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Legislatívne východiská

„Každý má právo na včasné a úplné informácie o stave 
životného prostredia a o príčinách a následkoch tohto stavu".

článok 45 Ústavy Slovenskej republiky
zákon NR SR č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí
zákon NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
Dohovor (EHK OSN) o prístupe k informáciám, účasti 
verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k 
spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia 
(Aarhuský dohovor)
zákon NR SR č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní 
a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. 



Správy o stave životného prostredia

Správy o stave životného prostredia v Slovenskej 
republike v zmysle zákona NR SR 17/1992 Z.z. a 
zákona NR SR č. 205/2004 Z.z.
Regionálne (Krajské) správy o stave životného 
prostredia
Správa o stave životného prostredia podľa 
D_P_S_I_R štruktúry
Správy o vplyvoch hospodárskych odvetví na 
životné prostredie Slovenskej republiky 
(Sektorové správy)
Indikátory trvalo udržateľného rozvoja (TUR) SR 
na národnej úrovni

http://enviroportal.sk/spravy-zp/


Správa o stave životného prostredia v 
Slovenskej republike v zmysle zákona NR 

SR 19/1992 Z.z. a zákona NR SR č. 
205/2004 Z.z.



Správa vyplýva z:

Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí

Zákon NR SR č. 205/2004 Z.z. o 
zhromažďovaní, uchovávaní a sprístupňovaní 
informácií o životnom prostredí

Zákon NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií)



Cieľ a prínos

Sumárna prezentácia informácií o stave životného 
prostredia SR, príčinách a dôsledkoch, ako aj 
vybraných nástrojoch environmentálnej politiky pre 
širokú odbornú i laickú verejnosť. Zhodnotenie 
predmetných informácií ako podkladu pre následné 
rozhodovacie procesy starostlivosti o ŽP.



Štruktúra správy

Správa hodnotí stav ŽP podľa kapitol:

komplexný environmentálny monitorovací a 
informačný systém
zložky životného prostredia a ich ochrana
kumulatívne environmentálne problémy
ochrana prírody a tvorba krajiny
environmentálna regionalizácia SR a zaťažené oblasti
príčiny a dôsledky stavu životného prostredia
rizikové faktory v životnom prostredí
starostlivosť o životné prostredie
medzinárodná spolupráca



Obsah Správy o stave životného prostredia v 
Slovenskej republike v zmysle zákona NR SR 
19/1992 Z.z. a zákona NR SR č. 205/2004 Z.z.

http://enviroportal.sk/spravy-zp/sprava-detail.php?stav=29
http://enviroportal.sk/spravy-zp/sprava-detail.php?stav=29
http://enviroportal.sk/spravy-zp/sprava-detail.php?stav=29


Regionálne (Krajské) správy o stave 
životného prostredia



Cieľ a prínos

Krajské správy o stave životného prostredia predstavujú 
základný informačný dokument pre environmentálne 
plánovanie pri tvorbe strategických dokumentov regionálnej 
úrovne, podklad pre hodnotenie environmentálnych aktivít 
v území, podklad pre regionálne inštitúcie (štátna správa, 
samospráva) pre prácu v území – zvýšenie kvality 
rozhodovacích a koncepčných činností v území (úroveň kraj, 
okres) zároveň predstavuje základný informačný dokument o 
stave životného prostredia pre odbornú i laickú verejnosť.



Štruktúra správy

Správa hodnotí stav ŽP v krajoch SR podľa kapitol:

komplexný environmentálny monitorovací a 
informačný systém
zložky životného prostredia a ich ochrana
kumulatívne environmentálne problémy
ochrana prírody a tvorba krajiny
environmentálna regionalizácia SR a zaťažené oblasti
príčiny a dôsledky stavu životného prostredia
rizikové faktory v životnom prostredí
starostlivosť o životné prostredie



Obsah Regionálnych (Krajských) správ o 
stave životného prostredia 

http://enviroportal.sk/spravy-zp/zoznam-sprav.php?typ=2
http://enviroportal.sk/spravy-zp/zoznam-sprav.php?typ=2


Správa o stave životného prostredia 
podľa D_P_S_I_R štruktúry

(Indikátorová správa)



Správa vyplýva z:

Zákon NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Zákon NR SR č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, 
uchovávaní a sprístupňovaní informácií o životnom 
prostredí



Cieľ a prínos

Poskytnúť užívateľskej skupine inovatívny pohľad na 
stav a vývoj ŽP v SR prostredníctvom integrovaného 
hodnotenia ŽP rozpracovanej OECD a EEA, 
založenej na príčinno - následnej (kauzálnej) 
súvislosti medzi stavom a trendmi vývoja ŽP, tlakmi 
na ŽP, realizovanými opatreniami na nápravu tohto 
stavu a o následkoch vyplývajúcich z aktuálneho 
stavu ŽP.



