napr. zdÃ´raznenÃm vÃ½znamu TUR v
sprÃ¡ve o stave
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republiky a pri vrÃ¡tenÃ takÃ½ch zÃ¡konov do NR SR, ktorÃ© nezodpovedajÃº
smerovaniu k TUR.
Prezident mÃ´že aktÃvne pÃ´sobiť aj pri prijÃmanÃ vyslancov, zahraničnÃ½ch
hostÃ, zÃ¡stupcov
hlavnÃ½ch skupÃn spoločnosti, predstaviteľov vÃ½znamnÃ½ch organizÃ¡ciÃ a
inštitÃºciÃ tÃ½m, že
zdÃ´raznÃ vÃ½znam a potrebu smerovania našej spoločnosti k TUR, mÃ´že
iniciovať vÃ½menu
skÃºsenostÃ a spoluprÃ¡cu, organizovať okrÃºhle stoly a pod.
6.7.3. VlÃ¡da Slovenskej republiky
PrÃ¡vnym zÃ¡kladom pre vymedzenie postavenia a kompetencie vlÃ¡dy SR vo
všeobecnosti je Ãšstava SR a osobitnÃ© zÃ¡kony. Ãšstava SR v čl. 108
vymedzuje postavenie
vlÃ¡dy ako najvyššieho orgÃ¡nu vÃ½konnej moci, t. j. vlÃ¡da SR ako kolegiÃ¡lny
orgÃ¡n organizuje,
zjednocuje, riadi a kontroluje činnosť orgÃ¡nov štÃ¡tnej sprÃ¡vy a mÃ¡ v rÃ¡mci
štÃ¡tnej sprÃ¡vy
všeobecnÃº pÃ´sobnosť. Svoju prÃ¡vomoc odvodzuje od NÃ¡rodnej rady SR ako
reprezentanta
suverenity ľudu a vykonÃ¡va ju sama alebo tÃ½m, že zabezpečuje plnenie
ÃºstavnÃ½ch a ostatnÃ½ch
zÃ¡konov NR SR a ďalšÃch jej uznesenÃ.
Do pÃ´sobnosti NÃ¡rodnej rady SR patrÃ rokovať o programovom vyhlÃ¡senÃ
vlÃ¡dy. VlÃ¡dny
program, ktorÃ½ predkladÃ¡ vlÃ¡da SR podľa čl. 113 Ãšstavy SR,
mÃ¡ predstavovať
dokument komplexnÃ©ho charakteru, tÃ½kajÃºci sa celej spoločnosti a štÃ¡tu,
ktorÃ½ za danÃ½ch
podmienok predstavuje ucelenÃ©, najefektÃvnejšie a aj najprijateľnejšie
riešenie, odzrkadľujÃºce
oprÃ¡vnenÃ© požiadavky občanov.
Z hľadiska požiadaviek AGENDY 21 by mal byť vlÃ¡dny program zÃ¡kladom ”pre
prijatie politickÃ©ho rÃ¡mca, vyhovujÃºceho domÃ¡cim podmienkam, ktorÃ½
by odrÃ¡žal
dlhodobÃº perspektÃvu a medziodvetvovÃ½ prÃstup, a stal by sa
vÃ½chodiskom rozhodovania
pri rešpektovanÃ vzÃ¡jomnÃ½ch vÃ¤zieb vo vnÃºtri rÃ´znych politickÃ½ch,

ekonomickÃ½ch, sociÃ¡lnych
a environmentÃ¡lnych problÃ©mov a medzi nimi, v procese rozvoja”.
V zÃ¡ujme ÃºspešnÃ©ho presadzovania koncepčnÃ½ch dokumentov
schvÃ¡lenÃ½ch vlÃ¡dnym
uznesenÃm v praxi je dÃ´ležitÃ©, aby takÃ©to dokumenty zÃ¡sadnÃ©ho
charakteru tÃ½kajÃºce sa
sociÃ¡lno-ekonomickÃ½ch a environmentÃ¡lnych otÃ¡zok boli navyše
prediskutovanÃ© už pri
ich prÃprave, a to tak, aby pripomienky nepodriadenÃ½ch subjektov (t. j.
verejnosti,
samosprÃ¡vy) mohli byť včas zohľadnenÃ© a zapracovanÃ© v dokumentoch
pred ich schvÃ¡lenÃm
vo vlÃ¡de. TakÃ½to postup by bol plne v sÃºlade s požiadavkou AGENDY 21
”zlepšiť
mechanizmy, ktorÃ© by uľahčili zapojenie zainteresovanÃ½ch jednotlivcov,
skupÃn a organizÃ¡ciÃ
do rozhodovania na všetkÃ½ch Ãºrovniach”.
Pokiaľ ide o tvorbu koncepciÃ a programov jednotlivÃ½ch rezortov dÃ
´ležitÃ½m sa stalo
uznesenie vlÃ¡dy SR č. 118 z 8. 9. 1992, v ktorom vlÃ¡da SR 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. Nestalo sa tak.
V sÃºvislosti s prÃpravou na vstup do EÃš je pre SR osobitne dÃ
´ležitÃ¡ EurÃ³pska
dohoda o pridruženÃ uzatvorenÃ¡ medzi ES a ich členskÃ½mi štÃ¡tmi na strane
jednej a SR
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na strane druhej (Luxemburg, 1993). Uplatňovanie zÃ¡sad TUR sa premietlo aj
do tejto
dohody (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).
RozhodnutÃm helsinskÃ©ho summitu v decembri 1999 o otvorenÃ rokovanÃ o
vstupe do
EÃš aj so SR, ako aj začatÃm negociačnÃ©ho procesu dňa 15.2.2000, vstÃºpilo
Slovensko do
ďalšej dÃ´ležitej etapy integračnÃ©ho procesu. Cieľom SR je otvoriť rokovania
vo všetkÃ½ch
negociačnÃ½ch kapitolÃ¡ch v priebehu roku 2001 a rokovania vo všetkÃ½ch
kapitolÃ¡ch ukončiť
do konca roku 2002. VlÃ¡da SR schvÃ¡lila dňa 30.mÃ¡ja 2001 uznesenÃm č.492
revidovanÃº
verziu NÃ¡rodnÃ©ho programu pre prijatie acquis (NPPA).
SR bola v roku 2000 prijatÃ¡ do OECD. TÃ½mto rozhodnutÃm sa zavŕšil proces
rokovanÃ
o podmienkach, zÃ¡vÃ¤zkoch a zodpovednosti, ktorÃ© vyplÃ½vajÃº z členstva
v tejto organizÃ¡cii.
OECD dnes za svoju najvÃ½znamnejšiu Ãºlohu považuje vytvoriť rÃ¡mec pre
ÃºspešnÃº integrÃ¡ciu

hospodÃ¡rskej, environmentÃ¡lnej a sociÃ¡lnej politiky, ktorÃ½ je nevyhnutnÃ½
pre zabezpečenie
TUR.
V sÃºvislosti s potrebou riešiť novÃ© Ãºlohy, napr. vyplÃ½vajÃºce z podmienok
pre vstup do
EÃš, ako aj s požiadaviek v rÃ¡mci OECD, sa vytvÃ¡rajÃº orgÃ¡ny štÃ¡tnej
sprÃ¡vy alebo Ãºrady
(napr. Ãšrad pre verejnÃ© obstarÃ¡vanie, Ãšrad pre štÃ¡tnu pomoc).
V sÃºlade s celosvetovÃ½m trendom vyspelÃ½ch štÃ¡tov vlÃ¡da SR deklaruje
vo svojom
programovom vyhlÃ¡senÃ (schvÃ¡lenom uznesenÃm vlÃ¡dy SR zo dňa
19.11.1998 a uznesenÃm
NÃ¡rodnej rady SR z 2.12.1998) za rozhodujÃºci princÃp trvalo udržateľnÃ©ho
rozvoja, pričom
starostlivosť o životnÃ© prostredie sa musÃ stať integrÃ¡lnou sÃºčasťou každej
sfÃ©ry
spoločenskÃ©ho života. Kvalita tohto prostredia znamenÃ¡ kvalitu života
každÃ©ho obyvateľa.
Podľa programovÃ©ho vyhlÃ¡senia ekologizÃ¡ciu spoločenskÃ©ho rozvoja
bude vlÃ¡da SR
realizovať najmÃ¤ prostrednÃctvom zavedenia ekologickÃ½ch princÃpov do
všetkÃ½ch odvetvÃ.
VlÃ¡da SR vo svojom programovom vyhlÃ¡senÃ považuje uplatňovanie princÃpu
trvalo
udržateľnÃ©ho rozvoja za nevyhnutnÃº podmienku vstupu SR do eurÃ³pskych
a
transatlantickÃ½ch štruktÃºr. EkonomickÃ©, sociÃ¡lne, environmentÃ¡lne a
inštitucionÃ¡lne
ukazovatele a zÃ¡ujmy budÃº - v sÃºlade s programovÃ½m vyhlÃ¡senÃm rozpracovanÃ© v NÃ¡rodnej
stratÃ©gii trvalo udržateľnÃ©ho rozvoja, ako aj v koncepciÃ¡ch regionÃ¡lnych
programov.
StratÃ©gia TUR je uvedenÃ¡ aj ako inštitucionÃ¡lny ukazovateľ TUR (pozri
ďalej).
Zatiaľ sa tieto ambiciÃ³zne Ãºlohy, ktorÃ© si dala vlÃ¡da do svojho vyhlÃ¡senia,
presadzujÃº
v reÃ¡lnom živote iba čiastočne. Pri prijÃmanÃ a schvaľovanÃ koncepciÃ,
plÃ¡nov, programov
a všeobecne zÃ¡vÃ¤znÃ½ch prÃ¡vnych predpisov sa zatiaľ princÃpy trvalo
udržateľnÃ©ho rozvoja
dÃ´sledne neuplatňujÃº. StÃ¡le pretrvÃ¡va skÃ´r rezortnÃ½ pohľad, chÃ½ba
integrovanÃ½ prÃstup
v rozhodovanÃ, ktorÃ½ by sÃºčasne zohľadňoval sociÃ¡lne, ekonomickÃ© a
environmentÃ¡lne
aspekty. Uplatňuje sa reforma verejnej sprÃ¡vy, ktorÃ¡ by mala prispieť
vÃ½znamnou
mierou k zefektÃvneniu verejnej sprÃ¡vy a presadeniu jednÃ©ho kľÃºčovÃ©ho
princÃpu TUR
– subsidiarity.
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Aj v NÃ¡rodnom programe pre prijatie acquis communautaire sa zÃ¡sady TUR

nebrali
prÃliš na zreteľ (ak sa neobmedzÃme na environmentÃ¡lnu časť tohto
dokumentu) a pritom sa
uplatňovanie zÃ¡sad TUR premietlo aj do uvedenej Asociačnej dohody.
Veľmi negatÃvnym javom, ktorÃ½ tvorÃ bariÃ©ru pre rozvoj ekonomiky štÃ¡tu
a mÃ¡ veľkÃ©
nepriame negatÃvne dÃ´sledky na všetky aspekty života spoločnosti, je
pretrvÃ¡vajÃºca
korupcia. VlÃ¡da SR dňa 21.6.2000 schvÃ¡lila NÃ¡rodnÃ½ program boja proti
korupcii
a sÃºčasne zriadila Riadiaci vÃ½bor boja proti korupcii, nÃ¡sledne AkčnÃ½
plÃ¡n boja proti
korupcii.
6.7.4. PoradnÃ© orgÃ¡ny vlÃ¡dy SR a splnomocnenci vlÃ¡dy SR
PoradnÃ© orgÃ¡ny vlÃ¡dy a splnomocnenci vlÃ¡dy by mali plniť tie Ãºlohy,
ktorÃ© majÃº
nadrezortnÃ½ charakter, resp. ktorÃ© z rozličnÃ½ch prÃčin nie je vhodnÃ©
zabezpečovať v rÃ¡mci
konkrÃ©tneho rezortu. PoradnÃ© orgÃ¡ny vlÃ¡dy slÃºžia predovšetkÃ½m pre
širšie odbornÃ©
posÃºdenie nÃ¡vrhov, ktorÃ© majÃº prierezovÃ½, nadrezortnÃ½ charakter a
ktorÃ© majÃº byť
prerokovanÃ© a rozhodnutÃ© vo vlÃ¡de. SÃº konštituovanÃ© na zÃ¡klade
uznesenÃ vlÃ¡dy a mÃ´žu mať
trvalÃ½ alebo dočasnÃ½ charakter.
Z poradnÃ½ch orgÃ¡nov vlÃ¡dy mÃ¡ pre podporu TUR osobitnÃ½ vÃ½znam
Rada vlÃ¡dy pre
TUR, ktorÃ¡ je - podľa štatÃºtu (schvÃ¡lenÃ©ho uznesenÃm vlÃ¡dy SR č. 78 z
27. 1. 1999)
poradnÃ½m a koordinačnÃ½m orgÃ¡nom vlÃ¡dy SR pre uplatňovanie AGENDY
21, zÃ¡sad TUR a
vyhodnocovanie ukazovateľov TUR na celoštÃ¡tnej Ãºrovni. Neexistencia
koordinačnÃ©ho
orgÃ¡nu zodpovednÃ©ho za uplatňovanie Agendy 21 a ukazovateľov TUR do
roku 1999 vÃ½razne
spomalila celÃ½ proces presadzovania TUR v praxi.
Splnomocnenci vlÃ¡dy sÃº zaradenÃ v štruktÃºre Ãºradu vlÃ¡dy, ako aj
ministerstiev. SÃº
menovanÃ najmÃ¤ pre posilnenie ich postavenia v rÃ¡mci štÃ¡tu a navonok pri
vykonÃ¡vanÃ
poverenej Ãºlohy (napr. splnomocnenec vlÃ¡dy SR pre realizÃ¡ciu projektu
stratÃ©gie reformy
a decentralizÃ¡cie verejnej sprÃ¡vy SR, splnomocnenec vlÃ¡dy SR pre riešenie
problÃ©mov
rÃ³mskej menšiny, splnomocnenec na ochranu osobnÃ½ch Ãºdajov v
informačnÃ½ch systÃ©moch,
splnomocnenci vlÃ¡dy SR pre vodohospodÃ¡rske otÃ¡zky na hraničnÃ½ch
vodÃ¡ch, .splnomocnenec
vlÃ¡dy SR pre rokovania o pristÃºpenÃ do OECD a ďalšÃ – celkove je k 1.1.2000
menovanÃ½ch
26 splnomocnencova vlÃ¡dy SR a ich zÃ¡stupcov). Ich počet treba zredukovať.
Ako potvrdil Audit sÃºladu činnostÃ a financovania ÃºstrednÃ½ch orgÃ¡nov

