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SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ ZA OBLASŤ  

ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

 

Lucia ŠTEFÁNOVÁ    

 

ÚVOD 

Životné prostredie ako jedinečný systém, ktorý umožňuje vznik a vývoj živým 

organizmom vrátane človeka vytvára priestor nie len na holú existenciu ale najmä na 

realizáciu sa a naplňovanie našich túžob, cieľov či snov, no zároveň nám poskytuje priestor na 

prežitie kvalitného života.  

Súčasnosť sa nesie v znamení uspokojovania individuálnych a spoločenských potrieb 

naviazaných na ekonomický a hospodársky rast krajín, čoho dôsledkom je negatívny dopad na 

životné prostredie, pričom jeho intenzita dosiahla stupeň ohrozenia človeka samotného. 

Každodenná činnosť ľudí má negatívny dopad na jednotlivé zložky životného prostredia, 

ktoré je potrebné zachovať vo svojej funkčnej podobe so zreteľom na budúce generácie. Nie 

je možné dosahovať neustály rast pri neuvážlivom využívaní prírodných zdrojov beztrestne,  

v súčasnosti sa negatívne dopady prejavujú v celej svojej nežiaducej podobe. 

Problém zdevastovaného životného prostredia sa stáva problémom globálnym, jeho 

riešenie si vyžaduje zapojenie na všetkých úrovniach a hierarchiách, vyžadujúc koncepčné 

a systematické riešenie, nastavovanie reálnych a jasne zadefinovaných cieľov a krokov, ktoré 

je potrebné dodržiavať.  

Našou snahou je v nasledujúcom príspevku priblížiť problematiku životného 

prostredia a jeho doterajšieho riešenia, poukázať na nastavené ciele v oblasti politickej ale aj 

spoločenskej zodpovednosti. Primárne je práca zameraná na dnešný stav spoločnosti, ktorá 

zaslepená prosperitou nedokáže vyvinúť a podnietiť potrebný tlak na riešenie 

environmentálnej problematiky na úrovni politickej či spoločenskej. Politická zodpovednosť, 

ktorá sa prejavuje prijatými deklaráciami a zásadami nedocielila úplné zastavenie devastácie 

životného prostredia, aj keď k určitému zmierneniu dochádza, stále môžeme úsilie v danej 

oblasti považovať za nedostačujúce.  

Cieľom práce je poukázať na fakt, že doterajšie úsilie dokáže zmierniť deštrukčné 

pôsobenie na životné prostredie, ale nedokáže ho úplne eliminovať, čo spôsobuje zvýšenú 

mieru rizika spojenú s neistotou a nejasnosťou v otázkach budúcnosti. Nastáva doba, ktorá pre 

nás znamená prijať a niesť zodpovednosť za naše činy a žiaľ, nie iba finančnú. 
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SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ ZA OBLASŤ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

 

Životné prostredie je v  Slovenskej republike definované zákonom o životnom 

prostredí, ktorého úvod azda najlepšie vystihuje podstatu, princíp a základ na akom je 

postavený:   

 „.....vychádzajúc zo skutočnosti, že človek je spolu s ostatnými organizmami 

neoddeliteľnou súčasťou prírody, pripomínajúc si prirodzenú vzájomnú závislosť človeka a 

ostatných organizmov, rešpektujúc pritom právo človeka pretvárať prírodu v súlade s 

princípom trvalo udržateľného rozvoja, vedomé si svojej zodpovednosti za zachovanie 

priaznivého životného prostredia budúcim generáciám a zdôrazňujúc právo na priaznivé 

životné prostredie ako jedno zo základných práv človeka......“205 

Definícia pojmu životného prostredia podľa tohto zákona vymedzuje čo je obsahom 

životného prostredia, ale zároveň stanovuje aj väzby a vzťahy medzi jeho jednotlivými 

zložkami: „Životné prostredie je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie 

organizmov včítane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja. Jeho zložkami sú najmä 

ovzdušie, voda, horniny, pôda, organizmy, ekosystémy a energia“206 Ako vyplýva z uvedenej 

definície, človek je neoddeliteľnou súčasťou živej prírody, ktorá mu poskytuje možnosti na 

život ale aj na ďalší rast a vývoj. Prirodzenou črtou každého jedinca je tvorivosť a schopnosť 

rozvoja a rastu, a práve táto potreba rozvíjať a pretvárať svoje okolie s cieľom dosahovania 

vlastného rozvoja osobnosti v kultúrnej, morálnej či duchovnej rovine je uvedená aj 

v záverečnej deklarácii o životnom prostredí, ktorá bola zadefinovaná na konferencii OSN 

v roku 1972 v Štokholme: „Človek je súčasťou i tvorcom svojho prostredia, ktoré mu dáva 

predpoklady na život a poskytuje mu možnosti na intelektuálny, morálny, sociálny 

a duchovný rozvoj.“207 

Vzájomná interakcia medzi človekom a prostredím je výsledkom existencie interných 

a externých väzieb, ktoré sú navyše umocnené výraznou potrebou a snahou každého jedinca 

realizovať svoje predstavy a očakávania v najväčšej možnej miere, čoho výsledkom je 

závažné pretváranie a pôsobenie na životné prostredie. Človek svojím aktívnym konaním 

