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SPRÁVA O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU
Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030
podľa Zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov
A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

I. Základné údaje o obstarávateľovi
1. Označenie:
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
IČO: 50349287
2. Sídlo:
Štefánikova 882/15
811 05 Bratislava
3. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu
obstarávateľa, od ktorého možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente, a
miesto na konzultácie:
Alena Sabelová, generálna riaditeľka sekcie riadenia investícií
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Štefánikova 882/15
811 05 Bratislava
Email: alena.sabelova@vicepremier.gov.sk
Tel.: 02/2092 8003
Miesto na konzultácie:
Odbor strategického plánovania
Ing. Kvetoslav Kmec
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Štefánikova 882/15
811 05 Bratislava
email: kvetoslav.kmec@vicepremier.gov.sk
Tel.: 02/2092 8009

II. Základné údaje o strategickom dokumente
1. Názov.

Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030
2. Územie (SR, kraj, okres, obec):
Slovenská republika
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3. Dotknuté obce:
Mestá a obce Slovenskej republiky v 8 samosprávnych krajoch (Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra,
Banská Bystrica, Žilina, Košice, Prešov)
4. Dotknuté orgány:
Orgány centrálnej štátnej správy:
- Úrad Vlády SR
- Ministerstvo dopravy a výstavby SR
- Ministerstvo životného prostredia SR
- Ministerstvo hospodárstva SR
- Ministerstvo zdravotníctva SR
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
- Ministerstvo financií SR
- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
- Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
- Ministerstvo obrany SR
- Ministerstvo vnútra SR

Regionálne samosprávne orgány:
- Bratislavský samosprávny kraj
- Trnavský samosprávny kraj
- Nitriansky samosprávny kraj
- Trenčiansky samosprávny kraj
- Žilinský samosprávny kraj
- Banskobystrický samosprávny kraj
- Prešovský samosprávny kraj
- Košický samosprávny kraj
5. Schvaľujúci orgán:
Vláda Slovenskej republiky
6. Obsah a hlavné ciele strategického dokumentu a jeho vzťah k iným strategickým dokumentom.
Vízia a stratégia vychádza z Agendy 2030 a je nástrojom zabezpečenia udržateľného rozvoja na
Slovensku a plní tiež úlohu národnej stratégie regionálneho a územného rozvoja SR v zmysle Uznesenia
Vlády SR a Zákona 539/2008 Z.z. Tvorba Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 nadväzuje
tiež na spracovanie predchádzajúcich strategických dokumentov ako sú Vízia a stratégia rozvoja
slovenskej spoločnosti, Národná stratégia regionálneho rozvoja a rad odvetvových stratégií. Pri ich
formulovaní však nebolo možné anticipovať, a preto ani reflektovať požiadavky Agendy 2030 prijatej v
roku 2015, ani nadväzných dokumentov OSN a EU, vrátane Novej urbánnej agendy OSN.
Jadrom dokumentu je Vízia, podľa ktorej je Slovensko krajina úspešných udržateľne sa rozvíjajúcich
regiónov a ich komunít, ktorá poskytuje kvalitné a bezpečné prostredie pre zdravý a plnohodnotný
život všetkých obyvateľov. Táto víza sa má naplniť implementáciou stratégie rozvoja obsahujúcou 4
integrované rozvojové programy.
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Cieľom Integrovaného rozvojového programu I. Ochrana a rozvoj prírodných, ľudských a kultúrnych
zdrojov je ochrana a udržateľný rozvoj prírodných a ľudských zdrojov, ako aj kultúrneho potenciálu,
tak aby boli zachované pre ďalšie generácie a mohli byť využívané na ďalší rozvoj spoločnosti. Kľúčovou
zmenou na dosiahnutie želaného stavu je klimaticky neutrálne využívanie prírodných zdrojov, pri
rešpektovaní schopnosti obnovy ekosystémov. Vytvoria sa podmienky na sebarealizáciu obyvateľov
a na zachovanie súdržnosti rodín a kultúrnej identity v regiónoch Slovenska. Táto zmena bude
dosiahnutá prostredníctvom nasledovných prioritných krokov:
1. Ochrana a udržateľnosť využívania prírodných zdrojov, pri zohľadnení zmeny klímy.
2. Rozvoj ľudských zdrojov v súlade s európskym pilierom sociálnych práv.
3. Rozvoj kultúrneho potenciálu a zhodnocovania kultúrneho kapitálu regiónov Slovenska.
Cieľom Integrovaného rozvojového programu II. Inovačné a udržateľné hospodárstvo je premena
hospodárstva SR do roku 2030 na inovačne orientovanú nízkouhlíkovú obehovú ekonomiku, ktorá
bude efektívne zhodnocovať vzdelanie a dostupné zdroje a bude environmentálne aj sociálne
udržateľná a bude odolná proti vonkajším aj vnútorným nepriaznivým vplyvom. Kľúčovou zmenou na
dosiahnutie cieľa je transformácia ekonomiky smerom k
 vysokej pridanej hodnote prepojením akademického, priemyselného a verejného sektora na
rozvoj inovácií,
 využitiu vnútorných potenciálov regiónov a diverzifikácii ekonomických aktivít,
 dekarbonizácii hospodárstva a zmene životného cyklu produktov podporujúcej obehové hospodárstvo.
Táto zmena bude dosiahnutá prostredníctvom nasledovných prioritných krokov:
1. Transformácia ekonomiky na inovačne orientovanú.
2. Zhodnotenie vnútorných zdrojov a potenciálov regiónov vo výkonných a odolných regionálnych ekonomikách.
3. Posilnenie environmentálnej a sociálnej udržateľnosti ekonomiky.
Cieľom integrovaného rozvojového programu III. Kvalita života pre všetkých je zvýšenie kvality života
pre všetky sociálne skupiny v jednotlivých strategicko-plánovacích regiónoch a zabezpečenie
dostupnosti a kvality verejných služieb, práce a rovných príležitostí pre využitie potenciálu každého
jednotlivca bez ohľadu na jeho sociálno-ekonomické zázemie či znevýhodnenie. V tomto kontexte je
kvalita života meraná Indexom kvality života (Better Life Index, OECD) významnejším kritériom
úspešnosti krajiny než ukazovateľ rastu hrubého domáceho produktu. Kľúčovou zmenou je vzájomná
previazanosť a prispôsobenie verejných služieb a politík potrebám konkrétneho človeka. Súčasťou tejto
zmeny je dôraz na systematickú prevenciu a včasnú intervenciu, či už v sociálnej oblasti, zdraví alebo
iných oblastiach kvality života. Kľúčovú zmenu zároveň predstavuje uprednostňovanie takých opatrení,
ktoré zabezpečia inklúziu znevýhodnených osôb do širšej spoločnosti, pričom pod inklúziou sa rozumie
úplné začlenenie vo všetkých sférach života (vzdelávanie, bývanie a pod.).
Táto zmena bude dosiahnutá prostredníctvom nasledovných prioritných krokov:
1. Vytvorenie podmienok pre rozvoj a plnohodnotný život jednotlivca bez ohľadu na jeho sociálno-ekonomické zázemie či znevýhodnenie.
2. Vytvorenie kvalitného prostredia pre zdravý a plnohodnotný život jednotlivca a komunít.
3. Uplatňovanie princípov otvoreného vládnutia a ochrana práva občanov.
Cieľom integrovaného rozvojového programu IV. Viacúrovňové riadenie bližšie k občanom je
zefektívniť a priblížiť správu verejných záležitostí občanom prostredníctvom vybudovania
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viacúrovňového integrovaného manažmentu rozvoja na národnej, regionálnej a miestnej úrovni1.
Zároveň je cieľom efektívne využívať územný potenciál regiónov. Kľúčovou zmenou je vytvorenie
vzájomne zosúladeného systému riadenia verejných politík na zabezpečenie spoločnej intervencie
všetkých úrovní verejnej správy (od obcí, cez VÚC až po národnú úroveň) na území strategickoplánovacích regiónov, ktoré predstavujú novú úroveň riadenia hospodárskeho a sociálneho rozvoja
medzi regionálnou a miestnou úrovňou za účasti všetkých zainteresovaných aktérov.
Táto zmena bude dosiahnutá prostredníctvom nasledovných prioritných krokov:
1. Zvýšenie efektívnosti a transparentnosti verejnej správy a verejných politík.
2. Prechod od operatívneho k strategickému plánovaniu a riadeniu a zvýšenie efektívnosti riadenia investícií.
3. Efektívne a udržateľné financovanie rozvoja.

III. Základné údaje o súčasnom stave životného prostredia
dotknutého územia
1. Informácie o súčasnom stave životného prostredia vrátane zdravia a jeho pravdepodobný
vývoj, ak sa strategický dokument nebude realizovať
Táto kapitola obsahuje analýzu s dôrazom na oblasti a problematiky, ktoré sú relevantné z hľadiska
posudzovania dopadov realizácie stratégie obsiahnutej vo Vízii a stratégii rozvoja Slovenska do roku
2030. Jej rozsah vychádza zo stanovených environmentálnych cieľov a indikátorov, ktoré umožňujú
posúdenie vplyvov implementácie stratégie a následný monitoring jej realizácie. Informácie boli
získané predovšetkým z celoštátnych databáz a súborných materiálov MŽP SR a jeho odborných
organizácií: Environmentálna regionalizácia SR - 2016 (MŽP, 2016) a Správa o stave životného
prostredia SR v roku 2016 (SAŽP, 2017) a doplňujúcich materiálov Inštitútu environmentálnej politiky
MŽP SR a ďalších odborných organizácií MŽP SR (najmä SAŽP, SHMÚ, VÚVH, ŠGÚDŠ) a súvisiacich
strategických dokumentov, plánov a programov. Okrem toho vychádzame aj z materiálov OECD,
Európskej komisie a Európskej environmentálnej agentúry, ktoré sa týkajú Slovenskej republiky.
V kapitole sú uvedené základné informácie o stave predovšetkým tých zložiek a faktorov životného
prostredia, ktorých stav by mohol byť najviac ovplyvnený realizáciou stratégie obsiahnutej
v strategickom dokumente. Vybrané časti kapitoly o súčasnom stave životného prostredia sú prevzaté
najmä zo Správy o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2016 (SAŽP, 2017) a z
Environmentálnej regionalizácie SR (MŽP, 2016). Stav životného prostredia Slovenskej republiky je
v týchto dvoch dokumentoch podrobne popísaný a pravidelne aktualizovaný. Správy o stave životného
prostredia MŽP SR každoročne zverejňuje na základe zákona č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní,
odovzdávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V
dvojročných až štvorročných intervaloch je verejnosti sprístupňovaná aj Environmentálna
regionalizácia SR (www.enviroportal.sk), ktorú spracováva SAŽP z podkladov odborných organizácií
rezortu životného prostredia a ďalších rezortov, a to Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra,
Slovenského hydrometeorologického ústavu, Výskumného ústavu vodného hospodárstva, Štátnej
1

Princípy viacúrovňového manažmentu sú zhrnuté v odporúčaniach OECD Recommendation of the OECD Council on Effective Public Investment Across Levels of Government http://www.oecd.org/regional/regional-policy/Principles-Public-Investment.pdf
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ochrany prírody SR, Národného lesníckeho centra, Pamiatkového úradu SR, Ministerstva životného
prostredia SR – Odboru odpadového hospodárstva, Štatistického úradu SR a Výskumného ústavu
pôdohospodárstva a ochrany pôdy. V mapových výstupoch sú prehľadne spracované informácie
o kvalite jednotlivých zložkách a o faktoroch životného prostredia SR.
Pri charakteristike súčasného stavu životného prostredia sme využili aj materiály vypracované
Inštitútom environmentálnej politiky MŽP SR a ďalšími organizáciami v rezorte MŽP SR (najmä SAŽP,
SIŽP, SHMÚ, VÚVH, ŠGÚDŠ) a tiež niektoré informácie zo súvisiacich strategických dokumentov, plánov
a programov (napr. z pripravovanej stratégie Zelenšie Slovensko – Stratégia environmentálnej politiky
Slovenskej republiky do roku 2030 (MŽP, 2017)). Okrem toho sme vychádzali z materiálov Európskej
komisie a Európskej environmentálnej agentúry, ktoré sa týkajú Slovenskej republiky (viď. Kapitola III.
Časť 6).

Kvalita životného prostredia – východisková situácia a výhľadové trendy
Územie SR je podľa Environmentálnej regionalizácie SR (MŽP, 2016) rozdelené do 5 kategórií
environmentálnej kvality (tabuľka III.1 a obr. III.1). Z porovnania stavu počas piatich rokov 2010 – 2015
so stavom v roku 2016 vyplýva, že došlo k miernemu nárastu plochy regiónov s nenarušeným
prostredím, a to o cca o 2,3 %. Uvedený nárast plochy regiónov s nenarušeným prostredím vznikol
najmä realizáciou opatrení do životného prostredia, ktoré boli pridelené dotáciami regiónom z
Operačného programu kvalita životného prostredia v rokoch 2010 – 2015, ako aj implementáciou
prísnejších požiadaviek, ktoré vyplynuli z novelizácie zákonov v oblasti starostlivosti o životné
prostredie.

Tabuľka III.1 Diferenciácia územia SR podľa environmentálnej kvality (MŽP, 2016)
Rozloha (km2)

Stupeň environmentálnej kvality
1 - regióny s nenarušeným prostredím

24 104

49,2

2 - regióny s mierne narušeným prostredím (vyhovujúce)

19 515

39,8

2A - regióny s narušeným prostredím

447

0,9

2a - regióny so značne narušeným prostredím

640

1,3

3 - regióny so silne narušeným prostredím

4 328

8,8

5

% z plochy SR
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Obr. III.1 Regióny environmentálnej kvality v Slovenskej republike (MŽP, 2016)

Podľa štúdie Inštitútu environmentálnej politiky MŽP SR pre Slovensko boli identifikované tri prioritné
oblasti, ktorým je v životnom prostredí potrebné venovať osobitnú pozornosť. Sú to: nakladanie s
odpadom, kvalita ovzdušia a sektor lesov. Tieto výzvy sú definované na základe empirického
porovnania s inými krajinami a sú nezávislé na medzinárodných záväzkoch a cieľoch Slovenska. Na
základe medzinárodne porovnateľných ukazovateľov Slovensko za vyspelými krajinami najviac
zaostáva v spracovaní odpadu a kvalite ovzdušia. Miera spracovania odpadu je na Slovensku jedna z
najnižších v EÚ. Pri ovzduší je na Slovensku veľmi závažný problém s nadmernou prašnosťou,
prízemným ozónom a vysokými koncentráciami oxidu dusičitého. Tretia priorita týkajúca sa lesov bola
definovaná čiastočne indikatívne, no je podopretá o zhromaždené objektívne údaje. Bola zaradená
medzi prioritné oblasti kvôli vyššej intenzite výrubu, prekračovaniu miery odporúčanej ťažby
a nedostatočnej komunikácii s odborníkmi (Haluš & Dráb, 2017).
Medzi silné stránky životného prostredia na Slovensku patrí podľa hodnotenia Inštitútu
environmentálnej politiky MŽP SR nízka spotreba vody na obyvateľa a jej obrovské zásoby. Kvalita
pitnej vody z verejných prípojok sa tiež zdá byť dostatočná. Problém však môže predstavovať
znečistená voda z vlastných studní. Celková kvalita života zatiaľ nepredstavuje väčší problém ako v
iných krajinách OECD, aj keď existuje priestor na zlepšenie. Priemerné výsledky dosahujeme v ochrane
biodiverzity, kvalite pôdy a vplyvoch hospodárskych aktivít na životného prostredia (Haluš & Dráb,
2017).
V dokumente Environmentálna regionalizácia Slovenska (MŽP, 2016) sú uvedené aj očakávané – želané
ciele stupňa kvality územia, a to cieľ do roku 2005 (obr. III.2) a cieľ do roku 2050 (obr. III.3).
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Obr. III.2 Stupeň environmentálnej kvality územia SR – cieľ do roku 2025 (MŽP, 2016)

Obr. III.3 Stupeň environmentálnej kvality územia SR – cieľ do roku 2050 (MŽP, 2016)

Z vyjadrenia výhľadových cieľov plánovanej pozitívnej zmeny v environmentálnej kvalite územia
Slovenska je vidieť, že v časovom horizonte do roku 2025 by sa mali výrazne zmenšiť plochy
s narušeným prostredím a do roku 2050 by už mali byť odstránené všetky závažné environmentálne
problémy, na základe ktorých sú v súčasnosti niektoré územia zaradené do kategórie narušené
prostredie.
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Ovzdušie
Kvalitu ovzdušia vo všeobecnosti určuje obsah znečisťujúcich látok vo vonkajšom ovzduší. Hodnotenie
kvality ovzdušia sa uskutočňuje v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší. Kritériá kvality ovzdušia
(limitné a cieľové hodnoty, medze tolerancie, horné a dolné medze na hodnotenie a ďalšie) sú uvedené
vo vyhláške MŽP SR č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia. Základným východiskom pre hodnotenie
kvality ovzdušia v SR sú výsledky meraní koncentrácií znečisťujúcich látok v ovzduší, ktoré realizuje
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na staniciach Národnej monitorovacej siete kvality
ovzdušia (NMSKO).
Podľa Správy o stave životného prostredia SR v roku 2016 (SAŽP, 2017) emisie základných
znečisťujúcich látok v dlhodobom horizonte (1990 – 2015) poklesli, avšak rýchlosť poklesu sa po roku
2000 výrazne spomalila. V roku 2015 došlo v porovnaní s rokom 2014 k poklesu emisií NOX a CO, naopak
v prípade emisií PM10 a PM2,5 došlo k miernemu nárastu a v prípade SO2 k výraznému nárastu.
Z dlhodobého hľadiska je vývoj celkového množstva emisií NH3 po ich výraznejšom poklese v rokoch
1990 –2000 naďalej klesajúci. Emisie nemetánových prchavých organických látok (NMVOC) v
dlhodobom horizonte (1990 – 2000) trvalo klesali. Po roku 2000 nastal nárast emisií, následne po roku
2007 začali znova klesať a ich objem sa udržuje zhruba na rovnakej úrovni s miernymi výkyvmi v
jednotlivých rokoch. V roku 2015 emisie NMVOC mierne vzrástli. Emisie ťažkých kovov majú klesajúci
trend, s výnimkou roku 2008, kedy výrazne stúpli v dôsledku nárastu objemu spáleného priemyselného
odpadu a nárastu emisií v sektore priemyselná, komunálna a systémová energetika.
Pri porovnaní rokov 2001 a 2015 bol zaznamenaný pokles emisií Pb, Cd aj Hg, dokonca v prípade emisií
Cd a Hg pomerne výrazný pokles. V roku 2015 medziročne mierne stúpli emisie Cd. Emisie
perzistentných organických látok (POPs) v období 1993 – 2000 výrazne poklesli. Porovnaním rokov
2001 a 2015 došlo k poklesu emisií dioxínov a furánov (PCDD/ PCDF) a k nárastu emisií
polychlórovaných bifenylov (PCB) a polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAH). Medziročne bol v
prípade emisií PCDD/PCDF zaznamenaný mierny pokles, a naopak mierny nárast zaznamenali emisie
PCB a PAH.
Slovenská republika je zmluvnou stranou Dohovoru Európskej hospodárskej komisie OSN o diaľkovom
znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov. K tomuto dohovoru boli postupne prijímané
vykonávacie protokoly, ktorými boli okrem iného stranám dohovoru určené záväzky na redukciu
jednotlivých antropogénnych emisií znečisťujúcich látok, ktoré sa podieľajú na globálnych
environmentálnych problémoch. Záväzkom SR je, v porovnaní s rokom 1990, zredukovať emisie SO2 do
roku 2010 o 80 %, emisie NO2 do roku 2010 o 42 %, emisie NH3 do roku 2010 o 37 % a emisie NMVOC
do roku 2010 o 6 %. SR plní stanovené záväzky (SAŽP, 2017).
V súlade s požiadavkami zákona o ochrane ovzdušia bolo územie SR v rámci Environmentálnej
regionalizácie Slovenska (MŽP, 2016) na základe údajov SHMÚ rozdelené do 8 zón a 2 aglomerácií a v
rámci nich do boli definované oblastí riadenia kvality ovzdušia. Na obr. III.4 sú vymedzené oblasti,
v ktorých je zabezpečené riadenie kvality ovzdušia.
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Obr. III.4 Vymedzenie oblastí riadenia kvality ovzdušia (MŽP, 2016)

Na obr. III.4a sú vyjadrené triedy znečistenia ovzdušia podľa miery prekročenia hraničných hodnôt koncentrácií.
Z obrázku je zrejmé, že stále pretrváva vo viacerých lokalitách Slovenska silné znečistenie.
Obr. III.4a Vymedzenie území znečistenia ovzdušia zaťaženými základnými znečisťujúcimi látkami (MŽP, 2016)
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Problematika nepriaznivej kvality ovzdušia patrí medzi tri kľúčové priority, na ktoré sa budú
zameriavať aj hlavné opatrenia pripravovanej Environmentálnej koncepcie Slovenska do roku 2030
(MŽP, 2017). Podľa štúdie Inštitútu environmentálnej politiky MŽP SR nadpriemerne veľa obyvateľov
Slovenska je vystavených škodlivým prachovým časticiam. Viac ako 12 % obyvateľstva je vystavených
zvýšeným hladinám koncentrácie častíc PM2,5 v ovzduší, čo je viac ako priemer OECD. Koncentrácia
väčších častíc PM10 (ktoré sú menej nebezpečné než PM2,5) sa blíži k priemeru EÚ (Haluš & Dráb,
2017). Nepriaznivé hodnoty indikátorov častíc PM2,5 potvrdzujú viaceré zdroje – Európska
environmentálna agentúra, Eurostat, či OECD. Stanice, ktoré zaznamenali najčastejšie prekročenia
limitov za posledných 14 rokov sa nachádzajú vo Veľkej Ide, Ružomberku, Banskej Bystrici, Jelšave a v
Bratislave na Trnavskom Mýte.
S kvalitou ovzdušia súvisia aj prejavy klimatickej zmeny na Slovensku. Globálna klimatická zmena vedie
k významnému nárastu teploty vzduchu v celej kontinentálnej časti Európy, vrátane Slovenska. Od roku
1881 sa na Slovensku zvýšila priemerná ročná teplota vzduchu o 1,75 °C, pričom najrýchlejšie sa rast
teploty prejavuje v letných mesiacoch, kedy priemerná teplota vzduchu vzrástla aj o viac 2,0 °C.V rovnakom období súčasne poklesli ročné úhrny zrážok v priemere na celom území Slovenska o 25 mm (5,6
%; v južných regiónoch je tento pokles ešte výraznejší, viac ako 10 %). V porovnaní s celoslovenským
priemerom a južnými oblasťami sa režim atmosférické zrážky v severných a severovýchodných regiónoch buď mení len minimálne alebo smeruje k vyšším ročným úhrnom (nárast o približne 5 %). Desaťročie 1991 – 2000, ale aj obdobie 2001 – 2010 sa charakteristikami teploty vzduchu, úhrnov zrážok,
výparu, snehovej pokrývky, ako aj iných prvkov, priblížilo k predpokladaným podmienkam klímy okolo
roku 2030, ktoré boli vyčíslené v zmysle scenárov zmeny klímy pre naše územie, výnimkou sú iba nižšie
úhrny zrážok v chladnom polroku a v zime v desaťročí 1991 – 2000.
Ukazuje sa, že počasie sa v posledných dekádach stalo viac extrémnym. Štatistické spracovania mesačných teplotných extrémov poukazujú na výkyvy vo výskyte extrémnych teplôt a zrážok počas jednotlivých dekád od roku 1961 doteraz, avšak trendy daných charakteristík sú pomerne jednoznačné.
Vzhľadom na pokračujúce otepľovania sa na základe výstupov klimatických modelov očakáva, že ročný
priemer teploty vzduchu by sa mal na Slovensku v časovom horizonte do roku 2025 zvýšiť o 0,8-0,9 °C,
do roku 2050 o približne 2,0-2,5 °C, do roku 2100 o 3,5-4,0 °C. Očakáva sa významný rast dennej maximálnej a minimálnej teploty vzduchu. V horizonte 2050 predpokladáme významný nárast počtu letných dní, tropických dní, no poklesne počet mrazových dní a ľadových dní. Najdôležitejší dôsledok z
hľadiska teplotného komfortu je vzrast frekvencie, dĺžky a intenzity vĺn horúčav, ktoré môžu nastúpiť
už v priebehu mája a nebudú zriedkavé ani do polovice septembra. Predpokladá sa aj vyšší počet dní s
dusným počasím, vzhľadom na celkový nárast parametrov obsahu vody v atmosfére. Očakáva sa rýchlejší nástup teplého a suchého počasia v jarnom období. V teplej časti roka sa očakáva zvýšenie premenlivosti úhrnov zrážok, zrejme sa predĺžia a častejšie vyskytnú málo zrážkové (suché) obdobia na
strane jednej a zrážkovo výdatnejšie krátke daždivé obdobia na strane druhej.
Úhrny zrážok sa budú v priemere postupne mierne zvyšovať (v ročnom priemere). Vzhľadom na predpokladanú vyššiu teplotu vzduchu bude rásť aj výpar, čím sa vytvoria podmienky pre dlhšie trvanie
sucha, najmä v južných oblastiach Slovenska. Prívalové a intenzívne dlhotrvajúce zrážky budú pravdepodobne častejšie a intenzívnejšie (o približne 7-14 % na každý 1 °C oteplenia). V dôsledku vyššej teploty a vlhkosti vzduchu sa očakáva častejší výskyt silnejších a intenzívnejších búrok.
Ešte väčším problémom je a bude rastúca intenzita krátkodobých zrážok, čo sa prejavuje v tom, že
zrážky sú jednoducho prudšie. Významne sa zvyšujú predovšetkým intenzity 5 až 180 minútového
10

Správa o hodnotení strategického dokumentu
Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030
dažďa, čo je možné zdôvodniť častejším výskytom krátkodobých konvektívnych zrážok a naopak zriedkavejším výskytom dlhotrvajúcich. Zmeny v teplotných a zrážkových pomeroch v zime sa prejavia na
zmenách snehových pomerov. Tie sa predpokladajú jednak v znížení počtu dní so snehovou pokrývkou
a tiež v poklese priemernej výšky snehovej pokrývky. V súvislosti s rastom extrémnosti zrážok treba
však počítať v zimnom období s častejším výskytom vyšších denných prírastkov nového snehu.
Klimatická zmena sa už v súčasnosti významne urýchľuje, a ak do konca tohto storočia vzrastie priemerná ročná teplota vzduchu o 4 °C, klimatické podmienky na Slovensku sa budú v mnohom ponášať
na pomery, ktoré dnes prevládajú v južnej Európe, na Balkáne, v horšom prípade v oblasti východného
Stredomoria. Inak povedané, na Slovensku budeme mať len dve ročné obdobia, veľmi dlhé, suché
a horúce leto, a miernu daždivú zimu. Veľkým problémom môže byť v budúcnosti pre mestá a budovy
na Slovensku sucho a nedostatok dostupnej úžitkovej vody, najmä počas leta.
Otepľovanie a častejší výskyt extrémneho počasia už dnes významne ovplyvňujú život v mestách a budovách. Vidieť to nielen počas miernejších zím a teplejších liet, ale aj v situáciách, kedy mestá a budovy
musia „vzdorovať“ väčšej „rozkolísanosti“ počasia a tým aj väčším škodám.