štÃ¡tnej sprÃ¡vy
a organizÃ¡ciÃ v ich pÃ´sobnosti (jÃºn, 2000) poradnÃ© orgÃ¡ny a
splnomocnenci sÃº
v sÃºčasnosti nedostatočne zÃ¡konne upravenÃ. Pri vlÃ¡de pÃ´sobÃ okolo 30
poradnÃ½ch
orgÃ¡nov, ktorÃ© nemajÃº prakticky žiadne rozhodovacie prÃ¡vomoci,
viacerÃ© z existujÃºcich
poradnÃ½ch orgÃ¡nov fungujÃº nedostatočne. Často sÃº do nich menovanÃ
členovia vlÃ¡dy,
prÃpadne štÃ¡tni tajomnÃci, ktorÃ ani z časovÃ©ho hľadiska nie sÃº schopnÃ
zÃºčastňovať sa na
všetkÃ½ch zasadnutiach a sÃºčasne vykonÃ¡vať svoju činnosť vo svojom
Ãºrade. Funkčnosť a
opodstatnenosť viacerÃ½ch sÃºčasnÃ½ch poradnÃ½ch orgÃ¡nov je preto
otÃ¡zna. Audit odporÃºča, aby
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sa pre kvalitnÃ© zabezpečovanie svojich Ãºloh zmenil spÃ´sob obsadzovanie
tÃ½chto orgÃ¡nov tak,
aby sa hlavnÃ© zastÃºpenie presunulo na nižšie rozhodovacie (expertnÃ©)
Ãºrovne a nevyžadovala
sa vo všetkÃ½ch orgÃ¡noch Ãºčasť politickÃ½ch reprezentantov.
6.7.5. MinisterstvÃ¡ a ostatnÃ© ÃºstrednÃ© orgÃ¡ny štÃ¡tnej sprÃ¡vy
PrÃ¡vne postavenie ministerstiev a ostatnÃ½ch ÃºstrednÃ½ch orgÃ¡nov
štÃ¡tnej sprÃ¡vy v SR
a ich kompetencia je v sÃºčasnosti vymedzenÃ¡ Ãšstavou SR, zÃ¡konom SNR č.
347/1990 Zb. o
organizÃ¡cii ministerstiev a ostatnÃ½ch ÃºstrednÃ½ch orgÃ¡nov štÃ¡tnej
sprÃ¡vy SR v znenÃ neskoršÃch
predpisov a inÃ½mi osobitnÃ½mi zÃ¡konmi.
Podľa zÃ¡k. SNR č. 347/1990 Zb. v SR ku dňu 1. 1. 2000 pÃ´sobia ÃºstrednÃ©
orgÃ¡ny štÃ¡tnej
sprÃ¡vy :
• na čele s členom vlÃ¡dy (ministrom) menovanÃ½m prezidentom SR Ministerstvo
hospodÃ¡rstva SR, Ministerstvo financiÃ SR, Ministerstvo prÃ¡ce, sociÃ¡lnych
vecÃ a
rodiny SR, Ministerstvo životnÃ©ho prostredia SR, Ministerstvo pre sprÃ¡vu a
privatizÃ¡ciu nÃ¡rodnÃ©ho majetku SR, Ministerstvo pÃ´dohospodÃ¡rstva SR,
Ministerstvo
vÃ½stavby a regionÃ¡lneho rozvoja SR, Ministerstvo dopravy, pÃ´št a
telekomunikÃ¡ciÃ
SR, Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo kultÃºry SR, Ministerstvo zdravotnÃctva
SR, Ministerstvo zahraničnÃ½ch vecÃ SR, Ministerstvo spravodlivosti SR,
Ministerstvo
vnÃºtra SR, Ministerstvo obrany SR
• na čele s vedÃºcim menovanÃ½m a odvolÃ¡vanÃ½m vlÃ¡dou SR - Ãšrad
vlÃ¡dy SR
• na čele s predsedom menovanÃ½m a odvolÃ¡vanÃ½m vlÃ¡dou SR ÂŠtatistickÃ½ Ãºrad SR, Ãšrad
jadrovÃ©ho dozoru SR, Ãšrad geodÃ©zie, kartografie a katastra SR,

ProtimonopolnÃ½ Ãºrad
SR, Ãšrad priemyselnÃ©ho vlastnÃctva SR, SprÃ¡va štÃ¡tnych hmotnÃ½ch
rezerv SR, Ãšrad
bezpečnosti prÃ¡ce SR, Ãšrad pre normalizÃ¡ciu, metrolÃ³giu a skÃºšobnÃctvo
SR.
Ako vyplynulo z Auditu sÃºladu činnostÃ a financovania ÃºstrednÃ½ch
orgÃ¡nov štÃ¡tnej sprÃ¡vy
a organizÃ¡ciÃ v ich pÃ´sobnosti (jÃºn, 2000) zatiaľ sa ministerstvÃ¡ a
ostatnÃ© ÃºstrednÃ© orgÃ¡ny
štÃ¡tnej sprÃ¡vy – aj napriek snahe mnohÃ½ch pracovnÃkov a manažÃ©rov
počas uplynulÃ½ch
desiatich rokov – nedostatočne zmenili najmÃ¤ v oblasti organizÃ¡cie a
transparentnosti
prÃ¡ce, aktivÃt a financovania. StÃ¡le sa nedarÃ ich pretvorenie na pracoviskÃ¡,
kde sa program
vlÃ¡dy premieta na koncepcie a zÃ¡kony, kde sa rozhoduje o vytvÃ¡ranÃ
podmienok a nÃ¡strojov.
NeustÃ¡le sÃº pod tlakom administratÃvnej a operatÃvnej činnosti, ktorÃ½ po
prijatÃ niektorÃ½ch
zÃ¡konov ešte zosilnel. Z hľadiska zabezpečenia TUR je veľkou bariÃ©rou
najmÃ¤
pretrvÃ¡vajÃºci rezortizmus. Nevytvorili sa podmienky pre vytvÃ¡ranie
pružnÃ½ch,
prierezovÃ½ch tÃmov. Podľa vÃ½sledkov auditu razantnÃ© reformy, ktorÃ©
sÃº potrebnÃ©, sa nedajÃº
uskutočniť rezortne, pretože na svoj Ãºspech vyžadujÃº systÃ©movÃ© zmeny
v celkovom
fungovanÃ Ãºstrednej štÃ¡tnej sprÃ¡vy a prierezovÃ½ prÃstup. V Ãºstrednej
štÃ¡tnej sprÃ¡ve chÃ½ba tiež
doriešenie efektÃvneho manažmentu komunikÃ¡cie s verejnosťou, nie všade je
zabezpečenÃ©
prepojenie legislatÃvnych Ãºtvarov na strategickÃ© Ãºtvary a pod.
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ViacerÃ© z bodov, na ktorÃ© upozornil Audit, sa negatÃvne premietajÃº aj do
pomalÃ©ho
a často neÃºčinnÃ©ho presadzovania TUR v rÃ¡mci prÃ¡ce jednotlivÃ½ch
ministerstiev
a ostatnÃ½ch ÃºstrednÃ½ch orgÃ¡nov štÃ¡tnej sprÃ¡vy. V tomto smere negatÃvne pÃ´sobÃ napr. aj
slabÃ¡ pozÃcia MŽP SR vo vzťahu k ekonomickÃ½m rezortom, čo prispieva k
tomu, že sa
nedostatočne rešpektuje premietanie stratÃ©gie environmentÃ¡lnej politiky do
inÃ½ch rezortnÃ½ch
a verejnÃ½ch politÃk. Neuplatňuje sa environmentÃ¡lne hodnotenie
zÃ¡sadnÃ½ch rozvojovÃ½ch
koncepciÃ a všeobecne zÃ¡vÃ¤znÃ½ch prÃ¡vnych predpisov, hoci je tÃ¡to
povinnosť už od roku 1994
zakotvenÃ¡ v zÃ¡kone NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovanÃ vplyvov na
životnÃ© prostredie.
MarginalizÃ¡cia a nerešpektovanie potrieb rezortu životnÃ©ho prostredia (ale aj
ostatnÃ½ch

ekonomicky ”slabÃ½ch” rezortov) sa prejavovalo aj sÃºstavnÃ½m znižovanÃm
ich rozpočtov.
Pre presadzovanie TUR v praxi prostrednÃctvom vÃ½konnej (riadiacej,
koncepčnej,
plÃ¡novacej, normotvornej a konkrÃ©tnej rozhodovacej) činnosti jednotlivÃ½ch
rezortov, mÃ¡
vzhľadom na ich sÃºčasnÃº kompetenciu vyplÃ½vajÃºcu zo zÃ¡konov (zÃ¡k.
SNR č. 347/1990 Zb. a
osobitnÃ½ch zÃ¡konov) vÃ½znam postup podľa Koncepcie uplatňovania
AGENDY 21
a vyhodnocovanie ukazovateľov TUR v SR (MŽP SR, 1997) , ktorÃ¡ ustanovila
gestorov
jednotlivÃ½ch ukazovateľov TUR a kapitol AGENDY 21.
HlavnÃ½m dÃ´vodom na vypracovanie ”NÃ¡vrhu uplatňovania AGENDY 21 a
vyhodnocovania ukazovateľov TUR v SR” však bolo upozorniť na neplnenie a
nekontrolovanosť uznesenia vlÃ¡dy SR č. 118/1992 počas piatich rokov, na jeho
deklaratÃvny
charakter bez akejkoľvek konkretizÃ¡cie na 135 ukazovateľov TUR. V
environmentÃ¡lnej sfÃ©re
nadvÃ¤zne na dokumenty prijatÃ© na Konferencii OSN o životnom prostredÃ a
rozvoji
(UNCED, jÃºn 1992) MŽP SR vypracovalo StratÃ©giu, zÃ¡sady a priority štÃ¡tnej
environmentÃ¡lnej politiky (1993). Opatrenie na dosiahnutie cieľov StratÃ©gie
sa podrobne
rozpracovali v NÃ¡rodnom environmentÃ¡lnom akčnom programe I. (1996) a II.
(1999).
V sociÃ¡lnej sfÃ©re ani v hospodÃ¡rskej sfÃ©re však doteraz neboli
vypracovanÃ© komplexnÃ©
dokumenty, v ktorÃ½ch by boli takto rozpracovanÃ© vÃ½sledky UNCED.
VÃ½sledky UNCED
neboli dostatočne využitÃ© ani pri vypracovÃ¡vanÃ koncepčnÃ½ch
dokumentov a programov
v rÃ¡mci jednotlivÃ½ch rezortov. Ťažkosti sa objavili aj pri plnenÃ uznesenia
vlÃ¡dy SR č.
655/1997 (k nÃ¡vrhu uplatňovania AGENDY 21 a vyhodnocovania ukazovateľov
TUR v SR).
Zistila to v roku 1999 aj Rada vlÃ¡dy SR pre TUR, ktorÃ¡ na svojom 2.
zasadnutÃ prijala
uznesenie, v ktorom ukladÃ¡ gestorom jednotlivÃ½ch ukazovateľov TUR podľa
uznesenia vlÃ¡dy
SR č. 655/1997 ”spracovať a predložiť analÃ½zu ukazovateľov TUR z hľadiska
cielenej
použiteľnosti a funkčnosti v rÃ¡mci procesov TUR”. ChÃ½ba tiež vÃ¤čšia
verejnÃ¡ informovanosť
o dokumente CDC – Profily krajiny - Slovensko, v ktorom sa spracovÃ¡va
prehľad vÃ½sledkov
dosiahnutÃ½ch od UNCED. Tento dokument, ktorÃ½ sa každoročne vyhotovuje
a aktualizuje pre
Slovensko, sa pripravuje najmÃ¤ z podkladov ministerstiev a ostatnÃ½ch
ÃºstrednÃ½ch orgÃ¡nov
štÃ¡tnej sprÃ¡vy, krajskÃ½ch Ãºradov a okresnÃ½ch Ãºradov. Zatiaľ sa
nezverejňuje a ani nepredkladÃ¡

na verejne pripomienkovanie. ViacerÃ© kapitoly AGENDY 21 sÃº preto
vypracovanÃ© z pohľadu
štÃ¡tnej sprÃ¡vy, chÃ½ba v nich pohľad z hľadiska hlavnÃ½ch skupÃn
spoločnosti, ktorÃ½ch sa danÃ©
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kapitoly AGENDY 21 bezprostredne dotÃ½kajÃº. V dokumente chÃ½ba
prepojenie zhodnotenia
kapitol AGENDY 21 na ukazovatele TUR.
6.7.6. ÃšzemnÃ© orgÃ¡ny štÃ¡tnej sprÃ¡vy - krajskÃ© Ãºrady a okresnÃ©
Ãºrady
V rÃ¡mci komplexnej reorganizÃ¡cie orgÃ¡nov miestnej štÃ¡tnej sprÃ¡vy na
Slovensku bola
vÃ¤čšina špecializovanÃ½ch orgÃ¡nov zrušenÃ¡ zÃ¡konom NR SR č. 222/1996
Z. z. o organizÃ¡cii
miestnej štÃ¡tnej sprÃ¡vy a o zmene a doplnenÃ niektorÃ½ch zÃ¡konov (napr.
okresnÃ© a obvodnÃ©
Ãºrady životnÃ©ho prostredia, oblastnÃ© lesnÃ© Ãºrady a lesnÃ© Ãºrady,
okresnÃ© veterinÃ¡rne sprÃ¡vy) a
integrovanÃ¡ do všeobecnej sÃºstavy krajskÃ½ch Ãºradov a okresnÃ½ch
Ãºradov.
PrÃ¡vne postavenie miestnej štÃ¡tnej sprÃ¡vy je v sÃºčasnosti vymedzenÃ©
Ãšstavou SR,
zÃ¡konom NR SR č. 222/1996 Z. z. o organizÃ¡cii miestnej štÃ¡tnej sprÃ¡vy a o
zmene a doplnenÃ
niektorÃ½ch zÃ¡konov a inÃ½mi osobitnÃ½mi zÃ¡konmi.
KrajskÃ© a okresnÃ© Ãºrady vykonÃ¡vajÃº štÃ¡tnu sprÃ¡vu na Ãºseku: obrany
štÃ¡tu, všeobecnej
vnÃºtornej sprÃ¡vy, živnostenskÃ©ho podnikania a ochrany spotrebiteľa,
požiarnej ochrany,
civilnej ochrany obyvateľstva, tvorby a ochrany životnÃ©ho prostredia,
financiÃ, cien a sprÃ¡vy
majetku štÃ¡tu, poľnohospodÃ¡rstva, lesnÃ©ho hospodÃ¡rstva a poľovnÃctva,
pozemkovÃ½ch Ãºprav,
dopravy a cestnÃ©ho hospodÃ¡rstva, sociÃ¡lnych vecÃ, zdravotnÃctva,
školstva, mlÃ¡deže a telesnej
kultÃºry, kultÃºry, katastra nehnuteľnostÃ, stratÃ©gie regionÃ¡lneho rozvoja,
kontroly,
medzinÃ¡rodnej spoluprÃ¡ce.
V sÃºlade s uznesenÃm vlÃ¡dy č. 285/1999 Z. z. krajskÃ© Ãºrady zriadili
komisie pre
regionÃ¡lny rozvoj so zameranÃm na sociÃ¡lny a ekonomickÃ½ rozvoj kraja.
Ďalej zriadili
komisie pre podporu malÃ©ho a strednÃ©ho podnikania a miestnych
infraštrukturÃ¡lnych
projektov (KrajskÃ© koordinačnÃ© komisie pre rozvoj malÃ©ho a strednÃ©ho
podnikania).
Postavenie a Ãºlohy miestnej štÃ¡tnej sprÃ¡vy z hľadiska presadzovania
AGENDY 21 je
v sÃºčasnosti determinovanÃ© nielen zÃ¡k. NR SR č. 222/1996 Z. z., ale aj
osobitnÃ½mi zÃ¡konmi,
ktorÃ© podrobne vymedzujÃº kompetenciu a Ãºlohy krajskÃ½ch a okresnÃ½ch

Ãºradov, resp. ďalšÃch
orgÃ¡nov miestnej štÃ¡tnej sprÃ¡vy (napr. obvodnÃ½ch banskÃ½ch Ãºradov) v
rÃ¡mci vÃ½konu
jednotlivÃ½ch Ãºsekov štÃ¡tnej sprÃ¡vy.
Podľa Koncepcie uplatňovania AGENDY 21 a vyhodnocovania ukazovateľov TUR
v
SR (MŽP SR, 1997) nie sÃº v sÃºčasnosti v gestorstve krajskÃ½ch Ãºradov
žiadne ukazovatele
TUR. KrajskÃ© Ãºrady majÃº v gestorstve dve kapitoly Agendy 21, a to: kap. 27
(Posilňovanie
Ãºlohy mimovlÃ¡dnych organizÃ¡ciÃ - partnerov pre TUR) a kap. 28 (IniciatÃvy
samosprÃ¡vnych
orgÃ¡nov zameranÃ© na podporu Agendy 21). Podľa bodu C. 1. uznesenia
vlÃ¡dy SR č. 665/1997
mali a stÃ¡le majÃº prednostovia krajskÃ½ch a okresnÃ½ch Ãºradov
”zabezpečiť uplatňovanie
Agendy 21 v rozvojovÃ½ch koncepciÃ¡ch krajov a okresov a vyhodnocovanie
aktuÃ¡lnych
ukazovateľov TUR, ktorÃ© by posÃºdili krajskÃ© a okresnÃ© rady pre TUR”.
Ide o regionÃ¡lne
(krajskÃ© a okresnÃ©) koncepcie a akčnÃ© programy TUR a lokÃ¡lne Agendy
21. VÃ½sledkom by
malo byť spolu 87 koncepciÃ TUR, na ktorÃ© by nadviazali akčnÃ© programy a
sÃºčasne 87
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činnÃ½ch rÃ¡d pre TUR. Kontrola plnenia tohto uznesenia vlÃ¡dy SR by zrejme
ukÃ¡zala nielen
jeho neplnenie, ale miestami aj absenciu akÃ½chkoľvek rozvojovÃ½ch
dokumentov.
Celkovo možno konštatovať, že reorganizÃ¡cia miestnej štÃ¡tnej sprÃ¡vy mala v
mnohÃ½ch
prÃpadoch negatÃvne dÃ´sledky. Napr. v dÃ´sledku zrušenia samostatnÃ½ch
Ãºradov životnÃ©ho
prostredia zÃ¡konom č. 222/1996 Z. z. došlo k vÃ½raznÃ©mu znÃženiu
Ãºčinnosti vÃ½konu
štÃ¡tnej sprÃ¡vy v starostlivosti o životnÃ© prostredie, ale aj k znÃženiu prÃjmov do ŠFŽP o cca
130 mil. Sk. DochÃ¡dzalo k stagnÃ¡cii riešenia environmentÃ¡lnych
problÃ©mov na regionÃ¡lnej
a miestnej Ãºrovni a oddialenÃ štÃ¡tnej sprÃ¡vy od občanov. ZnÃženie
Ãºčinnosti sa prejavilo už
v priebehu prvÃ©ho roku napr. v redukcii uloženÃ½ch pokÃºt, raste počtu
čiernych stavieb
a sklÃ¡dok, stagnÃ¡cii plnenia opatrenÃ vyplÃ½vajÃºcich z NEAP atď.
V diskusiÃ¡ch s ÃºčastnÃkmi seminÃ¡rov TUR, ktorÃ© sa konali v rokoch 19992000 v rÃ¡mci
riešenia NSTUR v SR, sa poukazovalo najmÃ¤ na chÃ½bajÃºce metodickÃ©
usmernenie
a vzdelÃ¡vanie o AGENDE 21, ukazovateľoch TUR a o vÃ½zname ich
uplatňovania. PrÃ¡ve
tu by mala zohrať hlavnÃº Ãºlohu miestna štÃ¡tna sprÃ¡va najmÃ¤ smerom k