                                                 
205Zbierka zákonov č. 17/1992, Zákon o životnom prostredí prijatý dňa 5. decembra 1991 Federálnym 
zhromaždením Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Dostupné na internete:  
 ˂http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=11602&FileName=92-z017&Rocnik=1992˃ 
[cit. 2011-04-09]. 
206 Tamtiež 
207 Deklarácia OSN o životnom prostredí. Dostupné na internete: 
˂http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=97&articleid=1503˃, [cit. 2011-04-09]. 
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zasahuje a ovplyvňuje svoje prostredie už od doby svojho vzniku, v úvodných fázach je vplyv 

človeka na prostredie takmer zanedbateľný, ako „zberač a lovec“ nedokáže zanechať na 

prostredí viditeľnejšiu stopu. Až postupným duševným rozvojom nastupuje aj rozvoj v oblasti 

techniky, ktorý má zásadný vplyv na možnosti využívania zdrojov v prostredí.  

„Od polovice 18. storočia sa zničila väčšia časť prírody ako za celé predchádzajúce 

dejiny. Zatiaľ čo priemyselné systémy dosiahli vrcholné úspechy a boli schopné nazhromaždiť 

človekom vytvorený kapitál v nebývalom množstve, prírodný kapitál, ktorý je predpokladom 

na to, aby civilizácia mohla vytvárať ekonomickú prosperitu, rýchlo ubúda.“ (Hawken, P., 

Lovins, A., Lovins, H., s.20)208 

Taktiež Piatrik poukazuje na fakt, že práve „priemyselná revolúcia, ktorá priniesla 

veľký rozvoj výrobných síl, zapríčinila nebývalé zásahy do prírodného prostredia“ (Piatrik, 

1989, s. 308)209. Zásahy do prírody, ktoré dnes nemôžeme označiť iným prívlastkom ako 

negatívne, poškodili podľa Šmajsa „vzácnu prirodzenú pamäť prírody, ktorá vznikla dávno 

pred tým, ako sa nám podarilo vytvoriť naše primitívne technické pamäťové prostriedky“ 

(Šmajs, 2006, s. 47)210. Dnes už len môžeme smutne konštatovať, že hodnoty, ktoré uznávame  

a doba, v ktorej žijeme je „silno technokratická, krátkozraká, druhovo sebecká, a preto 

protiprírodná (Šmajs, 2006, s. 111).211 

Súčasnosť sa nesie v znamení veľkých nadnárodných spoločností, ktorých úlohou je 

tvorba zisku a neustáleho rastu s cielenou diverzifikáciou finančných prostriedkov.  Aj keď 

tieto spoločnosti deklarujú jednoznačný a neodmysliteľný záujem o každého jedinca, 

skutočnosť je spojená často najmä s produktivitou jednotlivca a jeho „nutnosťou“ odovzdať 

všetky svoje schopnosti a danosti s cieľom dosahovania vopred zadefinovaných cieľov.  

Toto systematické „odovzdávanie toho najlepšieho z človeka“ v umelo vytvorenom 

vzťahu vedie často k úplnej vyčerpanosti, pocitu odcudzenia sa ostatným a často aj sebe. 

Recipročný vzťah je v danom systéme zabezpečený finančnou odmenou, ktorej úloha je 

nesporná a to uspokojiť najmä materiálne požiadavky konzumentov.  

Človek takto „uviaznutý“ v systéme presných pravidiel a noriem nenachádza onú 

povestnú „ľudskosť“, ktorá odsunutá za hranice záujmu nedokáže plniť svoju úlohu a tak 

prichádza na rad kompenzácia v podobe účinnej náhrady, ktorou sa stal konzum. Všemocný 

                                                 
208 HAWKEN, P., LOVINS, A., LOVINS, H.: Přírodní kapitalizmus. Praha: Mladá fronta, 2003. s. 20. 
209 TÖLGYESSY, J. a kol. 1989. Otázky a odpovede z biológie životného prostredia. Bratislava: Alfa, 1989.  
s. 308. 
210 ŠMAJS J. 2006. Od evolučnej ontológie k ekologickej politike. Banská Bystrica: PRO, 2006. s. 47. 
211 ŠMAJS J. 2006. Od evolučnej ontológie k ekologickej politike. Banská Bystrica: PRO, 2006. s. 111. 
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a všadeprítomný konzum dokáže ľudom v rozvinutých krajinách zabezpečiť „adekvátnu“ 

náplasť v podobe blahobytu, zábavy a pocitu intenzívnejšieho prežívania súčasnosti. A ako 

uvádza k tejto problematike Šmajs „žijeme v globalizujúcej sa technosfére, v moci moderného 

Leviatana, ktorý nás zotročuje tým, že nám poskytuje blahobyt, zábavu, informácie 

a pohodlie. Aj preto je silnejší ako naše morálne predsavzatia a naša individuálna vôľa 

(Šmajs, 2006, s. 142).212 

Výstižne sa v k tejto problematike vyjadruje aj Keller, ktorý uvádza, že:   

„Naproti tomu osobní soukromý konzum umožňuje lidem žít ve světě, který ve všem 

velice pečlivě respektuje právě jejich lidské rozměry. Konzumní zboží všeho druhu vytváří 