Voda
Povrchové a podzemné vody
Ako sa uvádza v Správe o stave životného prostredia SR v roku 2016 (SAŽP, 2017) odbery povrchovej
vody po roku 1996 zaznamenali významný pokles, napriek minimálnym medziročným nárastom a
poklesom. V roku 2016 odbery poklesli oproti roku 1996 o 72,1 % a oproti roku 2000 o 68,6 %.
Medziročne 2015 – 2016 odbery poklesli o 6,4 %. Odbery od roku 2000 majú vyrovnaný charakter s
minimálnymi medziročnými nárastmi a poklesmi. V roku 2016 bolo v SR 76 488,5 l.s-1 využiteľných
množstiev podzemných vôd, čo v porovnaní s predošlým rokom 2015 predstavuje minimálny nárast o
0,05 %. V dlhodobom hodnotení nárast využiteľných množstiev oproti roku 1990 predstavuje 2,3 %.
Pomer využiteľných množstiev podzemných vôd k odberným množstvám bol približne na úrovni roku
2015.
Na základe hodnotenia vodohospodárskej bilancie, ktorá sa zaoberá vzťahom medzi existujúcimi
využiteľnými zdrojmi podzemných vôd a požiadavkami na vodu v danom roku, vyjadreným v podobe
bilančného stavu, ktorý je ukazovateľom miery (optimálnosti) využívania vodných zdrojov v
hodnotenom roku, je možné konštatovať, že v roku 2016 z celkového počtu 141 hydrogeologických
rajónov SR je hodnotený bilančný stav ako dobrý v 128 rajónoch, uspokojivý v 12 rajónoch a v
jednom rajóne bol bilančný stav napätý. Havarijný ani kritický bilančný stav sa nevyskytol v žiadnom
hydrogeologickom rajóne ako celku.

Kvalita vôd
Podľa správy Európskej komisie (Európska komisia, 2017) Slovenská republika vo svojich plánoch
manažmentu povodia prvej generácie podľa rámcovej smernice o vode oznámila 1 760 útvarov
povrchovej vody a 101 útvarov podzemnej vody. 65 % prírodných povrchových vôd dosahuje dobrý
alebo veľmi dobrý ekologický stav a len 42 % výrazne zmenených alebo umelých vodných útvarov
dosahuje veľmi dobrý alebo ekologický potenciál. 96 % útvarov povrchových vôd, 72 % výrazne
zmenených a umelých vodných útvarov a 61 % útvarov podzemnej vody dosahuje dobrý chemický stav
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(zatiaľ čo stav 26 % je neznámy. 69 % útvarov podzemnej vody (26 % neznámych) má dobrý
kvantitatívny stav. Slovensko uviedlo, že hlavnými príčinami nedosiahnutia dobrého stavu sú organické
znečistenie, znečistenie živinami, znečistenie nebezpečnými látkami z difúznych aj bodových zdrojov a
hydromorfologické zmeny.

Kvalita povrchových vôd
Kvalitatívne ukazovatele povrchových vôd v roku 2016 boli monitorované podľa schváleného Programu
monitorovania stavu vôd na rok 2016 (MŽP, 2015). Monitorovaných bolo 413 miest v základnom a
prevádzkovom režime. Výsledky monitoringu boli zhodnotené podľa nariadenia vlády SR č. 398/2012
Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky
na dosiahnutie dobrého stavu vôd. Pre prioritné látky a niektoré ďalšie látky bolo hodnotené
dodržanie environmentálnej normy kvality (ENK) podľa nariadenia vlády SR č. 167/2015 Z. z. Kvalita
povrchových vôd v roku 2016 vo všetkých monitorovaných miestach splnila limity pre vybrané
všeobecné ukazovatele a ukazovatele rádioaktivity. Prekračované limity boli hlavne pre syntetické a
nesyntetické látky, hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele Najviac prekročení limitných
hodnôt vo všeobecných ukazovateľoch (časť A nariadenia vlády) bolo v ukazovateli dusitanový dusík
vo všetkých čiastkových povodiach. Požiadavky na kvalitu povrchových vôd pre skupinu syntetických a
nesyntetických látok (časť B a C nariadenia vlády) neboli splnené v ukazovateľoch: As, Zn, Cu a kyanidy
celkové. Ročný priemer environmentálnej normy kvality (ENK) bol prekročený pre alachlór, fluorantén,
izoproturon. Zo skupiny hydrobiologických a mikrobiologických ukazovateľov (časť E) neboli splnené
požiadavky v nasledovných ukazovateľoch: sapróbny index biosestónu, abundancia fytoplanktónu,
chlorofyl-a, koliformné baktérie, termotolerantné koliformné baktérie, črevné enterokoky a
kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C.

Kvalita podzemných vôd
Monitorovanie chemického stavu podzemných vôd bolo rozdelené na základné monitorovanie a
prevádzkové monitorovanie. V roku 2016 sa kvalita podzemných vôd monitorovala v 175 objektoch
základného monitorovania. Jedná sa o objekty štátnej monitorovacej siete SHMÚ alebo pramene,
ktoré nie sú ovplyvnené bodovými zdrojmi znečistenia (MŽP, 2015).
Z celkového počtu 75 útvarov podzemných vôd bolo vyhodnotených 11 útvarov podzemných vôd v
zlom chemickom stave a 64 útvarov podzemných vôd v dobrom chemickom stave. Dobrý chemický
stav bol indikovaný v 85,7 % útvarov podzemných vôd, t. j. 77,9 % z celkovej plochy útvarov. Zlý stav
bol indikovaný v 14,3 % útvarov podzemných vôd, t. j. 22,1 % z celkovej plochy útvarov. Hodnotením
kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd je posúdenie dopadu dokumentovaných vplyvov na
útvar podzemnej vody ako celku. Základným ukazovateľom kvantitatívneho stavu útvarov podzemných
vôd bol stanovený ustálený režim hladiny podzemných vôd (resp. výdatnosti prameňov), medzi ďalšie
patrili bilančné hodnotenie množstiev podzemných vôd a zmeny režimu podzemných vôd na základe
výsledkov programu monitorovania.

Zásobovanie obyvateľov pitnou vodou
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Kvalita pitnej vody v SR dlhodobo vykazuje vysokú úroveň. V roku 2016 podiel analýz pitnej vody
vyhovujúcich limitom dosiahol hodnotu 99,64 %, zatiaľ čo v roku 2000 to bolo 98,64 %. V roku 1993
bolo zásobovaných 4 138 tis. obyvateľov (77,8 %) a v roku 2000 to bolo už 4 479 tis. obyvateľov (82,9
%). Počet obyvateľov zásobovaných vodou z verejných vodovodov v roku 2016 dosiahol 4813,8 tis., čo
predstavovalo 88,66 % z celkového počtu obyvateľov SR (obr. III.5).
Obr. III.5 Podiel obyvateľov zásobovaných z verejných vodovodov (podľa údajov VÚVH – MŽP SR, 2016)

V roku 2016 bolo v SR 2 393 samostatných obcí, ktoré boli zásobované vodou z verejných vodovodov
a ich podiel z celkového počtu obcí v SR tvoril 82,8 %. Viac než 80 % zdrojov pitnej vody na Slovensku
sú podzemné zdroje sústredené v juhozápadnej časti Slovenska (Žitný ostrov patrí k najväčším zdrojom
pitnej vody v strednej Európe). Prítomné sú však viaceré tlaky na životné prostredie.
Množstvo vyrobenej pitnej vody v roku 2016 dosiahlo hodnotu 285,10 mil.m3, čo oproti roku 2015
predstavuje pokles o 1,6 mil. m3. Z podzemných vodných zdrojov bolo vyrobených 241,44 mil. m3
(pokles o 0,5 mil. m3) a z povrchových vodných zdrojov 43,66 mil. m3 (čo predstavovalo pokles o 1,1
mil. m3) pitnej vody. Z celkovej vody vyrobenej vo vodohospodárskych zariadeniach predstavovali
straty vody v potrubnej sieti v roku 2016 24,6 %.

Monitorovanie a hodnotenie kvality pitnej vody
Kontrola kvality vody a jej zdravotná bezpečnosť sa určuje prostredníctvom súboru ukazovateľov
kvality vody, reprezentujúcich fyzikálne, chemické, biologické a mikrobiologické vlastnosti vody.
Ukazovatele kvality pitnej vody sú definované nariadením vlády SR č. 354/2006 Z. z. v znení neskorších
predpisov (NV SR č. 496/2010 Z. z. a č. 8/2016 Z. z.), ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú
na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.
V roku 2016 bolo najvyššie percento prekročených analýz hygienických limitov v pitnej vode v
rozvodných sieťach u týchto ukazovateľov: Escherichia coli, koliformné baktérie, enterokoky,
kultivované mikroorganizmy pri 22 °C a pri 37 °C, bezfarebné bičíkovce a Clostridium perfringens.
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Prítomnosť Escherichie coli, koliformných baktérií a enterokokov indikuje fekálne znečistenie z
tráviaceho traktu teplokrvných živočíchov vrátane človeka a ukazuje na nedostatočnú ochranu
vodného zdroja a na nedostatky v úprave a zdravotnom zabezpečení pitnej vody. Nadlimitný výskyt
kultivovateľných mikroorganizmov pri 22 °C a pri 37 °C je indikátorom všeobecnej kontaminácie vody.
Podľa štúdie Inštitútu environmentálnej politiky MŽP SR vážnym problémom je kvalita vody zo
súkromných studní, ktorá je často znečistená a nevyhovujúca štandardom (Haluš & Dráb, 2017).
Podľa VÚVH až 80-85 % vody z iných než verejných zdrojov (napr. vlastné studne pri dome) nespĺňa
hygienické štandardy (najčastejšie z dôvodu prítomnosti fekálneho znečistenia, nitrátov a železa).
Príčinou býva nedostatočná hĺbka studní a únik odpadových vôd do ich blízkosti. V poslednom období
bol zaznamenaný pokles spotreby vody z verejných zdrojov, práve z dôvodu vyššieho využitia
súkromných zdrojov a nárastu spotreby balenej vody vo fľašiach.

Odpadové vody
V Správe o stave životného prostredia SR v roku 2016 (SAŽP, 2017) sa uvádza, že od roku 1994 klesá
objem vypúšťaných odpadových vôd do povrchových vôd aj napriek medziročným výkyvom. V roku
2016 klesla produkcia odpadových vôd oproti roku 1994 o 49,3 %, oproti roku 2000 o 40,8 % a oproti
roku 2015 narástla o 4,2 %. V roku 2016 množstvá organického znečistenia charakterizovaného
parametrami BSK5, Ncelk., Pcelk. mierne poklesli, CHSKCr bola približne na rovnakej úrovni
predchádzajúceho roku.
V roku 2016 celkové množstvo odpadových vôd vypúšťaných do povrchových vôd predstavovalo
620067 tis. m3, čo oproti predchádzajúcemu roku znamenalo nárast o 4,2 % a v porovnaní s rokom
2000 pokles o 40,8 %. Oproti predchádzajúcemu roku bol zaznamenaný pokles v ukazovateľoch
znečistenia odpadových vôd – biochemická spotreba kyslíka (BSK5) o 603 t.rok-1, celkový dusík (Ncelk.)
o 278 t.rok-1, celkový fosfor (Pcelk.) o 15 t.rok-1 a nepolárne extrahovateľné látky NELuv o 4 t.rok-1.
Chemická spotreba kyslíka dichrómanom (CHSKCr) bola približne na úrovni z roku 2015 a nárast bol len
v ukazovateli nerozpustné látky (NL) o 404 t.rok-1. Podiel vypúšťaných čistených odpadových vôd k
celkovému množstvu odpadových vôd vypúšťaných do tokov v roku 2016 predstavoval 92,73 %.
Napojenie obyvateľstva na verejné kanalizácie výrazne zaostáva za vodovodmi (obr. III.6). V roku 1993
bolo napojených na verejné kanalizácie 51,5 % obyvateľov a v roku 2000 došlo k nárastu na 54,7 %.
Počet obyvateľov bývajúcich v domoch napojených na verejnú kanalizáciu v roku 2016 dosiahol 3 603
tis. obyvateľov, čo predstavuje 66,36 % z celkového počtu obyvateľov. Vybudovanú verejnú kanalizáciu
malo iba 1 081 obcí (37,4 % z celkového počtu obcí SR).
V roku 2016 bolo do tokov verejnou kanalizáciou (v správe vodárenských spoločností, obecných úradov
a iných subjektov) vypustených približne 432 mil. m3 odpadových vôd, čo predstavovalo oproti
predchádzajúcemu roku nárast o 20 mil. m3 a množstvo čistených odpadových vôd vypúšťaných do
verejnej kanalizácie dosiahlo hodnotu 428 mil. m3.

Obr. III.6 Podiel obyvateľov SR napojených na verejnú kanalizáciu (podľa údajov VÚVH – MŽP SR, 2016)
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Slovensko výrazne zaostáva v medzinárodnom porovnaní napojenia obyvateľstva na verejnú
kanalizáciu (obr. III.7), nepriaznivejšia situácia je v rámci štátov EÚ už iba v Slovinsku a Rumunsku.
Obr. III.7 Medzinárodné porovnanie napojenia obyvateľstva na verejnú kanalizáciu (stav k roku 2014) podľa
údajov z Eurostatu (SAŽP, 2017)

Na obr. III.8 je vyjadrenie percenta počtu obcí s verejnou kanalizáciou a čistiarňou odpadových vôd
podľa okresov. Z vyjadrenia je zrejmé, že vo verejnej kanalizácii zaostávajú najmä obce na východnom,
strednom a južnom Slovensku.

Obr. III.8 Percento počtu obcí s verejnou kanalizáciou a čistiarňou odpadových vôd podľa okresov (MŽP, 2016)
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Podľa štúdie Inštitútu environmentálnej politiky MŽP SR na Slovensku sú k čistiarňam odpadových
vôd pripojené necelé dve tretiny obyvateľstva. Problémom Slovenska nie je ani tak podiel čistenej
vody na celkovom množstve odpadových vôd vypustenom do tokov (v roku 2015 to bolo 92,52 %), ale
pripojenie obyvateľstva k čistiarňam. Slovensko dosahuje priemerné čísla v ukazovateli množstva vody
vypustenej do vnútrozemských vôd, no k čistiarňam je pripojených len približne 64 % obyvateľstva, čo
je druhý najnižší pomer v rámci EÚ. Slovensko navyše dlhodobo produkuje nadpriemerne veľa
odpadových vôd na obyvateľa (Haluš & Dráb, 2017).

Mimoriadne udalosti zhoršenia vôd
Podľa Správy o stave životného prostredia SR v roku 2016 (SAŽP, 2017) počet udalostí mimoriadneho
zhoršenia vôd (MZV) má kolísavý charakter a v sledovanom období rokov 1993 – 2016 bolo
evidovaných 2 877 takýchto udalostí. V období rokov 2000 – 2016 bolo najmenej evidovaných MZV v
roku 2001 (71) a najviac v roku 2003 (176). V roku 2016 sa znížil počet MZV oproti roku 2015 o 20
udalostí.
V roku 2016 podľa štatistík Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP, 2017) bolo zaevidovaných
102 mimoriadnych zhoršení vôd (MZV), čo oproti predchádzajúcemu roku prestavuje pokles o 20
udalostí. Z evidovaných udalostí bolo 53 prípadov na povrchových vodách a v 49 prípadoch boli
znečistené alebo ohrozené podzemné vody. V roku 2016 bolo najviac MZV spôsobených dopravou a
prepravou znečisťujúcich látok. Ďalším významným faktorom bol nevyhovujúci technický stav zariadení
alebo objektov, v ktorých sa zaobchádza so škodlivými látkami alebo obzvlášť škodlivými látkami, a tiež
ľudský faktor.
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Škody spôsobené povodňami
Smernica európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23.októbra 2007 o hodnotení a manažmente
povodňových rizík ukladá členským štátom únie povinnosť vyhodnotiť mieru povodňového ohrozenia
a rizika, ktoré zobrazujú potenciálne nepriaznivé dôsledky rôznych povodňových scenárov na ľudské
zdravie a život, životné prostredie, kultúrne dedičstvo, hospodársku činnosť a infraštruktúru (Európsky
parlament, 2007).
Plnenie záväzkov a zabezpečovanie realizácie uvedených úloh iniciovalo proces implementácie tejto
smernice do právneho prostredia a inštitucionálneho rámca Slovenskej republiky uznesením Zbierky
zákonov č.7/2010 z 2.decembra 2009 o ochrane pred povodňami, vyhláškou č.313/2010 Z.z. z 22.júna
2010, ktorá ustanovuje podrobnosti o predbežnom hodnotení povodňového rizika a o jeho
prehodnocovaní a aktualizovaní a vyhláškou č.419/2010 Z.z. z 13.októbra 2010, ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o vyhotovovaní máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika a o navrhovaní a
zobrazovaní rozsahu inundačného územia na mapách.
Slovensko zasiahnu každoročne menšie i väčšie povodne, ktoré si vyžiadajú miliónové škody. Príčinou
bývajú dlhodobé intenzívne dažde, topenie snehu alebo ľadu, prekážky vo vodných tokoch ako sú
nahromadenie dreva či ľadových krýh. Záplavy označované za tzv. flash floods vznikajú aj v dôsledku
náhlych a intenzívnych dažďov, ktorých úhrn presahuje 100 milimetrov na 1 meter štvorcový.
Podľa Správy o stave životného prostredia SR v roku 2016 (SAŽP, 2017) bolo v roku 2016 povodňami
postihnutých 143 obcí a miest, kde bolo zaplavených 985 bytových budov, 174 nebytových budov,
896,74 ha poľnohospodárskej pôdy, 891,6 ha lesnej pôdy a 583,93 ha intravilánov obcí a miest.
Následkami povodní bolo postihnutých celkom 188 obyvateľov, straty na životoch neboli
zaznamenané. Celkové výdavky a škody spôsobené povodňami v roku 2016 boli vyčíslené na 14,78 mil.
eur, z toho výdavky na povodňové zabezpečovacie práce boli vyčíslené na 1,27 mil. eur, výdavky na
povodňové záchranné práce na 0,843 mil. eur a povodňové škody vo výške 12,67 mil. eur. Povodňové
škody na majetku štátu boli výške 10,63 mil. eur, na majetku obyvateľov 0,67 mil. eur, na majetku obcí
0,77 mil. eur a vyšších územných celkov 0,42 mil. eur. Na majetku právnických osôb a fyzických osôb
podnikateľov boli škody 0,18 mil. eur. V období rokov 1998 – 2016 boli celkové výdavky a škody
vyčíslené na hodnotu 1 206,5 mil. eur, pričom najnižšie škody boli spôsobené v roku 2003 a najhoršie
povodne boli zaznamenané v roku 2010.

Horniny
Zdrojom informácií o horninovom prostredí a geologických faktoroch sú monitorovacie merania v
rámci ČMS – Geologické faktory (ČMS GF) v nasledujúcich podsystémoch: (1) zosuvy a iné svahové
deformácie, (2) tektonická a seizmická aktivita územia, (3) vplyv ťažby na životné prostredie, (4)
monitoring objemovej aktivity radónu v geologickom prostredí, (5) stabilita horninových masívov pod
historickými objektmi a (6) monitorovanie riečnych sedimentov.

Zosuvy a iné svahové deformácie
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Podľa Správy o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2016 (SAŽP, 2017) svahové
pohyby predstavujú jeden z najvýznamnejších geodynamických procesov na Slovensku. V SR bolo do
roku 2006 zaregistrovaných 21 190 svahových deformácií s rozlohou 257,5 tis. ha, čo predstavuje 5,25
% rozlohy územia SR. Najväčšie zastúpenie v rámci svahových deformácií mali zosuvy (19 104). V roku
2016 bola vykonaná registrácia 12 svahových deformácií. V roku 2016 bolo zo záznamov seizmických
staníc interpretovaných 10 888 teleseizmických, regionálnych alebo lokálnych seizmických javov. Na
seizmických záznamoch bolo určených viac ako 40 600 seizmických fáz. Lokalizovaných bolo cca 70 –
80 zemetrasení s epicentrom na území SR. Makroseizmicky bolo na území SR pozorované 1
zemetrasenie (epicentrum sa nachádzalo na území Rakúska) a dve priemyselné explózie.

Vplyv ťažby na životné prostredie
Monitoring vplyvov ťažby na životné prostredie pokračoval na rizikových lokalitách ťažby rúd Pezinok,
Štiavnicko- hodrušský rudný obvod, Kremnický rudný obvod, Špania Dolina, Liptovská Dúbrava,
Rožňava, Nižná Slaná, Smolník, Slovinky, Rudňany, Novoveská Huta. Na týchto lokalitách sa monitorujú
inžinierskogeologické, hydrogeologické a geochemické aspekty vplyvov ťažby na životné prostredie v
účelových pozorovacích sieťach monitorovaných objektov. Vplyv ťažby nerastných surovín na životné
prostredie v členení podľa objemu ťažby je vyjadrený na obr. III.9.