samosprÃ¡vam.
AGENDA 21 sa v rÃ¡mci miestnej štÃ¡tnej sprÃ¡vy vyhodnocuje 1x do roka (pre
CDC .- Profily
krajiny – Slovensko) a v priebehu roka sa ňou prakticky nikto nezaoberÃ¡. V
rÃ¡mci miestnej
štÃ¡tnej sprÃ¡vy (podobne ako je to aj na Ãºrovni Ãºstrednej štÃ¡tnej sprÃ¡vy)
chÃ½ba efektÃvna
kooperÃ¡cia medzi odbormi životnÃ©ho prostredia, odbormi regionÃ¡lneho
rozvoja a ďalšÃmi
odbormi. Neprekvapuje preto, že chÃ½ba priemet AGENDY 21 do programov a
plÃ¡nov
regionÃ¡lneho rozvoja a nedostatočne sÃº v tÃ½chto dokumentoch
premietnutÃ© aj
environmentÃ¡lne aspekty. Za nevyhovujÃºci stav považovali ÃºčastnÃci
seminÃ¡rov aj
pretrvÃ¡vajÃºce kumulovanie riadiacej, regulačnej a kontrolnej funkcie v
orgÃ¡noch štÃ¡tnej
sprÃ¡vy.
6.7.7. OrgÃ¡ny Ãºzemnej samosprÃ¡vy
PrÃ¡vne postavenie Ãºzemnej samosprÃ¡vy v sÃºčasnosti vymedzuje Ãšstava
SR a inÃ© osobitnÃ©
zÃ¡kony. Oblasť samosprÃ¡vy mÃ¡ z hľadiska podpory TUR priamu nadvÃ¤znosť
na kapitolu 28
AGENDY 21. Ãšstava SR v čl. 64 zakotvuje dva stupne (Ãºrovne) Ãºzemnej
samosprÃ¡vy.
PrvÃ½ stupeň reprezentuje obec, druhÃ½ stupeň tvoria vyššie ÃºzemnÃ©
celky, ktorÃ½ch postavenie,
pÃ´sobnosť i orgÃ¡ny a ich vzťahy k nižšÃm ÃºzemnÃ½m celkom, t. j. k obciam,
ako aj k miestnym
a ÃºstrednÃ½m orgÃ¡nom štÃ¡tnej sprÃ¡vy mal ustanoviť osobitnÃ½ zÃ¡kon,
ktorÃ½ však doposiaľ
vydanÃ½ nebol.
Keďže obce ako subjekty Ãºzemnej samosprÃ¡vy majÃº v zmysle platnÃ©ho
prÃ¡vneho
poriadku kvalitatÃvne odlišnÃ© postavenie v porovnanÃ s ostatnÃ½mi
subjektami verejnej sprÃ¡vy,
t. j. s ministerstvami a ostatnÃ½mi ÃºstrednÃ½mi orgÃ¡nmi štÃ¡tnej sprÃ¡vy.
PrimÃ¡tori miest,
starostovia obcÃ a poslanci obecnÃ½ch zastupiteľstiev sÃº volenÃ v
komunÃ¡lnych voľbÃ¡ch na
obdobie štyroch rokov.
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Vzhľadom na sÃºčasnÃ© zÃ¡konnÃ© kompetencie obcÃ ani NÃ¡rodnÃ¡ rada SR
a ani vlÃ¡da SR a
ÃºstrednÃ© orgÃ¡ny štÃ¡tnej sprÃ¡vy nemÃ´žu svojimi uzneseniami ukladať
obciam na Ãºseku
samosprÃ¡vnej pÃ´sobnosti zÃ¡vÃ¤znÃ© Ãºlohy (vyplÃ½vajÃºce pre štÃ¡tne
orgÃ¡ny zo schvÃ¡lenÃ½ch
vlÃ¡dnych stratÃ©giÃ, koncepciÃ a rÃ´znych dokumentov so vzťahom k
ekonomickej, sociÃ¡lnej a
environmentÃ¡lnej politike), na plnenie ktorÃ½ch by boli obce povinnÃ©, obce

nie sÃº v sÃºčasnosti
gestorom kapitol AGENDY 21 podľa Koncepcie uplatňovania AGENDY 21 a
vyhodnocovania ukazovateľov TUR v SR (MŽP SR, 1997). KľÃºčom v tomto
smere mÃ´že byť
preto budÃºca Ãºprava zÃ¡konnej kompetencie obcÃ ako aj samosprÃ¡vy vyššÃch ÃºzemnÃ½ch
celkov, ktorÃ¡ by zabezpečovala presadzovanie požiadaviek TUR v rÃ¡mci
regionÃ¡lnej politiky,
a to v intenciÃ¡ch EurÃ³pskej charty miestnej samosprÃ¡vy, nÃ¡vrhu EurÃ³pskej
charty
regionÃ¡lnej samosprÃ¡vy, ale aj takÃ½chto medzinÃ¡rodnÃ½ch dokumentov
akÃ½mi sÃº tzv.
aalborgskÃ¡ Charta eurÃ³pskych miest vo vzťahu k udržateľnÃ©mu rozvoju z
roku 1994 alebo
lisabonskÃ½ AkčnÃ½ plÃ¡n: od Charty k akcii z roku 1996.
Pokiaľ ide o podporu a iniciatÃvy Ãºzemnej samosprÃ¡vy zabezpečiť TUR,
možno v
sÃºčasnosti uplatňovať predovšetkÃ½m finančnÃ© zvÃ½hodňovanie
konkrÃ©tnych obcÃ
poskytovanÃm dotÃ¡ciÃ zo štÃ¡tneho rozpočtu na vÃ½kon samosprÃ¡vnych
funkciÃ obce alebo
poskytovanÃm prostriedkov zo štÃ¡tnych fondov, ako aj rozvÃjať spoluprÃ¡cu so
zÃ¡ujmovÃ½mi
združeniami obcÃ, vrÃ¡tane osobnej participÃ¡cie ich zÃ¡stupcov na
rozhodovanÃ poradnÃ½ch
orgÃ¡nov vlÃ¡dy SR a pod. VeľkÃº Ãºlohu tu zohrÃ¡vajÃº a aj v budÃºcnosti
budÃº zohrÃ¡vať
mimovlÃ¡dne organizÃ¡cie (najmÃ¤ komunitnÃ© združenia, pripravuje sa
vidiecky parlament
a pod.)
ZÃ¡kladnÃ© deformÃ¡cie v oblasti Ãºčelnej proporcionality medzi verejnou
sprÃ¡vou,
podnikateľskÃ½m a tretÃm sektorom sÃº:
• verejnÃ¡ sprÃ¡va uskutočňuje aktivity aj v takÃ½ch oblastiach. kde to nie je
ani ÃºčelnÃ©, ani
efektÃvne a jej aktivita je zÃ¡roveň nedostatočnÃ¡ v oblastiach, kde by to
potrebnÃ© a ÃºčelnÃ©
bolo. Jednou z oblastÃ, kde je aktivita verejnej sprÃ¡vy prÃlišnÃ¡ je
zabezpečovanie verejnÃ½ch
statkov, ktorÃ© vo svojej podstate nie sÃº statkami verejnÃ½mi, ale sÃº
statkami sÃºkromnÃ½mi,
• podnikateľskÃ¡ sfÃ©ra nie je dostatočne silnÃ¡ a ani dostatočne nezÃ¡vislÃ¡,
čo je danÃ© jednak
dedičstvom komunizmu, ale aj narastanÃm klientelizmu a trhovo
nekonformnÃ©ho
zasahovania verejnej sprÃ¡vy do ekonomickÃ½ch procesov.
• tretÃ sektor je taktiež poddimenzovanÃ½ a to jednak z dÃ´vodu svojej
mladosti a taktiež z
dÃ´vodu nedostatočnej sily a nezÃ¡vislosti podnikateľskÃ©ho sektora
(potenciÃ¡lnych donorov)
• v rÃ¡mci verejnej sprÃ¡vy je ďalšou deformÃ¡ciou aj predimenzovanosť

štÃ¡tnej sprÃ¡vy v
porovnanÃ so samosprÃ¡vou (vzťah ku kapitole č. 28 AGENDY 21) a
predimenzovanosť
verejnej sprÃ¡vy na centrÃ¡lnej Ãºrovni oproti verejnej sprÃ¡ve na Ãºrovni
regionÃ¡lnej
a miestnej. V tejto sÃºvislosti je nevyhnutnÃ©, aby sa verejnÃ© statky
zabezpečovali podľa
miery ich regionÃ¡lneho charakteru a dopadu, inÃ½mi slovami, aby centrÃ¡lna
Ãºroveň verejnej
(štÃ¡tnej) sprÃ¡vy zabezpečovala len tie verejnÃ© celoštÃ¡tne statky, kÃ½m
ostatnÃ© statky by
mali byť zabezpečovanÃ© na regionÃ¡lnej a miestnej Ãºrovni.
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PrÃkladom verejnÃ½ch statkov mÃ´žu byť: na centrÃ¡lnej Ãºrovni nÃ¡rodnÃ¡ obrana a sÃºdnictvo,
na regionÃ¡lnej Ãºrovni to mÃ´žu byť cestnÃ¡ sieť, strednÃ© školy, regionÃ¡lne
plÃ¡novanie,
regionÃ¡lne kultÃºrne zariadenia na miestnej Ãºrovni vodovody a kanalizÃ¡cie,
zÃ¡kladnÃ© školy,
ÃºzemnÃ© plÃ¡novanie a stavebnÃ½ poriadok. Z toho vyplÃ½va, že na
centrÃ¡lnej Ãºrovni by mala byť
zabezpečovanÃ¡ koordinÃ¡cia boja proti kriminalite, boj proti
medzinÃ¡rodnÃ©mu zločinu a
organizovanÃ©mu zločinu a prÃpadne aj riešenÃ© najzÃ¡važnejšie trestnÃ©
činy, ktorÃ© svojim
rozsahom alebo povahou majÃº nadregionÃ¡lny charakter. Na regionÃ¡lnej
Ãºrovni by mala byť
zabezpečovanÃ¡ napr. bezpečnosť cestnej premÃ¡vky a boj proti zÃ¡važnej
trestnej činnosti.
VÃ¤čšina činnostÃ vykonÃ¡vanÃ½ch na zabezpečenie boja s každodennou
kriminalitou mÃ¡ však
evidentne miestny charakter a preto by ťažisko zabezpečovania verejnÃ©ho
statku
"ochrana zdravia, životov a majetku občanov" malo ležať na miestnej Ãºrovni,
kde by
mala tÃºto činnosť zabezpečovať predovšetkÃ½m mestskÃ¡ a obecnÃ¡ polÃcia.
Dnes tomu žiaľ
nie je a prevažne celÃ½ tento verejnÃ½ statok sa zabezpečuje prostrednÃctvom štÃ¡tnej sprÃ¡vy a
polÃcie.
Zatiaľ najpodrobnejšie prepracovanÃ½ model novÃ½ model financovania
samosprÃ¡vy (vzťah
ku kapitole č. 28 Agendy 21) vychÃ¡dza rovnako z princÃpov TUR. Tento model
je dnes z
veľkej časti sÃºčasťou procesu decentralizÃ¡cie verejnej sprÃ¡vy.
6.7.8. SÃºdy
SÃºdnictvo v SR je zabezpečovanÃ© ÃšstavnÃ½m sÃºdom SR a systÃ©mom
tzv. všeobecnÃ½ch
sÃºdov tvorenÃ½mi okresnÃ½mi, krajskÃ½mi sÃºdmi a NajvyššÃm sÃºdom.
Kompetenciu sÃºdov v sÃºčasnosti vymedzuje Ãšstava SR a osobitnÃ©
zÃ¡kony. Z člÃ¡nku 124

Ãšstavy SR vyplÃ½va, že ÃšstavnÃ½ sÃºd SR je nezÃ¡vislÃ½ sÃºdny orgÃ¡n
ochrany Ãºstavnosti. MÃ¡
osobitnÃ© postavenie, prÃ¡vomoci a prostriedky na jej vÃ½kon. Rozhodovanie
ÃšstavnÃ©ho sÃºdu
prichÃ¡dza do Ãºvahy len vtedy, ak o ochrane zÃ¡kladnÃ½ch prÃ¡v nerozhoduje
inÃ½ sÃºd.
Ãšstava SR ustanovuje, že v SR vykonÃ¡vajÃº sÃºdnictvo nezÃ¡vislÃ© a
nestrannÃ© sÃºdy
a sÃºdnictvo sa vykonÃ¡va na všetkÃ½ch stupňoch oddelene od inÃ½ch
štÃ¡tnych orgÃ¡nov.
SÃºstavu sÃºdov tvorÃ NajvyššÃ sÃºd SR a ostatnÃ© sÃºdy, teda okresnÃ© a
krajskÃ© sÃºdy. SÃºdy
rozhodujÃº o občiansko-prÃ¡vnych veciach (občianske veci, rodinnÃ©,
obchodnÃ©...) a trestnoprÃ¡vnych
veciach. Okrem toho sÃºdy preskÃºmavajÃº aj zÃ¡konnosť rozhodnutÃ inÃ½ch
orgÃ¡nov –
tzv. sprÃ¡vne sÃºdnictvo.
Cieľom rozhodovacej činnosti sÃºdov je predovšetkÃ½m zabezpečiť
spravodlivÃº
ochranu prÃ¡v a prÃ¡vom chrÃ¡nenÃ½ch zÃ¡ujmov ÃºčastnÃkov. Pokiaľ ide o
možnosti, tÃ½kajÃºce sa
možnÃ©ho prÃnosu pri zabezpečovanÃ TUR, tÃ¡to sa odvÃja od konkrÃ©tnej
platnej Ãºstavnej a
zÃ¡konnej Ãºpravy prÃ¡v, resp. povinnostÃ prÃ¡vnickÃ½ch a fyzickÃ½ch osÃ´b,
ktorÃ¡ by mala
napomÃ¡hať TUR. Pokiaľ ide o ÃºstavnoprÃ¡vnu Ãºpravu, vÃ½chodiskom sÃº v
tomto smere
zÃ¡kladnÃ© ľudskÃ© prÃ¡va a slobody, politickÃ© prÃ¡va, prÃ¡va
nÃ¡rodnostnÃ½ch menšÃm a etnickÃ½ch
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skupÃn, hospodÃ¡rske, sociÃ¡lne a kultÃºrne prÃ¡va, prÃ¡vo na ochranu
životnÃ©ho prostredia a
kultÃºrneho dedičstva.
Rovnako dÃ´ležitÃ½ je aj konkrÃ©tny spÃ´sob vymedzenia obsahu a garanciÃ
ÃºstavnÃ©ho prÃ¡va
konkrÃ©tnymi zÃ¡konmi. Postup pred sÃºdnymi orgÃ¡nmi ochrany prÃ¡va je
upravenÃ½ procesnÃ½mi
normami, ktorÃ© musia byť rešpektovanÃ© (ide o podmienky začatia konania,
formy uplatnenia
prÃ¡va - nÃ¡vrh, podnet, aktÃvna legitimÃ¡cia subjektu, ÃºčastnÃci konania a
inÃ©).
DomÃ¡hať sa ochrany ľudskÃ½ch prÃ¡v, ktorÃ© napomÃ¡hajÃº uplatneniu
ekonomickÃ½ch,
sociÃ¡lnych a environmentÃ¡lnych aspektov TUR možno aj v rÃ¡mci
medzinÃ¡rodnoprÃ¡vnych
mechanizmov ich ochrany. Svoju pozitÃvnu Ãºlohu tu zohrÃ¡va napr. Rada
EurÃ³py,
reprezentujÃºca eurÃ³psky systÃ©m na ochranu ľudskÃ½ch prÃ¡v a
zÃ¡kladnÃ½ch slobÃ´d, nakoľko SR
je zmluvnou stranou EurÃ³pskeho dohovoru o ochrane ľudskÃ½ch prÃ¡v a
zÃ¡kladnÃ½ch slobÃ´d.