útulnou skutečnost, která je přesně šita na rozměry zákazníka. Zatímco svět velkých 

organizací odrazuje nepřehledností a s ní spojenou cizotou, svět konzumu naopak v každém 

ohledu respektuje právě ta měřítka, která rovněž konzument pokládá za přirozená. Může proto 

sloužit jako ten nejpřirozenější útulek ve světě, který naopak nemůže zúčastněným nenahánět 

hrůzu prědimenzovaností.“ (Keller, 2005, s. 39).213 

Vytvorili sme si jedinečný systém, kultúru (Šmajs)214, ktorá nám umožňuje prežívať, 

no cena, ktorú zaplatí každý z nás je zdá sa privysoká, „přestože opticky vše vypadá tak, jako 

bychom se konzumem obohacovali, ve skutečnosti se jím ochuzujeme. Přinejmenším o šanci 

nechat přežít potomky (Keller, 2005, s. 51).215    

A práve tu, tento moment poukazuje na stret dvoch dimenzií, na jednej strane 

nekonečný konzum, ktorý sa stal neodbytnou súčasťou našich životov a ktorý má tu moc 

vyvolať v nás lživý pocit „vyplneného života“ no na strane druhej, krehká ekologická 

rovnováha Zeme, ktorá je našim deštrukčným konaním ohrozená.  

Konzum sa stal zmyslom našich životov, no ako Kohák uvádza, uctievať ho nezahubí 

iba našu dušu, ak bude zmysel nášho života v „kupovaní hračiek a ozdôb“ spotreba, ktorá ma 

rastúcu tendenciu na obmedzenej kapacite Zeme nemôže „neskončiť katastrofou.“ 

Chamtivosť povedie v prvej etape k zrážke dvoch svetov a to sveta majetných a nemajetných 

a neskôr k „ekologickej záhube.“ ( Kohák, 2002, s. 19).216 Výsledkom dnešnej doby je človek 

schopný prijímať a brať, bez nutnosti dávať, sme akási forma no bez väčšieho obsahu, 

strácame schopnosť pozitívne formovať a tvoriť v slepom presvedčení o svojej nadradenosti 

a jedinečnosti.  

                                                 
212 ŠMAJS J. 2006. Od evolučnej ontológie k ekologickej politike. Banská Bystrica: PRO, 2006. s. 142. 
213 KELLER, J. 2005. Až na dno blahobytu. Praha: EarthSave, 2005. s. 39. 
214 Pojem kultúra a ontológia sa tiahne celým Šmajsovým dielom: Od evolučnej ontológie k ekologickej politike , 
snažiac sa zdôrazniť nutnosť nastolenia „nového systému“. 
215 KELLER, J. 2005. Až na dno blahobytu. Praha: EarthSave, 2005. s. 51. 
216 KOHÁK, E. 2002. P.S. Psové. Praha: ISV, 2002. s. 19. 
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A tu sa vynára otázka spoločenskej zodpovednosti za zmeny, ktoré sme podnietili 

a ktorých sme neodvratnou súčasťou. Šmajs „problém rizika, zodpovednosti a viny“ považuje 

za „problém morálny a politický“. V súvislosti so zodpovednosťou si kladie otázku:  

„A kto vlastne zodpovedá za vyťažené suroviny, zohyzdenú krajinu, zničené ekosystémy, 

vyhubené druhy, stratenú genetickú informáciu a narušenú rovnováhu biotického 

spoločenstva ako celku?“ (Šmajs, 2006, s. 66)217 Odpoveď je v tejto chvíli úplne jasná, MY, 

každý z nás, kto obýva planétu Zem nesie v prvom rade osobnú zodpovednosť za svoju 

každodennú činnosť, ktorá má vplyv na životné prostredie.... „iba my ľudia sme zodpovední 

za to, čo sme kedysi pre svoj prospech rozpútali a čo dnes presahuje priemerné ľudské 

možnosti pochopenia i zámernej nápravy – za živelnú evolúciu protiprírodnej kultúry“.... 

(Šmajs, 2006, s. 26). 218 

Potreba uvedomenia si zodpovednosti chýba, ešte stále sa nachádzame v slepej 

nevedomosti (účelovo?), ktorú najlepšie vystihujú výsledky reprezentatívneho výskumu 

verejnej mienky, ktorý uskutočnila v roku 2008 na Slovensku agentúra Dicio na vzorke 1 607 

respondentov, ktorý sa zameral na ekologické správanie ľudí.  Výsledky prieskumu názorne 

dokumentujú, ako je vlastné pohodlie, blahobyt a zábava na najvyššom piedestáli u takmer 

troch štvrtín opýtaných respondentov (77,7 %). Občania Slovenskej republiky deklarovali 

ekologické správanie sa len dovtedy, kým to nebolo na „úkor ich pohodlia či peňazí“.   

Ďalších 17,7 % rezignuje na ekológiu s presvedčením, že sami aj tak nič nezmôžu, tak 

na tom nezáleží. Vyslovene ekologicky – aj keď to vyžaduje námahu navyše a môže to ísť na 

úkor životnej úrovne – sa správa 4,5 % Slovákov!“219 Tento prieskum vyvoláva pocit 

nezodpovednosti, či už v dôsledku neuvedomenia si  alarmujúceho stavu prostredia (až tri 

štvrtiny opýtaných?!) alebo v dôsledku rezignácie, že život, ktorý žijem už nedokážem riadiť, 

ovládať a ani zvrátiť (až 17,7% opýtaných?!). Otázkou však naďalej ostáva, či osobná 

a spoločenská zodpovednosť dokáže stav, v akom sa nachádzame ešte zvrátiť? 