Obr. III.9 Ťažba nerastných surovín a jej vplyv na životné prostredie (MŽP, 2016)
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Ako sa uvádza v Správe o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2016 (SAŽP, 2017) v
roku 2016 nebol oproti predošlému obdobiu vykonávaný aktívny monitoring hydrogeologických
a geochemických aspektov oblasti Horná Nitra. Táto oblasť je ovplyvnená prebiehajúcou hlbinnou
ťažbou uhlia. Inžinierskogeologické a hydrogeologické aspekty vplyvov ťažby na rizikových lokalitách
ťažby uhlia, magnezitu a mastenca sú náplňou prevádzkového monitoringu ťažobných organizácií,
preto v rámci štátneho monitoringu ČMS GF nie sú aktívne monitorované. Monitoring
inžinierskogeologických aspektov vplyvov ťažby rúd na monitorovaných lokalitách v roku 2016
nezaznamenal výskyt nových významných prejavov nestability povrchu, súvisiacich s podrúbaním a
prítomnosťou banských diel. Monitoring geochemických aspektov vplyvov ťažby na životné prostredie
v roku 2016 dokumentoval v sledovaných oblastiach na celkovom počte 85 monitorovacích objektov
pretrvávajúci stav negatívneho ovplyvnenia kvality miestnych povrchových tokov banskými vodami,
drenážnymi vodami odkalísk a priesakovými vodami háld a prírodných ložiskových (geochemických)
anomálií. Najnepriaznivejšia situácia je naďalej v oblastiach s výskytom rudných ložísk, hlavne v
Smolníku (zvýšené obsahy Fe, Mn, Al, Zn, Cu a kyslá reakcia vody v povrchovom toku), Liptovskej
Dúbrave (Sb, As), Španej Doline (As, Sb, Cu), Pezinku (Sb, As), Slovinkách (As, Sb) a Rudňanoch (Sb, Cu).

Monitoring objemovej aktivity radónu v geologickom prostredí monitoring objemovej aktivity
radónu v geologickom prostredí
Súbor geofyzikálnych prác, realizovaný v roku 2016, predstavoval opakované vzorkovania a merania
objemovej aktivity radónu (OAR) v terénnych aj laboratórnych podmienkach na 12-tich lokalitách v
rámci územia Slovenska (6 lokalít pre pôdny radón, z toho jedna nad tektonikou a 6 objektov pre radón
v podzemných vodách). Monitoring OAR v pôdnom vzduchu na referenčných plochách (RP) bol v
sezóne 2016 realizovaný s rôznou frekvenciou monitorovania na piatich lokalitách: Bratislava -Vajnory,
Banská Bystrica -Podlavice, Spišská Nová Ves -Novoveská Huta, Hnilec a Teplička. Vykonaných bolo
celkom 22 monitorovaní. Pri mapovaní koncentrácií pôdneho radónu nad tektonickou dislokáciou na
lokalite Dobrá Voda sa zrealizoval súbor meraní, v rámci ktorého bolo vysledované pokračovanie
tektonickej línie južným smerom. Objemová aktivita radónu v zdrojoch podzemných vôd bola
sledovaná v prameňoch v oblasti Malých Karpát v extraviláne Bratislavy (pramene: Mária, Zbojníčka a
Himligárka), v prameni sv. Ondreja na Sivej Brade pri Spišskom Podhradí, v prameni Boženy Němcovej
pri obci Bacúch a v pramenisku pri vrte OZ-1 Oravice – Jašterčie. Celkom bolo uskutočnených 28
monitorovaní OAR v podzemných vodách.
Výsledky meraní OAR v pôdnom vzduchu aj v podzemných vodách dokumentujú ich variabilitu nielen
v priebehu daného roka, ale aj počas viacerých monitorovacích sezón, s odlišnými zákonitosťami a
priebehmi variačných závislostí pre rôzne lokality. Z dlhodobej perspektívy, t. j. z pohľadu hodnotenia
predchádzajúcich rokov, je možné premenlivosť tohto faktora životného prostredia považovať za
významnú.

Riečne sedimenty
Z pohľadu kontaminácie sú dlhodobo znečistené toky Nitra odberové miesta Chalmová, Lužianky,
Nitriansky Hrádok), Štiavnica (ústie), Hron (odberové miesta Kalná nad Hronom, Kamenica), Hornád
(odberové miesto Krompachy) a Hnilec (odberové miesto prítok do nádrže Ružín). Znečistené toky
Štiavnica, Hron, Hornád a Hnilec reprezentujú geogénno- antropogénne anomálie viazané na bansko19
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štiavnickú a spišsko-gemerskú rudnú oblasť. Anomálne koncentrácie niektorých kovov (Zn, Pb, As, Sb)
svedčia o pomerne značnom zaťažení oblastí potenciálnymi nebezpečnými látkami, ktoré pretrváva aj
po útlme baníctva na Slovensku. Závažné sú aj obsahy ortuti a arzénu na rieke Nitra (odberové miesta
Chalmová, Lužianky) pochádzajúce z intenzívnej priemyselnej činnosti na hornom Ponitrí.
Zvýšený obsah uvedených, potenciálne toxických prvkov v riečnych sedimentoch môže mať negatívny
dopad na zdravotný stav obyvateľstva v týchto regiónoch, keďže nie je vylúčené, že kontaminanty
môžu prestupovať aj do miestneho potravinového reťazca obyvateľstva. Zo zisťovaných obsahov
organických látok sa javia závažné predovšetkým pretrvávajúce vysoké koncentrácie PCB v riečnych
sedimentoch Laborca (stanovište Lastomír). Opakovane boli zistené vysoké koncentrácie
polycyklických aromatických uhľovodíkov v riečnych sedimentoch Kysuce (stanovište Považský
Chlmec).

Environmentálne záťaže
Environmentálna záťaž (EZ) je v zmysle geologického zákona zadefinovaná ako znečistenie územia
spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové
prostredie, podzemnú vodu a pôdu s výnimkou environmentálnej škody (NR SR, 2018) .
Ako sa uvádza v Správe o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2016 (SAŽP, 2017) v
roku 2016 bolo v Informačnom systéme environmentálnych záťaží (ISEZ) evidovaných 1 758 lokalít,
pričom v registri časť – A (pravdepodobné environmentálne záťaže) bolo 892 lokalít, v registri časť – B
(environmentálne záťaže) 298 lokalít, v registri časť – C ( sanované a rekultivované lokality) 792 lokalít.
V registri časť – A a súčasne v registri – časti C bolo 115 lokalít, v registri – časti B a súčasne v registri –
časti C 109 lokalít. Bolo preverených 5 hlásení o podozrení na prítomnosť environmentálnej záťaže a
realizovaných 371 aktualizácií ISEZ v rámci 243 lokalít. Na obr. III.10 je vyjadrenie environmentálnych
záťaží z hľadiska ich rizikovosti.
Obr. III.10 Environmentálne záťaže na Slovensku a ich klasifikácia podľa stupňa rizikovosti (MŽP, 2016)

Pôda
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Celková výmera SR v roku 2016 predstavovala 4 903 434 ha, z čoho podiel poľnohospodárskej pôdy
činil 48,6 % (2 385 328 ha), lesných pozemkov 41,2 % (2 022 522 ha) a nepoľnohospodárskych a
nelesných pozemkov 10,2 % (495 584 ha). V rokoch 2000 – 2016 došlo k poklesu výmery
poľnohospodárskej pôdy o 2,3 % (-55 339 ha) na súčasných 2 385 328 ha. Nárast bol zaznamenaný u
výmery vodných plôch o 2,3 % (+2 152 ha) a lesných pozemkov o 1,1 % (+21 269 ha), pričom najväčší
percentuálny nárast oproti roku 2000 nastal u zastavaných plôch a nádvorí o 7,2 % (+16 943 ha) (SAŽP,
2017). Negatívnym javom je, že výmera poľnohospodárskej pôdy od roku 1990 neustále klesá najmä
v dôsledku rozširovania zastavaných plôch a nádvorí.
Úbytky pôdy na priemyselnú výstavbu majú v priebehu rokov 2000 – 2016 kolísavý trend. Najväčšie
úbytky poľnohospodárskej pôdy boli zaznamenané v roku 2009 a najväčšie úbytky lesných pozemkov
boli zaznamenané v roku 2001.

Monitoring pôd a ich kvalita
Informácie o stave a vývoji vlastností pôd poskytuje Čiastkový monitorovací systém Pôda (ČMS – P),
ktorý má celoplošný charakter, pomocou ktorého sa sleduje vývoj poľnohospodárskych pôd, lesných
pôd a pôd nad hranicou lesa v rámci celej SR. ČMS-P je realizovaný Národným poľnohospodárskym a
potravinárskym centrom – Výskumným ústavom pôdoznalectva a ochrany pôdy (NPPC – VÚPOP). ČMS
– P prebieha v nadväznosti na Agrochemické skúšanie pôd (ASP), ktoré je prepojené s Plošným
prieskumom kontaminácie pôd (PPKP) realizovaným Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom
poľnohospodárskym (UKSUP). Informácie o stave a vývoji lesných pôd poskytuje Čiastkový
monitorovací systém Lesy, ktorý je súčasťou celoeurópskeho programu monitoringu lesov a je
vykonávaný Národným lesníckym centrom (NLC) – Lesníckym výskumným ústavom Zvolen.
Ako sa uvádza v Správe o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2016 (SAŽP, 2017)
vývoj kontaminácie pôd po roku 1990 je veľmi pozvoľný, bez výrazných zmien. Pôdy, ktoré boli
kontaminované v minulosti, sú kontaminované aj v súčasnosti. Avšak takmer 99 %
poľnohospodárskeho pôdneho fondu je hygienicky vyhovujúcich. Zostávajúca časť kontaminovanej
pôdy je viazaná prevažne na oblasti priemyselnej činnosti a na oblasti vplyvu tzv. geochemických
anomálií – horské a podhorské oblasti.
Pri sledovaných rizikových prvkoch (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) v poľnohospodárskych pôdach
došlo síce v niektorých prípadoch k prekročeniu zákonom stanovených limitov, ale väčšina z
posudzovaných vzoriek zaznamenala ich podlimitné hodnoty. Výsledky agrochemického skúšania pôd
v období cyklov 1990 – 1994 až 2006 – 2011 poukázali na nárast zastúpenia poľnohospodárskych pôd
s kyslou (+5,6 %) a slabo kyslou (+10,8 %) pôdnou reakciou, čo sa odrazilo v znížení zastúpenia pôd s
neutrálnou (-14,9 %) a alkalickou (-1,5 %) pôdnou reakciou. Čiastkové hodnoty spracované za posledný
monitorovací cyklus (2012 – 2016) poukazujú na to, že naďalej dochádza k nárastu zastúpenia
poľnohospodárskych pôd s kyslou pôdnou reakciou. Plošná a bodová kontaminácia pôd podľa stupňov
kontaminácie je vyjadrená na obr. III.11.

Obr. III.11 Kontaminácia pôd podľa stupňov plošnej alebo bodovej kontaminácie (MŽP, 2016)
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Ohrozenie pôdy eróziou
Potenciálna erózia znamená možné ohrozenie poľnohospodárskej pôdy procesmi erózie v prípade, ak
sa neberie do úvahy pôdoochranná účinnosť vegetačného pokryvu. V roku 2016 bolo na území SR
potenciálne ohrozených vodnou eróziou 38,7 % (764 522 ha) a vetrovou eróziou 6,7 % (132 248 ha)
poľnohospodárskych pôd. Na konci 2. monitorovacieho cyklu (rok 2006) až po súčasný stav mala
potenciálna vodná erózia klesajúci priebeh. Výmery potenciálnej vetrovej erózie nie sú vysoké a v
priebehu posledných rokov sa významne nemenili. Z dlhodobého hľadiska, porovnaním výmery na
konci 1. monitorovacieho cyklu (rok 1996) a v roku 2016 klesla výmera pôd ovplyvnených vodnou
eróziou o 361 145 ha a vetrovou o 19 308 ha, avšak toto zníženie je vo väčšej miere výsledkom
detailizácie používaného erózneho modelu (SAŽP, 2017).

Rastliny a živočíchy a stupeň ich ohrozenosti
Podľa Správy o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2016 (SAŽP, 2017) je na
Slovensku ohrozených 24,2 % stavovcov a 6,6 % bezstavovcov, pričom chránených je spolu cez 3 %
druhov. Podľa výsledkov priebežného monitoringu druhov európskeho významu (EV) z Komplexného
informačného a monitorovacieho systému sa k roku 2016 nachádzalo v nepriaznivom stave
(nevyhovujúci, príp. zlý) 75,7 % druhov (pokles o 1,8 % oproti predchádzajúcemu roku). Z biotopov
európskeho významu bolo v nepriaznivom stave 45,4 % (pokles oproti predchádzajúcemu roku o 14,1
%). Stav ohrozenosti taxónov rastlín je spracovaný podľa aktuálnych červených zoznamov.
Ohrozenosť nižších rastlín v SR predstavuje v súčasnosti 11,4 % (pričom je ohrozená tretina
machorastov a skoro štvrtina lišajníkov – ide až o 1046 druhov nižších rastlín) a ohrozenosť vyšších
rastlín činí 14,6 % (527 druhov), pričom chránených je 19,7 % vyšších rastlín vyskytujúcich sa v SR. V
rámci živočíchov.
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V roku 2016 sa pripravoval a medzirezortne prerokovával zákon o inváznych druhoch, čo súviselo
s pozastavením prípravy aktualizácie národnej stratégie pre invázne nepôvodné druhy.
Najviac kriticky ohrozených druhov flóry pochádza z biotopov globálne ohrozených v celej strednej
Európe (rašeliniská, mokrade, zaplavované lúky, slaniská, piesky). Základnou príčinou ohrozenia rastlín
je práve priama alebo nepriama deštrukcia týchto stanovíšť, pričom niekde doteraz nepoznáme ich
pravé príčiny. U všetkých živočíchov spočíva prioritná požiadavka v zabezpečení ochrany ich biotopov,
teda dostatočne veľkých a zachovalých území, v ktorých môžu prirodzene prežívať a rozmnožovať sa.
V SR je známy výskyt 23 typov biotopov EV, ktoré sú klasifikované ako vodné, riečne, mokraďové alebo
závislé od vodného prostredia, pričom v nepriaznivom stave (nevyhovujúci, príp. zlý) je 52,6 %
mokraďových biotopov (bez výraznejších zmien oproti predchádzajúcemu roku).

Ohrozenosť voľne rastúcich rastlín a ich ochrana
Zriaďovanie chránených území a starostlivosť o ne je nástrojom realizácie územnej ochrany, ktorá má
prispieť k zachovaniu rozmanitosti podmienok a foriem života na Zemi, k ochrane a trvalému
udržiavaniu prírodných zdrojov, k záchrane prírodného dedičstva, charakteristického vzhľadu krajiny a
k dosiahnutiu a udržaniu ekologickej stability. V súčasnosti je na území SR spolu 1 092 tzv.
maloplošných chránených území (CHÚ) a 23 tzv. veľkoplošných CHÚ národnej sústavy klasifikovanej
stupňami ochrany (2. – 5.), tzv. národná sústava chránených území s rozlohou 1 147 059 ha (bez
vzájomných prekryvov), čo tvorí 23,4 % rozlohy SR (medziročne bol reálne zaznamenaný pokles výmery
CHÚ kvôli výraznému zníženiu výmery ochranného pásma NP Slovenský raj). Územia zaradené do
národnej sústavy chránených území sú vyjadrené na obr. III.12.
V SR sa k roku 2016 nachádzalo 9 národných parkov a 14 chránených krajinných oblastí. Na území
CHKO sa celkovo nachádzalo spolu 249 tzv. „maloplošných“ chránených území (MCHÚ) s celkovou
výmerou (spolu s ich ochrannými pásmami) 12 689 ha (2,4 % z územia CHKO), na území NP to bolo 193
MCHÚ s celkovou výmerou (spolu s ich ochrannými pásmami) 68 424 ha (21,6 % z územia NP), na území
ochranných pásiem NP to bolo 70 MCHÚ s celkovou výmerou (spolu s ich ochrannými pásmami) 2 487
ha (1 % z územia OP NP) a na území mimo CHKO, NP a OP NP, v tzv. voľnej krajine, sa nachádzalo 580
MCHÚ s celkovou výmerou (spolu s ich ochrannými pásmami) 32 475 ha (0,9 % z rozlohy tzv. voľnej
krajiny a 27 % z celkovej výmery MCHÚ (vrátane ich OP) v SR.
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Obr. III.12 Národná sústava chránených území (MŽP, 2016)

Stav tzv. „maloplošných“ chránených území zaradených do 2. – 5. stupňa ochrany je hodnotený v 3
kategóriách ohrozenosti. Z celkovej výmery 116 144 ha „maloplošných“ chránených území bolo
degradovaných 0,2 %, ohrozených bolo 17,5 % a v optimálnom stave bolo 82,2 % z celkovej plochy
MCHÚ.
V roku 2016 bolo schválených 7 programov starostlivosti o CHÚ spracovaných z projektov LIFE a OP
ŽP. Ďalších 15 programov starostlivosti bolo zaslaných do schvaľovacieho procesu na okresné úrady v
sídle kraja. Postupne sa predrokovávali ďalšie programy starostlivosti s vlastníkmi, správcami a
nájomcami pozemkov, ktoré sa následne v roku 2017 zašlú na úrady na schválenie.
Okrem vyššie uvedených chránených území sa na území SR nachádzajú územia, ktoré nie sú
klasifikované stupňami ochrany. Ide napr. o 41 vyhlásených chránených vtáčích území s celkovou
výmerou 1 284 806 ha a 20 jaskýň (14 NPP a 6 PP) s vyhláseným ochranným pásmom s celkovou
výmerou 3 347 ha (veľká časť ich území sa prekrýva s národnou sústavou CHÚ).
Podrobnejšie viď kapitola „Informácia vo vzťahu k environmentálne obzvlášť dôležitým
oblastiam...“.

Zdravotný stav obyvateľstva
Kvalita životného prostredia je jedným z kľúčových faktorov ovplyvňujúcich celkový zdravotný stav
obyvateľstva. Posúdenie investícií ovplyvňujúcich kvalitu životného prostredia je zároveň posúdením
ich dopadu na zdravie obyvateľstva, pričom je potrebné osobitnú pozornosť venovať ich vzťahu
k súčasnému stavu zdravia obyvateľstva, ktoré v SR vykazuje významné disparity, keďže tak celkové,
ako aj parciálne zhoršenie kvality jednotlivých zložiek životného prostredia osobitne negatívne
ovplyvňuje rizikové skupiny obyvateľstva a skupiny s existujúcim zdravotným postihom, či už
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v dôsledku expozície obyvateľstva negatívnym vplyvom prostredia alebo v dôsledku iných faktorov,
ako sú sociálne aspekty, životný štýl, druh práce a podobne.
Zdravotný stav obyvateľstva úzko súvisí tiež s demografickým vývojom. K 31. 12. 2016 mala Slovenská
republika podľa údajov ŠÚ SR 5 435 343 obyvateľov, pričom ženy tvorili 51,2 %. Hoci v súhrnnom počte
v rámci pohlavia prevyšujú ženy, každoročne sa rodí viac chlapcov a ich prevaha pokračuje až do 50.
roku veku, kedy tento stav kvôli ich vyššej úmrtnosti klesá. Celkový počet obyvateľov oproti
predchádzajúcemu roku stúpol o 9 091. Z hľadiska veku sa najvýraznejší nárast prejavil u
poproduktívnej zložky (o 4 %). Podiel produktívnej zložky (69,55 %) má klesajúcu tendenciu, medzi
rokmi 2016 a 2015 sa znížil o 0,67 percentuálneho bodu a od roku 2012 o takmer 2 body. Podiel
predproduktívnej skupiny obyvateľstva v porovnaní s rokom 2015 vzrástol z 15,33 % na 15,46 % a v
rozmedzí sledovaného obdobia (od roku 2012) to bola najvyššia hodnota. Rovnako najvyšší podiel
dosiahla aj poproduktívna zložka (14,99 %), pri ktorej ale evidujeme nárast každoročne (oproti roku
2015 je to o 0,54 a oproti roku 2012 až o 1,86 percentuálneho bodu), čo len potvrdzuje dlhodobý jav
starnutia obyvateľstva, čo má prirodzený dopad na zdravotný stav a štruktúru zdravotných problémov
obyvateľstva (ŠÚ SR, 2017).
Podľa Zdravotníckej ročenky Slovenskej republiky 2016 (NCZI, 2017) najviac hospitalizácií (3 441,2 na
100 000 obyvateľov) si aj v roku 2016 vyžiadali choroby obehovej sústavy (CHOS), ktoré tvorili 15,4 %
všetkých hospitalizácií. Podľa pohlavia prevažovali muži (52 %) a priemerný vek hospitalizovaného bol
68,1 rokov. Z jednotlivých diagnóz po prepočítaní na 100 000 obyvateľov dominovali srdcové zlyhanie
(411,9), chronická ischemická choroba srdca (366,8), mozgový infarkt (364,3), predsieňová fibrilácia a
flater (303,0), akútny infarkt myokardu (269,5) a esenciálna hypertenzia (253,9), ktoré patrili k 15
najčastejším príčinám hospitalizácie v roku 2016. Choroby tráviacej sústavy predstavovali 9,9 %
všetkých hospitalizácií (2 210,0/100 000). Priemerný vek hospitalizovaného 50,9 rokov bol nižší ako pri
CHOS, kratšia bola aj dĺžka hospitalizácie (4,8 dňa) a z hľadiska pohlavia rovnako mierne prevažovali
muži (51 %). Medzi najčastejšie diagnózy na 100 000 obyvateľov patrili žlčové kamene (315,7), K30
dyspepsia (192,5), slabinová prietrž (178,5) a iné choroby tráviacej sústavy (144,1). Treťou najčastejšou
príčinou prijatia do ústavnej zdravotnej starostlivosti boli nádory (9,3 %), čo po prepočítaní na 100 000
obyvateľov predstavuje 2 069,7 hospitalizácií. Pri nádoroch boli častejšie hospitalizované ženy (52,6
%), ošetrovací čas bol 6,8 dňa a priemerný vek pacienta 59,1 roka. Najväčší počet pacientov bolo
hospitalizovaných s nádormi tráviacich orgánov a nezhubnými nádormi, no z konkrétnych ochorení sa
najviac vyskytovala dg. zhubný nádor priedušiek a pľúc (158,5/100 000) a dg. zhubný nádor hrubého
čreva (142,0/100 000). Z celkového počtu hospitalizovaných pacientov zomrelo v ústavných
zdravotníckych zariadeniach 28 885, čo je po prepočítaní na 1 000 hospitalizácií 23,8 úmrtí. Najvyššiu
úmrtnosť si popri subjektívnych a objektívnych príznakoch a abnormálnych klinických a laboratórnych
nálezoch nezatriedených inde (54,3 ‰) vyžiadali choroby dýchacej sústavy (52,9 ‰), nádory (47,4 ‰),
choroby obehovej sústavy (47,0 ‰) a endokrinné, nutričné a metabolické choroby (44,0 ‰). Najviac
hospitalizovaných pacientov v absolútnom vyjadrení zomrelo na dg. srdcové zlyhanie, zápal pľúc
vyvolaný nešpecifikovaným mikroorganizmom, respiračné zlyhanie nezatriedené inde a mozgový
infarkt.
Najvyššia hospitalizovanosť podľa kraja trvalého bydliska pacienta bola v Prešovskom (237,9 ‰),
Banskobystrickom (230,8 ‰) a Košickom kraji (230,0 ‰), najnižšia naopak v Trnavskom kraji (200,3
‰)
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Neodkladnú chirurgickú pomoc si vyžiadalo 43 036 pacientov, z toho 37,5 % ich bolo operovaných do
6 hodín od diagnostikovania stavu. Najčastejšie išlo o operácie po úrazoch (80 % operovaných). Pre
náhle brušné príhody bolo operovaných 14,3 % pacientov, pre náhle hrudné príhody 2,9 % a pre náhle
cievne príhody bolo neodkladne operovaných 2,7 % pacientov.
Výskyt prenosných ochorení v roku 2016 možno celkovo hodnotiť ako priaznivý s mierne stúpajúcim
trendom pri niektorých závažných nákazách, ako sú napr. vírusové hepatitídy, ovčie kiahne (varicella)
a niektoré zoonózy. V porovnaní s rokom 2015 sa zvýšil výskyt salmonelóz o 12 %. Vo výskyte iných
bakteriálnych črevných infekcií sme rovnako evidovali zvýšenie o 14 %. Vo výskyte iných bakteriálnych
otráv potravinami sme zaznamenali vzostup oproti minulému roku o 36 %. V roku 2016 bolo z
najzávažnejších sledovaných pohlavných ochorení v SR hlásených 362 prípadov syfilisu, z nich 197
včasných, 16 neskorých a 2 vrodené. Muži pritom tvorili 66 % všetkých pacientov. Oproti
predchádzajúcemu roku počet prípadov syfilisu vzrástol z 5,5 na 6,7 na 100 000 obyvateľov.
Do národného registra pacientov s tuberkulózou bolo v roku 2016 nahlásených 296 prípadov.
Chorobnosť na 100 000 obyvateľov predstavovala 5,5 prípadov (6,7 u mužov a 4,2 u žien), čo je oproti
roku 2015 pokles o 0,4 a oproti roku 2007 až o 7,7 prípadov.
Zo sledovaných netuberkulóznych ochorení bolo najviac osôb dispenzarizovaných s bronchiálnou
astmou. Hoci počet pacientov s týmto ochorením z dlhodobého hľadiska mierne vzrastá.
K 31. 12. 2016 bolo v starostlivosti diabetologických ambulancií 368 084 liečených diabetikov. Počet
pacientov dispenzarizovaných na niektorý typ diabetes mellitus (DM) po prepočítaní na 100 000
obyvateľov medziročne stúpol z opakovane medziročne vzrástol počet chorých s poškodením obličiek
spôsobeným diabetes mellitus o 2,8 % na 35 795 osôb, t. j. 818,0 na 100 000 obyvateľov a tiež počet
chorých s poškodením obličiek hypertenziou o 1,4 %.
V roku 2016 bolo v psychiatrických ambulanciách vyšetrených 395 197 osôb so zistenou psychickou
poruchou, čo je medziročný pokles o 2,8 %. Liečbu pre užívanie nezákonných drog na Slovensku
podstúpilo 3 253 osôb (59,5 na 100 000 obyvateľov), z toho muži tvorili 81,4 % všetkých užívateľov.
Najviac osôb podstúpilo liečbu pre užívanie stimulačných látok ako primárnej drogy (1 239, z nich 1
192 užívalo pervitín). Druhým najčastejším dôvodom liečby bolo užívanie opiátov (869 liečených, z nich
686 užívalo heroín).
Zdravotnícke zariadenia SR v roku 2016 zaznamenali 15 286 potratov, ktorými bolo ukončených takmer
21 % tehotenstiev. Všeobecná miera potratovosti medziročne klesla o 0,2 bodu. Najviac (42,5 %) zo
všetkých potratov tvorili umelé prerušenia tehotenstva, ktorých počet klesol oproti predchádzajúcemu
roku o 510. Po nich nasledovali spontánne potraty (38,5 %), pričom ich počet medziročne stúpol o 308.
Ostatné potraty tvorili 16,6 % a mimomaternicové tehotenstvá 2,3 % zo všetkých potratov.