KľÃºčovÃ½ problÃ©movÃ½ bod, na ktorÃ½ treba upozorniť, je dodržiavanie
nezÃ¡vislosti
sÃºdnictva. Vplyv vlÃ¡dnej moci na sÃºdnu moc je neopodstatnene veľkÃ½.
NezÃ¡vislosť sudcov
treba riešiť aj z pohľadu korupcie. Podľa vÃ½sledkov diagnostickÃ½ch
prieskumov všetky
skupiny respondentov označili sÃºdnictvo za hlavnÃº oblasť korupcie, pričom
podnikatelia
uvÃ¡dzali častÃ© Ãºplatky v sÃºdnych prÃpadoch a označili pomalÃ© sÃºdy a
nÃzky vÃ½kon sÃºdnictva
za najdÃ´ležitejšie prekÃ¡žky v podnikanÃ. Podľa NPPA 2000 priestor pre
korupciu
v sÃºdnictve vytvÃ¡rajÃº okrem nedostatočnej nezÃ¡vislosti sÃºdov aj malÃ½
zÃ¡ujem verejnosti
a jej nÃzke prÃ¡vne vedomie, zastaranosť procesnÃ½ch predpisov a neefektÃvny a pomalÃ½
sÃºdny proces. Za pozitÃvny krok treba považovať, že na pÃ´de Združenia
sudcov Slovenska
bol vypracovanÃ½ a v decembri 1999 prijatÃ½ EtickÃ½ kÃ³dex sudcov. Z
hľadiska skvalitnenia
prÃ¡ce sudcov je ešte stÃ¡le nedostatočnÃ© vybavenie sÃºdov modernÃ½mi
informačnÃ½mi
technolÃ³giami. Je potrebnÃ© rozšÃriť vzdelÃ¡vanie sudcov a pod. Pre zefektÃvnenie činnosti
sÃºdnictva sa žiada napr. aj posilnenie inštitÃºtu riešenia sporov mimosÃºdnou
cestou.
VÃ½znam sÃºdnictva pri zabezpečovanÃ TUR je v sÃºčasnosti potrebnÃ©
zlepšiť, čo vyplÃ½va
z prioritnej Ãºlohy zabezpečovať ochranu prÃ¡v a prÃ¡vom chrÃ¡nenÃ½ch
zÃ¡ujmov ÃºčastnÃkov. Ich
činnosť sa v tomto smere mÃ´že odvÃjať len v intenciÃ¡ch platnej Ãºstavnej a
zÃ¡konnej Ãºpravy
prÃ¡v, resp. povinnostÃ prÃ¡vnickÃ½ch a fyzickÃ½ch osÃ´b, ktorÃ¡ by mala
napomÃ¡hať zabezpečiť
TUR. Stupeň ochrany životnÃ©ho prostredia by sa mohol zvÃ½šiť, ak by žaloby
mohli podÃ¡vať aj
zÃ¡ujmovÃ© združenia.
6.7.9. KontrolnÃ© orgÃ¡ny
Ãšloha kontrolnÃ½ch orgÃ¡nov a jej dÃ´ležitosť pri zabezpečenÃ TUR je
zahrnutÃ¡ do
viacerÃ½ch kapitol AGENDY 21 – napr. kapitoly 8 (programovÃ¡ oblasť B),
kapitoly 27, 29
a kapitoly 40 (programovÃ¡ oblasť A, B).
NajvyššÃ kontrolnÃ½ Ãºrad SR je nezÃ¡vislÃ½ orgÃ¡n vykonÃ¡vajÃºci kontrolu
hospodÃ¡renia
s rozpočtovÃ½mi prostriedkami, so štÃ¡tnym majetkom, majetkovÃ½mi
prÃ¡vami a pohľadÃ¡vkami
štÃ¡tu. KontrolnÃ¡ pÃ´sobnosť sa vzťahuje na vlÃ¡du SR, ministerstvÃ¡ a
ostatnÃ© ÃºstrednÃ© orgÃ¡ny
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štÃ¡tnej sprÃ¡vy a orgÃ¡ny im podriadenÃ© orgÃ¡ny, fondy, obce,

verejnoprÃ¡vne inštitÃºcie a inÃ©
prÃ¡vnickÃ© osoby a na fyzickÃ© osoby, pokiaľ tieto hospodÃ¡ria s
prostriedkami štÃ¡tneho
rozpočtu a hospodÃ¡ria alebo nakladajÃº so štÃ¡tnym majetkom.
Ãšrad jadrovÃ©ho dozoru SR je ÃºstrednÃ½m orgÃ¡nom štÃ¡tnej sprÃ¡vy pre
oblasť jadrovÃ©ho
dozoru. Zabezpečuje vÃ½kon štÃ¡tneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou
jadrovÃ½ch zariadenÃ,
posudzovanie zÃ¡merov programu využitia jadrovej energie, ako aj zÃ¡vÃ¤zky
SR vyplÃ½vajÃºce z
medzinÃ¡rodnÃ½ch zmlÃºv.
SlovenskÃ¡ inšpekcia životnÃ©ho prostredia – je odbornÃ½m kontrolnÃ½m
orgÃ¡nom štÃ¡tneho
dozoru. ČlenÃ sa na Ãºstredie a pÃ¤ť hlavnÃ½ch inšpektorÃ¡tov - ochrany vÃ
´d, ochrany ovzdušia,
ochrany prÃrody, odpadovÃ©ho hospodÃ¡rstva a ÃºzemnÃ©ho plÃ¡novania a
stavebnÃ©ho poriadku.
VÃ½kon štÃ¡tnej kontroly a dozoru pokrÃ½va aj ďalšie oblasti, konkrÃ©tne
inšpekcia prÃ¡ce,
štÃ¡tny stavebnÃ½ dohľad, štÃ¡tny zdravotnÃ½ dozor, školskÃ¡ inšpekcia,
štÃ¡tny veterinÃ¡rny dozor,
fyto (rastlinnÃ½) dozor, štÃ¡tny požiarny dozor, ochrana pamiatok, štÃ¡tna
obchodnÃ¡ inšpekcia,
farmaceutickÃ½ dozor, dozor v oblasti potravinÃ¡rstva, polÃcia, živnostenskÃ½
dozor a štÃ¡tny
dozor vo vzťahu k sociÃ¡lnej poisťovni, nÃ¡rodnÃ©mu Ãºradu prÃ¡ce, dÃ
´chodkovÃ©mu zabezpečeniu.
Dozor nad oblasťou kapitÃ¡lovÃ©ho trhu a poisťovnÃctva vykonÃ¡va
nezÃ¡vislÃ½ orgÃ¡n dozoru
nad finančnÃ½m trhom – Ãšrad pre finančnÃ½ trh.
V sÃºčasnosti sa pripravuje rozšÃrenie kontrolnej pÃ´sobnosti Najvyššieho
kontrolnÃ©ho
Ãºradu SR o kontrolu Fondu nÃ¡rodnÃ©ho majetku a verejnÃ½ch fondov vo
všeobecnosti
a kontrolu hospodÃ¡renia verejnoprÃ¡vnych inštitÃºciÃ s verejnÃ½mi
finančnÃ½mi prostriedkami
a verejnÃ½m majetkom. V januÃ¡ri 2000 bol spracovanÃ½ a vydanÃ½ EtickÃ½
kÃ³dex pre
kontrolnÃ½ch pracovnÃkov Najvyššieho kontrolnÃ©ho Ãºradu SR, ktorÃ½
aplikuje
medzinÃ¡rodnÃ½ etickÃ½ štandard pri rešpektovanÃ nÃ¡rodnÃ½ch podmienok,
danÃ½ch vlastnou
kultÃºrou, jazykom, prÃ¡vnym a sociÃ¡lnym systÃ©mom. Ako sa uvÃ¡dza v
NPPA 2000 vo
všetkÃ½ch orgÃ¡noch vykonÃ¡vajÃºcich kontrolu verejnÃ½ch financiÃ bude
potrebnÃ© najmÃ¤
zlepšiť organizÃ¡ciu prÃpravy na kontrolu, zamerať kontrolnÃ© akcie na
ťažiskovÃ©
problÃ©my, zlepšiť technickÃº vybavenosť kontrolÃ³rov, zvÃ½šiť odbornÃº
Ãºroveň
a vybudovať vnÃºtornÃº kontrolu v takej miere, aby boli dostatočne vykrytÃ©
touto kontrolou

všetky miesta alokÃ¡cie verejnÃ½ch prostriedkov a verejnÃ©ho majetku a
zabezpečiť jej funkčnÃº
nezÃ¡vislosť.
OtÃ¡zky verejnej kontroly, ale aj kontroly verejnÃ½ch inštitÃºciÃ, sÃº veľmi
často
diskutovanou tÃ©mou, či už vo vzťahu občan – verejnÃ¡ sprÃ¡va alebo štÃ¡tna
sprÃ¡va –
samosprÃ¡va, resp. v rÃ¡mci štÃ¡tnej sprÃ¡vy. V zÃ¡sade však dnes neexistuje
ucelenÃ½
a previazanÃ½ systÃ©m kontroly verejnej sprÃ¡vy. Dokonca aj naopak, ak boli
vykonanÃ©
kontroly a odhalenÃ© nedostatky (NajvyššÃ kontrolnÃ½ Ãºrad SR,
prokuratÃºra, ...) vo vÃ¤čšine
prÃpadov neprišlo k nÃ¡prave ani k postihom. Z dÃ´vodu neexistencie
ucelenÃ©ho systÃ©mu unikÃ¡
mnoho procesov verejnej kontrole. Nedostatky v rÃ¡mci informačnÃ½ch
systÃ©mov
neumožňujÃº zÃskať objektÃvne, dostatočnÃ© a dostatočne rÃ½chle Ãºdaje.
Nie je doriešenÃ¡
kontrolnÃ¡ činnosť sprÃ¡vneho konania, sprÃ¡vny poriadok z roku 1967 je
nevyhovujÃºci.
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VerejnÃ¡ sprÃ¡va, vrÃ¡tane miestnej samosprÃ¡vy, nie je dostatočne
viazanÃ¡ organizovať
občiansku verejnÃº kontrolu. Je potrebnÃ© aj podrobne diferencovať medzi
kontrolou v Ãºzkom
slova zmysle, dozorom, kontrolou, auditom a inÃ½mi formami kontrolnej
činnosti. SÃºčasnÃ¡
nevyjasnenosť jednotlivÃ½ch foriem kontrolnej činnosti vÃ½razne znižuje
Ãºčinnosť
kontrolnÃ©ho systÃ©mu ako celku. SituÃ¡ciu komplikuje aj fakt, že jednotlivÃ©
orgÃ¡ny verejnej
sprÃ¡vy sÃº spravidla nielen objektom, ale aj subjektom kontroly. Aj tieto
otÃ¡zky by mala
vyriešiť prÃ¡ve Koncepcia decentralizÃ¡cie a modernizÃ¡cie verejnej sprÃ¡vy
(2000).

6.8. VedeckÃ©, vÃ½skumnÃ© a odbornÃ© organizÃ¡cie

V SR sÃº vedeckÃ© a vÃ½skumnÃ© inštitÃºcie začlenenÃ© do viacerÃ½ch
sektorov, a to štÃ¡tneho
(orgÃ¡ny a inštitÃºcie zaoberajÃºce sa zÃ¡kladnÃ½m vÃ½skumom,
poskytujÃºce verejnÃ© služby a
neziskovÃ© inštitÃºcie spravovanÃ© a prevažne financovanÃ© štÃ¡tom),
sÃºkromnÃ©ho neziskovÃ©ho
(netrhovÃ©, neziskovÃ© inštitÃºcie a neziskovÃ© inštitÃºcie a neziskovÃ©
sÃºkromnÃ© osoby), sektora
vysokÃ½ch škÃ´l (vysokÃ© školy, univerzity a ďalšie organizÃ¡cie
pomaturitnÃ©ho vzdelÃ¡vania bez
ohľadu na zdroj ich financovania a ich prÃ¡vny štatÃºt) a sektora
zahraničnÃ½ch organizÃ¡ciÃ
(inštitÃºcie a organizÃ¡cie so sÃdlom v cudzine, ale vÃ½skum a vÃ½voj
vykonÃ¡vajÃºce na ÃºzemÃ SR,

ako aj medzinÃ¡rodnÃ© organizÃ¡cie sÃdliace na ÃºzemÃ Slovenska).
Univerzity, Ãºstavy SAV a ďalšie vÃ½skumnÃ© a vÃ½vojovÃ©
pracoviskÃ¡ reagovali aktÃvne
od roku 1990 na ponovembrovÃ½ transformačnÃ½ proces. V oblasti
vysokÃ©ho školstva
k tomu prispel aj zÃ¡kon o vysokÃ½ch školÃ¡ch. V rÃ¡mci univerzÃt a SAV sa
zaviedol grantovÃ½
systÃ©m a akreditÃ¡cia pracovÃsk. V rÃ¡mci SAV došlo k prechodu viac ako
tretiny pracovÃsk na
prÃspevkovÃº formu hospodÃ¡renia. DÃ´ležitÃ½m krokom bolo vytvorenie
Akreditačnej komisie
vlÃ¡dy SR, ktorej Ãºlohou je sledovať, posudzovať a nezÃ¡visle hodnotiť a
pomÃ¡hať zvyšovať
Ãºroveň vzdelÃ¡vania, vedeckej a umeleckej činnosti na vysokÃ½ch školÃ¡ch.
SÃºčasnÃ½ stav vedeckÃ½ch a vÃ½skumnÃ½ch organizÃ¡ciÃ vo všetkÃ½ch
sektoroch je napriek
čiastkovÃ½m pozitÃvam neuspokojivÃ½. Podľa Koncepcie ďalšieho rozvoja
vysokoškolskÃ©ho
vzdelÃ¡vania pre 21. storočie na Slovensku, nastal u nÃ¡s praktickÃ½ rozpad
vedecko-vÃ½skumnej
zÃ¡kladne, mÃ¡me zlÃº organizÃ¡ciu vedy a najmÃ¤ došlo k vÃ½raznÃ©mu
podfinancovaniu
zÃ¡kladnÃ©ho vÃ½skumu. Veľmi nebezpečnÃ© sÃº najmÃ¤ dve tendencie –
klesajÃºci objem
kapitÃ¡lovÃ½ch vÃ½davkov a vÃ½raznÃ© fluktuÃ¡cie v tzv. ostatnÃ½ch
vÃ½davkoch (laboratÃ³rne
materiÃ¡ly, knihy, časopisy, služby spojov, energie atď.).
Tieto tendencie už totiž nielen negatÃvne ovplyvňujÃº sÃºčasnÃº vÃ½skumnÃº
orientÃ¡ciu
Ãºstavov, ale mÃ´žu dokonca znemožniť reorientÃ¡ciu vÃ½skumu, resp. efektÃvnu budÃºcu Ãºčasť na
medzinÃ¡rodnej vedecko-technickej spoluprÃ¡ci a to aj napriek skutočnosti, že
vÃ½skumnÃ© Ãºstavy
spolupracujÃº so zahraničnÃ½mi inštitÃºciami, resp. využÃvajÃº spoluprÃ¡cu s
medzinÃ¡rodnÃ½mi
organizÃ¡ciami v oblasti vedy a vÃ½skumu. JednÃ¡ sa ale o parciÃ¡lnu
spoluprÃ¡cu, ktorÃ¡ by
potrebovala integrovanejšie inštitucionÃ¡lne zabezpečenie.
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KoncepčnÃ© materiÃ¡ly, ktorÃ© sa vypracovali pre oblasť vedy a vÃ½skumu v
rokoch
1990-1998, neriešili takÃ© zÃ¡sadnÃ© otÃ¡zky ako je financovanie,
inštitucionÃ¡lne a informačnÃ©
zabezpečenie vedy a vÃ½skumu. V sÃºčasnosti sÃº už vypracovanÃ© alebo sa
pripravujÃº nÃ¡vrhy
novÃ½ch rozvojovÃ½ch materiÃ¡lov, ktorÃ© riešia vyššie uvedenÃ©
problÃ©movÃ© body pre oblasť
vedy a techniky, z ktorÃ½ch považujeme za kľÃºčovÃ©:
• ZÃ¡sady štÃ¡tnej vednej a technickej politiky (schvÃ¡lenÃ© dňa 25. augusta
1999 uznesenÃm
vlÃ¡dy SR č. 727/1999), Ministerstvo školstva SR, Bratislava, 1999 .

