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Abstrakt  

The assessment of environment status and quality is considered as a relatively difficult process. 

There is used a number of different indicators in the process of assessment of environment status and 

quality. But the assessment results are not always unambiguous. The main aim of this paper is to 

evaluate, on the theoretical level, some selected problems of assessment of the environment state and 

quality as well as sustainable development, in the view of the amount various indicators using in the 

process of assessment.  
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Úvod  

 V súčasnosti existuje niekoľko spôsobov, ktoré sa zameriavajú na komplexné posúdenie stavu 

životného prostredia a kvality života. Avšak samotnou širokosťou významu týchto pojmov často 

dochádza k naberaniu ďalších a ďalších hodnotiacich kritérií (s rôznymi váhami významnosti). To 

samotné hodnotenie stavu kvality životného prostredia do značnej miery komplikuje. Cieľom 

príspevku je v teoretickej rovine zhodnotiť niektoré vybrané problémy hodnotenia stavu a kvality 

životného prostredia, vzhľadom na používanie veľkého množstva rôznorodých  indikátorov.  

 

Spôsoby a možnosti hodnoteniu stavu a kvality životného prostredia 

Hodnotenie stavu a kvality životného prostredia ako aj kvality života a udržateľného rozvoja je 

možné realizovať s využitím rôznych druhov ukazovateľov a metodík.   

Sledovaním rozloženia intenzity ekonomických, sociálnych a environmentálnych javov v rôznych 

častiach územia a sledovaním a hodnotením premien fyzických prvkov v území je možné výrazne 

pomôcť poznaniu a porozumeniu prebiehajúcim zmenám, ich charakteru a ich príčinám. V praxi sa 

využívajú dva hlavné prístupy k popisu udržateľného rozvoja: (Maier, K. a kol., 2012, s. 186 -187) 

 Kvalitatívny prístup, vychádzajúci v prípade sledovania a hodnotenia rozvoja územia 

najčastejšie z analýzy silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb (SWOT),  

 Kvantitatívny prístup je základom všetkých systémov pre monitoring vývoja územia 

a popisu jeho jednotlivých oblastí vo vzťahu k udržateľnému rozvoju. Jedná sa o pravidelne 

sledované skupiny ukazovateľov zvolených tak, aby dobre vystihovali predmet sledovania 

a účely, na ktoré sa má monitoring realizovať. Úlohou ukazovateľov je výstižne indikovať 

zmeny, ich základné trendy a príčinné súvislosti a z toho dôvodu ich aj nazývame indikátormi.  

Indikátory popisujú hodnotenú skutočnosť vždy zjednodušeným spôsobom. Preto je veľmi dôležité, 

aby výber a skladba indikátorov umožnila vystihnúť čo možno najlepšie hlavné vlastnosti skúmaného 

objektu, ale aj vlastnosti a mieru zmien. V indikátorových systémoch je možné vysledovať dva druhy 

prístupov k tomuto problému (Enviwiki, 2010, in: (Maier, K. a kol., 2012, s 187): 

 Výber len niekoľkých (málo)  kľúčových indikátorov, nazývaných tiež titulkové 

„headline“ indikátory. Cieľom týchto indikátorov nie je v úplnosti zachytiť vlastnosti celého 

skúmaného objektu, ale na ľahko zrozumiteľnom príklade ilustrovať charakteristickú mieru 

zmien (t.j. musia vykazovať vysokú mieru korelácie s ďalšími čiastkovými javmi).  
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 Vytváranie komplexných indikátorov kombinujúcich väčší počet vstupných údajov. 

Tieto indikátory sa nazývajú agregované indikátory, alebo syntetické indikátory, resp. 

indexy. 

 

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) ponúka hodnotenia stavu a kvality životného 

prostredia cez nasledovné skupiny indikátorov: 

Kľúčové indikátory  -  hodnotia stav a kvalitu životného prostredia v desiatich základných oblastiach 

(a niekoľkých podoblastiach vyjadrených samostatnými indikátormi), ktorými sú: 

 voľne žijúce organizmy (5 indikátorov) 

 energia (4 indikátory) 

 doprava (3 indikátory) 

 zmeny klímy (2 indikátory) 

 lesníctvo (2 indikátory) 

 odpady (3 indikátory) 

 ovzdušie (5 indikátorov) 

 pôda a poľnohospodárstvo (4 indikátory) 

 voda (5 indikátorov) 

 environmentálne zdravie (2 indikátory) 

 

Ďalej je možné hodnotiť kvalitu životného prostredia s využitím indikátorov trvalo udržateľného 

rozvoja, ktoré slúžia na hodnotenie napĺňania priorít Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja. 