No Šmajs neponecháva zodpovednosť iba na ľuďoch, presúva ju ďalej, na volených 

zástupcov – politikov:  

„Pochopenie podstaty krízy komplikuje to, že prevažná väčšina z nás neničí prírodu, 

a teda aj svoju vlastnú budúcnosť, so zlým úmyslom, z nezodpovednosti, z nedbanlivosti alebo 

pre nedostatok morálky. Najmä však – neničia ju priamo občania, ale systém svetovej kultúry, 

                                                 
217 ŠMAJS J. 2006. Od evolučnej ontológie k ekologickej politike. Banská Bystrica: PRO, 2006. s. 66. 
218 ŠMAJS J. 2006. Od evolučnej ontológie k ekologickej politike. Banská Bystrica: PRO, 2006. s. 26. 
219 SITA: Slováci sú v ekologickom správaní leniví. Dostupné na internete:  
˂ http://spravy.pravda.sk/slovaci-su-v-ekologickom-spravani-lenivi-fpv-
/sk_zaujima.asp?c=A081023_143319_sk_rozne_p09˃. [cit. 2011-04-09].   
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ktorého sú súčasťou a ktorý ich determinuje. A toto systémové poškodzovanie prírody vo 

veľkom jasne ukazuje, že vinníkmi nie sú len radoví občania. Vinu na ňom má predovšetkým 

kultúra; za jej orientáciu a fungovanie v biosfére by mala byť zodpovedná v prvom rade 

politika. (Šmajs, 2006, s. 30)220 

Počiatky politickej zodpovednosti za oblasť životného prostredia na svete sa objavujú 

až koncom šesťdesiatych rokov, kedy ekologické katastrofy podnietili verejný záujem o danú 

oblasť a primäli politikov považovať ochranu životného prostredia za významnú. V júni roku 

1972 sa konala prvá konferencia OSN o životnom prostredí v Štokholme pod názvom Je len 

jedna Zem. Výsledkom konferencie bolo schválenie Deklarácii o životnom prostredí človeka,  

s jasným cieľom riešiť problémy na Zemi v záujme zachovania kvalitného prostredia na Zemi 

pre budúce generácie..“221 Účastníci konferencie v prijatej deklarácii uznávajú právo na 

priaznivé podmienky na Zemi, pričom poukazujú na fakt, že problémy životného prostredia je 

nutné riešiť na globálnej úrovni, ktorá si vyžaduje spoluprácu všetkých 112 zúčastnených 

štátov.  

Medzinárodné dohovory a celosvetové i regionálne zoskupenia sa zamerali najmä na 

riešenie problémov v oblasti: „ochrany ozónovej vrstvy Zeme, eliminovaní znečistenia vôd a 

ovzdušia, podmieňujúceho skleníkový efekt a kyslé dažde, jadrovej bezpečnosti, 

zneškodňovaniu odpadov a otázky biodiverzity“. Vyhlasujú, že je povinnosťou všetkých vlád 

chrániť a zlepšovať životné podmienky na Zemi, nakoľko práve kvalita životného prostredia 

je determinujúcim faktorom, od ktorého závisí úspech všetkých krajín a národov a ich 

ďalšieho ekonomického rozvoja.222 

Konferencii sa však nepodarilo docieliť takú medzinárodnú spoluprácu, ktorá by viedla 

k aktívnemu riešeniu environmentálnych problémov. Osemdesiate roky sa vyznačujú (Jana 

Havlíková, MŽP SR) štruktúrovaným prístupom v oblasti environmentálnej politiky. Silnejúca 

potreba aktívneho zapájania sa a globálneho politického riešenia problémov v oblasti 

životného prostredia viedla v roku 1982 k založeniu Svetovej komisie pre životné prostredie a 

rozvoj (WCED - The World Commission on Environment and Development).223  

Komisia vydala správu "Naša spoločná budúcnosť“ - Our common future 

(Brundtlandtová a kol., 1987), ktorá pojednáva o potrebe trvalo udržateľného rozvoja, to je 
                                                 
220 ŠMAJS J. 2006. Od evolučnej ontológie k ekologickej politike. Banská Bystrica: PRO, 2006. s. 30. 
221 HAVLÍKOVÁ, J. Trvalo udržateľný rozvoj v medzinárodnom kontexte. Dostupné na internete: 
 ˂http://www.tur.sk/tur_svet.stm˃, [cit. 2011-04-09]. 
 
222 Svetový deň životného prostredia. Dostupné na internete: 
˂http://enviroportal.sk/kalendar.detail.php?kal=117˃, [cit. 2011-04-09]. 
223 HAVLÍKOVÁ, J. Trvalo udržateľný rozvoj v medzinárodnom kontexte. Dostupné na internete: 
 ˂http://www.tur.sk/tur_svet.stm˃, [cit. 2011-04-09]. 
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uspokojovaní potrieb súčasnosti bez toho, aby bola ohrozená schopnosť budúcich generácií. 