V ambulanciách všeobecnej zdravotnej starostlivosti o deti a dorast bolo v evidencii 1 153 274
pacientov, pričom deti a mladiství vo veku 0 – 18 rokov tvorili 82 %. Najčastejšie im boli
diagnostikované choroby dýchacej sústavy. U detí aj mladistvých tvorili viac ako 60 % chorôb dýchacej
sústavy alergické reakcie. Po chorobách dýchacej sústavy boli pacienti oboch vekových skupín často
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liečení na choroby oka a očných adnexov. U detí nasledovali choroby kože a podkožného a choroby
tráviacej sústavy, u mladistvých choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva a choroby
kože a podkožného tkaniva. Do Národného registra vrodených chýb bolo v roku 2016 hlásených 2 110
detí s VCH (vrátane 5 mŕtvonarodených detí), čo je vyšší počet ako v roku 2015.
Základným ukazovateľom úrovne životných podmienok obyvateľova úmrtnostných pomerov je
stredná dĺžka života (priemerný počet rokov, ktorý pravdepodobne prežije osoba za predpokladu, že
sa úmrtnostné pomery v území nezmenia). stredná dĺžka života slovenských mužov a žien stúpa, ale
nedosahuje priemer obyvateľov Európskej únie. Do 28 dní od narodenia zomrelo 165 detí, čo
predstavuje novorodeneckú úmrtnosť 2,9 detí na 1 000 živonarodených a do 1 roka zomrelo 311 detí
(5,4 zomretých na 1 000 živonarodených). Najvyššia miera novorodeneckej aj dojčenskej úmrtnosti
bola v Košickom (5,3 a 10,2 na 1 000 živonarodených) a Prešovskom kraji (4,9 a 9,6 na 1 000
živonarodených). Najčastejšou príčinou úmrtí detí do 1 roka boli niektoré choroby vznikajúce v
perinatálnej perióde s úmrtnosťou 2,15 ‰, predovšetkým poruchy súvisiace s dĺžkou ťarchavosti a s
vývinom plodu a tiež vrodené chyby, deformácie a chromozómové anomálie (úmrtnosť 1,45 ‰) s
dominantnou diagnózou vrodené chyby obehovej sústavy.
Najčastejšou príčinou smrti vo všeobecnosti boli opäť choroby obehovej sústavy (CHOS) s podielom
48,2 %. Úmrtia žien na CHOS tvorili 54,5 %. Po prepočítaní na 100 000 žien ich počet klesol z 514,9 na
501,3. U mužov sa CHOS podieľali podobne ako v predchádzajúcom roku na 42,2 % úmrtí a hrubá
miera úmrtnosti mužov sa znížila z 438,4 na 426,3. Z diagnóz dominovala chronická ischemická choroba
srdca (I25), ktorá mala 47,7 % zastúpenie zo všetkých CHOS (u žien dokonca viac ako 50 %).Po CHOS
nasledovali s podielom 25,9 % nádorové ochorenia. Po prepočítaní na 100 000 mužov na ne umrelo
287,5 mužov, čo je v porovnaní s prechádzajúcim rokom takmer nezmenený stav. Najviac úmrtí sa
týkalo diagnóz zhubný nádor priedušnice, priedušiek a pľúc, 21,2 % a zhubný nádor hrubého čreva a
konečníka, 16,0 % a zhubný nádor prostaty. Hrubá miera úmrtnosti žien na nádorové ochorenia bola
213,8 (v roku 2015 to bolo 216,7), pričom išlo najmä o diagnózy zhubný nádor prsníka, 17,1 %, zhubný
nádor hrubého čreva a konečníka, 13,8 %) a zhubný nádor priedušnice, priedušiek a pľúc, 10,9 %.
Choroby dýchacej sústavy tvorili 6,9 % všetkých úmrtí a v roku 2016 boli treťou najčastejšou príčinou
smrti. Hrubá miera úmrtnosti pri nej bola u mužov 75,7 a u žien 57,4. Pri oboch pohlaviach pritom išlo
najmä o diagnózu zápal pľúc. S podielom 5,4 % na sledovali choroby tráviacej sústavy, kde z diagnóz
prevládali choroby pečene. Muži však častejšie ako na choroby tráviacej sústavy umierali dôsledkom
vonkajších príčin smrti a týchto bolo u nich až takmer ,5-násobne viac ako u žien. Oproti
prechádzajúcemu roku evidujeme zostup tejto príčiny smrti u mužov z 83,3 na 73,4 na 100 000 mužov.

Obr. III.13 Priemerný výskyt a trend úmrtnosti mužov na 100.000 obyvateľov z hľadiska ischemickej choroby
srdca v krajoch SR (NCZI, 2017)
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Obr. III.14 Priemerný výskyt a trend úmrtnosti žien na 100.000 obyvateľov z hľadiska ischemickej choroby srdca
v krajoch SR (NCZI, 2017)

Stav zdravia rómskeho obyvateľstva – predovšetkým obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít
– je v porovnaní s majoritným obyvateľstvom horší podľa viacerých indikátorov, medzi ktoré patrí
napríklad stredná dĺžka života a indikátory úmrtnosti - príčinou sú predovšetkým sociálno-ekonomické
aspekty v oblastiach koncentrácie rómskeho obyvateľstva.

2. Informácia vo vzťahu k environmentálne obzvlášť dôležitým oblastiam, akými sú
navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, európska sústava
chránených území (Natura 2000), chránené vodohospodárske oblasti a pod..
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Sústavu NATURA 2000 tvoria dva typy území (NR SR, 2017):


Územia európskeho významu (ÚEV) – ide o lokality navrhnuté za chránené územia na základe
kritérií stanovených v smernici Rady č. 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov, voľne
žijúcich živočíchov a rastlín (smernica o biotopoch).



Chránené vtáčie územia (CHVÚ) – lokality vyhlásené za chránené na základe kritérií
stanovených v smernici Európskeho Parlamentu a Rady č. 2009/147/ES z 30. novembra 2009
o ochrane voľne žijúceho vtáctva (smernica o vtákoch).

Na začiatku roka 2016 pokrývala sústava Natura 2000 celkom 29,57 % rozlohy územia Slovenska
(priemer EÚ je 18,1 %), pričom chránené vtáčie územia podľa smernice o vtáctve pokrývajú 26,83 %
(priemer EÚ je 12,3 %) a lokality s európskym významom podľa smernice o biotopoch pokrývajú 11,95
% (priemer EÚ je 13,8 %). Na Slovensku sa nachádza 514 lokalít sústavy Natura 2000 – 41 chránených
vtáčích území a 473 lokalít s európskym významom. Do februára 2016 Slovensko zriadilo 209
osobitných chránených území. Sťažnosti sa zvyčajne týkajú konfliktov medzi ochranou prírody a
sociálno-ekonomickým rozvojom, konkrétne stavbou diaľnic, nových vodných nádrží a vodných
elektrární, ktoré sú v konflikte so sústavou Natura 2000. V mnohých sťažnostiach sa uvádza údajne zlá
alebo chýbajúca správa lokalít sústavy Natura 2000 alebo osobitných chránených prvkov (chránených
rastlinných a živočíšnych druhy alebo biotopov), najmä pokiaľ ide o holoruby lesných biotopov v
lokalitách sústavy Natura 2000, lov vlkov, nedostatočná ochrana určitých druhov vtákov atď. (EDA,
2017).
V smernici Rady č. 92/43/EHS o ochrane biotopov voľne žijúcich živočíchov a rastlín (smernica o
biotopoch) sú uvedené podmienky ochrany pre vybrané druhy rastlín a živočíchov a povinnosti
monitorovania ich stavu. Ide o druhy európskeho významu (EV) uvedené v prílohách smernice o
biotopoch. Predmetom monitoringu na Slovensku je 146 druhov živočíchov a 49 druhov rastlín EV.
Podľa výsledkov priebežného monitoringu druhov EV sa k roku 2016 nachádzalo v nepriaznivom stave
(nevyhovujúci, príp. zlý) spolu 75,7 % druhov (pokles o 1,8 % oproti predchádzajúcemu roku).
V zmysle prílohy I smernice o biotopoch sa pre biotopy EV vyhlasujú územia európskeho významu,
vrátane povinnosti monitorovania stavu týchto biotopov s prirodzeným výskytom na Slovensku.
Predmetom monitoringu je 66 typov biotopov EV. Podľa výsledkov priebežného monitoringu z
Komplexného informačného a monitorovacieho systému sa k roku 2016 nachádzalo v nepriaznivom
stave (nevyhovujúci, resp. zlý) 45,4 % biotopov (o 14,1 % menej ako predchádzajúci rok) (ŠOP SR,
2017).
Na obr. III.15 sú uvedené EÚV a na obr. III.16 sú uvedené CHVÚ tam ako sú schválené v aktualizovaných
národných zoznamoch. Štátna ochrana prírody podrobne sleduje svat ochrany biotopov európskeho
významu.

Obr. III.15 Územia európskeho významu v aktualizovanom národnom zozname (z podkladov ŠOP SR - SAŽP,
2017)
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Obr. III.16 Chránené vtáčie územia významu v aktualizovanom národnom zozname spracované na základe
podkladov zo ŠOP SR (z podkladov ŠOP SR - SAŽP, 2017)

V rámci európskej sústavy CHÚ NATURA 2000 sa v roku 2016 pokračovalo v príprave projektov
ochrany pre vyhlásenie území európskeho významu (ÚEV) neprekrývajúcich sa s národnou sústavou
CHÚ, ako aj v procese doplnenia národného zoznamu ÚEV v zmysle záverov rokovaní s Európskou
komisiou (EK) z roku 2012 ohľadne dostatočnosti vymedzenia ÚEV. Dopracovaných a prerokovaných
bolo prvých 6 programov starostlivosti o chránené vtáčie územia.
Celkové zhodnotenie stavu ochrany biotopov európskeho významu na Slovensku podľa kategórií
biotopov je schematicky vyjadrené na obr. III.17.
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Obr. III.17 Celkové zhodnotenie stavu kvality ochrany biotopov európskeho významu podľa kategórií biotopov
(z podkladov ŠOP SR - SAŽP, 2017)

Svetové prírodné a kultúrne dedičstvo
Svetové dedičstvo (SD) predstavuje jedinečnú hodnotu, ktorá presahuje národné hranice a je dôležitá
pre súčasné a budúce generácie celého ľudstva. Jeho permanentná ochrana má najvyššiu dôležitosť u
medzinárodnej komunity ako celku. Vyvrcholením úsilia pri vytváraní ochrany kultúrneho a prírodného
dedičstva bolo prijatie Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva na
generálnej konferencii UNESCO v Paríži v roku 1972, ktorý SR ratifikovala 15. 11. 1990. Celkovo je do
Zoznamu SD v rámci Slovenska zapísaných sedem lokalít (SAŽP, 2017). Sú to:
v rámci kultúrneho dedičstva
• Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec, miestna časť Ružomberka, aj s ochranným
pásmom.
• Levoča, Spišský hrad a súvisiace kultúrne pamiatky okolia (Spišská Kapitula, Spišské Podhradie,
kostol sv. Ducha v Žehre), rozšírenie o územie pamiatkovej rezervácie Levoča – historické jadro Levoče
a dielo Majstra Pavla v roku 2009, vrátane ochranného pásma.
• Banská Štiavnica s technickými pamiatkami jej okolia (Banská Štiavnica, Hodruša-Hámre, Štiavnické
Bane, Banská Belá, Voznica, Vyhne, Banský Studenec, Počúvadlo, Kopanica, Kysihýbel, Antol, Ilija;
najmä 23 vodných nádrží – tajchov).
• Bardejov – mestská pamiatková rezervácia aj s ochranným pásmom vrátane židovského suburbia .
• Drevené kostoly slovenskej časti Karpatského oblúka (drevené kostoly – Hervartov, Tvrdošín, Leštiny,
Kežmarok, Hronsek – vrátane zvonice, Bodružal, Ladomírová, Ruská Bystrá) a ich ochranné pásma.
v rámci prírodného dedičstva
• Jaskyne Slovenského krasu a Aggtelekského krasu, ku ktorým v roku 2000 pribudla Dobšinská ľadová
jaskyňa vrátane Stratenskej jaskyne a jaskyne Psie diery ako jedného jaskynného systému vo vrchu
Duča.
• Karpatské bukové pralesy (10 pralesov) a staré bukové lesy Nemecka (5 pralesov), spoločná lokalita
s Ukrajinou a Nemeckom. Zo SR ide o 4 lokality: Stužica – Bukovské vrchy, Havešová, Rožok a Vihorlat.
Obr. III.18 Lokality svetového a kultúrneho dedičstva na Slovensku (MŽP, 2016)
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Chránené oblasti určené na ochranu vôd (pitná voda, ochrana vôd dôležitá z hľadiska
ochrany biotopov)
Register chránených území obsahuje zoznam chránených území, ktoré sú definované v § 5 zákona č.
364/2004 Z. z. o vodách v znení zákona č.384/2009 Z. z. vrátane území určených pre ochranu biotopov
alebo druhov rastlín a živočíchov, pre ktoré je udržanie alebo zlepšenie stavu vôd dôležitým faktorom
ich ochrany. Súčasťou registra je odkaz na príslušnú legislatívu na národnej i medzinárodnej úrovni,
ktorá bola podkladom pri ich vymedzovaní. Register chránených území obsahuje:






Chránené oblasti určené pre odber pitnej vody (Ochranné pásma vodárenských zdrojov,
Povodia vodárenských tokov; Chránené vodohospodárske oblasti),
Chránené oblasti určené pre chov hospodársky významných vodných druhov (v SR neboli
zavedené),
Chránené oblasti určené na rekreáciu vrátane vôd vhodných na kúpanie (vody na rekreáciu nie
sú v SR osobitne definované a vymedzené),
Chránené oblasti citlivé na živiny (Citlivé oblasti a Zraniteľné oblasti),
Chránené oblasti pre ochranu biotopov alebo živočíšnych a rastlinných druhov, vrátane
príslušných území NATURA 2000 vyhlásených podľa smernice 92/43/EHS a smernice
79/409/EHS (Európska sústava chránených území NATURA 2000, Národná sústava chránených
území, Osobitný druh chránených území – mokrade) (NR SR, 2009).

Nasledujúce obrázky (obr. III.19 a obr.III.20) ilustrujú priestorové vyjadrenie chránené oblasti vôd
určených na odber pitnej vody (obr. III.19) a chránené oblasti vôd pre ochranu biotopov alebo
živočíšnych a rastlinných druhov (obr. III.20).

Obr. III.19 Ochrana vôd – chránené oblasti pre odber pitnej vody (MŽP, 2016)
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Obr. III.20 Ochrana vôd – chránené oblasti pre ochranu biotopov alebo živočíšnych a rastlinných druhov (MŽP,
2016)

3. Charakteristika životného prostredia vrátane zdravia v oblastiach, ktoré budú
pravdepodobne významne ovplyvnené
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Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 prestavuje stratégiu pre celé územie Slovenska.
Jednotlivé integrované rozvojové programy nie sú v rámci tohto územia definované. Integrovaný
rozvojový program IV a nadväzne príloha I definujú priority pre špecifické typy regiónov, miest a obcí,
ich územné definovanie však bude realizované následne. Priestorová relevancia a vzťah k špecifikám
životného prostredia bude zohľadnená v premietnutí Vízie a stratégie do strategických rozvojových
dokumentov na úrovni VUC, strategicko-plánovacích regiónov, miest a obcí. Preto na tomto mieste
venujeme pozornosť oblastiam nie v priestorovom, ale v problémovom význame a uvádzame vybrané
informácie charakterizujúce stav životného prostredia s dôrazom na aspekty kvality životného
prostredia a zdravia platné pre celé územie. Životné prostredie sa podieľa na celkovom zdravotnom
stave ľudskej populácie minimálne 25 %. Vystavenie ľudí chemickým, fyzikálnym, biologickým i
mikrobiologickým škodlivinám v životnom prostredí v kombinácii s ďalšími nepriaznivými podmienkami
života je príčinou 86 % predčasných úmrtí, vysokej miery chorobnosti a straty rokov prežitých v zdraví.
Príčina mnohých tzv. civilizačných chorôb pochádza z interakcií medzi ľudským organizmom a kvalitou
životného prostredia. Aj keď existujú údaje, ktoré to potvrdzujú, zostáva ešte stále mnoho bielych
miest, ktoré je potrebné vyplniť novými údajmi a dôkazmi.
Podľa údajov spracovaných zo zdrojov SHMÚ ako aj z priebežných správ o stave životného prostredia
Slovenskej republiky sa na nepriaznivom pôsobení na zdravie na Slovensku najvýznamnejšou mierou
podieľa znečistenie ovzdušia. Zo zhodnotení zverejnených v správach Európskej environmentálnej
agentúry kvalita a Európskej komisie je kvalita ovzdušia na Slovensku naďalej znepokojivá. Podľa
odhadov došlo napr. len za rok 2013 približne k 5 620 predčasným úmrtiam, ktoré možno pripísať
koncentráciám jemných tuhých častíc2 a k 200 úmrtiam, ktoré možno pripísať koncentrácii ozónu3. Je
to aj dôsledok prekračovania noriem EÚ v oblasti kvality ovzdušia (EEA, 2016) (Európska komisia, 2017).
Napr. v roku 2014 oznámili slovenské orgány prekročenie noriem EÚ v oblasti kvality ovzdušia, ktoré
boli zaregistrované v prípade oxidu dusičitého (NO2), tuhých častíc (PM10) v niektorých zónach kvality
ovzdušia. Neustálym porušovaním požiadaviek na kvalitu ovzdušia (v prípade PM10 a NO2), ktoré majú
závažné negatívne vplyvy na zdravie a životné prostredie, sa zaoberá Európska komisia
prostredníctvom konaní o porušení povinnosti vzťahujúcich sa na všetky členské štáty vrátane
Slovenska. Cieľom je zaviesť do praxe primerané opatrenia, aby sa dosiahol súlad vo všetkých zónach.
V správe Európskej komisie sa odhaduje, že externé náklady súvisiace so zdravotným stavom v
dôsledku znečistenia ovzdušia na Slovensku presahujú 3 miliardy EUR/rok (príjem upravený, 2010),
ktoré zahŕňajú nielen prirodzenú hodnotu života pri plnom zdraví, ale aj priame náklady pre
hospodárstvo. Tieto priame hospodárske náklady súvisia s 1,3 miliónmi stratenými pracovnými dňami
každý rok z dôvodu choroby súvisiacej so znečistením ovzdušia, pričom súvisiace náklady pre
zamestnávateľov sú vo výške 123 miliónov EUR/rok (príjem upravený, 2010), na zdravotnú starostlivosť
vyše 10 miliónov EUR/rok (príjem upravený, 2010) a pre poľnohospodárstvo (straty na úrode) vo výške
35 miliónov EUR (2010) (Európska komisia, 2017).
Ako je už uvedené vyššie ďalším vážnym problémom vplývajúcim na zdravie je kvalita vody zo
súkromných studní, ktorá je často znečistená a nevyhovujúca štandardom (Haluš & Dráb, 2017).
2