• KoncepčnÃ© zameranie technickej politiky priemyselnÃ½ch odvetvÃ SR do

roku 2003
(schvÃ¡lenÃ© uznesenÃm vlÃ¡dy SR č. 621/1999) - hneď v Ãºvode sa tento
koncepčnÃ½ materiÃ¡l
odvolÃ¡va na potrebu udržateľnÃ©ho rozvoja našej spoločnosti).
• Koncepcia štÃ¡tnej vednej a technickej politiky do roku 2001
(schvÃ¡lenÃ¡ uznesenÃm vlÃ¡dy
SR č. 724/2000 a uzn. NR SR č. 1228/2000)
• NovÃ½ model financovania vedy a techniky (schvÃ¡lenÃ© uznesenÃm vlÃ¡dy
SR č. 561/2000)
V sÃºčasnosti všeobecne zÃ¡vÃ¤znÃ© prÃ¡vne predpisy, podľa ktorÃ½ch sa
zabezpečuje
financovanie vedy a vÃ½skumu, nie je možnÃ© považovať za dostačujÃºce. V
sÃºlade
s legislatÃvnym plÃ¡nom vlÃ¡dy sa pripravujÃº tieto zÃ¡kony: NÃ¡vrh zÃ¡kona o
Slovenskej
akadÃ©mii vied, NÃ¡vrh zÃ¡kona o vede a technike a NÃ¡vrh zÃ¡kona o
vynÃ¡lezoch, priemyselnÃ½ch
vzoroch a zlepšovacÃch nÃ¡vrhoch.

6.9. VzdelÃ¡vacie a vÃ½chovnÃ© inštitÃºcie

Po roku 1989 došlo v predškolskÃ½ch zariadeniach, zÃ¡kladnÃ½ch školÃ¡ch a
strednÃ½ch školÃ¡ch
k zÃ¡sadnÃ½m zmenÃ¡m napr. aj v tom, že sa začÃnajÃº zakladať strednÃ©
školy sÃºkromnÃ©
a cirkevnÃ©.
PREDŠKOLSKÃ‰ ZARIADENIA - Podľa Ãºdajov ŠtatistickÃ©ho Ãºradu SR k 30.9.1998
bolo na
Slovensku 3 327 materskÃ½ch škÃ´l, ktorÃ© navštevovalo 167 504 detÃ (z
toho 447 v sÃºkromnÃ½ch
a 205 v cirkevnÃ½ch škÃ´l, podľa vÃ½chovnÃ©ho jazyka bolo 2 912 so
slovenskÃ½m jazykom, 275
s maďarskÃ½m jazykom, 14 s ukrajinskÃ½m jazykom. 102 so slovenskÃ½m a
maďarskÃ½m
jazykom, 3 so slovenskÃ½m a ukrajinskÃ½m jazykom a 1 s nemeckÃ½m
jazykom). V rÃ¡mci
predškolskÃ½ch zariadenÃ sa vÃ½znamnou mierou prejavujÃº sÃºčasnÃ©
nepriaznivÃ© demografickÃ©
a ekonomickÃ© trendy (rušenie materskÃ½ch škÃ´l pri zÃ¡vodoch, zavedenie
poplatku za Ãºhradu
časti nÃ¡kladov, rodičovskÃ©ho prÃspevku do troch rokov života dieťaťa a
pod.). Počet
sÃºkromnÃ½ch a cirkevnÃ½ch materskÃ½ch škÃ´lok je nÃzky (v roku 1997
bolo 16 sÃºkromnÃ½ch a 6
cirkevnÃ½ch škÃ´lok).
ZÃKLADNÃ‰ ŠKOLY - Podľa ŠtatistickÃ©ho Ãºradu SR k 30.9.1998 bolo na Slovensku
2 484
zÃ¡kladnÃ½ch škÃ´l (z toho 17 sÃºkromnÃ½ch a 1 111 cirkevnÃ½ch), ktorÃ©
navštevovalo 647 877
žiakov. Celkovo možno považovať sieť zÃ¡kladnÃ½ch škÃ´l za stabilizovanÃº. V
školskom roku
1997/98 bolo 255 zÃ¡kladnÃ½ch škÃ´l s maďarskÃ½m vyučovacÃm jazykom, 8

škÃ´l s ukrajinskÃ½m,
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4 triedy s nemeckÃ½m, 30 škÃ´l s kombinovanÃ½m slovenskÃ½m a
maďarskÃ½m a 1 škola
s kombinovanÃ½m slovenskÃ½m a ukrajinskÃ½m vyučovacÃm jazykom –
vyplÃ½va z toho, že
vÃ½raznÃ¡ vÃ¤čšina detÃ inÃ½ch nÃ¡rodnostÃ mÃ¡ zabezpečenÃ© povinnÃ©
vzdelÃ¡vanie vo svojom
materinskom jazyku (inÃ¡ je situÃ¡cia pokiaľ ide o rÃ³mske deti, ktorÃ© zatiaľ
na Slovensku
nemajÃº školy v materinskom jazyku). Žiakov slovenskej nÃ¡rodnosti je na
Slovensku 86,55%
(k roku 1998) a do škÃ´l so slovenskÃ½m vyučovacÃm jazykom chodÃ 89,46%.
Od roku 1989 celkovo pribudlo 180 škÃ´l a 665 tried, avšak v dÃ´sledku
demografickÃ©ho
vÃ½voja poklesol počet žiakov, čo malo za nÃ¡sledok priaznivÃ½ efekt na
naplnenosť tried (v roku
1997/98 pripadalo v priemere 22,6 žiaka na triedu). StÃ¡le ešte vysoko
prevlÃ¡dajÃº na Ãºrovni
zÃ¡kladnÃ©ho vzdelÃ¡vania štÃ¡tne školy. V školskom roku 1997/98 z
celkovÃ©ho počtu 2 401
zÃ¡kladnÃ½ch škÃ´l bolo 87 cirkevnÃ½ch zariadenÃ a iba 5 sÃºkromnÃ½ch
zriaďovateľov.
STREDNÃ‰ ŠKOLY - Celkove sa v poslednÃ½ch rokoch zvÃ½šil počet gymnÃ¡ziÃ (vo
vÃ¤zbe na
celospoločenskÃº požiadavku zvÃ½šiť počet vysokoškolsky vzdelanÃ½ch ľudÃ),
vznikajÃº
bilingvÃ¡lne gymnÃ¡zia, 6-ročnÃ© gymnÃ¡ziÃ¡ a pod. (na gymnÃ¡ziÃ¡ch dnes
študuje asi 17%
mlÃ¡deže) VÃ½znamne stÃºpol počet škÃ´l v rÃ¡mci strednÃ©ho odbornÃ©ho
školstva ako aj počet
žiakov, ktorÃ ich navštevujÃº (z 25% v rokoch 1988/1989 na 40% v roku 1998).
ZÃ¡roveň klesol
počet žiakov v strednÃ½ch odbornÃ½ch učilištiach (z 56% v rokoch 1988/1989
na 40% v roku
1998).
Podľa Ãºdajov ŠtatistickÃ©ho Ãºradu SR k 15.9.1998 bolo na Slovensku 205
gymnÃ¡ziÃ, ktorÃ©
navštevovalo 82 052 žiakov (z toho 68 591 v štÃ¡tnych, 3 739 v sÃºkromnÃ½ch
a 9 722
v cirkevnÃ½ch gymnÃ¡ziÃ¡ch), 376 strednÃ½ch odbornÃ½ch škÃ´l, ktorÃ©
navštevovalo 116 495 žiakov
(z toho 109 177 v štÃ¡tnych, 4 921 v sÃºkromnÃ½ch a 2 397 v cirkevnÃ½ch
strednÃ½ch odbornÃ½ch
školÃ¡ch) a 349 strednÃ½ch odbornÃ½ch učilÃšť, ktorÃ© navštevovalo 130
312 žiakov(z toho127
102 v štÃ¡tnych, 2 136 v sÃºkromnÃ½ch a 1 074 v cirkevnÃ½ch strednÃ½ch
odbornÃ½ch učilištiach).
StrednÃ© odbornÃ© učilištia sÃº v celom obdobÃ od roku 1990
najproblÃ©movejšou oblasťou
školstva. UpadÃ¡ zÃ¡ujem o štÃºdium na tÃ½chto školÃ¡ch, stagnuje trh prÃ¡ce

a tiež
reštrukturalizÃ¡cia hospodÃ¡rstva je pomalÃ¡. Nie je ujasnenÃ¡ koncepcia v
oblasti kompetenciÃ
rezortov a možnosti opÃ¤tovnÃ©ho zapojenia podnikov do prÃpravy učňovskej
mlÃ¡deže. V rÃ¡mci
strednÃ©ho školstva stÃ¡le vysoko prevažuje štÃ¡tne školstvo (až 92,5%),
jedinou vÃ½nimkou sÃº
gymnÃ¡ziÃ¡, kde viac ako 15% sÃº cirkevnÃ© gymnÃ¡ziÃ¡. StÃ¡le je nÃzky
počet sÃºkromnÃ½ch škÃ´l
(napr. v porovnanÃ s Českou republikou, kde percentuÃ¡lne zastÃºpenie
neštÃ¡tnych strednÃ½ch
škÃ´l je už 30%). VzdelÃ¡vacie vÃ½sledky žiakov (na Slovensku aj v Českej
republike) sÃº však
stÃ¡le lepšie na štÃ¡tnych školÃ¡ch ako na sÃºkromnÃ½ch alebo cirkevnÃ½ch
školÃ¡ch. Aj v niektorÃ½ch
vyspelÃ½ch krajinÃ¡ch (NÃ³rsko, FÃnsko a ŠvÃ©dsko) je percento
sÃºkromnÃ½ch škÃ´l veľmi nÃzke
(asi len 1-1,5 %), a teda nÃzky počet sÃºkromnÃ½ch škÃ´l nie je možnÃ©
interpretovať ako
zaostÃ¡vanie.
VYSOKÃ‰ ŠKOLY v rokoch 1990-1998 zaznamenali tieto zÃ¡kladnÃ© vÃ½vojovÃ©
trendy:
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• zvyšovanie počtu centier vysokÃ½ch škÃ´l, predovšetkÃ½m novÃ½ch
univerzitnÃ½ch centier
a zÃ¡roveň zvyšovanie počtu vysokÃ½ch škÃ´l a fakÃºlt,
• progresÃvny vÃ½voj kvantitatÃvnych ukazovateľov - vÃ½raznÃ½ nÃ¡rast
počtu študentov pri
miernom nÃ¡raste počtu pedagÃ³gov,
• kvalitatÃvna zmena v štruktÃºre pedagÃ³gov - rastie počet profesorov,
odbornÃ½ch asistentov
aj asistentov, ale dochÃ¡dza ku stagnÃ¡cii celkovÃ©ho počtu odbornÃ½ch
asistentov a k stagnÃ¡cii
až poklesu počtu docentov.
• zmeny v štruktÃºre študentov - zvyšuje sa podiel menej tradičnÃ½ch foriem
štÃºdia (štÃºdium
popri zamestnanÃ, mimoriadne štÃºdium), klesÃ¡ počet (podiel) zahraničnÃ½ch
študentov.
Na Slovensku je v sÃºčasnosti 21 univerzÃt a v rÃ¡mci nich je vyše 80 fakÃºlt,
čo je vzhľadom
na počet obyvateľov neÃºmerne vysokÃ½ počet. V sledovanom obdobÃ sa
celkovÃ½ počet centier
vysokÃ½ch škÃ´l zvÃ½šil na 15, pričom okrem centier vysokÃ½ch škÃ´l vznikli
detašovanÃ©
pracoviskÃ¡ vysokÃ½ch škÃ´l v SR (22) i v zahraničÃ (2). V roku 1999
zÃ¡konom o zriadenÃ
Vysokej školy manažmentu v TrenčÃne (s Ãºčinnosťou od 1.12.1999) vznikla
prvÃ¡ neštÃ¡tna
vysokÃ¡ škola, ktorÃ¡ ponÃºka bakalÃ¡rske jednoodborovÃ© štÃºdium v
študijnom odbore

PodnikovÃ½ manažment.
Na vÃ¤čšine univerzÃt sa zaviedlo trojstupňovÃ© štÃºdium: bakalÃ¡rske (Bc.) a
jeho paralela
inžinierske štÃºdium, magisterskÃ© (Mgr.) (doktorskÃ© - Dr.) a doktorandskÃ©
štÃºdiom (PhD.),
kreditnÃ½ systÃ©m, podporil sa vnÃºtornÃ½ otvorenÃ½ systÃ©m štÃºdia,
obsadzovanie vedÃºcich postov
voľbami a konkurzmi.
DÃ´ležitÃ½m krokom bolo podpÃsanie Dohovoru o uznÃ¡vanÃ kvalifikÃ¡ciÃ
tÃ½kajÃºcich sa
vysokoškolskÃ©ho vzdelÃ¡vania v eurÃ³pskom regiÃ³ne (LisabonskÃ½
dohovor), ktorÃ½ pre
SlovenskÃº republiku nadobudol platnosť 1.9.1999.
V rezorte MŠ SR a MŽP SR boli vytvorenÃ© poradnÃ© orgÃ¡ny na podporu
AGENDY 21
a TUR SR. SÃº to: ÃšstrednÃ¡ rada pre environmentÃ¡lnu vÃ½chovu a
vzdelÃ¡vanie pri MŽP SR a
StÃ¡la komisia pre ekologickÃº a environmentÃ¡lnu vÃ½chovu a vzdelÃ¡vanie
na VŠ pri MŠ SR.
VlÃ¡da SR považuje za prÃnos Ãºčasť v programoch vzdelÃ¡vania, odbornej prÃpravy
a mlÃ¡deže EÃš: Sokrates, Leonardo da Vinci a MlÃ¡dež pre EurÃ³pu III. , ktorÃ©
podporujÃº
medzinÃ¡rodnÃº partnerskÃº spoluprÃ¡cu škÃ´l, vzdelÃ¡vacÃch a mlÃ¡dežnÃckych inštitÃºciÃ.
INŠTITÃšCIE ZABEZPEČUJÃšCE CELOŽIVOTNÃ‰ VZDELÃVANIE - okrem existujÃºcich vzdelÃ¡vacÃch
inštitÃºciÃ, ktorÃ© zabezpečujÃº celoživotnÃ© vzdelÃ¡vanie vznikajÃº aj
ďalšie, netradičnÃ©
vzdelÃ¡vacie organizÃ¡cie: City Univerzity (napr. v Bratislave a v TrenčÃne),
Academia
Istropolitana Nova (ako nezÃ¡vislÃ¡ vzdelÃ¡vacia inštitÃºcia zabezpečujÃºca
alternatÃvne
postgraduÃ¡lne vzdelÃ¡vanie a vÃ½skum v oblastiach: ProfesionÃ¡lny program
aplikovanej
ekonÃ³mie, EnvironmentÃ¡lna politika, Ochrana pamiatok, Žurnalistika,
EurÃ³pske štÃºdiÃ¡ atď.).
Vytvorili sa samostatnÃ© organizÃ¡cie, zabezpečujÃºce vzdelÃ¡vanie
odbornÃ½ch pracovnÃkov
štÃ¡tnej sprÃ¡vy a samosprÃ¡vy - napr. InštitÃºt vzdelÃ¡vania verejnej sprÃ¡vy,
NadÃ¡cia vzdelÃ¡vania
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samosprÃ¡vy SR (zakladateľom je ZMOS) so sieťou 11 regionÃ¡lnych
vzdelÃ¡vacÃch centier a
pod. VÃ½znamnÃº Ãºlohu plnia aj rÃ´zne školiace centrÃ¡ s medzinÃ¡rodnou pÃ
´sobnosťou. Ako
prÃklad možno uviesť RegionÃ¡lne školiace centrum BazilejskÃ©ho dohovoru (o
riadenÃ
pohybov nebezpečnÃ½ch odpadov cez hranice štÃ¡tov a ich zneškodňovanÃm)
pre strednÃº a
vÃ½chodnÃº EurÃ³pu v Bratislave, ktorÃ© pÃ´sobÃ v rÃ¡mci SAŽP už štyri roky.
Medzi ďalšie