Pojem trvalo udržateľný rozvoj (trvalá udržateľnosť - sustainability a trvalo udržateľný rozvoj 

sustainable development) vznikol ako reakcia na permanentne sa zhoršujúcu kvalitu 

životného prostredia súvisiacu s nekontrolovateľným rastom populácie, výroby, spotreby, 

znečistenia a pod. pri obmedzených zdrojoch planéty Zem.224  

Začiatkom deväťdesiatych rokov problémy v oblasti chudoby, ekonomickej nerovnosti 

a vzrastajúcej spotrebe nenahraditeľných prírodných zásob, ktoré viedli k devastácii a stále sa 

zhoršujúcemu stavu životného prostredia podnietili zasadnutie Konferencie Spojených 

národov o životnom prostredí a rozvoji (UNCED - The United Conference on Environment 

and Development).  

Cieľom konferencie s názvom Summit Zeme, ktorá sa konala v roku 1992 v Rio de 

Janeiro (dvadsať rokov po prvej konferencii OSN o životnom prostredí), bolo nájsť spôsob, 

ako pri udržaní ekonomického rastu docieliť zastavenie ničenia prírodných zdrojov 

a znečisťovania planéty.225  

Hlavným prínosom konferencie bola dohoda, že "mier, rozvoj a ochrana životného 

prostredia navzájom súvisia a nemožno na ne pozerať izolovane". 226 Výsledkom konferencie 

bolo prijatie vyhlásenia „Deklarácie z Ria“, ktorá obsahovala 27 princípov týkajúcich sa 

dosahovania trvalo udržateľného rozvoja pri zastavení degradácie životného prostredia.227 

Dôležitým výsledkom bolo tiež prijatie „Rámcovej dohody o zmene klímy“, „Dohody 

o biodiverzite“ a „Deklarácii o rozvoji lesov“.  

Rozhodujúcim bolo prijatie rozsiahleho, vyše 800 stranového dokumentu s názvom 

„Agenda 21“ (Agenda 21. storočia). Agenda 21 vyzýva na spoločné globálne partnerstvo 

v oblasti trvalo udržateľného rozvoja k spolupráci s medzinárodnými, regionálnymi ale tiež 

mimovládnymi organizáciami za účasti širokej verejnosti. Poukazuje na nutnosť zlepšenia 

životnej úrovne obyvateľstva a to najmä v rozvojových krajinách, pri ktorých predpokladá 

navýšenie finančných zdrojov s cieľom urýchlenia trvalo udržateľného rozvoja. „Celosvetový 

                                                 
224 Akčný plán trvalo udržateľného rozvoja v SR na roky 2005 – 2010. Dostupné na internete: 
˂http://www.tur.vlada.gov.sk/748/akcny-plan-trvalo-udrzatelneho-rozvoja-v-sr-na-roky-2005-%E2%80%93-
2010.php˃ .[cit. 2011-04-17]. 
225Konferencia Spojených národov o životnom prostredí a rozvoji. Dostupné na internete: 
 ˂ http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html ˃. [cit. 2011-04-09]. 
226HAVLÍKOVÁ, J. Trvalo udržateľný rozvoj v medzinárodnom kontexte. Dostupné na internete: 
 ˂http://www.tur.sk/tur_svet.stm˃, [cit. 2011-04-09].  
227 Deklarácia z Ria. Dostupné na internete:   
    ˂ http://www.unep.org/documents/default.asp?documentid=78&articleid=1163˃. [cit. 2011-04-09]. 
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konsenzus“ a „politické odhodlanie“ sú zárukou zachovania prírodných systémov pre súčasné 

a budúce generácie.228  

Slovenská republika nemala do roku 1997 takmer žiadne rozvojové dokumenty 

pripravované s požiadavkami trvalo udržateľného rozvoja a to aj napriek tomu, že Slovensko 

prijalo závery Konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji. Zmena nastala až po roku 

1997, kedy Slovenská republika schválila Koncepciu uplatňovania AGENDY 21 a po roku 

1998 „keď vláda vo svojom programovom vyhlásení deklarovala princípy TUR za 

rozhodujúce princípy svojho programu.“229 

Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky bola v roku 2001 

schválená vládou a parlamentom SR ako záväzný koncepčný a komplexný dokument rozvoja 

spoločnosti, ktorého úlohou bolo „zosúladenie ekonomického a sociálneho rozvoja 

Slovenska“ s prihliadnutím na zachovanie trvalo udržateľného stavu životného prostredia.  

Slovenská republika takto ako prvá krajina z krajín V4 naplnila odporúčania UNCED, ktoré 

apelovalo na členské štáty OSN na  vytvorení národných stratégií trvalo udržateľného rozvoja 

do roku 2002.230  

Pojem trvalo udržateľný rozvoj azda najvýstižnejšie interpretuje nasledujúca definícia: 

„Trvalo udržateľným rozvojom sa rozumie cielený, dlhodobý (priebežný), komplexný a 

synergický proces, ovplyvňujúci podmienky a všetky aspekty života (kultúrne, sociálne, 

ekonomické, environmentálne a inštitucionálne), na všetkých úrovniach (lokálnej, 

regionálnej, globálnej) a smerujúci k takému funkčnému modelu určitého spoločenstva 

