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12 Správy o stave životného prostredia 

 

Publikovanie správ o stave životného prostredia je jednou z povinností, ktoré ukladá Dohovor 

(EHK OSN) o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k 

spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (Aarhuský dohovor) z roku 1998. Je to 

základný medzinárodný dokument v oblasti napĺňania základných ľudských práv a slobôd v oblasti 

starostlivosti o ŽP, ku ktorému Slovenská republika pristúpila 31. októbra 2005 s platnosťou od 5. 

marca 2006. 

Publikovanie správ o stave životného prostredia a ich zverejňovanie - predovšetkým vo verejných 

telekomunikačných sieťach - je základnou požiadavkou prvého piliera Aarhuského dohovoru. Bez 

splnenia tohto predpokladu nie je možné naplniť požiadavky dvoch pilierov tohto dohovoru, 

ktorými sú: účasť verejnosti v procese rozhodovania týkajúcom sa ŽP a prístup verejnosti k 

spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia. 

Podľa článku 45 Ústavy Slovenskej republiky každý má právo na včasné a úplné informácie o stave 

životného prostredia a o príčinách a následkoch tohto stavu. Toto právo občana na informácie o 

životnom prostredí uzákonil zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí, ktorý stanovil MŽP SR 

povinnosť každoročne vypracovať Správu o stave životného prostredia. Tieto povinnosti 

podrobnejšie upravil zákon NR SR č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení 

informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa § 7 tohto zákona, 

správy o stave životného prostredia musia obsahovať najmä údaje o stave životného prostredia a o 

príčinách a následkoch tohto stavu, ako aj údaje o trendoch jeho vývoja a opatreniach na ochranu a 

zlepšovanie životného prostredia, vrátane medzinárodnej spolupráce. Na rozdiel od 

predchádzajúcich právnych noriem zákon NR SR č. 205/2004 Z.z. ukladá povinnosť, aby správa o 

stave životného prostredia bola šírená predovšetkým prostredníctvom verejných telekomunikačných 

sietí, najmä internetu. 

Správy o stave životného prostredia v Slovenskej republike v príslušných kalendárnych rokoch 

vydáva MŽP SR v spolupráci so SAŽP na základe vyššie uvedených právnych predpisov. 

Jednotlivé druhy správ o stave životného prostredia sa od seba odlišujú formou, obsahom a 

štruktúrou. Napríklad Správa o stave životného prostredia podľa D-P-S-I-R štruktúry je určená pre 

elektronické médiá. Tento druh správy je typom tzv. indikátorovej správy. Na rozdiel od klasických 

správ o stave životného prostredia, ktoré sú zamerané na detailné hodnotenie,  indikátorová správa 

má iný prioritný cieľ. Týmto cieľom je poznať príčinno-následné vzťahy medzi činnosťou človeka a 

stavom životného prostredia - pomocou D-P-S-I-R reťazca, pričom v rámci jednotlivých článkov 

tohto reťazca sa nachádzajú indikátory charakterizujúce: 

- hnacie sily (driving forces - D), t.j. spúštacie mechanizmy procesov v spoločnosti, ktoré 
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vyvolávajú - tlak (pressure - P) na životné prostredie, ktorý je bezprostrednou príčinou zmien v- 

stave životného prostredia (state - S). Zhoršovanie stavu životného prostredia má zvyčajne za 

následok negatívny - dopad (impact - I) na zdravie človeka, biodiverzitu, funkcie ekosystémov, čo 

logicky vedie k formulovaniu opatrení a nástrojov v spoločnosti zameraných na eliminovanie, resp. 

nápravu škôd v životnom prostredí v poslednom článku tohto kauzálneho reťazca, ktorým je - 

odozva (response - R). 

Výberom vhodných indikátorov (resp. ukazovateľov), ktoré sa umiestnia do jednotlivých častí 

vyššie spomínaného kauzálneho reťazca môžeme zároveň spoznávať a identifikovať aj stav 

životného prostredia podľa jeho jednotlivých zložiek (ovzdušie, voda, pôda, horniny, biota) a na 

základe pozorovaných trendov vývoja (predovšetkým u ukazovateľov tlaku) môžeme aj 

prejudikovať perspektívy ďalšieho vývoja životného prostredia. Tento druh správy o stave 

životného prostredia bol vypracovaný na Centre environmentalistiky a informatiky (CEI) SAŽP - 

na základe metodologických postupov vypracovaných Organizáciou pre hospodársku spoluprácu 

a rozvoj (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) a Európskej 

environmentálnej agentúry (European Environment Agency, EEA), ktorých je SR v súčasnosti 

plnoprávnym členom. Správy o vplyvoch hospodárskych odvetví na životné prostredie Slovenskej 

republiky (Sektorové správy), resp. správy o miere implementácie environmentálnych opatrení do 

vybraných sektorov ekonomickej činnosti vznikli v dôsledku implementácie tzv. Cardiffskej 

iniciatívy Rady Európskej únie (EÚ) z roku 1998, kedy Rada EÚ zaviazala príslušné Rady 

ministrov EÚ vypracovať súbor opatrení na previazanie sektorových a environmentálnych politík a 

požadovala vypracovať mechanizmus na monitorovanie týchto procesov. Sektorové správy sa stali 

nástrojom monitoringu a od roku 1999, resp. roku 2000 sa stali objektom činnosti viacerých 

inštitúcií v EÚ, napr. Európskej environmentálnej agentúry v Kodani. Táto vypracovala návrh 

hodnotiaceho mechanizmu dnes známeho pod pojmom TERM (Transport and Environment 

Reporting Mechanism, oficiálny systém mechanizmu podávania správ), ktorý sa postupne rozšíril z 

oblasti hodnotenia dopravy a životného prostredia aj do oblastí hodnotenia vplyvov energetiky, 

poľnohospodárstva a turizmu na životné prostredie.  

Krajské správy o stave životného prostredia majú za úlohu preklenúť vákuum medzi informáciami 

o stave životného prostredia v SR na národnej úrovni a identickými informáciami na miestnej, resp. 

lokálnej úrovni. Informačné brožúry o životnom prostredí Slovenskej republiky sú jednou z 

možností zvyšovania environmentálneho povedomia obyvateľstva SR. Na rozdiel od správ o stave 

životného prostredia v SR, informačné brožúry poskytujú koncentrované informácie o životnom 

prostredí - za pomoci hodnotenia tzv. hlavných environmentálnych indikátorov (ukazovateľov) pre 

jednotlivé zložky životného prostredia, pre jednotlivé kumulatívne (resp. globálne) environmentálne 

problémy, pre vybrané sektory ekonomických činností a pre príslušné nástroje starostlivosti o ŽP. V 
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informačných brožúrach sú tiež ďalšie zaujímavé informácie napr. o vývoji hlavných 

demografických a zdravotných ukazovateľov v SR, ktoré sú relevantné z pohľadu hodnotenia 

tlakov na životné prostredie a dopadov životného prostredia na zdravotný stav obyvateľstva. 

 