vzdelÃ¡vacie organizÃ¡cie, ktorÃ© vykonÃ¡vajÃº rÃ´zne formy cielenÃ½ch
vzdelÃ¡vacÃch, vÃ½chovnÃ½ch
a propagačnÃ½ch aktivÃt patrÃ napr. Iuventa, AkadÃ©mia vzdelÃ¡vania,
AgroinštitÃºt. VeľkÃ½ počet
vÃ½znamnÃ½ch vzdelÃ¡vacÃch organizÃ¡ciÃ pÃ´sobÃ v rÃ¡mci tretieho sektora
(v GrÃ©miu tretieho
sektora je samostatnÃ¡ sekcia vzdelÃ¡vania a vedy), vÃ½znamnÃº Ãºlohu plnÃ
aj SAIA. VzdelÃ¡vacie
aktivity a projekty s medzinÃ¡rodnÃ½mi partnermi orientovanÃ© priamo aj na
problematiku TUR
usporadÃºva napr. RegionÃ¡lne environmentÃ¡lne centrum Slovensko,
Spoločnosť pre trvalo
udržateľnÃ½ život, ETP Slovensko, Daphne, M.E.S.A 10 a inÃ©. MimovlÃ¡dne
organizÃ¡cie (napr.
ASPEK), zabezpečujÃº aj vzdelÃ¡vacie aktivity pre pracovnÃkov v priemysle a
obchode.
DÃ´ležitÃº Ãºlohu zohrÃ¡vajÃº aj vzdelÃ¡vacie aktivity a projekty širokej
spoluprÃ¡ce so zahraničÃm.
OsobitnÃ© postavenie medzi inštitÃºciami celoživotnÃ©ho vzdelÃ¡vania majÃº
inštitÃºcie
zabezpečujÃºce jazykovÃ© vzdelÃ¡vanie. Vo vÃ¤čšÃch mestÃ¡ch sa zachovali
aj štÃ¡tne jazykovÃ©
školy, všeobecne však už prevažujÃº sÃºkromnÃ© jazykovÃ© školy. Okrem
toho renomovanÃ©
zahraničnÃ© inštitÃºcie ako British Council (v Bratislave, Banskej Bystrici a
Košiciach),
Goetheho inštitÃºt, FrancÃºzsky inštitÃºt a Talianske kultÃºrne centrum,
RakÃºsky inštitÃºt pre
strednÃº a vÃ½chodnÃº EurÃ³pu v Bratislave a v ďalšÃch pobočkÃ¡ch na
Slovensku organizujÃº
rÃ´zne formy jazykovÃ½ch kurzov. ViacerÃ© firmy podporujÃº jazykovÃº prÃpravu svojich
zamestnancov a hradia nÃ¡klady za tieto kurzy. VeľkÃ© podniky majÃº
vlastnÃ© doškoľovacie
strediskÃ¡ zameranÃ© aj na jazyky.
Od roku 1990 bol prijatÃ½ veľkÃ½ počet strategickÃ½ch a koncepčnÃ½ch
materiÃ¡lov pre rozvoj
školstva, bola prijatÃ¡ aj osobitnÃ¡ koncepcia podporujÃºca environmentÃ¡lnu a
ekologickÃº
vÃ½chovu a vzdelÃ¡vanie. Žiadna z doteraz prijatÃ½ch koncepciÃ však
nepriniesla zÃ¡sadnÃ©
systÃ©movÃ© zmeny a preto školstvo ešte iba stojÃ pred skutočnou reformou.
V sÃºlade s legislatÃvnym plÃ¡nom vlÃ¡dy SR sa pripravuje NÃ¡vrh zÃ¡kona o
financovanÃ škÃ´l
a NÃ¡vrh zÃ¡kona o vysokÃ½ch školÃ¡ch. Pripravuje sa novÃ½ školskÃ½
zÃ¡kon.
Oblasť vzdelÃ¡vania a vÃ½chovy by mala prejsť v najbližšÃch rokoch procesom
zÃ¡sadnej
reformy. SÃº vypracovanÃ© koncepčnÃ© dokumenty: NÃ¡vrh koncepcie rozvoja
vÃ½chovy a
vzdelÃ¡vania v SR, NÃ¡vrh koncepcie ďalšieho rozvoja vysokoškolskÃ©ho
vzdelÃ¡vania pre 21.

storočie na Slovensku, vrÃ¡tane plÃ¡nu rozvoja doktorandskÃ©ho štÃºdia.
VÃ½znamnÃº Ãºlohu
v oblasti celoživotnÃ©ho vzdelÃ¡vania vo verejnej sprÃ¡ve by mala zohrať
Koncepcia vzdelÃ¡vania
vo verejnej sprÃ¡ve. MŽP SR pripravilo komplexnÃ½ nÃ¡vrh EnvironmentÃ¡lnej
akadÃ©mie –
program pre vytvorenie ucelenÃ©ho systÃ©mu environmentÃ¡lnej vÃ½chovy,
vzdelÃ¡vania
a propagÃ¡cie, ktorÃ½ by mal byť v roku 2001 predloženÃ½ na rokovanie
vlÃ¡dy SR.
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6.10. PodnikateľskÃ© subjekty

Už v roku 1993 boli založenÃ© pre podporu malÃ©ho a strednÃ©ho
podnikania na Slovensku
NÃ¡rodnÃ¡ agentÃºra pre rozvoj malÃ©ho a strednÃ©ho podnikania ako aj sieť
RegionÃ¡lnych
poradenskÃ½ch a informačnÃ½ch centier a PodnikateľskÃ½ch inovačnÃ½ch
centier. V roku
1999 bola zriadenÃ¡ Rada vlÃ¡dy pre malÃ© a strednÃ© podnikanie.
Napriek tomu, že sÃºkromnÃ½ sektor sa podieľa na tvorbe HDP SR už vyše
80%, štÃ¡tne
vlastnÃctvo predstavuje stÃ¡le dÃ´ležitÃ½ podiel na majetku strednÃ½ch a
veľkÃ½ch podnikov.
V roku 1999 vlÃ¡da SR pristÃºpila k realizÃ¡cii zÃ¡sadnej reštrukturalizÃ¡cie
podnikovej
sfÃ©ry, ktorÃ¡ bude sprevÃ¡dzanÃ¡ zefektÃvnenÃm procesov konkurzov a
vyrovnanÃ
v podnikovej sfÃ©re. V reforme podnikovej sfÃ©ry sÃº relevantnÃ© dve
podmienky:
dokončenie privatizÃ¡cie a dosiahnutie posunu v reštrukturalizÃ¡cii podnikov.
Je potrebnÃ© presadiť zmenu orientÃ¡cie podnikov namiesto krÃ¡tkodobÃ½ch
na dlhodobÃ©
strategickÃ© ciele svojho rozvoja, dlhodobÃ©ho dosahovania ziskov a
skvalitnenie Ãºrovne
manažmentov. V sÃºčasnosti sa pripravuje materiÃ¡l na zlepšenie prÃ¡vneho,
regulačnÃ©ho
a daňovÃ©ho rÃ¡mca na podporu investÃciÃ.
OpatrenÃm inštitucionÃ¡lneho charakteru je vytvorenie Slovenskej agentÃºry
pre rozvoj
investÃciÃ a obchodu (SARIO), ktorÃ¡ bude partnerskou organizÃ¡ciou
zahraničnÃ½m investorom
a bude kompetentnÃ¡ rokovať a zastupovať viacerÃ© inštitÃºcie štÃ¡tnej
sprÃ¡vy. NÃ¡vrhy opatrenÃ
na odstrÃ¡nenie jednotlivÃ½ch bariÃ©r podnikania obsahujÃº materiÃ¡ly (MH
SR, Ãšrad vlÃ¡dy SR)
"Zlepšenie prÃ¡vneho a regulačnÃ©ho rÃ¡mca na podporu investÃciÃ”
(schvÃ¡lenÃ½ 13. 9. 2000
uznesenÃm vlÃ¡dy SR č. 703) a "Zlepšenie daňovÃ©ho a colnÃ©ho rÃ¡mca na
podporu investÃciÃ”.
NavrhovanÃ© opatrenia v jednotlivÃ½ch oblastiach predstavujÃº
systÃ©movÃ© riešenie zlepšenia

podnikateľskÃ©ho prostredia pre pÃ´sobenie tak zahraničnÃ½ch ako aj
domÃ¡cich investÃciÃ
v Slovenskej republike.
OsobitnÃ© postavenie medzi podnikateľskÃ½mi subjektami majÃº banky a
poisťovne.
V bankovom sektore SR v roku 2000 pÃ´sobilo 25 bankovÃ½ch subjektov, z
toho 23 bÃ¡nk, 2
pobočky zahraničnÃ½ch bÃ¡nk a okrem toho 10 zastÃºpenÃ zahraničnÃ½ch
bÃ¡nk. Všeobecne
prevlÃ¡da orientÃ¡cia na univerzÃ¡lne bankovnÃctvo. ŠpecifickÃ© banky –
KonsolidačnÃ¡ banka
a SlovenskÃ¡ zÃ¡ručnÃ¡ banka – sÃº štÃ¡tne peňažnÃ© Ãºstavy. Ministerstvo
financiÃ SR a NÃ¡rodnÃ¡
banka Slovenska zodpovedajÃº za tvorbu legislatÃvy v oblasti bankovnÃctva a
tÃ½m aj za
implementÃ¡ciu NPPA. VÃ½kon bankovÃ©ho dohľadu vykonÃ¡va
NÃ¡rodnÃ¡ banka Slovenska,
pričom spĺňa všeobecne uznÃ¡vanÃ© požiadavky kladenÃ© na efektÃvny a
funkčnÃ½ vÃ½kon
bankovÃ©ho dohľadu. V roku 1999 vlÃ¡da SR pristÃºpila k realizÃ¡cii zÃ¡sadnej
reštrukturalizÃ¡cie
bankovej a podnikovej sfÃ©ry, ktorÃ¡ bude sprevÃ¡dzanÃ¡ urÃ½chlenÃm
privatizÃ¡cie vybranÃ½ch
bÃ¡nk.
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TransformÃ¡cia ekonomiky si vyžadovala zÃ¡sadnÃ© zmeny aj v poisťovnÃctve.
V roku 1990
bola na Slovensku len jedna štÃ¡tna poisťovňa – SlovenskÃ¡ štÃ¡tna poisťovňa.
V roku 2000
podnikalo na Slovensku 27 poisťovnÃ, z ktorÃ½ch je 17 s podielom
zahraničnÃ©ho kapitÃ¡lu.
Pokiaľ prvÃ© novovznikajÃºce poisťovne vznikali prevažne ako univerzÃ¡lne, v
neskoršÃch
rokoch sa začali novÃ© poisťovne špecializovať na niektorÃ© poistnÃ©
odvetvia napr. životnÃ©
a ÃºrazovÃ© poistenie, poistenie prÃ¡vnej ochrany, cestovnÃ© poistenie,
poistenie Ãºverov a pod. Vo
vÃ½voji poisťovnÃctva možno pozorovať tendenciu postupnÃ©ho nÃ¡rastu
podielu životnÃ©ho
poistenia na celkovom poistenÃ. V sÃºčasnosti v rÃ¡mci poistenia proti škodÃ¡m
tretÃmi osobami
existuje aj poistenie proti environmentÃ¡lnym rizikÃ¡m (napr. poisťovňa
GERLING).
Na zÃ¡klade prieskumu medzi vybranÃ½mi slovenskÃ½mi bankovÃ½mi
inštitÃºciami (realizoval
sa v rÃ¡mci analÃ½z inštitucionÃ¡lneho rÃ¡mca TUR) je možnÃ© konštatovať,
že aj na Slovensku sa
začÃnajÃº implementovať požiadavky ochrany životnÃ©ho prostredia a TUR do
bankovÃ½ch
politÃk – napr. PrvÃ¡ komunÃ¡lna banka, Tatra banka, a.s.

6.11. MimovlÃ¡dne neziskovÃ© organizÃ¡cie a zÃ¡ujmovÃ©

združenia
6.11.1. MimovlÃ¡dne neziskovÃ© organizÃ¡cie
Kapitola 27 AGENDY 21 zdÃ´razňuje nesmierne dÃ´ležitÃº Ãºlohu
mimovlÃ¡dnych
organizÃ¡ciÃ pri formovanÃ a realizÃ¡cii participačnej demokracie a občianskej
spoločnosti.
FormÃ¡lne a neformÃ¡lne organizÃ¡cie, ako aj vidiecke hnutia by podľa Agendy
21 mali byť
rešpektovanÃ© ako rovnocennÃ partneri pri jej realizÃ¡cii. Skutočnosť, že
mimovlÃ¡dne
organizÃ¡cie sÃº nezÃ¡vislÃ©, im umožňuje plnohodnotnÃº Ãºčasť, nezÃ¡vislosť
je preto hlavnÃ½m
atribÃºtom mimovlÃ¡dnych organizÃ¡ciÃ a hlavnÃ½m predpokladom ich
skutočnÃ©ho zapojenia.
O vÃ½zname MVO svedčÃ aj to, že medzi inštitucionÃ¡lne ukazovatele TUR bol
zaradenÃ½ aj
ukazovateľ ”PrÃspevok MVO k TUR”.
MimovlÃ¡dne neziskovÃ© organizÃ¡cie v SR sa mÃ´žu registrovať ako
občianske združenie
(zÃ¡kon č. 83/1990 Z.z. o združovanÃ občanov v znenÃ neskoršÃch predpisov),
nadÃ¡cia (zÃ¡kon č.
207/1996 Z.z. o nadÃ¡ciÃ¡ch), neinvestičnÃ½ fond (zÃ¡kon č. 147/1997 Z.z. o
neinvestičnÃ½ch
fondoch), neziskovÃ¡ organizÃ¡cia (zÃ¡kon č. 213/1997 Z.z. o neziskovÃ½ch
organizÃ¡ciÃ¡ch
poskytujÃºcich všeobecne prospešnÃ© služby).
Aktivity medzinÃ¡rodnÃ½ch organizÃ¡ciÃ na Slovensku upravuje zÃ¡kon č.
116/1985 Zb. o
podmienkach činnosti organizÃ¡ciÃ s medzinÃ¡rodnÃ½m prvkom v znenÃ
zÃ¡kona č. 157/1989 Zb.
MedzinÃ¡rodnÃ© organizÃ¡cie sa mÃ´žu registrovať aj podľa zÃ¡kona o
nadÃ¡ciÃ¡ch, neinvestičnÃ½ch
fondoch a neziskovÃ½ch organizÃ¡ciÃ¡ch, mÃ´žu byť zriadenÃ© aj
osobitnÃ½mi zÃ¡konmi (napr.
ČervenÃ½ krÃž, Matica slovenskÃ¡).
Podľa Ãºdajov Ministerstva vnÃºtra SR z januÃ¡ra 1999 na Slovensku bolo v
roku 1999
registrovanÃ½ch 13 625 rÃ´znych typov mimovlÃ¡dnych neziskovÃ½ch
organizÃ¡ciÃ. O činnosti
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mimovlÃ¡dnych neziskovÃ½ch aktivitÃ¡ch však viac vypovedÃ¡ ich aktivita ako
registrovanosť.
Množstvo organizÃ¡ciÃ vzniklo pre naplnenie jednej idey, po naplnenÃ ktorej
aktivita ľudÃ v
organizÃ¡cii ochabuje, zÃ¡pis v registri však ostÃ¡va. JednÃ½m z najlepšÃch
indikÃ¡torov aktivity
organizÃ¡ciÃ je ich potreba a schopnosť informovať verejnosť, prezentovať
verejnosti svoje
aktivity a zÃskať podporu verejnosti pre ne, schopnosť komunikovať so
štÃ¡tnym a
podnikateľskÃ½m sektorom, schopnosť zÃskavať a použÃvať finančnÃ© zdroje.