Tuhé častice (PM) sú zmesou aerosólových častíc (tuhých a kvapalných) zahŕňajúcich široké spektrum veľkostí a chemických zložení. PM10 (PM2,5) sú častice s priemerom 10 (2,5) mikrometrov alebo menej. Tuhé častice sú emitované z mnohých antropogénnych zdrojov vrátane spaľovania.
3
Prízemný ozón vzniká fotochemickou reakciou v dôsledku znečistenia a je tiež skleníkovým plynom.
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Podľa VÚVH až 80-85 % vody z iných než verejných zdrojov (napr. vlastné studne pri dome) nespĺňa
hygienické štandardy (najčastejšie z dôvodu prítomnosti fekálneho znečistenia, nitrátov a železa).
Príčinou býva nedostatočná hĺbka studní a únik odpadových vôd do ich blízkosti. V poslednom období
bol zaznamenaný pokles spotreby vody z verejných zdrojov, práve z dôvodu vyššieho využitia
súkromných zdrojov a nárastu spotreby balenej vody vo fľašiach (SAŽP, 2017).
Negatívny dopad na zdravotný stav obyvateľstva má aj zvýšený obsah potenciálne toxických prvkov
v riečnych sedimentoch vo vybraných regiónoch, keďže nie je vylúčené, že kontaminanty môžu
prestupovať aj do miestneho potravinového reťazca obyvateľstva. Ako je už vyššie uvedené v časti
venovanej riečnym sedimentom zo zisťovaných obsahov organických látok sa javia závažné
predovšetkým pretrvávajúce vysoké koncentrácie PCB v riečnych sedimentoch Laborca (stanovište
Lastomír). Opakovane boli zistené vysoké koncentrácie polycyklických aromatických uhľovodíkov v
riečnych sedimentoch Kysuce (stanovište Považský Chlmec).
Z hospodárskych sektorov má nepriaznivé účinky na zdravie predovšetkým energetika a doprava. Preto
je veľmi dôležité, aby z hľadiska zabezpečenia požadovanej kvality života a životného prostredia
navrhované integrované rozvojové programy integrovali v sebe environmentálne orientované inovácie
sústredené do tých oblastí, kde sú dnes identifikované významné environmentálne problémy.
Sektor energetiky napr. svojou činnosťou ovplyvňuje všetky zložky životného prostredia, a tým priamo
či nepriamo aj ľudské zdravie. Najviac ovplyvnenou zložkou je ovzdušie, ktoré je znečisťované najmä
emisiami skleníkových plynov a ďalších znečisťujúcich látok, ktoré sa uvoľňujú pri spaľovacích
procesoch. Skleníkové plyny majú preukázaný vplyv na zmenu klímy, ktorá priamo (zmenené
poveternostné podmienky – vlny horúčav, extrémne zrážky, povodne atď.) aj nepriamo (zmeny v
kvalite potravy a vody, rozšírenie prenášaných ochorení, alergií a pod.) vplýva na ľudské zdravie.
K ďalším znečisťujúcim látkam zo sektora energetiky, ktoré výrazne vplývajú na kvalitu ovzdušia a
zdravie ľudí, patria emisie oxidov dusíka, síry, polycyklických aromatických uhľovodíkov,
nemetánových prchavých organických látok a najmä emisie prachových častíc PM2,5 a PM10. Zatiaľ čo
emisie väčšiny látok sa darí znižovať, veľkým problémom ostávajú emisie prachových častíc, ktoré
pochádzajú najmä z vykurovania domácností. Tieto častice ľahko prenikajú do dýchacích ciest, pričom
sa spravidla v ovzduší nachádzajú aj s ďalšími znečisťujúcimi látkami, ako aj látkami s karcinogénnymi
vlastnosťami, ktorých menšie častice prenikajú až do pľúcnych mechúrikov. Po prieniku dráždia sliznice
dýchacích ciest, môžu spôsobiť zmeny štruktúry a funkcie riasinkového epitelu, zvýšiť produkciu hlienu
či znížiť samočistiacu schopnosť dýchacích ciest a pod. Pri vyšších koncentráciách môžu viesť k nárastu
celkovej chorobnosti i úmrtnosti, najmä na ochorenia srdcovo-cievnej a dýchacej sústavy. Dlhodobé
vystavenie zvýšeným koncentráciám má za následok vyššiu úmrtnosť na choroby srdcovo-cievnej a
respiračnej sústavy vrátane rakoviny pľúc a s tým súvisiace skrátenie strednej dĺžky života. V súčasnosti
spôsobuje vystavenie prachovým časticiam z antropogénnych zdrojov stratu 8,6 mesiaca
predpokladanej dĺžky života európskej populácie.
Znečistenie ovzdušia a hluk z dopravy spôsobujú rôzne zdravotné problémy, pričom najväčší podiel na
týchto negatívnych vplyvoch má cestná doprava. Napriek dosiahnutiu poklesu emisií znečisťujúcich
látok z cestnej dopravy v uplynulých rokoch naďalej pretrváva vystavenie niektorých mestských oblastí
vysokým úrovniam znečistenia ovzdušia prekračujúcim prípustné limity. Jednotlivé látky NOx, tuhé
častice (PM10 a PM2,5), SOx, CO a rôzne ťažké kovy (Cd, Pb, Hg), ktoré sa emitujú vo výfukových plynoch
vozidiel, majú špecifický vplyv na ľudské zdravie. Vystavenie týmto znečisťujúcim látkam spôsobuje
niektoré ochorenia, napríklad pľúcne choroby (čo vedie k dýchacím ťažkostiam), ako aj infarkty, astmu,
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zníženie imunity, úzkosť, slabosť a únavu, alebo ich zhoršuje. Doprava sa taktiež podieľa na produkcii
emisií skleníkových plynov, podieľajúcich sa na zmene klímy a s ňou spojenými vplyvmi na zdravie
obyvateľov.
Ďalším veľmi vážnym problémom v životnom prostredí, na ktorý nás vo svojej správe upozorňuje aj
Európska komisia, je nadmerný hluk, ktorý je jednou z hlavných príčin zdravotných problémov.
Vystavenie hluku v nočných hodinách môže vyvolať poruchy spánku a ďalšie nežiaduce účinky.
Dlhodobé vystavenie v priebehu denného obdobia môže okrem ďalších ochorení spôsobiť zvýšenie
krvného tlaku a vznik kardiovaskulárnych ochorení. Vďaka prijatým legislatívnym predpisom
(euronormy) a inovatívnym riešeniam sa predpokladá pokles emisií látok znečisťujúcich ovzdušie a v
oblasti hluku bude zníženie vplyvu hluku na postihnutých obyvateľov, ako aj chránenie tichých oblastí,
pokračovať vypracovaním akčných plánov pre veľké dopravné zdroje a rozľahlé mestské oblasti.
Dopravné nehody sa taktiež významne podieľajú na ohrození zdravia a života obyvateľov (Európska
komisia, 2017).
Na zmiernenie tohto stavu sú v acquis EÚ stanovené viaceré požiadavky vrátane hodnotenia vystavenia
environmentálnemu hluku prostredníctvom mapovania hluku, zabezpečenia, aby sa informácie o
environmentálnom hluku a jeho vplyvoch sprístupnili verejnosti a prijímania akčných plánov so
zreteľom na prípadnú prevenciu a obmedzenie environmentálneho hluku a zachovanie kvality
akustického prostredia, pokiaľ je dobrá. Slovensko výrazne mešká, pokiaľ ide o vykonávanie smernice
o environmentálnom hluku (Európska komisia, 2017). Hlukové mapy v poslednom kole podávania
správ za referenčný rok 2011 sú dokončené len pre 50 % aglomerácií a 28 % hlavných ciest. Hlukové
mapy v prípade hlavných železničných tratí sú dokončené. Akčné plány pre riadenie hluku boli v
súčasnosti prijaté len pre 25 % hlavných ciest. Akčné plány pre aglomerácie a hlavné železničné trate
neboli dokončené. Komisia sa obrátila na slovenské orgány v súvislosti s chýbajúcimi hlukovými
mapami a akčnými plánmi a ďalej sleduje situáciu.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES, ktorá sa týka posudzovania a riadenia
environmentálneho hluku, požaduje vypracovanie hlukových máp. V nadväznosti o väzbe na túto
smernicu bol prijatý zákon č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí.
V súlade so zákonom boli vypracované strategické hlukové mapy a akčné plány z cestnej, železničnej a
leteckej dopravy a z priemyselnej činnosti veľkoplošných zdrojov hluku v území pre stav v roku 2011.
V roku 2015 bola vypracovaná strategická hluková mapa Košickej aglomerácie pre stav aglomerácie v
roku 2011.
Na vážny problém s hlukom poukazuje aj štúdia Inštitútu environmentálnej politiky, podľa ktorej
približne 14 % obyvateľstva SR je vystavených nadmernému hluku. Nadmerný hluk podľa viacerých
štúdií vedie k nárastu stresu, bolestiam hlavy, zhoršeniu spánku, zvýšeniu cholesterolu, artritíde,
poškodeniu kostí a kĺbov a následným ochoreniam z toho vyplývajúcim, ako sú napr. kardiovaskulárne
choroby. Vo veľkých mestách je znečisteniu, špine a ďalším environmentálnym problémom
vystavených 13,6 %, v menších mestách 11,5 % a na dedinách 9,6 % obyvateľstva. Údaje boli zbierané
cez dotazníky. Pozitívom je, že pri oboch ukazovateľoch je dlhodobý klesajúci trend (Haluš & Dráb,
2017).
Napriek vyššie uvedeným faktom, prostredníctvom ktorých je opísaná kvalita životného prostredia sa
Slovensko podľa indexu EPI (Environmental Performance Index) vypracovaného vedcami z Yalovej
univerzity zaradilo spomedzi 180 krajín sveta na 23. miesto. Slovensko dosiahlo bodové hodnotenie
EPI = 70,60 (pozn. max. dosiahnutú hodnota EPI v r. 2018 dosiahlo Švajčiarsko: 87,42). Poradie krajín
36

Správa o hodnotení strategického dokumentu
Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030
podľa EPI znázorňuje, ako úspešne krajiny odolávajú rôznym tlakom, ktoré negatívne ovplyvňujú
životné prostredie. Index environmentálneho správania sa v roku 2018 zohľadňuje 24 ukazovateľov v
desiatich kategóriách, ktoré sa týkajú environmentálneho zdravia a vitality ekosystémov (Obr. III.21).
(Yale Center for Environmental Law & Policy, 2018)
Obr. III.21 Dve základné dimenzie udržateľného rozvoja: (1) environmentálne zdravie, ktoré rastie s

hospodárskym rastom a prosperitou a (2) životaschopnosť ekosystémov, ktorá je vystavená tlaku
industrializácie a urbanizácie (Yale Center for Environmental Law & Policy, 2018)

Z obrázku III.21 je zrejmé, že Slovensko patrí podľa dvoch základných ukazovateľov udržateľného
rozvoja k prvým trom krajinám sveta.

Klimatická zmena a jej dopad na zdravie
Pribúdanie extrémnych prejavov počasia za posledných niekoľko dekád a poznatky o procesoch, ktoré
k tejto situácii viedli, sú príčinou rastúceho záujmu vedcov v zdravotníctve určiť mechanizmy, ktorými
zmena klímy ovplyvňuje zdravie obyvateľstva. V najbližších desaťročiach bude ľudské zdravie vystavené
významným prejavom zmeny klímy, pravdepodobne najmä v podobe zvýšeného počtu tropických dní
a častejšiemu výskytu vĺn horúčav, víchríc, búrok, extrémnych úhrnov zrážok, povodní alebo sucha.
Okrem priameho ohrozenia životov a zdravia počas týchto udalostí hrozí obyvateľom nebezpečenstvo
aj v dôsledku zhoršenia kvality vodných zdrojov, epidemiologického rizika z kontaminácie potravín,
výskytu nových vektorov prenosu infekčných ochorení alebo predĺženia peľovej sezóny.
Zmena klímy prostredníctvom jednotlivých zmien v životnom prostredí má na ľudské zdravie priamy aj
nepriamy vplyv. Priamy dopad na zdravie majú práve konkrétne klimatické faktory, ako napríklad
teplota. Extrémne horúčavy spôsobujú u ľudí dehydratáciu, tepelný stres, kŕče a môžu vážne zhoršovať
prejavy kardiovaskulárnych a iných ochorení. Na Slovensku môže dôjsť k zmene distribúcie infekčných
ochorení a k nárastu ochorení súvisiacich s vodou najmä tam, kde je sanitácia a osobná hygiena na
nízkej úrovni (a to predovšetkým počas záplav alebo v segregovaných oblastiach). Ďalej hrozí nárast
respiračných ochorení v dôsledku znečistenia ovzdušia najmä v mestách, prípadne zo zvýšenej
distribúcie peľov.
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Významným sektorom, v ktorom sa SR nedarí stabilizovať rast emisií skleníkových plynov, je sektor
cestnej dopravy.
Podiel emisií v sektore energetika vrátane dopravy, na celkových emisiách skleníkových plynov bol v
roku 2015 bol 66,5 % (vo vyjadrení na CO2 ekvivalenty), emisie z dopravy v rámci sektora energetika
tvorili zhruba 32 %. Ďalšou problematickou oblasťou, v ktorej sa nedarí nárast emisií skleníkových
plynov účinne regulovať, je spaľovanie fosílnych palív v domácnostiach, tzv. lokálnych kúreniskách.
Sektor priemyselné procesy je druhým najvýznamnejším sektorom, s 22,5 % podielom na celkových
emisiách skleníkových plynov v roku 2015.
Sektor poľnohospodárstvo predstavoval v roku 2015 podiel 7,3 % na celkových emisiách skleníkových
plynov. Emisie v tomto sektore prudko klesali už od roku 1990, od roku 2000 je ich trend stabilný a
ovplyvnený iba cenami a dotáciami poľnohospodárskych komodít. K výraznému poklesu
v deväťdesiatych rokoch došlo najmä v dôsledku výrazného znižovania spotreby dusíkatých hnojív a
zníženia stavu hospodárskych zvierat. Zlepšovanie poľnohospodárskej praxe, ako aj zavádzanie
ekologického farmárstva vytvára ďalšie predpoklady pre priaznivý vývoj emisií v tomto sektore aj v
ďalších rokoch.
Sektor odpady predstavoval v roku 2015 skoro 3,7 % podiel na celkových emisiách skleníkových plynov.
Po zavedení presnejšej metodiky na stanovenie emisií metánu zo skládok komunálneho odpadu boli
spresnené údaje, čo znamenalo zvýšenie emisných odhadov pre túto kategóriu.
Vzhľadom na naliehavú potrebu zlepšiť a zefektívniť adaptačné procesy v SR v odozve na stále
intenzívnejšie prejavy a nepriaznivé dôsledky zmeny klímy v našom regióne, ako aj v nadväznosti na
aktuálny vývoj témy v širšom medzinárodnom a európskom kontexte a z dôvodu absencie
relevantného dokumentu pre danú oblasť, MŽP SR pripravilo v roku 2014 prvú Stratégiu adaptácie
Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy a v r. 2018 bola schválená aktualizácia tohto
dokumentu – Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy –
aktualizácia (MŽP SR, 2017), ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 478/2018 dňa 17. októbra
2018. Hlavnými cieľmi stratégie je poskytnúť informáciu o súčasných adaptačných procesoch v SR a na
základe analýzy adaptačných procesov navrhnúť rámcový koordinačný mechanizmus na ich
zefektívnenie (MŽP SR, 2017). Národná adaptačná stratégia a jej aktualizácia v roku 2017 sa pokúšajú
v čo najširšom rozsahu oblastí a sektorov prepojiť scenáre a možné dôsledky zmeny klímy s návrhmi
vhodných adaptačných opatrení. MŽP SR je v súčasnosti v etape prípravy Akčného plánu
implementácie Národnej adaptačnej stratégie Slovenskej republiky (NAS SR). Akčný plán NAS SR by
mal poskytnúť rámec pre zabezpečenie implementácie, riadenia a financovania identifikovaných
prioritných opatrení v oblasti adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy. Kým NAS SR definuje čo
a ako je potrebné v oblasti adaptácie riešiť, akčný plán sa zameriava na spôsoby ako by to malo byť
dosiahnuteľné, kto by mal byť zodpovedný a aké sú predpokladané administratívne, finančné a iné
náklady.

4. Environmentálne problémy vrátane zdravotných problémov, ktoré sú relevantné z
hľadiska strategického dokumentu
Vízia a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 s definovanými integrovanými rozvojovými
programami, prioritnými krokmi, intervenciami a aktivitami majú za cieľ významným spôsobom
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prispieť k udržateľnému environmentálnemu, sociálnemu a hospodárskemu rozvoju Slovenska a tým
aj skvalitneniu kvality života jeho obyvateľov. Ako sa uvádza v Envirostratégii Slovenska do roku 2030
Slovensko v súčasnosti čelí mnohým environmentálnym výzvam, ktoré sa odzrkadľujú vo Vízii
a stratégii. Slovensko má vážne problémy s kvalitou ovzdušia, nízkou mierou recyklácie odpadu, ale aj
s ochranou ekosystémov, starostlivosťou o krajinu a nízkym environmentálnym vedomím. Len
samotné znečistenie ovzdušia u nás spôsobuje viac ako 5 000 predčasných úmrtí ročne.
Environmentálne problémy majú pritom stále väčší vplyv na ekonomiku, zamestnanosť ale aj komfort
života obyvateľov. Okrem toho, podobne ako na celom svete, Slovensko už v súčasnosti zasahuje
zmena klímy s viditeľnými dopadmi, ktoré sa v budúcnosti budú vážne prejavovať v podobe
environmentálnych, ekonomických a zdravotných problémov. Podľa odhadov len v roku 2013 dosiahli
na Slovensku ekonomické straty z extrémov zmeny klímy hodnotu viac ako 1,3 miliardy eur (MŽP SR,
2019).
Je preto potrebné, aby Vízia a stratégia rešpektovala dôsledne medzinárodné záväzky, ku ktorých
plneniu sa Slovenská republika zaviazala. Ide predovšetkým o strategické dokumenty EÚ, OSN a ďalších
medzinárodných organizácií týkajúce sa starostlivosti o životného prostredie a tiež všetkých oblastí,
v ktorých sa plánujú realizovať infraštruktúrne projekty.
Správa o Slovensku za rok 2019 hovorí, že oblasť informačných a komunikačných technológií prispieva
ku tvorbe HDP podielom len okolo 4,6%. V oblasti digitalizácie verejnej správy napriek postupnému
zlepšeniu nedosahujeme úroveň priemeru EÚ. Podiel osôb, ktorí verejným orgánom predložili
formuláre prostredníctvom internetu (54 %) oproti priemeru krajín EÚ(64 %) (Európska Komisia, 2019).
Tento nedostatok neumožňuje v plnej miere dosiahnuť pozitívne environmentálne dopady digitalizácie
verejnej správy, ako je zníženie spotreby zdrojov, redukcie nevyhnutnej mobility a nástroja pre
monitorovanie a analyzovanie stavu životného prostredia v reálnom čase, pre zlepšenie prístupu k
informáciám, širšieho zapojenia verejnosti a krízového manažmentu a ďalších.
Ako zdôrazňujú aktuálne strategické dokumenty EÚ a tiež Environmentálna stratégia pre Slovensko
do roku 2030 (MŽP SR, 2019) na zabezpečenie udržateľného rozvoja v SR, ako aj v celej EÚ je potrebné
využívať zdroje inteligentnejším, udržateľnejším spôsobom (MŽP, 2017). Je zrejmé, že lineárny model
hospodárskeho rastu, na ktorý sme sa spoliehali v minulosti, už viac nezodpovedá potrebám dnešných
moderných spoločností v globalizovanom svete. Prechod na obehové hospodárstvo sa javí ako vhodný
systém, ktorý dokáže zabezpečiť environmentálne a ekonomicky udržateľný spôsob využívania
dostupných zdrojov, a tým podporuje plnenie hlavného cieľa programu efektívneho využívania zdrojov
v rámci Stratégie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu – Európa 2020
(Európska komisia, 2015).
Cieľom obehového hospodárstva je zachovať hodnotu výrobkov a materiálov čo najdlhšie, čím sa
minimalizuje odpad a využívanie nových zdrojov. V prípade, že výrobok dosiahne koniec svojho
životného cyklu, zdroje sa z hospodárstva nevyradia, ale použijú sa znova a znova na vytváranie novej
hodnoty. Tento model môže v Európe vytvoriť bezpečné pracovné miesta, podporiť inovácie, ktoré
zabezpečia konkurencieschopnú výhodu a úroveň ochrany ľudí a životného prostredia. Môže tiež
poskytnúť spotrebiteľom trvácnejšie a inovatívnejšie výrobky, ktoré im šetria peniaze a zvyšujú kvalitu
života.
V roku 2015 Európska komisia prijala ambiciózny balík predpisov o obehovom hospodárstve. Balík
pozostáva z Akčného plánu EÚ pre obehové hospodárstvo s opatreniami týkajúcimi sa celého
životného cyklu výrobku: od navrhovania, zdrojov, výroby a spotreby až po nakladanie s odpadom a
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trh s druhotnými surovinami. Tento balík zahŕňa legislatívne návrhy týkajúce sa odpadu a obsahujúce
dlhodobé ciele v oblasti znižovania objemu skládkovania a zvyšovania miery recyklácie a opätovného
použitia. V záujme uzavretia kruhu životného cyklu výrobkov obsahuje balík aj aktivity, ktorými sa
obehové hospodárstvo podporuje vo všetkých článkoch hodnotového reťazca – od produkcie po
spotrebu, opravu a výrobu, nakladanie s odpadom a druhotné suroviny, ktoré sa vracajú naspäť do
hospodárstva. EK sa zaviazala prijať podrobný zoznam opatrení do konca svojho súčasného mandátu
(Európska komisia, 2015).
Miera recyklácie komunálneho odpadu (vrátane kompostovania) na Slovensku je naďalej nízka na
úrovni 23 %, čo je približne polovica z priemeru EÚ (45 %) a hlboko pod cieľom Slovenska stanoveným
na 50 % do roku 2020. (Európska Komisia, 2019).
Obehové hospodárstvo je v prepojení aj s cieľmi Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a svojimi princípmi
prispeje hlavne k plneniu cieľov udržateľného rozvoja, cieľa 9 (Vybudovať pevnú infraštruktúru,
podporovať inkluzívnu a udržateľnú industrializáciu a posilniť inovácie), cieľa 11 (Premeniť mestá a
ľudské obydlia na inkluzívne, bezpečné, odolné a udržateľné), cieľa 12 (Zabezpečiť udržateľnú
spotrebu a výrobné schémy) a cieľa 13 (Podniknúť bezodkladné opatrenia na boj proti zmene klímy
a jej dôsledkom) (OSN, 2015).
Na dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020 v oblasti energetiky sú potrebné ďalšie investície, ktoré
by mohli podporiť konkurencieschopnosť. Hoci Slovensko smeruje k dosiahnutiu svojich cieľov v
súvislosti s emisiami skleníkových plynov, energetické ukazovatele vykazujú zmiešaný stav. Konečná
spotreba energie sa v roku 2016 zvýšila na 10,4 Mtoe, takže sa vzdialila od cieľa na rok 2020 (9 Mtoe).
Napriek zlepšeniu je energetická náročnosť ako meradlo efektívnosti naďalej pod priemerom EÚ (na
úrovni 176 %) (Európska komisia, 2018b).
Výskumné aktivity a s nich plynúce inovácie majú významný potenciál podporiť transformáciu
hospodárstva SR v smere environmentálne priaznivom, najmä ak podporujú transformáciu v smere
ku zvyšovaniu pridanej hodnoty ekonomických činností, ku znižovaniu náročnosti na využívanie
zdrojov, najmä tých neobnoviteľných, budujú hospodársky rast na lokálnych špecifikách
a potenciáloch a kapitalizujú územný kapitál do produkty, ktorý sa nielen tvorí v danom regióne, ale
sa i spotrebúva, čím sa významne znižujú nároky na dopravné toky, čo na priaznivý vplyv nielen na
životné prostredie, ale i zdravie a bezpečnosť obyvateľstva.

Z dokumentu Správa o Slovensku 2019, ktorú vydala Európska komisia, hospodárstvo vo vybraných
ukazovateľov zameraných na oblasť výskumu a vývoja a inovácií dosiahlo v predchádzajúcom období
nasledujúce hodnoty.
Tab. III.2 Vybrané ukazovatele vedy a výskumu a inovácií ( (Európska Komisia, 2019)

Intenzita výskumu a vývoja
Výdavky verejných financií na vzdelávanie
ako % HDP
Počet pracovníkov zamestnaných v oblasti
vedy a technológie ako % celkovej zamestnanosti
Počet obyvateľov s úspešne ukončeným

2012

2013

2014

2015

2016

2017

0.80

0.82

0.88

1.17

0.79

0.88

4.10

4.00

4.10

4.20

3.80
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37

37

37
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38

17

18

18

19

20

21
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terciárnym vzdelaním
Mladí ľudia s vyšším stredným vzdelaním
Obchodná bilancia produktov v oblasti špičkových technológií ako % HDP

93

91

91

91

90

89

-5.55

-5.32

-5.07

-5.77

-6.02

-4.19

Súčasná schopnosť Slovenska tvoriť, adaptovať a implementovať inovácie nie je priaznivá, čo
dokladuje i Innovation Union Scoreboard (ďalej len UIS), ktorý na základe štatistických údajov a na báze
dát z European Innovation Scoreboard publikovaného Európskou komisiou stanovil rebríček inovačnej
výkonnosti, kde porovnáva európskej krajiny navzájom, ako i v kontexte priemeru EÚ. Z údajov za rok
2018 je dokonca zjavné, že inovačná výkonnosť Slovenska klesla v porovnaní s rokom 2016.
Obr. III.22 European Innovation Scoreboard za rok 2018 (zdroj: (European Commision, 2018))

Významným aspektov inovačnej schopnosti hospodárstva je objem a štruktúra investičných zdrojov.
Finančné zdroje investované do výskumu a do inovačnej schopnosti hospodárstva sú, aj s ohľadom na
celkovú inovačnú schopnosť slovenského hospodárstva – viď. European Innovation Scoreboard,
nedostatočné. Z dokumentov Európskej komisie, OECD, ako i na základe štatistických údajov
Štatistického úradu SR je možné konštatovať:


Objem investícií do hrubého fixného kapitálu sú v komparácií s HDP krajiny, v období
posledných 10 rokov, priemerne v hodnote niečo presahujúcej 20%, čo nie je dostatočná
hodnota i keď v medziročnom porovnaní 4.štvrťrokov rokov 2017 a 2018 je možné konštatovať
medziročný nárast objemu investícii o 9% (Štatistický úrad SR, 2019).