(miestnej a regionálnej komunity, krajiny, medzinárodného spoločenstva), ktorý kvalitne 

uspokojuje biologické, materiálne, duchovné a sociálne potreby a záujmy ľudí, pričom 

eliminuje alebo výrazne obmedzuje zásahy ohrozujúce, poškodzujúce alebo ničiace 

podmienky a formy života, nezaťažuje krajinu nad únosnú mieru, rozumne využíva jej zdroje a 

chráni kultúrne a prírodné dedičstvo.“231 

Trvalo udržateľný rozvoj bol dominujúcou témou aj ďalšieho svetového summitu 

v Johannesburgu, ktorý sa konal 10 rokov po Summit Zeme (v roku 1992, v Rio de Janeiro), 

                                                 
228 Agenda 21. Dostupné na internete: 
˂http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=52˃. [cit. 2011-04-09]. 
229 Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky, príloha č. 5. Dostupné na internete: 
˂http://www.minzp.sk/dokumenty/strategicke-dokumenty/˃. [cit. 2011-04-17]. 
 
 
230 Akčný plán TUR v SR. Dostupné na internete:  ˂http://www.tur.vlada.gov.sk/748/akcny-plan-trvalo-
udrzatelneho-rozvoja-v-sr-na-roky-2005-%E2%80%93-2010.php˃. [cit. 2011-04-17]. 
231 Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja SR schválená uznesením vlády SR č. 978/2001.  
Dostupné na internete:  ˂http://www.tur.vlada.gov.sk/˃. [cit. 2011-04-17]. 
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pričom ústredným cieľom uvedeného summitu bolo „zlepšenie kvality života a ochrana 

prírodných zdrojov vo svete, ktorý sa potýka s rastúcou populáciou a rastúcimi nárokmi na 

potraviny, vodu, bývanie, infraštruktúru, energiu, zdravotnú starostlivosť a ekonomickú 

bezpečnosť.“232 Výsledky summitu boli zapracované do dvoch dokumentov a to Politická 

deklarácia a Implementačný plán, ktorý definuje praktické kroky v uplatňovaní politiky 

v oblasti trvalo udržateľného rozvoja v rámci celosvetových, regionálnych a národných 

iniciatív.233  

Politická alebo aj Johannesburská deklarácia o trvalo udržateľnom rozvoji úvodom 

vyjadrila zámer a sledovaný cieľ: „z tohto kontinentu, ktorý je kolískou ľudstva, deklarujeme, 

prostredníctvom implementačného plánu a tejto deklarácie,  zodpovednosť jeden za druhého, 

za lepšie spoločenstvo života i za naše deti“ a „v súlade s tým preberáme kolektívnu 

zodpovednosť za pozdvihnutie a posilnenie navzájom súvisiacich pilierov trvalo udržateľného 

rozvoja - ekonomického rozvoja, sociálneho rozvoja i ochrany životného prostredia - na 

miestnej, celoštátnej, regionálnej i celosvetovej úrovni.“234 

Aj dnes je terminológia v oblasti trvalo udržateľného rozvoja nezvratnou súčasťou 

prijatých zásad uvedomujúc si jej ohrozenie. Ako sa uvádza v správa Životné prostredie 

Európy – stav a perspektíva 2010:235 

„Dekády intenzívneho využívania zásob prírodného kapitálu a znehodnocovanie 

ekosystému  rozvinutými krajinami kvôli urýchleniu hospodárskeho rozvoja majú za následok 

globálne otepľovanie, stratu biodiverzity a rôzne negatívne vplyvy na naše zdravie. Aj keď 

mnohé bezprostredné dopady sa nachádzajú mimo priameho vplyvu Európy, majú závažné 

následky a vytvárajú potenciálne riziká pre odolnosť a trvalo udržateľný rozvoj európskeho 

hospodárstva a spoločnosti.“236 

A práve uvedená správa (Životné prostredie Európy – stav a perspektíva v roku 2010 

SOER 2010) nám môže poslúžiť ako zrkadlo environmentálnej politiky v Európskej únii, 

keďže jej úlohou je analyzovať mieru znehodnotenia ekosystému a dopady každodennej  

ľudskej činnosti na životné prostredie. Cieľom analýzy je zároveň poskytnúť relevantné 

informácie a reálny obraz stavu životného prostredia so zameraním sa na dosahovanie 

                                                 
232 Svetový summit o trvalo udržateľnom rozvoji v Johannesburgu. Dostupné na internete: 
 ˂ http://enviroportal.sk/clanok.php?cl=8053˃. [cit. 2011-04-17].  
233 Svetový summit o trvalo udržateľnom rozvoji v Johannesburgu, tamtiež. 
234 Politická deklarácia z Johannesburgu. Dostupné na internete: ˂http://enviroportal.sk/clanok.php?cl=8053˃. 
[cit. 2011-04-17]. 
235 Správa analyzuje informácie z 32 členských krajín a šiestich spolupracujúcich krajín západného Balkánu. 
Taktiež sa zameriava na regionálne moria: severovýchodný Atlantik, Baltické, Stredozemné a Čierne more.   
236 Životné prostredie Európy – stav a perspektíva 2010: zhrnutie. Dostupné na internete:  
˂http://www.eea.europa.eu/soer/synthesis/translations/zivotne-prostredie-europy-2013-stav˃. [cit. 2011-04-17]. 
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požadovaných výsledkov v environmentálnej oblasti a dosahovanie trvalo udržateľného 

rozvoja Európy.  Dôležitou súčasťou správy je hodnotenie pribežného stavu dosahovania 

nastavených cieľov v environmentálnych otázkach týkajúcich sa zmeny klímy, prírody 

a biodiverzity, prírodných zdrojov a odpadov, životného prostredia a zdravia za uplynulých 