Táto skupina indikátorov v sebe zahŕňa aj sociálno-ekonomické aspekty a je možné konštatovať, že 

smeruje aj k hodnoteniu kvality života.  Indikátory trvalo udržateľného rozvoja je možné rozdeliť do 

štyroch relatívne samostatných skupín. Tieto skupiny predstavujú tzv. piliere udržateľnosti (Moldan, 

B., 2009, s. 94-95, Jeníček, V. a kol., 2010, s. 7; Demo, M. – Hronec, O. – Tóthová, M. a kol., 2007 a 

ďalší): 

 environmentálny pilier,   

 ekonomický pilier,  

 sociálny pilier,  

 inštitucionálny pilier.  

 

Indikátory trvalo udržateľného rozvoja na úrovni Európskej únie sú vyjadrené v 10 základných 

témach, z ktorých každá  (s výnimkou poslednej) ma definovaný tzv. hlavný (headline) indikátor 

a následne aj niekoľko ďalších indikátorov. Ide o tieto hlavné témy a ich indikátory: 

1) Sociálno-ekonomický rozvoj – hlavný indikátor:  Miera rastu reálneho HDP na obyvateľa. 

2) Udržateľná spotreba a výroba – hlavný indikátor:  Produktivita zdrojov.  

3) Sociálne začleňovanie - hlavný indikátor: Obyvateľstvo nachádzajúce sa v núdzi alebo v 

sociálnom vylúčení.  

4) Demografické zmeny - hlavný indikátor:  Miera zamestnanosti starších pracovníkov.  

5) Verejné zdravie – hlavný indikátor: Zdravé roky života a stredná dĺžka života pri narodení 

(podľa pohlavia).  

6) Klimatické zmeny a energia – dva hlavné indikátory: Emisie skleníkových plynov, Podiel 

energie z obnoviteľných zdrojov na celkovej hrubej konečnej spotrebe energie.  

7) Udržateľná doprava – hlavný indikátor: Podiel spotreby energie v doprave vzhľadom na HDP.  

8) Prírodné zdroje – tri hlavné indikátory: Index vtákov, Úlovky z rybej populácie nad bezpečné 

biologické limity, Stav rybej populácie spravovanej EÚ v severovýchodnom Atlantiku.  

9) Globálne partnerstvo – hlavný indikátor: Podiel oficiálnej rozvojovej pomoci na HDP.  

10) Dobré spravovanie verejných vecí – kde nie je vyčlenený toho času žiadny hlavný indikátor  

 

Slovenská agentúra životného prostredia využíva pre hodnotenie kvality životného prostredia aj 

indikátory usporiadané do vzťahov podľa DPSIR modelu (Driving force - hnacia sila, Pressure - tlak, 

State - stav, Impact - dôsledok, Response - odozva) charakterizujúce: 

 hnaciu silu  - spúšťacie mechanizmy procesov v spoločnosti, ktoré vyvolávajú, 
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 tlak na životné prostredie, tak v negatívnom ako aj v pozitívnom zmysle, ktorý je 

bezprostrednou príčinou zmien 

 v stave životného prostredia, ktorého zhoršovanie má zvyčajne negatívne 

 dôsledky na zdravie človeka, na ekosystémy apod., čo vedie k vytváraniu opatrení a nástrojov 

zameraných na eliminovanie poškodenia, alebo smerujúcich k náprave vzniknutých škôd teda  

 k odozve.  

Indikátory vplyvov ekonomickej činnosti na životné prostredie (v zmysle modelu DPSIR)  sú 

vymedzené podľa jednotlivých ekonomických sektorov, resp. podľa oblastí ekonomických činností 

a v súčasnosti sú využívané v oblasti: 

 dopravy (29 indikátorov) 

 energetiky (34 indikátorov) 

 priemyslu (57 indikátorov) 

 poľnohospodárstva (34 indikátorov) 

 lesného hospodárstva (22 indikátorov) 

 cestovného ruchu (28 indikátorov) 

Ďalšou možnosťou na vyjadrenie stavu a kvality životného prostredia je jeho hodnotenie s využitím 

indikátorov zložiek životného prostredia (podľa modelu DPSIR). Indikátory životného prostredia sú 

stanovené pre jeho jednotlivé zložky takto: 

 ovzdušie (33 indikátorov) 

 voda (60 indikátorov) 

 horninové prostredie (16 indikátorov) 

 pôda (31 indikátorov) 

 biota (31 indikátorov) 