MimovlÃ¡dne
neziskovÃ© organizÃ¡cie v SR pokrÃ½vajÃº skoro všetky oblasti našej
spoločnosti, obhajujÃº celÃ©
spektrum nÃ¡zorov, a to aj v prÃpade keď pracujÃº v jednej oblasti.
Na najvyššej Ãºrovni pracuje v SR GrÃ©mium tretieho sektora (G3S), ktorÃ©
sa po rokoch
diskusie dostalo k svojmu sÃºčasnÃ©mu statusu. G3S je neformÃ¡lnou
platformou dobrovoľnÃ½ch
zvolenÃ½ch zÃ¡stupcov jednotlivÃ½ch sekciÃ pokrÃ½vajÃºcich jednotlivÃ©
oblasti, v ktorÃ½ch MVO
pÃ´sobia. DlhodobÃ½m cieľom G3S je budovať občiansku spoločnosť na
Slovensku, spoločnosť
slobodnÃ½ch a aktÃvnych občanov, ktorÃ nečakajÃº, ale konajÃº v prospech
verejnÃ©ho blaha.
Z hľadiska presadzovania TUR v SR mÃ¡ v rÃ¡mci mimovlÃ¡dnych organizÃ¡ciÃ
kľÃºčovÃ½
vÃ½znam EkofÃ³rum. Predstavuje voľne štruktÃºrovanÃº horizontÃ¡lnu
platformu organizÃ¡ciÃ,
ktorÃ© sa cÃtia byť environmentÃ¡lne a sÃºčasne sÃº mimovlÃ¡dne,
neziskovÃ© a nezÃ¡vislÃ© na
komerčnÃ½ch subjektoch a politickÃ½ch stranÃ¡ch. V sÃºčasnosti sa vytvÃ¡ra
Vidiecky parlament,
ktorÃ½ by mal zohrať dÃ´ležitÃº Ãºlohu pri presadzovanÃ reformy a
decentralizÃ¡cie verejnej sprÃ¡vy
a celkove prispieť k rozvoju vidieka. Medzi vÃ½znamnÃ© environmentÃ¡lne
organizÃ¡cie, ktorÃ© sa
venujÃº problematike TUR, patrÃ najmÃ¤ Spoločnosť pre trvalo udržateľnÃ½
rozvoj v SR
(analogickÃ¡ spoločnosť pÃ´sobÃ v Českej republike), RegionÃ¡lne
environmentÃ¡lne centrum
Slovensko (slovenskÃ¡ pobočka RegionÃ¡lneho environmentÃ¡lneho centra pre
krajiny strednej a
vÃ½chodnej EurÃ³py), EnvironmentÃ¡lny trÃ©ningovÃ½ program - Slovensko,
Greenpeace
Slovensko, Ľudia a voda, Spoločnosť priateľov Zeme, Za Matku Zem, SZOPK,
NadÃ¡cia
Ekopolis, Strom života, SZOPK, A-projekt, ENERGIA 2000, SK BIOM, VoľnÃ©
združenie
bratislavskÃ½ch občianskych a ochranÃ¡rskych organizÃ¡ciÃ, Trenčianske
neformÃ¡lne združenie,
Centrum pre podporu miestneho aktivizmu, Občianske združenie DAPHNE,
LesoochranÃ¡rske
združenie Vlk a ďalšie. Veľmi pozitÃvnu Ãºlohu zohrÃ¡vajÃº komunitnÃ©
združenia. PočetnÃ©
združenia a organizÃ¡cie v rÃ¡mci tretieho sektora vytvÃ¡rajÃº aj
nÃ¡rodnostnÃ© menšiny. NaprÃklad
rÃ³mska menšina mala podľa MV SR ku dňu 1.3.2000 zaregistrovanÃ½ch 114
občianskych
združenÃ a 15 politickÃ½ch strÃ¡n. V SR pÃ´sobia 4 nadÃ¡cie, 3 neinvestičnÃ©
fondy a 1 neziskovÃ¡
organizÃ¡cia na všeobecne prospešnÃ© služby založenÃ© RÃ³mami.
VÃ½znamnÃº Ãºlohu plnia aj

servisnÃ© organizÃ¡cie ako napr.
SlovenskÃ¡ akademickÃ¡ informačnÃ¡ agentÃºra - servisnÃ© centrum
pre tretÃ sektor, počÃtačovÃ¡ sieť Changenet a ďalšie.
ZÃ¡stupcovia environmentÃ¡lnych mimovlÃ¡dnych organizÃ¡ciÃ uzatvorili v roku
1998
RÃ¡mcovÃº dohodu o spoluprÃ¡ci s Ministerstvom životnÃ©ho prostredia SR.
UznesenÃm vlÃ¡dy SR č. 738 zo dňa 31.8.1999 bol schvÃ¡lenÃ½ ŠtatÃºt Rady
vlÃ¡dy SR pre
MVO. Rada je poradnÃ½m a iniciatÃvnym orgÃ¡nom vlÃ¡dy SR pre podporu
činnosti
mimovlÃ¡dnych neziskovÃ½ch organizÃ¡ciÃ. V Rade sÃº 20-ti zÃ¡stupcovia MVO
a 25-ti
www.environet.sk Strana 99 z 104

NÃ¡rodnÃ¡ stratÃ©gia TUR – III. časť
zÃ¡stupcovia štÃ¡tnej sprÃ¡vy. SchvÃ¡lenÃm štatÃºtu bola
inštitucionalizovanÃ¡ spoluprÃ¡ca vlÃ¡dy
s MVO. Voči tomu sÃº však vÃ½hrady napr. zo strany G3S. TÃ½mto krokom sa
partnerom pre
vlÃ¡du stala Rada, ktorej vÃ¤čšinu však tvoria zÃ¡stupcovia štÃ¡tnej sprÃ¡vy.
G3S (ktorÃ©
reprezentuje viac ako tisÃc neziskovÃ½ch organizÃ¡ciÃ) mÃ¡ napr. v rade
rovnako jeden hlas ako
individuÃ¡lne mimovlÃ¡dne organizÃ¡cie, ktorÃ© boli do rady delegovanÃ©.
Na Slovensku sa tretÃ sektor pri porovnanÃ so situÃ¡ciou v okolitÃ½ch
transformujÃºcich sa
krajinÃ¡ch vyznačuje troma vÃ½raznÃ½mi črtami - pomerne vysokÃ½m
stupňom sebauvedomenia a
spoluprÃ¡ce, podielom na rozvoji komunitnÃ½ch iniciatÃv a komunitnej
filantropie a
schopnosťou Ãºčinne vstupovať do demokratickÃ½ch politickÃ½ch procesov.
Od roku 1990 dynamicky rastie počet mimovlÃ¡dnych neziskovÃ½ch
organizÃ¡ciÃ (MNO),
ktorÃ© pÃ´sobia vo všetkÃ½ch oblastiach verejnoprospešnÃ½ch činnostÃ. V
sÃºlade so situÃ¡ciou
v krajinÃ¡ch EÃš ako aj v ďalšÃch hospodÃ¡rsky vyspelÃ½ch krajinÃ¡ch možno
predpokladať
zvÃ½šenie podielu zamestnancov neziskovÃ©ho sektora na Slovensku (v
porovnanÃ
s krajinami EÃš, kde predstavuje 7 % celkovej zamestnanosti, je tento podiel na
Slovensku iba 0,9%). Možno predpokladať, že dÃ´jde aj ku zmene štruktÃºry
činnosti
mimovlÃ¡dnych neziskovÃ½ch organizÃ¡ciÃ na Slovensku a zvÃ½šenie prÃjmov
na ich činnosť
z verejnÃ½ch zdrojov. Rozdiely v štruktÃºre zamestnanosti a v štruktÃºre prÃjmov
poukazujÃº na rozdielne funkcie, ktorÃ© plnÃ tretÃ sektor na Slovensku a v
EÃš. KÃ½m v EÃš
plnia mimovlÃ¡dne neziskovÃ© organizÃ¡cie predovšetkÃ½m servisnÃ©
funkcie, na Slovensku je
to presadzovanie sociÃ¡lnej zmeny, občianska advokÃ¡cia a budovanie
komunÃt.
MimovlÃ¡dne organizÃ¡cie na Slovensku od roku 1990 nezÃ¡visle a iniciatÃvne

vykonÃ¡vajÃº
rÃ´znorodÃ© aktivity, ktorÃ½mi pomÃ¡hajÃº a slÃºžia občanom a svojimi
činnosťami vÃ½raznou
mierou podporujÃº smerovanie k TUR. V porevolučnej politicko-spoločenskej
zmene
Slovenska najdÃ´ležitejšÃm partnerom pre MVO boli samosprÃ¡vy a v
sÃºčasnosti mÃ¡ ich
spoluprÃ¡ca Ãºroveň strategickÃ©ho a dlhodobÃ©ho spojenectva. MVO svojou
prÃ¡cou zlepšujÃº:
• efektÃvnosť fungovania verejnej sprÃ¡vy (prispievajÃº k skvalitňovaniu
rozhodovacieho
procesu, informovanosti širokej verejnosti, plnia tiež Ãºlohu kontrolnÃ©ho
mechanizmu
uplatňovania rozhodnutÃ v praxi atď.),
• integrovanie environmentÃ¡lnej a rozvojovej problematiky do rozhodovania
(napr.
aktÃvnou Ãºčasťou v procesoch environmentÃ¡lneho hodnotenia rozvojovÃ½ch
dokumentov,
na nižšÃch Ãºrovniach verejnej sprÃ¡vy aj priamymi odbornÃ½mi
konzultÃ¡ciami, riešenÃm
čiastkovÃ½ch projektov podporujÃºcich TUR atď.),
• Ãºčinnosť presadzovania prÃ¡vnych predpisov (mimovlÃ¡dne organizÃ¡cie
veľmi aktÃvne
pÃ´sobia v kontrole dodržiavania uplatňovania prÃ¡vnych predpisov v praxi,
okrem toho sa
zasadzujÃº o prijatie novÃ½ch predpisov, prispievajÃºcich k podpore občianskej
spoločnosti,
ochrane a tvorbe životnÃ©ho prostredia, obhajobe ľudskÃ½ch prÃ¡v a pod.),
www.environet.sk
Strana 100 z
104

NÃ¡rodnÃ¡ stratÃ©gia TUR – III. časť
• zlepšenie komunikÃ¡cie a spoluprÃ¡ce medzi vedeckou sfÃ©rou, verejnou
sprÃ¡vou a
verejnosťou. PrÃ¡ve mimovlÃ¡dne organizÃ¡cie Ãºčinne prispievajÃº k
presadzovaniu
ÃºčinnÃ½ch mechanizmov pre prÃstup k informÃ¡ciÃ¡m, k vÃ½mene
informÃ¡ciÃ, kontrole kvality
informÃ¡ciÃ vytvÃ¡ranÃ partnerskÃ½ch vzťahov od Ãºrovne medzinÃ¡rodnej až
po lokÃ¡lnu.
VÃ½znamnÃº Ãºlohu by mali zohrať MVO ako aj nezÃ¡vislÃ© združenia a
mÃ©diÃ¡ v boji
proti korupcii. Podľa NÃ¡rodnÃ©ho programu boja proti korupcii (2000) ich
Ãºloha bude
spočÃvať v monitorovanÃ situÃ¡cie v oblasti boja proti korupcii, prispievať k
všeobecnÃ©mu
vzdelaniu v oblasti boja proti korupcii, vykonÃ¡vať analÃ½zy a nezÃ¡vislÃ©
expertÃzy atď.
Jednou z hlavnÃ½ch Ãºloh budovania dlhodobej stability tretieho sektora na
Slovensku je jeho
finančnÃ¡ stabilita. Je to Ãºloha, za ktorÃº nesie čiastočnÃº zodpovednosť aj
štÃ¡t, vyžaduje

prierezovÃ½ a systematickÃ½ prÃstup, všeobecnÃ© akceptovanie Ãºlohy a
aktivÃt tretieho sektora
štÃ¡tom a samosprÃ¡vou pri budovanÃ sociÃ¡lne a ekonomicky TUR SR. Rezervy
na posilnenie
tretieho sektora by sa mali hľadať predovšetkÃ½m v domÃ¡cich zdrojoch.
SÃºčasnÃ½ stav
financovania je neudržateľnÃ½ a nestabilnÃ½, nie sÃº vytvÃ¡ranÃ© žiadne
podpornÃ© mechanizmy a
poskytovanÃ© takmer žiadne zdroje. To sa prejavuje naprÃklad pri
schvaľovanÃ štÃ¡tneho
rozpočtu. Naďalej pretrvÃ¡va vysokÃ¡ neefektÃvnosť, neadresnosť,
neprehľadnosť (a tiež
zotrvačnosť) rÃ´znych štÃ¡tnych podpornÃ½ch programov a investÃcii štÃ¡tu,
ich nÃ¡vratnosť nie je
vyčÃslenÃ¡ a z pohľadu udržateľnosti nie je identifikovanÃ¡. Financovanie MVO
je
zabezpečovanÃ© predovšetkÃ½m z kapitol jednotlivÃ½ch ministerstiev, cez
okresnÃ© Ãºrady a
prÃspevky niektorÃ½ch samosprÃ¡v. PrÃjmy z tÃ½chto zdrojov sÃº
nestabilnÃ©, kritÃ©riÃ¡ na ich
poskytovanie sa menia, poskytujÃº sa len na obdobie jeden rok. Tretiemu
sektoru chÃ½bajÃº
zÃ¡kladnÃ© prostriedky a prevÃ¡dzkovÃ½ kapitÃ¡l. MVO (a verejnÃ½ sektor vÃ
´bec) len veľmi ťažko
dokÃ¡žu zaplatiť prÃ¡cu mladÃ½ch kreatÃvnych ľudÃ.
HlavnÃ½mi predpokladmi stability MVO sÃº najmÃ¤:
• možnosť uchÃ¡dzať sa o podporu poskytovanÃº v zmysle zÃ¡konov o sociÃ¡lnej
pomoci, o
štÃ¡tnej pomoci, zamestnanosti, o regionÃ¡lnom rozvoji, o cestovnom ruchu a
pod.
• podpora z privatizÃ¡cie veľkÃ½ch podnikov pre vytvorenie zÃ¡kladÃn
spoločensky užitočnÃ½ch
MVO (1% z privatizÃ¡cie veľkÃ½ch podnikov), decentralizÃ¡cia nepotrebnÃ©ho
štÃ¡tneho
majetku na neštÃ¡tne neziskovÃ© subjekty (budovy a pozemky)
• daňovÃ© zvÃ½hodnenia a zrušenie DPH v neziskovom sektore
• zriadenie NÃ¡rodnej lotÃ©rie, obsahujÃºcej kategÃ³rie: kultÃºra a umenie,
kultÃºrne dedičstvo,
sociÃ¡lny, ekonomickÃ½ a komunitnÃ½ rozvoj, technickÃ¡ infraštruktÃºra MVO,
šport a inÃ©.
• rozširovanie členskej zÃ¡kladne MVO, verejno-sÃºkromnÃ© partnerstvÃ¡ –
vytvÃ¡ranÃ© na
zÃ¡klade poznania princÃpov udržateľnÃ©ho financovania a manažmentu
verejnÃ½ch a
sÃºkromnÃ½ch statkov (potreba legislatÃvnej podpory)
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• zdroje EurÃ³pskej Ãºnie: SAPARD, PHARE, ISPA, CULTURE 2000, 5 a 6
rÃ¡mcovÃ½
program EU a ostatnÃ© zdroje EÃš

• sÃºkromnÃ© zahraničnÃ© nadÃ¡cie a podporovatelia.