Štruktúra správy

Indikátorová správa o stave ŽP SR podľa DPSIR 
štruktúry je rozvrstvená do troch úrovní:
kapitoly - podávajú prvotné informácie o riešenej 
problematike
skupiny agregovaných indikátorov - základné 
informácie o individuálnych indikátoroch
skupiny individuálnych indikátorov - stručná 
štatistická charakteristika ukazovateľa vyjadrená v 
podobe textu, grafu, tabuľky, či interaktívnych web
máp



Obsah Indikátorovej správy o stave ŽP 
SR podľa DPSIR štruktúry

http://enviroportal.sk/dpsir/
http://enviroportal.sk/dpsir/


Správy o vplyvoch vybraných 
odvetví ekonomických činností 

na životné prostredie

(Indikátorové sektorové správy)
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Cieľ

Na základe indikátorov vytvorených Európskou 
environmentálnou agentúrou (EEA), Organizáciou 
pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) a 
Štatistickým úradom Európskeho Spoločenstva 
(EUROSTAT) systematicky hodnotiť implementáciu 
environmentálnych aspektov do sektorových politík v 
SR. 
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Stratégia Európskej únie

Strategický cieľ EÚ:
Ekonomická prosperita kombinovaná s ochranou
životného prostredia 

Zmluvy o Európskom spoločenstve:
článok č.6: 
„....environmentálna ochrana musí byť integrovaná 
a implementovaná do politík ES a jeho aktivít, zvlášť 
z pohľadu podpory trvalo udržateľného rozvoja“.
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Európsky proces integrácie environmentálnej 
politiky do sektorových politík

r. 1997  Amsterdamská zmluva 
r. 1998 Cardiffský summit Európskej rady
r. 1999 Helsinský summit Európskej rady
r. 2000 Lisabonský summit Európskej rady
r. 2001 Göteborský summit Európskej rady
r. 2002 6. Spoločný evironmentálny akčný 

program
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Ekonomické sektory

Doprava - 3 správy EEA (TERM report - Transport and 
EnviRonment Mechanism)

Energetika - 1 správa EEA (EERM report – Energy and 
EnviRonment Mechanism)

Poľnohospodárstvo - 1 správa (IRENA report – Indicator
Report on the integration of ENvironemental concerns into the 
Agriculture)

Turizmus

Lesné hospodárstvo

Priemysel ŽP
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Indikátorové hodnotenie integrácie 
environmentálnej politiky do  sektorových politík

sociálne ekonomické

environmentálne inštitucionálne

Indikátory
číselné ukazovatele kvantity a kvality daného ukazovateľa
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Kľúčové otázky hodnotenia ekonomických sektorov

1. Aký je súčasný stav a smerovanie ekonomického sektoru?

2. Zlepšuje sa vplyv ekonomického sektoru  na životné prostredie?

3. Zvyšuje sa environmentálna efektivita ekonomického sektoru?

4. Aké environmentálne opatrenia sú zavádzané do ekonomického 
sektora?

5. Podporuje súčasný systém platieb v ekonomickom sektore 
zavádzanie environmentálnych opatrení?
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Obsah Správy o vplyvoch vybraných odvetví 
ekonomických činností na životné 

prostredie
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http://enviroportal.sk/sektor/
http://enviroportal.sk/sektor/
http://enviroportal.sk/sektor/


Indikátory trvalo udržateľného 
rozvoja (TUR) SR na národnej úrovni

(Indikátorové správy)



Cieľ

Sprístupnenie relevantných informácií o súčasnom 
stave a perspektívach vývoja Slovenskej republiky 
smerom k trajektórii trvalo udržateľného rozvoja 
záujemcom o túto problematiku na internete .



Správa vyplýva z:

Uznesenie vlády SR č. 655/1997 k uplatňovaniu Agendy 21 
a vyhodnocovaniu ukazovateľov TUR v SR

Uznesenie vlády SR č. 978/2001 k Národnej stratégii TUR

Uznesenie NR SR č. 1989/2002 k Národnej stratégii TUR

Uznesenie vlády SR č. 271/2004 k správe o plnení úloh NS 
TUR SR



Výber súboru indikátorov TUR

Agenda 21
revidovaný súbor indikátorov TUR UN CS 
(2001)
indikátory TUR EÚ 
Národná správa „RIO+10 Report“



Štruktúra správy

Indikátory TUR SR na národnej úrovni

sú rozčlenené podľa:

pilierov TUR
problematiky TUR
témy TUR



Obsah a technické riešenie Indikátorov 
TUR SR na národnej úrovni

http://www.sazp.sk/slovak/periodika/sprava/tur/uvod_tab.html
http://www.sazp.sk/slovak/periodika/sprava/tur/uvod_tab.html
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