Iný pohľad na kvalitu životného prostredia je možné realizovať cez hodnotenie jednotlivých 

problémov, či problémových oblastí životného prostredia. Na takého hodnotenie je stanovený set 

indikátorov kumulatívnych problémov životného prostredia (opäť v zmysle modelu DPSIR): 

 klimatické zmeny (12 indikátorov) 

 acidifikácia (9 indikátorov) 

 prízemný ozón (7 indikátorov) 

 poškodzovanie ozónovej vrstvy Zeme (3 indikátory) 

 eutrofizácia (19 indikátorov) 

Inou možnosťou je kvantifikovanie kvality  prostredia s využitím indikátorov faktorov životného 

prostredia: 

 odpady (21 indikátorov) 

 zdravie a životné prostredie (29 indikátorov) 

 rádioaktivita a životné prostredie (6 indikátorov) 

 materiálové toky (4 indikátory) 

V procese hodnotenia stavu životného prostredia (SAŽP) sa často využívajú aj agregované indikátory 

starostlivosti o životné prostredie. Agregované indikátory sú rozdelené do dvoch základných skupín 

a to na oblasť “Starostlivosť o životné prostredie“ a oblasť „Ekonomika“. Oblasť Starostlivosť 

o životné prostredie obsahuje 8 individuálnych indikátorov a oblasť Ekonomika až 52 individuálnych 

indikátorov.  

Vybrané kľúčové indikátory na úrovni Slovenska poukazujú na aktuálne problémy v oblasti kvality 

životného prostredia sú rozčlenené do 10 oblastí pre ktoré sú definované jednotlivé kľúčové 

indikátory:   

 biota (5 indikátorov) 

 doprava (3 indikátory) 

 energetika (3 indikátory) 

 klimatické zmeny (2 indikátory) 

 lesné hospodárstvo (4 indikátory) 

 odpady (3 indikátory) 

 ovzdušie (4 indikátory) 

http://enviroportal.sk/indikatory/kategoria.php?kategoria=99
http://enviroportal.sk/indikatory/kategoria.php?kategoria=121
http://enviroportal.sk/indikatory/kategoria.php?kategoria=120
http://enviroportal.sk/indikatory/kategoria.php?kategoria=124
http://enviroportal.sk/indikatory/kategoria.php?kategoria=122
http://enviroportal.sk/indikatory/kategoria.php?kategoria=123
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 pôdy a poľnohospodárstvo (4 indikátory) 

 voda a vodné hospodárstvo (5 indikátorov) 

 zdravie a životné prostredie (2 indikátory) 

 

Správa UNEP Smerom k zelenej ekonomike: cesta k trvalo udržateľnému rozvoju a odstráneniu 

chudoby a správa OECD Smerom k zelenému rastu sa stali základom pre konferenciu OSN o trvalo 

udržateľnom rozvoji  a názvom Rio+20  (Rio de Janeiro  2012) cieľom ktorej bolo určiť globálnu 

stratégiu pre ekologické hospodárstvo (so záverečnou správou „Budúcnosť, ktorú chceme“). Na 

základe vyššie uvedenej stratégie zeleného rastu boli aj v podmienkach Slovenska určené a následne aj 

sú vyhodnocované  tzv. indikátory zeleného rastu, a to v štyroch základných oblastiach (a ich 

podoblastiach): 

1) Environmentálna a zdrojová produktivita  

 Produktivita CO2 a energetická produktivita  

 Zdrojová produktivita 

2) Základňa prírodného bohatstva 

 Obnoviteľné zdroje 

 Neobnoviteľné zdroje 

 Biodiverzita a ekosystém 

3) Environmentálna kvalita života 

 Environmentálne zdravie a riziká 

 Prístup k environmentálnym službám 

4) Ekonomické nástroje a politické reakcie  

 Ceny a dane 

 Inovácie 

 Dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky 

 

 

Diskusia 
      Podľa Komisie pre udržateľný rozvoj OSN indikátory môžu spĺňať celý rad funkcií. Môžu 

zjednodušovať, objasňovať a sprostredkovávať súhrnné informácie pre rozhodovanie, pomáhať 

začleňovaniu prírodných a sociálnych vied do rozhodovania a pomáhať merať a upresňovať pokrok 

smerom k cieľom trvalo udržateľného rozvoja. Môžu poskytovať včasné varovanie na možné 

ekonomické, sociálne a environmentálne ohrozenia. Predstavujú však tiež dôležité nástroje na prenos 

predstáv, myšlienok a hodnôt. (Demo, M. – Hronec, O. – Tóthová, M. a kol. 2007, s. 341) 

Ako bolo už vyššie uvedené, hodnotenie stavu a kvality životného prostredia je v súčasnosti možné 

realizovať s využitím mnohých spôsobov a mnohých indikátorov, či setov indikátorov. Je však nutné 

poznamenať, že vnímanie samotnej kvality životného prostredia obyvateľmi sa môže odlišovať od 

hodnotení a trendov, ktoré sú výsledkom vyhodnocovania jednotlivých indikátorov.  