6.11.2. OrganizovanÃ© zÃ¡ujmy – vytvÃ¡ranie zÃ¡ujmovÃ½ch združenÃ
ZÃUJMOVÃ‰ ZDRUŽENIA ŽIEN. Po roku 1989 sa dovtedy monopolnÃ½ SlovenskÃ½
zvÃ¤z žien
pretransformoval na DemokratickÃº Ãºniu žien, ktorÃ¡ bola neskÃ´r
premenovanÃ¡ na Ãšniu žien
Slovenska. V SR pÃ´sobÃ v sÃºčasnosti niekoľko občianskych a zÃ¡ujmovÃ½ch
združenÃ,
združujÃºcich ženy, resp. venujÃºcim sa problÃ©mom žien. SÃº to napr.
Občianske združenie
Aliancia žien Slovenska, zÃ¡ujmovÃ© združenie žien Aspekt, Fenestra a Pro
Familia. Ďalšie
pÃ´sobia ako spoločenskÃ© organizÃ¡cie napr. FÃ³rum podnikateliek Slovenska,
Spoločnosť pre
uplatnenie žien vo vede a vÃ½skume na Slovensku. Ďalšie vnikli ako
samostatnÃ© ženskÃ©
organizÃ¡cie, sčasti aj plošnÃ½m rozšÃrenÃm aktivÃt niektorej medzinÃ¡rodnej
organizÃ¡cie (napr.
Zonta Klub, FederÃ¡cia žien za svetovÃ½ mier, ProfesionÃ¡lne ženy, Klub
rÃ³mskych žien na
Slovensku, Ženy vidieka a ďalšie). Tejto problematike sa venuje kapitola 24
AGENDY 21.
ZÃUJMOVÃ‰ ZDRUŽENIA MLÃDEŽE. Do roku 1989 pÃ´sobila na Slovensku
jednotnÃ¡ mlÃ¡dežnÃcka
organizÃ¡cia pod nÃ¡zvom SocialistickÃ½ zvÃ¤z mlÃ¡deže (SZM). Po jeho
zÃ¡niku vznikali jednak
organizÃ¡cie, ktorÃ© boli nÃ¡stupnÃckymi organizÃ¡ciami SZM alebo jeho
častÃ, ale aj organizÃ¡cie,
ktorÃ© mali historickÃº tradÃciu (napr. SlovenskÃ½ skauting). Veľmi rÃ½chlo s
vytvÃ¡rali kresťansky
orientovanÃ© organizÃ¡cie. Na rozdiel od odborov, sa mlÃ¡dežnÃcke
organizÃ¡cie po roku 1989
veľmi pomaly zreorganizovali, čo komplikovali najmÃ¤ spory a vyjednÃ¡vania
okolo využÃvania
majetku bÃ½valÃ½ch monopolnÃ½ch organizÃ¡ciÃ. V mlÃ¡dežnÃckom sektore
vznikla v roku 1990
Rada mlÃ¡deže Slovenska ako nezÃ¡vislÃ© občianske združenie prÃ¡vnickÃ½ch
osÃ´b, ktorÃ©
zastrešovalo novovzniknutÃ© organizÃ¡cie. Jej Ãºlohou je združovať
organizÃ¡cie mlÃ¡deže
a zÃ¡roveň komunikovať s MŠ SR. V sÃºčasnosti reprezentuje 42 organizÃ¡ciÃ.
Medzi
mlÃ¡dežnÃckymi organizÃ¡ciami sa zaužÃvalo nasledujÃºce delenie
organizÃ¡ciÃ: spoločenskopolitickÃ©,
zÃ¡ujmovÃ©, detskÃ© a stavovskÃ©. V SR existuje približne 120 občianskych
združenÃ
s celoslovenskou pÃ´sobnosťou venujÃºcich sa deťom a mlÃ¡deži. Tieto
organizÃ¡cie majÃº viac
ako 260 000 registrovanÃ½ch členov. Tejto problematike sa venuje kapitola 25
AGENDY 21.
ORGANIZÃCIE ZASTUPUJÃšCE ZÃUJMY SAMOSPRÃVY. VÃ½znamnÃº Ãºlohu pri budovanÃ
občianskej

spoločnosti majÃº aj zÃ¡ujmovÃ© združenia vytvÃ¡ranÃ© v rÃ¡mci Ãºzemnej
samosprÃ¡vy. Po obnovenÃ
Ãºzemnej samosprÃ¡vy v SR v roku 1990 vzniklo Združenie miest a obcÃ
Slovenska (ZMOS),
ktorÃ© sa stalo reprezentatÃvnou organizÃ¡ciou a hlavnÃ½m hovorcom
samosprÃ¡vnych jednotiek.
Združenie je dobrovoľnÃ½m, zÃ¡ujmovÃ½m, na politickÃ½ch stranÃ¡ch
nezÃ¡vislÃ½m subjektom. K
31.12.1999 z celkovÃ©ho počtu obcÃ a miest SR (2881) bolo členom ZMOS-u
2759 obcÃ a
miest, čo reprezentuje 96% miest a obcÃ Slovenska. Špecifičnosť problÃ©mov
miest a pocit ich
nedostatočnÃ©ho riešenia v prvÃ½ch rokoch existencie ZMOS-u vyÃºstilo do
iniciatÃvy
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niekoľkÃ½ch miest spolupracovať a organizovať sa mimo tejto organizÃ¡cie.
Najprv to bol Klub
primÃ¡torov a nÃ¡sledne Ãšnia miest SR. V rÃ¡mci ZMOS-u vznikli ďalšie Ãºnie
na riešenie
špecifickÃ½ch problÃ©mov, a to Zduženie historickÃ½ch miest a obcÃ a Ãšnia
kÃºpeľnÃ½ch miest a
obcÃ. V Ãºzemnej samosprÃ¡ve sa vytvorili tiež profesijnÃ© a stavovskÃ©
združenia (AsociÃ¡cia
prednostov mestskÃ½ch a obecnÃ½ch Ãºradov SR, AsociÃ¡cia komunÃ¡lnych
ekonÃ³mov SR,
Zduženie hlavnÃ½ch kontrolÃ³rov miest a obcÃ SR a Združenie organizÃ¡ciÃ
verejnÃ½ch prÃ¡c SR).
Vznikli aj ďalšie stavovskÃ© organizÃ¡cie založenÃ© na vzťahu k politickÃ½m
stranÃ¡m, napr.
AsociÃ¡cia primÃ¡torov a starostov. Charakteristickou črtou etapy obnovy
Ãºzemnej samosprÃ¡vy
bol od roku 1990 proces združovania miest a obcÃ do regionÃ¡lnych združenÃ,
ktorÃ½ prebiehal
z iniciatÃvy ZMOS, za Ãºčelom spoločnÃ©ho riešenia samosprÃ¡vnych
problÃ©mov prÃslušnÃ©ho
Ãºzemia. CelkovÃ½ počet regionÃ¡lnych združenÃ je 57.
ÃšzemnÃ¡ samosprÃ¡va si takto čiastočne
riešila absenciu regionÃ¡lneho stupňa samosprÃ¡vy. Rada ZMOS, ktorÃ¡ je
zloženÃ¡
z predstaviteľov regionÃ¡lnych zduženÃ a je jeho najvyššÃm vÃ½konnÃ½m
orgÃ¡nom, zriadila 13
odbornÃ½ch pracovnÃ½ch sekciÃ, v prevažnej miere na rezortnom princÃpe. Z
hľadiska
zabezpečovania TUR je dÃ´ležitÃ©, že v rÃ¡mci odbornÃ½ch sekciÃ sÃº
zastÃºpenÃ© prakticky všetky
oblasti: od regionÃ¡lneho rozvoja, cez prÃ¡cu a sociÃ¡lne veci,
poľnohospodÃ¡rstvo, životnÃ©
prostredie, zdravotnÃctvo, hospodÃ¡rstvo a privatizÃ¡cia až po zahraničnÃ©
vzťahy. Z pÃ´vodnej

sekcie vzdelÃ¡vania ZMOS vznikla NadÃ¡cia vzdelÃ¡vania samosprÃ¡vy SR,
ktorÃº zriadilo
ZMOS. PoslanÃm NadÃ¡cie a siete jej 11 regionÃ¡lnych vzdelÃ¡vacÃch centier je
posilňovanie
kvality miestnej samosprÃ¡vy prostrednÃctvom aktivÃt, ktorÃ© podporia jej
tvorivosť, efektÃvnosť
a schopnosť reagovať na potreby občanov a obce. ZÃ¡stupcovia ZMOS SR
majÃº zastÃºpenie
prakticky vo všetkÃ½ch vÃ½znamnÃ½ch vlÃ¡dnych orgÃ¡noch, v poradnÃ½ch
orgÃ¡noch ministerstiev a
ďalšÃch pracovnÃ½ch orgÃ¡noch. ZMOS mÃ¡ svoje zastÃºpenie napr. v Rade
vlÃ¡dy SR pre verejnÃº
sprÃ¡vu, v LegislatÃvnej rade vlÃ¡dy SR a v ďalšÃch poradnÃ½ch orgÃ¡noch
vlÃ¡dy. ZMOS, ako
organizÃ¡cia zamestnÃ¡vateľov, zastupuje zÃ¡ujmy Ãºzemnej samosprÃ¡vy pri
vyjednÃ¡vanÃ
s KonfederÃ¡ciou odborovÃ½ch zvÃ¤zov, je aj členom RHSD a od roku 1993 aj
členom AsociÃ¡cie
zamestnÃ¡vateľskÃ½ch zvÃ¤zov a združenÃ. Z hľadiska presadzovania TUR
mÃ¡ svoje miesto aj
Ãšnia miest SR (ÃšM SR), ktorÃ¡ bola založenÃ¡ v roku1994. Od svojho vzniku
sleduje
zÃ¡kladnÃ½ cieľ: obnovu, ochranu a revitalizÃ¡ciu prÃrodnÃ©ho a kultÃºrneho
dedičstva a trvalÃº
udržateľnosť životnÃ©ho prostredia v mestÃ¡ch. Aj ÃšM SR mÃ¡ svoje
zastÃºpenie v niektorÃ½ch
vlÃ¡dnych orgÃ¡noch, v poradnÃ½ch orgÃ¡noch ministerstiev a ďalšÃch
pracovnÃ½ch orgÃ¡noch.
ZÃ¡stupcovia obidvoch asociÃ¡ciÃ sÃº členmi Rady vlÃ¡dy SR pre TUR. Tejto
problematike sa
venuje kapitola 28 AGENDY 21.
ODBORY. BÃ½valÃ© odborovÃ© hnutie sa po roku 1989 veľmi rÃ½chlo a
Ãºspešne zreorganizovalo
a zÃskalo legitimitu. Odbory na Slovensku, najmÃ¤ vďaka nenÃ¡silnÃ½m
politickÃ½m tradÃciÃ¡m
a tiež vďaka skorÃ©mu vytvoreniu tripartity, sa vo svojej činnosti orientujÃº
prevažne na
vyjednÃ¡vanie. ProtestnÃ© akcie a najmÃ¤ štrajky sÃº v SR v porovnanÃ s
okolitÃ½mi krajinami
oveľa zriedkavejšie. Tejto problematike sa venuje kapitola 29 AGENDY 21.
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ZÃUJMOVÃ‰ ZDRUŽENIA PODNIKATEĽOV A ŽIVNOSTNÃKOV. VÃ½znamnou inštitÃºciou vo sfÃ©re
organizovanÃ½ch zÃ¡ujmov je AsociÃ¡cia zamestnÃ¡vateľskÃ½ch zvÃ¤zov a
združenÃ (AZZZ), ktorÃ¡
združuje zÃ¡stupcov podnikateľskej sfÃ©ry. Združuje zÃ¡ujmy podnikateľov ako
zamestnÃ¡vateľov. AsociÃ¡cia vznikla v roku 1990 a v roku 1998 združovala už
36 zvÃ¤zov
a mala 7 pridruženÃ½ch členov. Medzi poprednÃ½ch reprezentantov
podnikateľov patrÃ

SlovenskÃ¡ obchodnÃ¡ a priemyselnÃ¡ komora (SOPK), ktorÃ¡ bola
zriadenÃ¡ zÃ¡konom SNROKU
Keď začala svoju činnosť v jÃºni 1995 mala 13 311 členov a 7 regionÃ¡lnych
kancelÃ¡riÃ (na
konci roku 1995 mala už 22 090 členov), zmenou zÃ¡kona, kde sa zrušilo
povinnÃ© členstvo
v SOPK sa ich počet vÃ½razne znÃžil ( v roku 1998 na 3 801). V oblasti
podnikateľskÃ½ch
zÃ¡ujmov sa vytvorili aj ďalšie združenia (napr. Združenie podnikateľov
Slovenska, SlovenskÃ½
živnostenskÃ½ zvÃ¤z a ďalšie). Tejto problematike sa venuje kapitola 30
AGENDY 21.
STAVOVSKÃ‰ ZDRUŽENIA A KOMORY. V sÃºčasnosti pÃ´sobÃ na Slovensku niekoľko
desiatok
stavovskÃ½ch združenÃ a profesionÃ¡lnych komÃ´r. Založili sa napr.
špecializovanÃ© komory
audÃtorov, advokÃ¡tov, daňovÃ½ch poradcov, architektov, stavebnÃ½ch
inžinierov, lekÃ¡rov,
lekÃ¡rnikov, strednÃ½ch zdravotnÃ½ch pracovnÃkov, poľnohospodÃ¡rov,
potravinÃ¡rov a inÃ©.
KomorovÃ½ systÃ©m je prÃkladom korporatÃvneho združovania a
reprezentÃ¡cie zÃ¡ujmov, lebo
preniesol niektorÃ© licenčnÃ© prÃ¡vomoci zo štÃ¡tu na zÃ¡ujmovÃ©
združenia. V zmysle zÃ¡konov sa
zvÃ½šil ich potenciÃ¡lny vplyv, keďže štÃ¡t garantuje monopol reprezentovať
zÃ¡ujmy určitej
profesie a regulovať pravidlÃ¡ jej vÃ½konu. TÃ¡to problematika sa viaže napr.
na kapitoly 29, 30,
31, 32, 35 a 36 AGENDY 21.
Podľa kategorizÃ¡cie, ktorÃº vypracovalo MV SR, najpočetnejšiu kategÃ³riu
spomedzi
registrovanÃ½ch organizÃ¡ciÃ predstavujÃº ŠPORTOVÃ‰ A TELOVÃCHOVNÃ‰ ZDRUŽENIA.
DruhÃ½m
najmasovejšÃm typom sÃº POZEMKOVÃ‰ A ZÃHRADKÃRSKE SPOLKY. Už toto zhodnotenie
napovedÃ¡,
že pokiaľ medzi oddychovÃ½mi spolkami prevlÃ¡da pluralitnÃ½ spÃ´sob
organizovania, relevantnÃ©
organizovanÃ© zÃ¡ujmy v ekonomickej a sociÃ¡lnej sfÃ©re smerujÃº ku
korporatÃvnemu typu
združovania. Je to aj logickÃ½ dÃ´sledok toho, že tieto zÃ¡ujmovÃ© združenia
a skupiny v oblasti
podnikania a prÃ¡ce nutne potrebujÃº komunikovať s vlÃ¡dou a inÃ½mi
orgÃ¡nmi, ktorÃ© rozhodujÃº
o tom, ”čo, kto a kedy dostane”.
Z hľadiska presadzovania zÃ¡ujmov organizovanÃ½ch skupÃn sa v SR najmÃ¤
po roku 1994
posilnili tendencie k uplatneniu modelu štÃ¡tneho korporativizmu, čiže
systÃ©mu
sprostredkovania zÃ¡ujmov, ktorÃ½ vznikol ”zhora” a kde štÃ¡t do značnej
miery kontroluje
jednotlivÃ© organizÃ¡cie a zÃ¡roveň im garantuje monopolnÃ© postavenie v
spoločnosti. Keďže

vÃ½voj po roku 1989 inklinoval k opačnÃ©mu modelu reprezentÃ¡cie
organizovanÃ½ch zÃ¡ujmov,
ktorÃ½ zohľadňoval rozmanitosť občianskej spoločnosti, povzbudzoval aktivitu
jej aktÃ©rov
zdola a redukoval Ãºlohu štÃ¡tu, dostalo sa presadzovanie štÃ¡tno-korporatÃvneho modelu do
protikladu s dovtedy prevažujÃºcimi trendmi.
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VYTVÃRANIE PARTNERSTIEV HLAVNÃCH SKUPÃN SPOLOČNOSTI. Veľmi dÃ´ležitou Ãºlohou v prÃ¡ci
tretieho sektora je vytvÃ¡ranie partnerstva s ostatnÃ½mi veľkÃ½mi skupinami
spoločnosti. Ako
konkrÃ©tny prÃklad snahy o vytvorenie novÃ©ho rÃ¡mca pre dialÃ³g a
intenzÃvnejšiu
spoluprÃ¡cu medzi ekonomickÃ½mi a sociÃ¡lnymi partnermi v EÃš a na
Slovensku viedla
k zriadeniu EkonomickÃ©ho a sociÃ¡lneho vÃ½boru na Slovensku, ktorÃ½
združuje predstaviteľov
Slovenskej priemyselnej a obchodnej komory, AsociÃ¡cie
zamestnÃ¡vateľskÃ½ch zvÃ¤zov
a združenÃ KonfederÃ¡cie odborovÃ½ch zvÃ¤zov SR, Slovenskej rektorskej
konferencie a GrÃ©mia
tretieho sektora a ako pozorovateľov zÃ¡stupcov Odboru eurÃ³pskej integrÃ¡cie
Ãšradu vlÃ¡dy SR.
Je to jeden z početnÃ½ch prÃkladov vytvÃ¡rania komisiÃ alebo vÃ½borov,
založenÃ½ch na
partnerskÃ½ch vzťahoch. Ãšlohou tohto vÃ½boru ako nezÃ¡vislÃ©ho orgÃ¡nu
je participovať na
integračnom procese SR, prostrednÃctvom svojich zÃ¡stupcov sa na expertnej
Ãºrovni podieľať
na procese harmonizÃ¡cie a implementÃ¡cie eurÃ³pskej legislatÃvy v SR, na
prÃ¡ci v pracovnÃ½ch
skupinÃ¡ch v rÃ¡mci negociačnÃ©ho tÃmu a na vypracovÃ¡vanÃ dopadovÃ½ch
štÃºdiÃ o implikÃ¡ciÃ¡ch
vstupu SR do EÃš. Vďaka svojmu dosahu na hlavnÃ© skupiny spoločnosti bude
poradnÃ½ vÃ½bor
spolupracovať aj na informačnej kampani pre verejnosť, ktorÃ¡ bude po
ukončenÃ negociÃ¡ciÃ
predchÃ¡dzať referendu o vstupe SR do EÃš.