Slovensko je v oblasti investícií do vedy a výskumu ako i do inovácií závislé od zahraničných
zdrojov (najmä zdrojov EÚ) a ich objem je nedostatočný a v posledných rokoch klesá. Celkové
investície do výskumu a vývoja od roku 2007 sa zvýšili z 0,45 % HDP a dosiahli vrchol v roku
2015 na úrovni 1,2 %. Avšak, v roku 2017 opäť poklesli na úroveň 0,88 %. Zatiaľ čo verejné
investície do výskumu a vývoja od roku 2007 vzrástli z úrovne 0,27 % na 0,4 % v roku 2017,
intenzita investícií podnikov do výskumu a vývoja je jedna z najnižších v EÚ na úrovni 0,48 %
HD. Na dosiahnutie cieľa stanoveného na rok 2020 (podiel 1,2% HDP) sú však potrebné ďalšie
zvýšenia. V roku 2017 sa intenzita investícií do výskumu a vývoja na Slovensku skladala z 54 %
investícií zo súkromného sektora (0,48 % HDP) a 45 % investícií z verejného sektora (0,40 %
HDP) (Európska Komisia, 2019).
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Výdavky na výskum a vývoj zo strany malých a stredných podnikov, ktoré boli v roku 2016 na
úrovni 0,14 %, a i v dôsledku toho sa dosahuje veľmi malý pokrok v inováciách a podľa
európskeho prehľadu výsledkov inovácie Slovensko zostáva jedným z nevýrazných krajín
v ohľadom na inovačnú schopnosť (Európska Komisia, 2019).



Európska komisia vidí na Slovensku významný potenciál pri zefektívnení využívania finančných
nástrojov na investície do oblastí ako sociálneho podnikanie, študentská mobilita, bývanie,
opätovný rozvoj opustených priemyselných zón, energetická efektívnosť, odpadové
hospodárstvo a ďalšie, čo sú oblasti z významným environmentálnym vplyvom (Európska
Komisia, 2019).

Na základe štatistických údajov, ako zo Správy Európskej komisie a stave krajiny za rok 2019 (Európska
Komisia, 2019) je možné z, makroekonomického pohľadu, hodnotiť trh práce na Slovensku ako
neustále sa zlepšujúci. Celková zamestnanosť je nad 2,5 milióna osôb a miera zamestnanosti (vo
vekovej skupine 20- až 64-ročných) v treťom štvrťroku 2018 vzrástla na 72,5 % (+1,4percentuálneho
bodu ročne, sezónne očistené). Nezamestnanosť od roku 2013 nepretržite klesá a v štvrtom štvrťroku
2018 dosiahla historicky najnižšiu úroveň 6,1 %. Avšak, detailnejší pohľad na štruktúru
nezamestnanosti a najmä na jej priestorovú štruktúru nám poukazujú na problémy, najmä na
východe a juhovýchode krajiny. Pokiaľ ide o ukazovatele pracovného trhu a sociálneho začlenenia,
územné rozdiely sú naďalej výrazné. Je tu badateľný neutíchajúci odlev stredne a
vysokokvalifikovaných absolventov škôl najmä z východného na západné Slovensko a do iných krajín
EÚ môže spôsobiť, že regionálne rozdiely sa ešte znásobia (Európska komisia, 2018a). S výnimkou
regiónu hlavného mesta zaznamenali všetky regióny na Slovensku v rokoch 2010 – 2016 populačný
rast pod úrovňou priemeru EÚ (Európska Komisia, 2019)
Vzhľadom na meniace sa prostredie v priemysle, zmenu štruktúry ako i nedostatok pracovnej sily,
resp. jej nesúlad z dopytom na pracovnom trhu (najmä regionálnom) si vyžadujú ďalšie investície do
oblastí získavanie zručností a prípravy pracovnej sily. Toto potvrdzuje i Európska komisia (Európska
Komisia, 2019), ktorá vyžaduje „investície do rozvoja ľudského kapitálu a prispôsobenie pracovnej sily
nový pracovným príležitostiam, a to aj podporovaním digitálnych a podnikateľských zručností a
aktivovaním nezamestnaných osôb, predovšetkým tých dlhodobo nezamestnaných. Na úplné využitie
pracovného potenciálu sú nutné investície do politík sociálneho začlenenia a sociálnej infraštruktúry,
najmä do dostupného sociálneho bývania, zdravotnej starostlivosti, dlhodobej starostlivosti a
starostlivosti o deti s náležitým zohľadnením regionálnych rozdielov. Investície sú takisto nutné na
zabezpečenie univerzálneho prístupu k verejnej technickej infraštruktúre a službám, najmä v prípade
segregovaných rómskych komunít.“

5. Pravdepodobný vývoj životného prostredia, ak sa strategický dokument nebude
realizovať (nulový variant)
Vízia a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 prestavuje strategický dokument zabezpečujúci
naplnenie priorít Agendy 2030 v podmienkach SR a integráciu celého spektra intervencií naprieč
rezortmi a úrovňami verejnej správy. Mal by sa stať východiskom pre formulovanie partnerskej dohody
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SR a EU pre nasledujúce programové obdobie a teda nasmerovanie pomoci v rámci štrukturálnych
fondov EU na území SR.
V prípade nenaplnenia stratégie obsiahnutej v posudzovanom strategickom dokumente by mohlo
reálne dôjsť:
 ohrozeniu plnenia až nenaplneniu cieľov Agendy 2030
 nižšej efektívnosti využívania verejných zdrojov v dôsledku ich nekoordinovanosti,
 k spomaleniu smerovania slovenskej ekonomiky k inovačne založenej a udržateľnej obehovej
ekonomike,
 k naplneniu negatívnych prognóz demografického vývoja v SR.
 ohrozeniu konkurencieschopnosti ekonomiky Slovenska, zvýšeniu jej citlivosti voči vonkajším
otrasom až degresu v ich dôsledku
 nižšej efektívnosti riešenia základných problémov v oblasti environmentálnej, sociálnej
a ekonomickej,
V oblasti environmentálnej by nenaplnenie stratégie obsiahnutej vo Vizii a stratégii rozvoja Slovenska
do roku 2030 spomalilo riešenie problémov:
- v oblasti ochrany ovzdušia, ozónovej vrstvy a minimalizácia nepriaznivých vplyvov klimatických
zmien vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie ako sú:
 kvalita ovzdušia v zónach, aglomeráciách a priemyselných a priemyselno-banských regiónoch
a zaťaženie prostredia exhalátmi, prachom a hlukom z dopravy a osobitne cestnej dopravy,
 nenaplnenie Bielej knihy o doprave EU, t.j. presun čo najväčšieho objemu dopravných tokov
z cestnej na železničnú dopravu,
 vysoká energetická náročnosť ekonomiky SR a zastarané technológie produkujúce nadmerné
množstvo znečisťujúcich látok a skleníkových plynov majúce za následok vysokú mieru
produkcie CO2 a ostatných skleníkových plynov,
 nedostatočná separácia, zber, recyklácia a regenerácia látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu
zeme,
 nízky podiel využívania obnoviteľných zdrojov energie,
- v oblasti ochrany, racionálneho využívania vôd a protipovodňovej ochrane ako sú:
 kvalita povrchových vôd
 regionálna vybavenosť environmentálnou infraštruktúrou (verejné vodovody aj verejné
kanalizácie),
 ochrana pred povodňami
 environmentálne prijateľné zhodnotenie energetického potenciálu vodných tokov,
 neudržateľný manažment pôd v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve.
- v oblasti odpadového hospodárstva a environmentálnych záťaží napr.:
 nízka miera recyklácie a nízky objem a kvalita separovaných zložiek komunálneho odpadu,
 vysoká miera neriešených environmentálnych záťaží na celom Slovensku
 nedostatočné riešenie uzatvárania a rekultivácie skládok odpadov,
 vznik nových miest s nedovolene uloženým odpadom v dôsledku nedostatočne riešenej
problematiky nakladania s komunálnymi odpadmi na úrovni obcí.
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- v oblasti ochrany a regenerácie prírodného prostredia a krajiny
 nedostatočne efektívna ochrana druhov a biotopov,
 nedostatočné kapacity na ochranu druhov a biotopov, území NATURA 2000 a ostatných
osobitne chránených častí prírody a krajiny.
Ako vyplýva z vyššie uvedeného v prípade neprijatia Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030
je možné predpokladať, že by pretrvávali problémy v životnom prostredí, ktoré majú závažné dopady
na zdravotný stav obyvateľov a tiež na celkovú kvalitu života a životného prostredia a ktoré sú vyššie
podrobne charakterizované.

6. Environmentálne aspekty vrátane zdravotných aspektov zistených na medzinárodnej,
národnej a inej úrovni, ktoré sú relevantné z hľadiska strategického dokumentu, ako aj to,
ako sa zohľadnili počas prípravy strategického dokumentu.
Predložený strategický dokument Vízia a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 ako základný
implementačný dokument Agendy 2030 sa odvíja od princípov udržateľného rozvoja, ktoré umožňujú
uspokojovať potreby súčasných generácií bez toho, aby boli ohrozené nároky budúcich generácií na
uspokojovanie potrieb. (OSN, 2015). Dokument rozpracováva prijaté národné priority implementácie
AGENDY 2030, a to predovšetkým pre jednotlivé čiastkové ciele.
Environmentálne ciele Vízie a stratégie vychádzajú aj z ďalších relevantných vybraných národných a
európskych dokumentov:

Strategické dokumenty Európskej únie



Stratégia Európa 2020 (Európska komisia, 2000)

Európa 2020: Stratégia pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast
Táto stratégia bola prijatá v roku 2010 s cieľom vymaniť sa z krízy a pripraviť hospodárstvo Európskej
únie na nasledujúce desaťročie. Stratégia predstavila kľúčové ciele na zabezpečenie inteligentného,
udržateľného a inkluzívneho rastu, z ktorých je pre odvetvie hospodárstva a dopravy rozhodujúcim tzv.
cieľ „20/20/20“, týkajúci sa predovšetkým dopadov zmeny klímy:


znížiť emisie skleníkových plynov o minimálne 20 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990; zvýšiť
podiel obnoviteľných zdrojov energie na konečnej spotrebe energie o 20 % a zvýšiť energetickú
účinnosť o 20 %.

Z cieľov vyplývajú pre členské štáty v oblasti dopravy tieto úlohy:


vyvinúť inteligentné, dokonalejšie a plne prepojené infraštruktúry v oblasti dopravy a
energetiky a využívať v plnej miere informačné a komunikačné technológie,



zabezpečiť v rámci základnej siete EÚ koordinované vykonávanie projektov v oblasti
infraštruktúry, ktoré významne prispejú k efektivite celého systému dopravy EÚ,
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zamerať sa na mestský rozmer dopravy, ktorý výrazne prispieva k dopravnému preťaženiu a
produkcii emisií.

V rámci stratégie bolo prijatých sedem hlavných iniciatív, ktoré majú podporovať pokrok v každej
prioritnej oblasti. Hlavnou iniciatívou je „Európa efektívne využívajúca zdroje“ 3, ktorej cieľom je
vytvoriť rámec pre politiky na podporu posunu smerom k nízkouhlíkovému a zdrojovo efektívnemu
hospodárstvu. Tento posun pomôže:


zvýšiť hospodársku výkonnosť a zároveň znížiť využívanie zdrojov;



identifikovať a vytvoriť nové príležitosti pre hospodársky rast a väčšiu mieru inovácií a zvýšiť
konkurencieschopnosť EÚ;



zabezpečiť bezpečnosť dodávok základných zdrojov;



bojovať proti zmene klímy a obmedzovať dôsledky využívania zdrojov na životné prostredie.

V súlade s hlavnou iniciatívou „Európa efektívne využívajúca zdroje“ je zásadným cieľom európskej
dopravnej politiky pomôcť vytvoriť systém, ktorý podporuje európsky hospodársky pokrok, posilňuje
konkurencieschopnosť a ponúka vysoko kvalitné služby mobility, pričom efektívnejšie využíva zdroje.
V praxi je potrebné, aby doprava využívala menej energie a navyše ju získavala z ekologickejších
zdrojov, aby lepšie využívala modernú infraštruktúru a znižovala svoj negatívny vplyv na životné
prostredie a zásadné prírodné zdroje, akými sú voda, pôda a ekosystémy. Obmedzenie mobility pritom
nie je riešením.
Jednou z iniciatív Európy 2020 je aj „Digitálny program pre Európu“. Cieľom iniciatívy je zabezpečiť
udržateľný hospodársky a sociálny prínos prostredníctvom jednotného digitálneho trhu založeného na
superrýchlom internetovom pripojení a interoperabilných aplikáciách, so širokopásmovým
internetovým pripojením pre všetkých do roku 2013 a prístupom k rýchlejšiemu internetovému
pripojeniu (30 Mbps alebo viac) pre všetkých do roku 2020, pričom najmenej 50 % európskych
domácností by malo mať internetové pripojenie s rýchlosťou nad 100 Mbps.


Stratégia adaptácie EÚ na klimatickú zmenu (Európska komisia, 2009)

BIELA KNIHA - Adaptácia na zmenu klímy: Európsky rámec opatrení. Táto biela kniha stanovuje rámec
na zmiernenie možných dôsledkov zmeny klímy na EÚ. Pri riešení otázok zmeny klímy je potrebné
reagovať dvoma spôsobmi. V prvom rade je potrebné znížiť naše emisie skleníkových plynov
(zmierňovacie opatrenia) a okrem toho je potrebné prijať opatrenia na zvládnutie nevyhnutných
následkov (adaptačné opatrenia). V súvislosti s požiadavkami na zvýšenie odolnosti existujúcej
dopravnej infraštruktúry je potrebná spoločná a koordinovaná koncepcia, na základe ktorej bude
možné posúdiť, do akej miery je kritická infraštruktúra ohrozená extrémnymi výkyvmi počasia. Projekty
v oblasti infraštruktúry, ktoré sú financované z prostriedkov EÚ, by mali zohľadňovať aspekt odolnosti
voči zmene klímy.
Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020
S rozvojom infraštruktúry bezprostredne súvisí hlavný cieľ stratégie: Zastaviť zhoršovanie stavu
všetkých druhov a biotopov, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy EÚ o prírode a dosiahnuť výrazné a
merateľné zlepšenie ich stavu do roku 2020, aby v porovnaní so súčasnými posúdeniami: (i) o 100 %
viac posúdení biotopov a o 50 % viac posúdení druhov v rámci smernice o biotopoch vykazovalo
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zlepšený stav ochrany; a (ii) o 50 % viac posúdení druhov v rámci smernice o vtákoch vykazovalo
bezpečný alebo zlepšený stav (Európska komisia, 2011)



Partnerská dohoda o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 20142020 (Vláda SR, Európska komisia, 2014).
Siedmy environmentálny akčný program (Európska komisia, 2013).

Významné je rešpektovať návrhy opatrenia EK v rámci obehového hospodárstva, ktoré sú
predmetom rokovaní s cieľom dosiahnuť ich kompromisné znenie:
• spoločný cieľ EÚ do roku 2030 recyklovať 65 % komunálnych odpadov,
• spoločný cieľ EÚ do roku 2030 recyklovať 75 % odpadov z obalov,
• záväzný cieľ do roku 2030 obmedziť skládkovanie na maximálne 10 % všetkého odpadu,
• zákaz skládkovania oddelene zbieraných zložiek odpadu,
• podporu hospodárskych nástrojov na odklon od skládkovania,
• zjednodušené a lepšie vymedzenie pojmov a harmonizovanie metódy výpočtov miery recyklácie v
rámci EÚ,
• konkrétne opatrenia na podporu opätovného používania a priemyselnej symbiózy, kde sa vedľajšie
produkty jedného odvetvia stávajú surovinou iného,
• hospodárske stimuly pre výrobcov, aby na trh uvádzali environmentálne vhodnejšie výrobky, a aby
podporovali systémy zhodnocovania a recyklácie (napr. obalov, batérií, elektroniky, vozidiel).
Strategické dokumenty OSN a ďalších medzinárodných organizácií
 Parížska klimatická dohoda (OSN, 2015).
 Habitat III.
Národné dokumenty
 Operačný program – Kvalita životného prostredia 2014 – 2020 (MŽP, 2014).
 Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja (MŽP, 2001).
 Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2014-2018 ( (MŽP, 2014).



Zelenšie Slovensko – Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (MŽP

SR, 2019)



Východiská implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj (Vláda SR, 2016).



Nízkouhlíková stratégia do roku 2030, s výhľadom do roku 2050 a jej aktualizácia (MŽP, 2018).
Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy - aktualizácia (MŽP, 2017).
Aktualizovaná národná stratégia ochrany biodiverzity do roku 2020 (MŽP, 2014).
Akčný plán pre implementáciu opatrení vyplývajúcich z aktualizovanej Národnej stratégie ochrany
biodiverzity do roku 2020 (MŽP, 2014).
Stratégia pre redukciu látok PM10 (Vláda SR, 2013).
Stratégia protipovodňovej ochrany do roku 2020 (MŽP, 2013).
Návrh orientácie, zásad a priorít vodohospodárskej politiky SR do roku 2027 (MŽP, 2015)
Program rozvoja vidieka SR na programovacie obdobie 2014 – 2020 (MPaRV, 2014) – tu je
začlenená aj problematika lesníctva (schválený Európskou komisiou dňa 13.02.2015).
Akčný plán rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2014 – 2020 (MPaRV, 2014).



Národný akčný plán pre energiu z obnoviteľných zdrojov (MHaV, 2010).
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Aktualizácia koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov Slovenskej
republiky do roku 2030 (MŽP, 2015).
Stratégia energetickej bezpečnosti Slovenskej republiky (MH, 2008).
Stratégia vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie (MH, 2007).
Plány manažmentu správnych území povodia Dunaja a Visly, Plány manažmentu jednotlivých
čiastkových povodí (MŽP, 2015).

IV. Základné údaje o predpokladaných vplyvov strategického
dokumentu vrátane zdravia
IV. 1. Pravdepodobne významné environmentálne vplyvy na životné prostredie a vplyvy na zdravie
(primárne, sekundárne, kumulatívne, synergické, krátkodobé, strednodobé, dlhodobé, trvalé,
dočasné, pozitívne aj negatívne).
Pravdepodobne významné environmentálne vplyvy boli analyzované v rámci 4 integrovaných
rozvojových programov v štruktúre jednotlivých prioritných krokov a intervencií realizovaných
prostredníctvom jednotlivých aktivít Táto štruktúra umožňuje poskytnúť základný obraz
o očakávaných vplyvov zodpovedajúci miere presnosti výpovedí Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do
roku 2030 ako zastrešujúcej stratégie, ktorá sa následne premietne do rezortných stratégií
a implementačných dokumentov, ktoré budú predmetom strategického environmentálneho
hodnotenia. Preto kľúčové je posúdenie kumulatívnych a synergických vplyvov v rámci integrovaných
rozvojových programov. Tieto samotné budujú na integrácii a efektoch spolupôsobenia celej škály
aktivít napĺňajúcich jednotlivé prioritné kroky, ktoré by mali byť zárukou dosiahnutia definovaných
cieľov.
Ciele a priority sú odvodené od cieľov a priorít Agendy 2030 a reprezentujú ambíciu Slovenska naplniť
ciele tejto Agendy s reflexiou špecifík SR. Ciele sa viažu na priority postavené na základe odborných
analytických podkladov a širokého participatívneho procesu. Sú ambiciózne a ich dosiahnutie sa javí
ako nevyhnutný predpoklad pre zabezpečenie udržateľnosti vo všetkých troch jej pilieroch –
environmentálnom, sociálnom aj ekonomickom vo vzájomných súvislostiach. Problémy identifikované
v posudzovanom dokumente poukazujú na závažnosť situácie, ktorú prostredníctvom intervencií Vízia
a stratégia rieši. Za kľúčovo novú kvalitu dokumentu je možno považovať jeho komplexnosť
a integrovaný prístup smerujúci k nadrezortnému a medzirezortnému prístupu k riešeniu tak
environmentálnych ako aj sociálnych a ekonomických výziev a problémov. Dokument má ambíciu
v tomto smere pôsobiť aj voči rezortným stratégiám, čo sa doteraz len vo veľmi malej miere darilo.
4 integrované rozvojové programy prinášajú logický systém tvorený ochranou a tvorbou zdrojov, ich
udržateľným využívaním v ekonomike smerujúcej ku kvalite života občanov vo všetkých regiónoch
Slovenska za ich aktívnej účasti na spravovaní vecí verejných a napĺňaní Vízie a stratégie.
Jednotlivé rozvojové programy, ich prioritné kroky a aktivity je možné posúdiť nasledovne:
IV.1.1. Pravdepodobne významné environmentálne vplyvy na životné prostredie a vplyvy na
zdravie v oblasti integrovaného rozvojového programu I : Ochrana a rozvoj prírodných,
ľudských a kultúrnych zdrojov
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Cieľom integrovaného rozvojového programu I. je ochrana a udržateľný rozvoj prírodných a ľudských
zdrojov, ako aj kultúrneho potenciálu, tak aby boli zachované pre ďalšie generácie a mohli byť využívané na ďalší rozvoj spoločnosti.
Prioritný krok: 1. Ochrana a udržateľnosť využívania prírodných zdrojov, pri zohľadnení zmeny klímy
Intervencia: Významné zníženie zaťaženia životného prostredia znečisťujúcimi látkami
Aktivity
























Zadefinovanie znižovania emisií skleníkových plynov, znečistenia životného prostredia a
zamedzenia degradácie strategických prírodných zdrojov, ako sú voda, lesy a pôda, ako
nadradeného verejného záujmu;
Vytvorenie dostatočných kapacít a posilnením kompetencií zodpovedných orgánov na kontrolu
plnenia tohto verejného záujmu;
Prijatie opatrení, ktorými sa posilní kompetencia a dosiahne lepšia vymožiteľnosť práva
v oblasti životného prostredia;
Zavedenie záväzných kritérií udržateľnosti pre všetky obnoviteľné zdroje energie tak, aby ich
pozitívny vplyv na klímu, kvalitu životného prostredia a zdravie obyvateľov bol čo najväčší,
vytvorením účinného systému kontroly dodržiavania týchto kritérií;
Vyradenie uhoľných palív z energetického mixu Slovenska a utlmením domácej ťažby uhlia
a výroby energie z uhlia do roku 2023 a zastavením investícií verejných zdrojov na rozvoj a
údržbu infraštruktúry ťažby uhlia;
Podpora udržateľného využitia nerastného bohatstva vrátane spracovania už vyťaženého
materiálu a odpadu, z ktorého je možné súčasnými environmentálne prijateľnými
technológiami a procesmi opätovne získavať použiteľné suroviny;
Zahrnutie uhlíkovej intenzity životného cyklu do hodnotenia ich vplyvov na životné prostredie
v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z.;
Nastavenie systémových opatrení pre rozšírenie využitia najlepších dostupných techník (BAT);
Prijatie opatrení na zníženie emisií v doprave vrátane zavedenia motivačného systému
poplatkov za znečisťovanie ovzdušia, ktorý podporí vytvorenie nízkoemisných zón v mestách
a využívanie nízkoemisných dopravných módov;
Podpora modernizácie a výmeny lokálnych zdrojov vykurovania za nízkoemisné;
Vytvorenie a implementácia uceleného plánu integrovaného riadenia povodí, ktorého
predmetom bude aj prevencia riešenia následkov povodní a sucha a ktorý bude reagovať na
výzvy v súvislosti so zmenou klímy;
Obnova pozdĺžnej kontinuity vodných tokov vo všetkých úsekoch s najvyššou prioritou
realizácie;
Zohľadnenie nákladov za vodohospodárske služby v cene vody vrátane nákladov na zachovanie
jej dostupnosti a ochranu životného prostredia;
Využitie inovatívnych, prírode blízkych technológií a postupov pre efektívne zabezpečenie
podstatného zvýšenia podielu odvádzaných a čistených komunálnych odpadových vôd
za súčasného zohľadnenia sociálneho princípu;
Spracovanie a implementácia uceleného plánu obmedzenia biocídov a používania chemikálií v
súlade s európskou legislatívou, do roku 2020;
Odstránenie všetkých environmentálnych záťaží s najvyššou prioritou riešenia, s uplatnením
princípu znečisťovateľ platí;
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Optimalizácia rozdelenia kompetencií orgánov štátnej správy zodpovedných za oblasť ochrany
a tvorby životného prostredia.
Posúdenie