10 rokov. Ako je zo správy zrejmé, vo viacerých ukazovateľoch dochádza pri jednotlivých 

indikátoroch k zlepšeniu alebo pokroku pri dosahovaní nastavených cieľov, no zároveň správa 

poukazuje aj na zlé, neuspokojivé výsledky potvrdzujúce zvýšené riziko v danej oblasti.237 

Oblasť „zmena klímy“ súvisí so zvýšením emisií skleníkových plynov (vyvolaných 

využívaním fosílnych palív, odlesňovaním, poľnohospodárstvom, či zmenou využívania 

krajiny) a zvýšením priemerných globálnych teplôt.238 Európska únia sa zaviazala splniť 

medzinárodné záväzky vyplývajúce z Rámcového dohovoru OSN o klimatických zmenách 

a jeho Kjótskeho protokolu, ktorý stanovuje obmedzenia v oblasti emisie skleníkových 

plynov z priemyselných krajín.239 Očakáva sa, že Európska únia pri dodržiavaní nastavených 

pravidiel dosiahne cieľ znížiť emisie skleníkových plynov o 20% do roku 2020.240  Zároveň 

ale so znížením emisie skleníkov plynov súvisí aj ďalší, zdá sa oveľa dôležitejší cieľ a to 

obmedziť zvýšenie priemernej globálnej teploty pod 2 °C nad úrovňou z obdobia pred 

industrializáciou. Správa konštatuje, že medzinárodné snahy nie sú dostačujúce a navyše ich 

dosiahnutie nie je žiadnou zárukou odvrátenia negatívnych dopadov na zmeny klímy. Zmena 

klímy znamená pre ľudí zvýšené riziko a neistotu, ktorá je spojená so schopnosťou 

prispôsobiť sa novým podmienkam.  

V oblasti „prírody a biodiverzity“ sa Európska únia zaviazala zastaviť stratu 

biodiverzity do roku 2010. Dnes už môžeme konštatovať, že aj napriek „posunu“ v danej 

oblasti sa vytýčený cieľ nepodarilo dosiahnuť. Medzi primárne problémy v danej oblasti patrí 

znečistené morské prostredie zaťažené nadmerným rybolovom, ktoré presahuje v dnešnej 

dobe bezpečné biologické limity a taktiež nadmerný tlak na sladkovodné ako aj na 

suchozemské ekosystémy.  

Oblasť „prírodných zdrojov a odpadu“ súvisí s udržateľnosťou nakladania 

a spracovania odpadov, Európa sa v tejto súvislosti zaviazala znížiť produkciu odpadov, čo sa 

                                                 
237 SOER 2010. Dostupné na internete: 
˂  http://www.eea.europa.eu/soer/co-je-sprava-soer-2010/co-je-sprava-soer-2010˃. [cit. 2011-04-17]. 
238 Životné prostredie Európy – stav a perspektíva 2010: zhrnutie. Dostupné na internete:  
˂http://www.eea.europa.eu/soer/synthesis/translations/zivotne-prostredie-europy-2013-stav˃. [cit. 2011-04-17]. 
239 Kjótsky protokol. Dostupné na internete:  
˂ http://ec.europa.eu/clima/sites/campaign/what/fightingcc_sk.htm˃. [cit. 2011-04-17]. 
240 SOER 2010. Dostupné na internete:   
˂http://www.eea.europa.eu/soer/co-je-sprava-soer-2010/ake-informacie-nam-poskytuje-sprava˃.  
[cit. 2011-04-17]. 
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jej nepodarilo. Avšak v oblasti odpadov sa Európska únia cielene posúva od skladovania 

odpadov k recyklovaniu a prevencii. V oblasti využívania zdrojov došlo síce k zvýšeniu, ale 

v porovnaní s hospodárskym rastom je tento pomer pozitívny. Problém spotreby, ktorá je 

značná (naša výroba nedokáže v plnej miere vyvážiť narastajúcu spotrebu) rieši Európa 

dovozom (viac ako 20% sa v súčasnosti do Európy dovezie), čo má zásadný vplyv naopak na 

vyvážajúce krajiny.  

Osobitnou problematikou v oblasti obnoviteľných prírodných zdrojoch je voda, ktorá 

s prihliadnutím na trvalo udržateľný rozvoj má dosahovať požadované množstvo a kvalitu. 

V súčasnosti je využívanie vody v Európskej únii na stabilnej úrovni alebo dokonca klesá.   