Vnímanie kvality životného prostredia často podlieha aj istej dávke subjektivizmu.  Kvalita života 

a životného prostredia by však mala byť hodnotená objektívne, jednoznačne kvantifikovateľnými 

a interpretovateľnými indikátormi. V praxi sa preto uplatnili niektoré viacdimenzionálne hodnotenia 

reprezentujúce stav a kvalitu životného prostredia vrátane kvality života, ktorých hodnoty sú relatívne 

ľahko priestorovo i časovo komparovateľné, čo umožňuje vytváranie rankingov, poradí.  

Za ďalšiu bariéru hodnotenia stavu a kvality životného prostredia je možné považovať používanie 

veľkého množstva rôznorodých ukazovateľov (z mnohých sfér – ekonomickej, sociálnej, 

demografickej, ekologickej a pod.) ktorých vypovedacia hodnota je v niektorých prípadoch 

nejednoznačná. Taktiež realizátor hodnotenia nemusí mať dostatok interpretačných schopností na to, 

aby vedel odvodiť stav a trendy v jednotlivých hodnotených oblastiach, čo môže znižovať  (resp. 

deformovať) vypovedaciu schopnosť samotných indikátorov.   

Za ďalší problém transparentného hodnotenia považujeme neproporčné rozdelenie indikátorov 

(subindikátorov) v rámci jednotlivých hodnotených oblastí, pričom nie sú presne stanovené váhy 

jednotlivých indikátorov. Kým v niektorých prípadoch je trend indikátora jednoznačný  (napr. Počet 

produktov, ktorým bola udelená environmentálna značka) v iných sa môže javiť ako nejednoznačný. 

To platí aj v prípade, že sa sleduje len trend jednotlivých ukazovateľov, ktorý sám o sebe je často 

http://hqweb.unep.org/greeneconomy/GreenEconomyReport/tabid/29846/Default.aspx
http://hqweb.unep.org/greeneconomy/GreenEconomyReport/tabid/29846/Default.aspx
http://www.oecd.org/document/10/0,3746,en_2649_37425_47983690_1_1_1_37425,00.html
http://www.uncsd2012.org/rio20/
http://www1.enviroportal.sk/indikatory/detail.php?id_indikator=5905
http://www1.enviroportal.sk/indikatory/detail.php?id_indikator=5905
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problematicky jednoznačne vyjadriteľný a značne diskutabilný (napr. Množstvo vytvorených 

komunálnych odpadov a miera ich zhodnocovania), čím sa stráca aj vypovedacia hodnota  uvedeného 

indikátora.  

Za ďalší problém je možné považovať skutočnosť, že pre niektoré z uvedených oblastí zatiaľ nie sú 

vôbec stanovené indikátory. Teda vieme, že daná oblasť je dôležitá pre posúdenie smerovania k 

udržateľnému rozvoju, avšak zatiaľ nepoznáme dostatočne reprezentatívne ukazovatele, ktorý by túto 

skutočnosť relevantne kvantifikovali.  

Ako východiskové riešenie sa javí redukcia počtu ukazovateľov, takým spôsobom aby bola zachovaná 

ich vypovedacia i komparačná schopnosť, čo však predstavuje komplikovanú selekciu a jej následné 

korekcie, tak v čase ako aj v priestore.  

 

 

Záver 
     Postupné odstraňovanie vyššie uvedených problémov pri vyhodnocovaní kvality životného 

prostredia a udržateľnosti je predpokladom získania relevantných výstupov a reálneho obrazu a stave 

a kvalite životného prostredia, kvality života a udržateľného rozvaja. Je však nutné pripomenúť, že 

výsledná čistená hodnota akéhokoľvek z vyššie uvedených indikátorov nemá presnú vypovedaciu 

hodnotu o stave a kvalite životného prostredia,  pretože tá je výsledkom rôznorodého pôsobenia 

mnohých osobnostných, spoločenských, ekonomických či kultúrnych faktorov a môže byť tiež značne 

premenlivá v čase.   

 

 

Príspevok vznikol ako výstup v rámci riešenia projektu KEGA 032PU-4/2014 .  
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