Prioritný krok reaguje na vysoko aktuálnu tematiku, ktorou je ochrana a udržateľnosť využívania
prírodných zdrojov s ohľadom na možné dopady klimatickej zmeny. Kľúčovým krokom je intervencia
zameraná na zníženie zaťaženia životného prostredia znečisťujúcimi látkami. Podľa aktualizovanej
Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy (2018) ohrozuje
územie Slovenska rast priemernej ročnej teploty vzduchu, priestorovo rozdielny trend ročných
úhrnov atmosférických zrážok, pokles relatívnej vlhkosti vzduchu, pokles všetkých charakteristík
snehovej pokrývky, vzrast potenciálneho výparu a pokles vlhkosti pôdy a zmeny v premenlivosti
klímy. Medzi najzraniteľnejšie oblasti v podmienkach Slovenskej republiky patrí vodné
hospodárstvo, lesníctvo, sídelné prostredie a poľnohospodárstvo, teda oblasti, v ktorých sú
definované mnohé prírodné zdroje.
Poľnohospodárske a lesohospodárske aktivity, ako aj vodohospodárske činnosti sú intenzívne,
realizujú sa počas celého roka na rozsiahlych plochách. Zaužívané opatrenia v súčasnosti predstavujú
významný zásah do prírodných ekosystémov a majú výrazný dopad na kvalitu životného prostredia.
Racionálnou ochranou a poznatkovým manažmentom týchto sektorov ako aj zlepšením ich
odolnosti voči dopadom klimatickej zmeny je možné nielen čeliť negatívnym dôsledkom zmeny
klímy, ale zároveň prispieť aj k zvýšeniu kvality životného prostredia. Prírodné zdroje (pôda, lesy)
úzko korelujúce so záujmami poľnohospodárstva a lesníctva, ktoré sú priamo závislé od dostupnosti
vody sú úzko prepojené s vodným hospodárstvom, a teda aj ďalšími prírodnými zdrojmi,
reprezentovanými zásobami podzemnej a povrchovej vody. V blízkej budúcnosti je jedným z
najhmatateľnejších dôsledkov zmeny klímy práve dostupnosť alebo nedostupnosť vody. Voda bola
doteraz vnímaná skôr ako riziko, ale už v súčasnosti je zrejmé, že ide o zásadnú strategickú surovinu
a bohatstvo každého národa. Z tohto hľadiska sú aktivity smerujúce k dlhodobému udržiavaniu
dobrej kvality vody prioritné. Rovnako trend nevhodného spôsobu využívania pôdy vrátane
selektívnej priorizácie užívania poľnohospodárskej pôdy a jej znečisťovanie ako aj manažment
lesných porastov zahŕňajúci disharmóniu medzi záujmami ochrany prírody a hospodárskymi
aktivitami reprezentuje oblasť, ktorú je nutné riešiť vo víziách národnej stratégie regionálneho a
územného rozvoja Slovenska. Kritickými zdrojmi sú aj nerastné suroviny, ktorých potenciál nie je
využívaný na úrovni inovatívne a znalostne sa orientujúcej spoločnosti.
Navrhnuté aktivity v tomto prioritnom kroku sú cielené na: znižovanie emisií skleníkových plynov,
zníženie znečistenia životného prostredia a zamedzenie degradácie strategických prírodných zdrojov
a vytvorenie adekvátnych kapacít na kontrolu plnenia týchto záväzkov; zavedenie záväzných kritérií
udržateľnosti pre všetky obnoviteľné zdroje energie; vyradenie uhoľných palív z energetického
systému Slovenska; zahrnutie uhlíkovej intenzity životného cyklu do hodnotenia ich vplyvov na
životné prostredie; nastavenie systémových opatrení pre rozšírenie využitia najlepších dostupných
techník (BAT); zníženie emisií v doprave; modernizáciu lokálnych zdrojov vykurovania za
nízkoemisné; vytvorenie a implementácie plánu integrovaného riadenia povodí zahŕňajúceho aj
výzvy v súvislosti so zmenou klímy (prevencia riešenia následkov povodní a sucha); obnovu pozdĺžnej
kontinuity vodných tokov; zohľadnenie nákladov za vodohospodárske služby v cene vody vrátane
nákladov na zachovanie jej dostupnosti a ochranu životného prostredia; využitie inovatívnych,
prírode blízkych technológií pre efektívne zabezpečenie podstatného zvýšenia podielu odvádzaných
a čistených komunálnych odpadových vôd; spracovanie a implementáciu uceleného plánu
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obmedzenia biocídov a používania chemikálií v súlade s európskou legislatívou; odstránenie
všetkých environmentálnych záťaží s najvyššou prioritou riešenia; optimalizáciu rozdelenia
kompetencií orgánov štátnej správy zodpovedných za oblasť ochrany a tvorby životného prostredia
a v neposlednom rade na dosiahnutie lepšej vymožiteľnosti práva v oblasti životného prostredia.
Tieto aktivity možno hodnotiť vo vzťahu k ich dopadom na životné prostredie ako prospešné
vzhľadom na skutočnosť, že sú priamo, či nepriamo orientované na efektívnejšie využívanie
prírodných zdrojov, vrátane neobnoviteľných zdrojov, sú naviazané na inovatívne (znižujúce
energetickú a zdrojovú náročnosť) výrobné a distribučné cykly v hospodárstve a podporujú zároveň
inovácie v oblasti životného prostredia.
Pozitívny trend využívania obnoviteľných zdrojov energie je potrebné cieliť racionálne a systémovo,
vrátane vytvorenia dlhodobej nadväzujúcej podpory motivačných systémov, ktorá bude korelovať
so záujmami znalostného environmentálneho manažmentu. Kľúčové je vytvorenie mechanizmov
pre dlhodobý a systematický prístup k efektívnemu využívaniu obnoviteľných zdrojov. Podstatná by
mala racionálna regulácia využívania rôznych zdrojov (bez priority krátkodobého zisku), ktorých
efektivita bude kumulatívne vyhodnocovaná najmä z hľadiska posilnenia kvality životného
prostredia, z hľadiska racionálneho využívania krajiny a aj z ekonomického aspektu. Zároveň je
nutné, aby neoddeliteľnou súčasťou takýchto mechanizmov bola aj kontrola dodržiavania pravidiel
a kritérií.
Z pohľadu podpory udržateľného využitia nerastného bohatstva vrátane spracovania už vyťaženého
materiálu a odpadu je potrebné pristupovať pri projektoch a činnostiach súvisiacich s týmito
aktivitami v rámci posudzovania vplyvov činností na životné prostredie a zdravie obyvateľstva s
vysokou zodpovednosťou, nepriorizovať individuálne záujmy neodbornej verejnosti, ale naopak,
posudzovať činnosti synergicky, a to aj na úrovni očakávaných dlhodobých dopadov vyjadrených
okrem ukazovateľov kvality životného prostredia aj prostredníctvom ekonomických ukazovateľov.
Nevyhnutnou súčasťou aktivity je edukácia obyvateľstva v oblasti udržateľného využívania
nerastných zdrojov a aj materiálu, ktorý je v súčasnosti klasifikovaný ako odpad po ťažbe.
Z viacerých hľadísk je v tejto súvislosti potrebné novelizovať zákon o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie.
Kľúčovou je tiež otázka zvýšenia úrovne kvality rezortných informačných systémov súvisiacich so
zložkami životného prostredia. Efektívnym plnením aktivít bude možné získať množstvo
relevantných dát, ktorých premietnutím do rezortných informačných systémov a interpretáciou
údajov bude možné vytvoriť dobrú informačnú bázu pre obyvateľstvo o kvalite životného prostredia,
informácie o trendoch, ako Slovensko postupuje v rámci regionálneho rozvoja v oblasti zvyšovania
kvality životného prostredia, resp. ako postupuje v znižovaní znečistenia prostredia a pod. Cieľom
by však malo byť aj zvýšenie dostupnosti občanov k relevantným údajom o kvalite životného
prostredia v súvislosti s prepojením informácií o zdraví obyvateľstva Slovenska. V tejto súvislosti je
žiaduce zvýšiť počet staníc, ktoré umožňujú meranie hodnôt ukazovateľov kvality stavu životného
prostredia a posilniť kapacity na spracovávanie dát a interpretáciu údajov.
Plnenie aktivít týkajúcich sa nastavenia systémových opatrení pre rozšírenie využitia najlepších
dostupných techník (BAT) ako aj využitia inovatívnych, prírode blízkych technológií a postupov pre
efektívne zabezpečenie podstatného zvýšenia podielu odvádzaných a čistených komunálnych
odpadových vôd je realizovateľné, v praxi je však potrebné zásadným spôsobom zvýšiť
informovanosť obyvateľstva, edukovať a motivovať koncových užívateľov, aby vedeli agregovať
základné informácie o kvalite životného prostredia a ľudskom zdraví tak, aby ich premietali do
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činností, ktorými môžu ovplyvniť kvalitu životného prostredia a svoje zdravie. V rámci podnikateľskej
sféry je potrebné motivovať výrobcov (tvorba špeciálnych motivačných programov), aby zavádzali
najlepšie dostupné techniky v praxi, a to s ohľadom na možné dopady zmeny klímy. Je potrebné
zvrátiť nežiaduci trend dlhodobej absencie systémovej a kvalitnej edukácie v oblasti životného
prostredia na všetkých stupňoch vzdelávania (základné, stredné a vysoké školy). Absencia
celoživotného vzdelávania v oblasti kvality životného prostredia vrátane poskytovania informácii
o dopade kvality potravín na zdravotný stav obyvateľstva podporená infantilizáciou spoločnosti
vytvára podmienky pre regresiu vedomostnej spoločnosti. Slovensko dosahuje nelichotivé prvé
priečky v mnohých zdravotníckych ukazovateľoch (napr. karcinóm hrubého čreva – Slovensko je
v globálnom svetovom rebríčku na druhom mieste), z ktorých mnohé sú o. i. priamymi dôsledkami
konzumácie nekvalitných potravín.
Aktivity súvisiace s prijatím opatrení na zníženie emisií v doprave sú zásadné. Bude potrebné
posilnenie zavádzania motivačných systémov na znižovanie znečisťovanie ovzdušia z dopravy, najmä
v sídlach. V dopravne predimenzovaných sídlach bude nutné vytvoriť nízkoemisné zóny a začleniť
tieto zóny do územnoplánovacích dokumentácií vrátane limitácie aktivít v daných územiach.
V súvislosti s implementáciou adaptačných opatrení voči dopadom zmeny klímy je žiaduce riešiť
nízkoemisné zóny v súlade s opatreniami zelenej infraštruktúry. Problematická je v sídlach dlhodobo
otázka statickej dopravy, ktorej riešenie je potrebné prepojiť s motivačnými systémami. V rámci
územného rozvoja do r. 2030 je žiaduce plánovať statickú dopravu vyššej kategórie, minimálne sa
zamerať na elektromobily, ktorých príspevok k zníženiu znečisťovanie ovzdušia je zrejmý a riešiť aj
statickú dopravu autonómnych áut. V rámci územného rozvoja je potrebné počítať s postupnou
penetráciou autonómnych automobilov, s ktorými sa bude spájať služba zdieľania týchto áut, čo
bude mať zásadný dopad na dopravu, najmä v sídelnom prostredí.
Aktivity spojené s modernizáciou lokálnych zdrojov vykurovania, návrh za ich výmenu za
nízkoemisné patria k veľmi žiaducim postupom. Prekážkou je nízka vedomostná úroveň
obyvateľstva v danej oblasti. V súčasnosti sú v lokálnych kúreniskách spaľované rizikové materiály
emitujúce do ovzdušia škodlivé látky. V tomto zmysle je potrebná zásadná podpora osvety
a vzdelávania v oblasti škodlivého spaľovania nevhodných materiálov v lokálnych kúreniskách
a edukácia v oblasti dopadov kvality životného prostredia na zdravie obyvateľstva.
Dôležité je prepojenie aktivít rezortných koncepcií a jednoznačná determinácia kompetencií
a úrovní vzájomnej koordinácie a spolupráce v rámci zainteresovaných rezortov. K dôležitým
rezortným koncepciám patria: Akčný plán energetickej efektívnosti, Vodný plán SR, Stratégia
adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, Adaptačný akčný plán SR –
implementačný dokument adaptačnej stratégie a i koncepcie, ktoré majú súvis s tematikou zmeny
klímy. Potrebné je vytvoriť kvalitné podmienky pre implementáciu ďalších koncepčných plánov
do praxe (napr. plán integrovaného riadenia povodí), teda plánov, do ktorých je nutné zapracovať
aktuálne trendy riešenia následkov povodní a sucha ako dôsledku zmeny klímy. Vzhľadom na to, že
voda reprezentuje strategickú surovinu a je dôležitým zdrojom, je žiaduce aktualizovať koncepčné
materiály majúce dosah na vodohospodárske v zmysle riešenia dopadov klimatickej zmeny.
Aktivity odporúčajúce odstránenie všetkých environmentálnych záťaží s najvyššou prioritou
riešenia, s uplatnením princípu znečisťovateľ platí sú stále aktuálne a vysoko žiaduce. Rezort
životného prostredia už realizoval mnoho pozitívnych krokov, environmentálne záťaže sú
zmapované a monitorované, je vytvorený informačný systém environmentálnych záťaží, v ktorom
sú údaje aktualizované a na základe údajov je možné sledovať vývoj kvality vybraných zložiek
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životného prostredia a plánovať sanačné aktivity. Zásadným problémom pri plnení aktivít sú
finančné zdroje, preto na plnenie cieľov bude potrebné identifikovať možnosti získania finančných
zdrojov na realizáciu systematického odstránenia všetkých environmentálnych záťaží.
Problémom v plnení aktivity optimalizácie rozdelenia kompetencií orgánov štátnej správy
zodpovedných za oblasť ochrany a tvorby životného prostredia je dlhodobo pretrvávajúci silný
rezortizmus. Je nutné zvýšiť koordináciu a efektivitu prác najmä medzi rezortmi životného
prostredia, pôdohospodárstva, dopravy, výstavy a územného rozvoja a vykonať dôsledné
jednoznačné rozdelenie kompetencií v oblasti starostlivosti o životné prostredie.

Intervencia: Zlepšenie adaptability ľudských sídiel a krajiny na nepriaznivé dôsledky zmeny
klímy
Aktivity









Definovanie pripravenosti krajiny a sídel na Slovensku na dôsledky zmeny klímy, ako
nadradeného verejného záujmu v územnom plánovaní, pôdohospodárstve a starostlivosti o
krajinu;
Nastavenie inštitucionálneho rámca a koordinačných mechanizmov účinnej implementácie
adaptačných opatrení na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach, vrátane zlepšenia
informovanosti a implementáciou adaptačných stratégii s jasne stanovenými opatreniami a
vyčlenenými dostatočnými finančnými prostriedkami pre jednotlivé strategicko-plánovacie
regióny;
Integrácia adaptačných opatrení do odvetvových politík, stratégií a zákonov;
Preferencie prírode blízkych adaptačných opatrení pred sivou infraštruktúrou v stratégiách
rozvoja všetkých druhov verejnej infraštruktúry;
Premietnutia adaptačných stratégií do strategických dokumentov rozvoja a vykonávacích
predpisov územných samospráv;
Vytvorenie motivačných nástrojov pre aktívnu účasť podnikateľského sektora a občianskej
spoločnosti pri definovaní, realizácii a hodnotení efektívnosti adaptačných opatrení.
Posúdenie

Dopady zmeny klímy ohrozujú sídla a krajinu, dotýkajú sa ľudských, infraštruktúrnych a prírodných
systémov a zároveň ovplyvňujú rozvojové neinvestičné a investičné zámery. Integrácia nadmernej
urbanizácie a prejavov zmeny klímy vytvára podmienky pre bezprecedentné ohrozovanie kvality
života obyvateľov ako aj ekonomický a sociálny rozvoj. Vysoká koncentrácia ľudí, infraštruktúry,
priemyslu a služieb zvyšuje zraniteľnosť sídiel na zmenu klímy. Mestá sú primárne výrazne
ovplyvnené fyzickogeografickými vlastnosťami krajiny (teplotné pásma, nadmorská výška, reliéf a i.),
ktoré určujú ich energetickú potrebu a mieru hrozieb vyplývajúcu z možných klimatických javov.
Preto je potrebné prostredníctvom stratégii a politík, a najmä plnením zadefinovaných cieľov
ovplyvňovať aj sekundárne faktory v prospech pozitívneho regionálneho a územného rozvoja. Podľa
charakteristík zložiek životného prostredia a očakávaných dopadov zmeny klímy by väčšina miest na
Slovensku mala klásť dôraz na adaptáciu súvisiacu s vlnami horúčav, záplavami, búrkami, nárastom
priemerných teplôt, so suchom či adaptáciu na extrémne prejavy rôznych klimatických javov a ich
rýchle zmeny v krátkom čase. Cieľom by malo byť zvýšenie odolnosti sídiel a krajiny voči uvedeným
dopadom. Očakávanými benefitmi sú: zlepšenie podmienok na život v sídlach, lepšia ochrana zdravia
obyvateľov sídiel, zníženie náchylnosti ekonomických aktivít na prerušenie (napr. dôsledky
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extrémnych klimatických javov, havarijné situácie v dôsledku dopadov zmeny klímy a pod.), zníženie
škôd na verejnom majetku a pod. Vyššia odolnosť sídiel a krajiny voči dopadom zmeny klímy sa tak
stane nielen výhodou pre obyvateľov, ale zvýši sa tak aj atraktivita jednotlivých území pre
investorov.
Prepojenie územného rozvoja a adaptácie na zmenu klímy na úrovni sídiel je viac dimenzionálny
proces vyžadujúci si silnú politickú podporu, sústredenú procesnú a špecializovanú expertízu,
spoločné úsilie zainteresovaných subjektov, finančné zdroje a v neposlednom rade podporu
verejnosti. Prioritný krok je reakciou na akútnu potrebu zlepšenia stavu adaptability sídiel a krajiny
na dopady klimatickej zmeny.
Navrhnuté aktivity v tomto prioritnom kroku sledujú nasledovné ciele: pripravenosť krajiny a sídel
na Slovensku na dôsledky zmeny klímy; nastavenia inštitucionálneho rámca a koordinačných
mechanizmov účinnej implementácie adaptačných opatrení na všetkých úrovniach a vo všetkých
oblastiach; integrácia adaptačných opatrení do odvetvových politík, stratégií a zákonov; preferencia
prírode blízkych adaptačných opatrení pred sivou infraštruktúrou v stratégiách rozvoja všetkých
druhov verejnej infraštruktúry; adaptácie v rámci strategických dokumentov rozvoja a vykonávacích
predpisov územných samospráv; motivačné nástroje pre aktívnu účasť podnikateľského sektora a
občianskej spoločnosti pri definovaní, realizácii a hodnotení efektívnosti adaptačných opatrení.
Exitujú dva principiálne prístupy k zmierňovaniu dopadov zmeny klímy, medzi ktorými sú významné
rozdiely, ale ktorými sa musia sídla zaoberať súčasne a podľa možnosti integrovaným spôsobom.
Prvým z prístupov je mitigácia – teda snaha zabrániť prehlbovaniu zmeny klímy spôsobenej
antropogénnou činnosťou, hlavne znižovaním emisií skleníkových plynov (najmä oxidu uhličitého
a metánu) a zvyšovaním kapacity pohlcovania týchto plynov. Adaptácia je prispôsobenie
života rôznymi konkrétnymi opatreniami podmienkam vyplývajúcich zo zmeny klímy.
Akceptácia rizík klimatickej zmeny do komplexného uvažovania o územnom rozvoji potrebuje
zmenu paradigmy v manažmente regionálneho rozvoja. V zmysle potreby zmeny v riadení
a kompetenciách je potrebné prehodnotiť rozvojové (strategické) plány a posúdiť citlivosť ich cieľov
voči viacnásobnému tlaku (vrátane ekonomických a sociálnych podmienok) očakávaných rizík
vyplývajúcich zo zmeny klímy. Preferovaný by mal byť prístup vyzdvihujúci vzťah medzi záujmami
obyvateľov sídiel a budúcimi zmenami v oblasti klímy v socio-ekonomickom kontexte. Preto je
vhodné adaptácie zapracovať do záväzných dokumentov, predovšetkým do plánov hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obcí, územných plánov a územnoplánovacích podkladov. Aby nezostali plány
adaptácie vo formálnej úrovni, je potrené vypracovať aj implementačné plány zahŕňajúce informácie
o tom, kto je zodpovedný za implementáciu plánu a jeho jednotlivých častí, odkiaľ a ako sa bude
implementácia financovať a časový plán na implementáciu jednotlivých opatrení.
V rámci prípravy adaptácií na dopady klimatickej zmeny je nutné prehodnotenie funkčnosti
informačných tokov, kompetencií a úrovne medziodborovej a medzirezortnej spolupráce, ktorá je
v prípade riešenia dopadov klimatickej zmeny, teda prierezovej tematiky kľúčová. Veľké rezervy sú
v nevyužívaní výsledkov a kapacít výskumných a akademických pracovísk, ktoré participujú na
mnohých tematicky relevantných vedeckých a aplikačných projektoch. Prenos poznatkov z týchto
aktivít do praxe prostredníctvom úzkej spolupráce akademickej sféry so samosprávami je minimálny
až nulový, preferovaný je v tomto smere doposiaľ tretí sektor. Univerzitné pracoviská sú vhodnými
partnermi pre samosprávy ako poradný subjekt pri vypracovávaní akčných plánov adaptácie na
klimatickú zmenu.
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Neoddeliteľnou súčasťou úspešnej implementácie adaptácií do stratégií, plánov a napokon aj do
praxe je budovanie motivačných nástrojov pre rôzne cieľové skupiny občanov, napr. aktívny
podnikateľský sektor, občiansku spoločnosť a pod.