V oblasti „životného prostredia a kvality života“ dochádza na jednej strane 

k pozitívnemu poklesu znečistenia vody a ovzdušia (najmä znižovanie úrovní oxidu siričitého, 

uhoľnatého a oxidov dusíka), no na strane druhej nemôžeme považovať kvalitu ovzdušia 

a vody za uspokojivú, neustále dochádza k negatívnemu vplyvu na zdravie človeka (najmä 

vplyvom tuhých častíc a ozónu).241 

Politická zodpovednosť, ktorú môžeme sledovať už takmer štyridsať rokov napomáha 

zmierňovať negatívne dopady ľudského konania na životné prostredie, no ako už bolo 

niekoľko krát prezentované, dosiahnuté výsledky v oblasti environmentálnej problematiky sú 

stále nedostatočné, nastavené ciele často nesplniteľné, výsledky málo uchopiteľné. Dnes môže 

konštatovať, že prijaté „kľúčové princípy“ akými sú integrácia environmentálnych hľadísk do 

iných opatrení, prevencia a predbežná opatrnosť, náprava škody pri zdroji a princíp 

znečisťovateľ platí, môžeme považovať za seriózny základ v oblasti riešenia 

environmentálnych problémov.  

 V danej oblasti existuje niekoľko odporúčaní a zásad, ktoré majú byť nápomocné pri 

riešení, spomalení či úplnom zabránení devastácie prírody a to: „investície do zelenej 

infraštruktúry, zavedenie platieb za služby ekosystémov, odstránenie škodlivých dotácií, 

zavedenie nových režimov pre účtovníctvo prírodného kapitálu a analýzu nákladov a výnosov 

a iniciovanie špecifických akcií na riešenie degradácie lesov, koralových útesov a rybolovu, 

ako aj väzby medzi poškodzovaním ekosystémov a chudobou“. 242 

Spoločenská a politická zodpovednosť znamená maximálnu integráciu každého 

jedinca do problematiky životného prostredia, pričom je nutné mať neustále na pamäti, že 

naším spoločným cieľom by malo byť zachovanie života na našej prekrásnej modrej planéte 

                                                 
241 Životné prostredie Európy – stav a perspektíva 2010: zhrnutie. Dostupné na internete:  
˂http://www.eea.europa.eu/soer/synthesis/translations/zivotne-prostredie-europy-2013-stav˃. [cit. 2011-04- 
242 Životné prostredie Európy – stav a perspektíva 2010: zhrnutie. Dostupné na internete:  
˂http://www.eea.europa.eu/soer/synthesis/translations/zivotne-prostredie-europy-2013-stav˃. [cit. 2011-04-17]. 
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Zem a našou úlohou je spoločnými silami prispieť k dosiahnutiu vytýčeného cieľa. Nesieme 

zodpovednosť nie len za naše životy, ale aj za životy ďalších generácií, ktorým ak budeme 

naďalej pokračovať v devastácii a deštrukcii tejto planéty upierame toto právo na život! 

  

ZÁVER 

 Dosah človeka na životné prostredie je v súčasnosti preukázateľný, človek ako bytosť 

tvorivá a hravá nedokázala aj napriek svojmu rozumovému potenciálu predvídať a zamedziť 

negatívnemu vplyvu, ktorý svojou deštrukčnou činnosťou spôsobil a denne neustále 

spôsobuje životnému prostrediu, s ktorým tvorí paradoxne jednotný celok. Výsledkom takejto 

činnosti je ekologická kríza, ktorá má priamu súvislosť s existenčnou krízou, čoho dôsledkom 

je zvýšená miera rizika a neistoty, ktorá zasahuje primárne najslabšie skupiny obyvateľov 

tejto planéty. Dnes už vieme, že našou úlohou v stave, ktorý sme si podnietili a ktorý musíme 

dobrovoľne prijať a akceptovať je adaptácia sa na zmenené podmienky s nejasným 

výsledkom, bez vízie budúcnosti, ktorá je nám neznáma, zahmlená rúškom tajomna. 

Ekologická kríza podnietila vytvárať tlak na zodpovedné správanie sa v danej oblasti, 

v súčinnosti s čoraz vypuklejšími a viditeľnejšími problémami si vynútila pozornosť 

spoločnosti ale aj politikov. Prevažná časť súčasnej spoločnosti, ktorá sa „topí“ v konzumnom 

spôsobe života, straty hodnôt a ideálov reflektuje na problémy v otázkach životného 

prostredia neurčito, zdá sa akoby úmyselne prehliadajúc skutkový stav a nezvratný proces 

nadchádzajúcej zmeny.  

Tlak na riešenie ekologických problémov vyvolaný verejnosťou si vynútil aj 

pozornosť politikov, ktorý práve potrebu a uvedomenie si nutnosti zanechať budúcim 

generáciám kvalitné životné prostredie zadefinovali na 1. konferencii o životnom prostredí 

v Štokholme. Dnes, po takmer štyridsiatich rokoch môžeme vidieť, že tento cieľ sa nedarí 

dosiahnuť a to aj napriek úsiliu, ktoré politické špičky deklarujú a prezentujú. 

Napriek tomu, že je kvalita nášho života už v dnešnej dobe atakovaná zhoršeným 

stavom životného prostredia je otázka spoločného zamerania sa na riešenie stavu, ktorí sme 

sami zapríčinili ešte stále nejasná, nesúdržná a nekoncepčná. Stále sa nachádzame v slepej 

a blaženej nevedomosti, z ktorej jedného dňa bude musieť spoločnosť precitnúť a niesť 

dôsledky svojej nečinnosti, či naopak prehnanej produktivity a sebeckého plytvania. Nakoľko 

„tvrdý dopad“ do reálnej skutočnosti to bude, záleží od našich nasledujúcich skutkov, činov 

a postojov, ktoré v otázke životného prostredia zaujmeme.  
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