Intervencia: Ochrana prírody, krajinotvorba a zabezpečenie zdravia a stability ekosystémov
Aktivity













Definovanie stability a zdravia ekosystémov a ich zachovania pre ďalšie generácie, ako
nadradeného verejného záujmu vo všetkých sektoroch hospodárstva, najmä v
pôdohospodárstve, vodnom hospodárstve a pri investíciách do infraštruktúry a v rámci
územného rozvoja, vrátane kompenzačných mechanizmov pri uskutočňovaní opatrení vo
verejnom záujme;
Nadradenie záujmov ochrany prírody hospodárskym záujmom v sústave chránených území;
Implementácie integrovaného konceptu ochrany krajiny;
Zvýšenie konektivity ekologicky významných území ich prepájaním koridormi a zmenou
obhospodarovania krajiny;
Obnovenie krajinných prvkov na poľnohospodárskej pôde v procese pozemkových úprav;
Nastavenie pravidiel starostlivosti o nelesnú drevinovú vegetáciu;
Zákaz ťažby dreva v bezzásahových územiach;
Zavedenie systému verejnej a inštitucionálnej kontroly ťažby dreva a jej transparentného
monitoringu do úrovne najmenších lesných hospodárskych celkov;
Uprednostňovanie prírode blízkeho obhospodarovania lesov a zabezpečenia jeho
harmonizácie s inými verejnými záujmami v území;
Zjednodušenie systému chránených území a stupňov ochrany, ktorý umožní prísnejšiu
ochranu a cielenú starostlivosť v súlade s medzinárodnými štandardmi;
Vytvorenie systému a metodiky ohodnocovania ekosystémových služieb ako podkladu pre
hodnotenie investícií a tvorbu politík.
Posúdenie

Zmeny klímy v značnej miere vplývajú nielen na sídla, ľudí, kvalitu života, ale aj na ekosystémy,
ochranu prírody a krajinotvorbu. Na Slovensku sú zaznamenávané čoraz častejšie extrémne hodnoty
rôznych prejavov počasia, menia sa zrážkové modely, v mnohých regiónoch narastá frekvencia
a intenzita klimatických extrémov, napr. vĺn horúčav, výdatných zrážok, ktoré sa striedajú
s obdobiami sucha. Dopady klimatickej zmeny sa z hľadiska antropogénnych vplyvov na krajinu,
ochranu prírody a na ekosystémy pridali k už existujúcim stresorom (napr. zmena vo využívaní pôdy,
kontaminácia zložiek životného prostredia), ktoré majú negatívne dôsledky. Vplyvy klimatickej
zmeny sú hrozbou pre biodiverzitu terestrických a aj hydrických spoločenstiev. V prípade mnohých
živočíšnych a rastlinných druhov dochádza k zmenám v ich životných cykloch, menia sa migrácie
zveri smerom do vyšších nadmorských výšok, invázne druhy rozširujú svoje areály. K exaktne
preukázaným prejavom dopadov zmeny klímy na ekosystémy, biotické spoločenstvá a ochranu
prírody sú nasledovné: zmena priestorového výskytu biotopov, úbytok biotopov, pokles biodiverzity
ekosystémov, migrácia rastlinných a živočíšnych druhov, vymieranie druhov, závažné zmeny v
potravových reťazcoch; invázia exotických druhov rastlín a živočíchov z teplejších klimatických zón
do oblastí s pôvodne chladnejším podnebím; výrazný pokles primárnej produktivity ekosystémov v
reakcii na zvýšený teplotný a vodný stres (v dôsledku vyšších teplôt vzduchu, dlhšie trvajúceho sucha
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a pod.); väčší rozsah lesných požiarov v dôsledku extrémnych prejavov počasia; zhoršujúci sa
zdravotný stav lesných porastov.
Tieto zmeny ovplyvňujú ekosystémové služby a hospodárske odvetvia (najmä poľnohospodárstvo,
lesné hospodárstvo a rybárstvo). Hospodárske náklady spojené s dopadmi klimatickej zmeny tak
môžu dosahovať veľmi vysoké hodnoty.
Navrhnuté aktivity daného prioritného kroku sú orientované najmä na: definovanie stability a
zdravia ekosystémov a ich zachovania pre ďalšie generácie, ako nadradeného verejného záujmu vo
všetkých sektoroch hospodárstva; nadradenie záujmov ochrany prírody nad hospodárskym
záujmom v sústave chránených území; implementáciu integrovaného konceptu ochrany krajiny;
zvýšenie konektivity ekologicky významných území ich prepájaním koridormi a zmenou
obhospodarovania krajiny; obnovenie krajinných prvkov na poľnohospodárskej pôde v procese
pozemkových úprav; nastavenia pravidiel starostlivosti o nelesnú drevinovú vegetáciu; zákaz ťažby
dreva v bezzásahových územiach; zavedenie systému verejnej a inštitucionálnej kontroly ťažby
dreva a jej transparentného monitoringu do úrovne najmenších lesných hospodárskych celkov;
uprednostňovanie prírode blízkeho obhospodarovania lesov a zabezpečenia jeho harmonizácie s
inými verejnými záujmami v území; zjednodušenie systému chránených území a stupňov ochrany,
ktorý umožní prísnejšiu ochranu a cielenú starostlivosť v súlade s medzinárodnými štandardmi;
vytvorenie systému a metodiky ohodnocovania ekosystémových služieb ako podkladu pre
hodnotenie investícií a tvorbu politík.
Aktivita preferujúca zachovanie ekosystémov pre ďalšie generácie, a to v dobrej kvalite a vitalite ako
nadradeného verejného záujmu vo všetkých sektoroch hospodárstva, najmä v pôdohospodárstve,
vodnom hospodárstve a pri investíciách do infraštruktúry v rámci územného rozvoja je nastavená
veľmi dobre, ciele tejto aktivity majú celospoločenský dosah a sú vo verejnom záujme. V kriticky
ohrozených územiach v dôsledku antropogénnych vplyvov je potrebné nadradiť záujmy ochrany
prírody nad hospodárskymi záujmami. Neakceptovaním tohto prístupu hrozí nevratná strata
vzácnych ekosystémov a riziko kritického narušenia ekologických cyklov v širšom kontexte. V tejto
súvislosti je dobre nastavená aktivita, ktorá by mala smerovať k zjednodušeniu systému chránených
území a stupňov ochrany tak, aby to bolo súlade s medzinárodnými štandardmi, ale zároveň
umožnilo prísnejšiu ochranu a cielenú starostlivosť o príslušné územia.
Absencia a kľúčového nástroja územného rozvoja urbanizovanej krajiny, najmä intenzívne
poľnohospodársky využívanej krajiny, ktorým sú projekty pozemkových úprav je z hľadiska
regionálneho rozvoja kritická. Pozemkové úpravy sú v podmienkach Slovenska najzásadnejším
krokom, ktorý je potrebné realizovať v záujme racionálneho územného rozvoja. Vďaka
nadčasovému pochopeniu postavenia procesu pozemkových úprav, ktoré zahŕňa aj ekologické
princípy a ekosystémové prístupy, je možné iba rozšíriť tento nástroj o zapracovanie požiadaviek
vzťahujúcich sa ku krajine a k ekosystémom v súvislosti s predpokladanými dopadmi klimatickej
zmeny. Mnohé z opatrení plánovaných v rámci projektov pozemkových úprav realizovaných
v minulosti boli nadčasové, plnili vodozádržné funkcie, protierózne funkcie, ovplyvňovali dynamiku
vody v krajine, ovplyvňovali pozitívne mikroklímu, dopĺňali sa prvky zelenej infraštruktúry dôležité
pre krajinotvorbu (najmä v poľnohospodárskej krajine), tvorili sa nové biotopy, migračné trasy,
zvýšila sa konektivita ekologicky významných území, prepájali sa existujúce a navrhnuté koridory
a pod. Mnohé z funkcií, ktoré sa očakávajú od aktivít v súvislosti s riešením dopadov klimatickej
zmeny tak boli už v minulosti začaté, ale v dôsledku rôznych príčin boli prerušené a nedokončené.
Z uvedeného dôvodu sú projekty pozemkových úprav zásadným nástrojom, ktorý je potrebné
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obnoviť a realizovať v súčinnosti so samosprávami tak, ako to bolo v minulosti v praxi overené. Tieto
aktivity sú priamo prepojené aj s implementáciou integrovaného konceptu ochrany krajiny. Projekty
pozemkových úprav akceptujú prvky ochrany prírody a limity, ktoré z podstaty ochrany (druhovej
a územnej) vyplývajú. Súčasťou krajinotvorby je starostlivosť o nelesnú drevinovú vegetáciu, ktorá
predstavuje dôležité krajinné prvky v rámci územného systému ekologickej stability krajiny.
V dôsledku zmeny klímy a dlhodobo zanedbanej starostlivosti o krajinnú zeleň (plošnú a líniovú
nelesnú drevinovú vegetácie) je potrebné podporiť aktivity smerujúce k zvýšeniu kvality tohto druhu
zelenej infraštruktúry plniacej v krajine mnoho funkcií.
V lesných porastoch je potrebné vyriešiť otázky zákazu ťažby dreva v bezzásahových územiach
s dôrazom na zachovanie vzácnych ekosystémov a zachovanie stability krajiny. Účinnými aktivitami
sú aj zavedenie systému kontroly ťažby dreva, vrátane transparentného monitoringu do úrovne
najmenších lesných hospodárskych celkov a uprednostňovanie prírode blízkeho obhospodarovania
lesov. Otázka hospodárenia v lesoch (spôsob, rozsah, kompetencie) je zásadná aj z hľadiska zvýšenia
kvalitnej koordinácie prác a medzirezortnej spolupráce. Osobitne je potrebné zdôrazniť význam
udržateľného manažmentu lesných porastov napr. prostredníctvom zavedenie vhodných opatrení
zameraných na zníženie aktuálnych následkov a prevenciu možných následkov prírodných katastrof
(napr. formou výchovy mladých lesných porastov so zámerom zvýšiť stabilitu budúcich
porastov).Tieto opatrenia zvyšujú stabilitu a adaptačnú schopnosť lesa a na plochách zničených
kalamitou funkcie lesa obnovuje, čo prináša benefity nielen v oblasti environmentálnej, ale
i ekonomickej.
V slovenských podmienkach je napriek dlhodobo preferovanej tematike ekosystémových služieb
stále absencia vhodnej a v praxi aplikovateľnej metodiky ohodnocovania ekosystémových služieb
ako podkladu pre hodnotenie investícií a tvorbu politík. Problémom je opätovne silný rezortizmus
a nízka úspešnosť spolupráce medzi rezortmi a odbormi. Preto je táto aktivita veľmi potrebná,
ale vyžaduje zmeny v systéme riadenia.
Žiaduce je zlepšenie súladu politík v rôznych rezortných oblastiach a na rôznych úrovniach riadenia.
Nevyhnuté sú flexibilnejšie adaptabilné prístupy riadenia a kombinácia technických riešení, ekosystémových prístupov a tzv. mäkkých (soft) opatrení. V jednotlivých oblastiach je potrebné zvýšiť znalostnú úroveň týkajúcu sa hodnotenia zraniteľnosti a rizík na rôznych úrovniach (priestor na zásadné
zvýšenie spolupráce samospráv a štátnej správy s univerzitnými a akademickými pracoviskami), ako
aj monitorovania, podávania správ a hodnotenia adaptačných opatrení, nákladov na tieto opatrenia
a hodnotenia ich prínosov, synergii a kompromisov so záujmami rôznych rezortov a sektorov politík.

Prioritný krok: 2. Rozvoj ľudských zdrojov v súlade s európskym pilierom sociálnych práv
Intervencia: Zvýšenie kvality vzdelávania vrátane celoživotného a rozvoj ľudských a materiálnych
kapacít vzdelávacieho systému



Aktivity
Zmena systému a formy vzdelávania na školách so zameraním na rozvíjanie vedomostí
žiakov, ich zručností, kritického myslenia a postojov uplatniteľných v ďalšom živote;

56

Správa o hodnotení strategického dokumentu
Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030

















Naviazanie profilov vysokoškolských pracovísk v regiónoch na potreby trhu práce a dopyt
regionálnej ekonomiky tak, aby plnili svoju úlohu pri budovaní inovatívne založených
regionálnych ekonomík;
Rozšírenie vzdelávania v oblasti kreatívnych činnosti so zameraním na podnikateľské
zručnosti;
Zosúladenie systému kvality vysokoškolského vzdelávania so štandardmi a usmerneniami
na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania s dôrazom
na kľúčové odbory pre sociálne-ekonomický rozvoj;
Prehĺbenie individuálneho prístupu k jednotlivcovi v zmysle inkluzívneho vzdelávania;
Úprava systému riadenia regionálneho školstva prostredníctvom zmien v oblasti
preneseného výkonu štátnej správy v školstve a jej odbornosti;
Zvýšenie flexibility a prístupu k duálnemu vzdelávaniu so zapojením podnikov do
praktického vyučovania;
Reštrukturalizácia predimenzovanej siete vysokých škôl na základe kvality vzdelávania,
kvality výskumu a potrieb spoločnosti;
Zavedenie objektívneho hodnotenia kvality vzdelávania a výskumu na VŠ vo vzťahu
k medzinárodným štandardom;
Nové nastavenie systému riadenia vysokých škôl, modernizácie vysokoškolského sektora,
posilnenia akademickej mobility študentov a zamestnancov vysokých škôl, a vytvorením
podmienok na znižovanie bariér v prístupe na štúdium a obsadenie miest vysokoškolských
učiteľov;
Skvalitnenie vysokoškolskej odbornej prípravy na učiteľské povolanie, posilnenia
kontinuálneho profesijného rozvoja učiteľov a zvýšenia atraktivity učiteľského povolania
prostredníctvom postupného priblíženia sa úrovni platov k priemeru vyspelých krajín OECD;
Zavedenie systému na overovanie kvalifikácií, ktorý umožní uznávanie výsledkov
neformálneho a celoživotného vzdelávania;
Vytvorenie podmienok na zvýšenie mediálnej gramotnosti širokého spektra príjemcov
informácií šírených rôznymi, najmä digitálnymi platformami prostredníctvom formálneho
ako aj celoživotného vzdelávania na zamedzenie pokračujúcej infantilizácie spoločnosti.
Posúdenie

Slovenský vzdelávací systém so štandardizovanými typmi vzdelávacích systémov je nesúrodý. Tento
systém školstva predstavuje jednoštruktúrový model s atypickým odlivom žiakov v priebehu
nižšieho sekundárneho vzdelávania na iné typy škôl. Uvedená atypickosť vzdelávacieho systému a
najmä odliv niektorých žiakov do rôznych typov škôl v priebehu nižšieho sekundárneho vzdelávania
prispieva k jeho celkovej segregácii (odčerpaním talentovaných žiakov resp. žiakov s lepším
sociálnym zázemím) a tiež k štrukturálnemu nesúladu medzi vzdelávaním a dopytom na trhu práce
(odkladaním rozhodnutia o profesionálnej orientácii žiakov a zmenšovaním vstupnej kohorty pre
stredné odborné školstvo).
Dlhodobo systémovo neriešené je postavenie učiteľa ako centrálneho prvku rozvoja systému
výchovy a vzdelávania. Úlohou učiteľa je formovanie mladej generácie ako budúceho faktora
rozvoja Slovenska. Učitelia musia žiakom a študentom vštepovať vedomosti, ale aj hodnotovú
orientáciu, ako postoje, kompetencie a návyky, ktoré im umožnia prosperovať v rýchlo sa meniacich
podmienkach súčasného sveta a v prostredí, ktoré vyžaduje komplexné rozhodovanie. Učiteľ by mal
byť spoločnosťou cenený ako základný faktor rozvoja spoločnosti. Je nutné zlepšiť celkové
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podmienky výkonu učiteľského povolania, pozdvihnúť jeho prestíž a zvýšiť celospoločenský kredit
učiteľov a úctu voči povolaniu učiteľa. Dosiahnutie uvedených cieľov je dlhodobý proces zahŕňajúci
mnoho krokov, akými sú napríklad zvýšenie štandardov prípravy a vzdelávania budúcich pedagógov,
zlepšenie systému ich celoživotného vzdelávania, zvýšenie platového ohodnotenia učiteľov,
zvýšenie autonómie učiteľov vo vzdelávacom procese, kampane na podporu zmeny zmýšľania
slovenskej spoločnosti a zaužívanej praxe vzťahov medzi žiakmi, učiteľmi a rodičmi.
Žiaduce je vytvoriť podmienky pre efektívne fungujúce vysoké školstvo poskytujúce vysokoškolské
vzdelávanie s kvalitou zodpovedajúcou medzinárodným štandardom, dostupné pre všetkých
občanov, ktorí majú o štúdium záujem a preukážu predpoklady na jeho úspešné absolvovanie.
Kvalitné vysoké školy predstavujú jadro výskumného potenciálu Slovenska v oblasti základného
výskumu a v oblasti aplikovaného výskumu a vývoja, sú hybnou silou rozvoja spoločnosti a regiónov.
V rámci aktivít je potrebné preto podporiť ciele sledujúce dostatočne financovanie školstva, kvalitu
a spoločenský rešpekt a odmeňovanie učiteľov, kvalitnú výchovu a vzdelávanie, kvalitu odborného
vzdelávania reagujúceho na aktuálne a očakávané potreby praxe. Školstvo má byť dostupné pre
všetkých, má poskytovať žiakom a študentom základ zdravého životného štýlu.
Navrhnuté aktivity v tomto prioritnom kroku sledujú nasledovné ciele: zmeny systému a formy
vzdelávania na školách so zameraním na rozvíjanie vedomostí žiakov, ich zručností, kritického
myslenia a postojov uplatniteľných v ďalšom živote; naviazanie profilov vysokoškolských pracovísk
v regiónoch na potreby trhu práce a dopyt regionálnej ekonomiky tak, aby plnili svoju úlohu pri
budovaní inovatívne založených regionálnych ekonomík; rozšírenie vzdelávania v oblasti
kreatívnych činnosti so zameraním na podnikateľské zručnosti; zosúladenie systému kvality
vysokoškolského vzdelávania so štandardmi a usmerneniami na zabezpečovanie kvality v
Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania s dôrazom na kľúčové odbory pre sociálneekonomický rozvoj; prehĺbenie individuálneho prístupu k jednotlivcovi v zmysle inkluzívneho
vzdelávania; úprava systému riadenia regionálneho školstva prostredníctvom zmien v oblasti
preneseného výkonu štátnej správy v školstve a jej odbornosti; flexibilnejší prístup k duálnemu
vzdelávaniu so zapojením podnikov do praktického vyučovania; reštrukturalizácia predimenzovanej
siete vysokých škôl na základe kvality vzdelávania, kvality výskumu a potrieb spoločnosti; zavedenie
objektívneho hodnotenia kvality vzdelávania a výskumu na VŠ vo vzťahu k medzinárodným
štandardom; nové nastavenie systému riadenia vysokých škôl, modernizácie vysokoškolského
sektora, posilnenia akademickej mobility študentov a zamestnancov vysokých škôl; skvalitnenie
vysokoškolskej odbornej prípravy na učiteľské povolanie, posilnenia kontinuálneho profesijného
rozvoja učiteľov a zvýšenia atraktivity učiteľského povolania prostredníctvom postupného
priblíženia sa úrovni platov k priemeru vyspelých krajín OECD; zavedenie systému na overovanie
kvalifikácií, ktorý umožní uznávanie výsledkov neformálneho a celoživotného vzdelávania;
vytvorenie podmienok na zvýšenie mediálnej gramotnosti širokého spektra príjemcov informácií
šírených rôznymi, najmä digitálnymi platformami prostredníctvom formálneho ako aj celoživotného
vzdelávania na zamedzenie pokračujúcej infantilizácie spoločnosti.
Otázka zvýšenia kvality vzdelávania má na Slovensku naprieč všetkými stupňami vzdelávania
dlhodobé rezervy. Systém vzdelávania sa dlhodobo javí ako nesystémový a nekoncepčný. Sieť
vysokých škôl je predimenzovaná, je potrebné vytvoriť jej novú štruktúru, pričom rozhodovacím
kritériom pri reštrukturalizácii by mala byť kvalita vzdelávania, výskumu a aj potreby spoločnosti.
Žiaci a študenti nemajú po ukončení štúdia požadované vedomosti a zručnosti, nie je
samozrejmosťou ich samostatná orientácia v problematike, absentuje kritické myslenia a schopnosť
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rozhodovať sa. Žiaduce je nové nastavenie systému riadenia vysokých škôl, modernizácia
vysokoškolského sektora, posilnenie akademickej mobility študentov a zamestnancov vysokých škôl
a výrazné rozšírenie vzdelávacích aktivít v oblasti kreatívnych činnosti so zameraním na
podnikateľské zručnosti.
Otázka podpory aktivít v rámci kroku zvýšenia kvality vzdelávania a rozvoja ľudských a materiálnych
kapacít smerujúca ku skvalitneniu vysokoškolskej odbornej prípravy na učiteľské povolanie, k
posilneniu kontinuálneho profesijného rozvoja učiteľov a zvýšenia atraktivity učiteľského povolania
je viac ako potrebná. Aktivity spojené s úpravou systému riadenia regionálneho školstva
prostredníctvom zmien v oblasti preneseného výkonu štátnej správy v školstve sú tiež veľmi vhodne
nadefinované. Regionálne školstvo má nedostatky vo fungovaní metodického riadenia, ktorým sa
rozumie zjednocovanie spôsobu napĺňania koncepcií a dodržiavania, resp. používania predpisov
vypracovaných ministerstvom školstva. V oblasti siete škôl a školských zariadení je problém s ich
optimalizáciou. Absentuje dohoda pre optimalizáciu siete škôl a školských zariadení. Systém
financovania škôl v rámci prenesených kompetencií je nedôsledný, čo predstavuje základnú
prekážku na riešenie viacerých problémov regionálneho školstva. Súčasný systém si vôbec nekladie
otázku, či finančné prostriedky poskytované školám postačujú na krytie ich aktivít. Z uvedeného
priamo vyplýva, že systém financovania prenesených kompetencií v tejto oblasti nie je dôsledný.
Súčasný trend vzdelávania prispieva k odchodu vedomostne zdatných študentov a aj absolventov
štúdií do zahraničia. Čiastočne to súvisí aj so slabou naviazanosťou profilov vysokoškolských
pracovísk v regiónoch na potreby trhu práce a dopyt regionálnej ekonomiky.
Dôležitou aktivitou je doplnenie a zosúladene edukačných tematicky environmentálne
orientovaných postupov so vzdelávacími aktivitami aplikovanými na všetkých stupňoch vzdelávania,
vrátane celoživotného vzdelávania s cieľom rozvíjania vedomostí žiakov, ich zručností, kritického
myslenia a rozhodovania sa. Veľmi dôležitá je aj podpora zlepšenia podmienok na zvýšenie
mediálnej gramotnosti širokého spektra príjemcov informácií prostredníctvom digitálnych
platforiem. Dôraz je potrebné klásť na spôsob selekcie údajových zdrojov, zvýšenie znalostí v oblasti
výberu kvalitných zdrojov informácií a znižovať aj týmto prístupom stupeň infantilizácie spoločnosti.

Intervencia: Stabilizácia ľudských zdrojov v regiónoch, harmonizácia ponuky pracovnej sily s
dopytom trhu práce, prilákanie talentov, systematická práca s talentami








Aktivity
Podpora tvorby pracovných príležitostí s primeraným mzdovým ohodnotením v súlade so
skladbou disponibilnej pracovnej sily a to najmä rozvojom malého a stredného podnikania
v regiónoch;
Podpora prepojenia vzdelávania so žiadaným dopytom trhu práce vrátane celoživotného
vzdelávania, prípravy vzdelávacích programov druhej šance a špeciálnych rekvalifikačných
programov pre ľudí zo znevýhodneného prostredia a marginalizovaných skupín
obyvateľstva;
Reforma školstva, ktorá bude prispôsobená dopytu po schopnosti kritického myslenia, po
nových digitálnych a technických zručnostiach a vedomostiach, s prepojením škôl s praxou
prostredníctvom ďalšieho rozvoja duálneho a celoživotného vzdelávania;
Zlepšenie úrovne primárneho vzdelávania s väčším dôrazom na projektové vyučovanie,
finančné a podnikateľské zručnosti;
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Zlepšenie dostupnosti kvality života ako kľúčového faktora atraktivity pre stabilizáciu
mladých ľudí vo všetkých regiónoch, a to hlavne cenovo dostupného bývania, najmä
nájomného bývania a kvalitnej občianskej vybavenosti vo všetkých obciach, ako aj
dostupnosti vyššej občianskej vybavenosti v regiónoch;
Využitie špecifických zručností profesií v regiónoch ako základu konverzie ich ekonomickej
základne a podpory tvorby pracovných miest s ich využitím (napr. využitie banských
špecialistov pri budovaní tunelov, sklárov v umeleckej sklárskej výrobe a kreatívnom
priemysle a pod.).
Posúdenie

V záujme štátu je stabilizovať obyvateľov tak, aby neboli motivovaní odchádzať do zahraničia, či už
z dôvodu kvalitnejšieho bývania, pestrej ponuky kvalitných služieb, alebo ponuky pracovných
príležitostí s významne vyšším finančným ohodnotením za prácu v porovnaní s domácimi
podmienkami. Štát si musí uvedomiť, že obyvatelia a najmä ekonomicky zdatní obyvatelia
reprezentujú dôležitý ľudský kapitál – pilier spoločnosti. Z tohto hľadiska je preto potrebné, aby sa
štát zameriaval na ponuku aktivít zlepšujúcich pracovné podmienky, podmienky bývania, kultúru
spoločnosti, starostlivosť o zamestnancov, o bývanie a pod.
Navrhnuté aktivity v tomto prioritnom kroku sledujú nasledovné ciele: podpora tvorby pracovných
príležitostí s primeraným mzdovým ohodnotením v súlade so skladbou disponibilnej pracovnej sily
a to najmä rozvojom malého a stredného podnikania v regiónoch; podpora prepojenia vzdelávania
so žiadaným dopytom trhu práce vrátane celoživotného vzdelávania, prípravy vzdelávacích
programov druhej šance/rekvalifikačných programov pre ľudí zo znevýhodneného prostredia
a marginalizovaných skupín obyvateľstva; reforma školstva, ktorá bude prispôsobená dopytu po
schopnosti kritického myslenia, po nových digitálnych a technických zručnostiach a vedomostiach, s
prepojením škôl s praxou prostredníctvom ďalšieho rozvoja duálneho a celoživotného vzdelávania;
zlepšenie úrovne primárneho vzdelávania s väčším dôrazom na projektové vyučovanie, finančné a
podnikateľské zručnosti; zlepšenie dostupnosti kvality života ako kľúčového faktora atraktivity pre
stabilizáciu mladých ľudí vo všetkých regiónoch, a to hlavne cenovo dostupného bývania, najmä
nájomného bývania a kvalitnej občianskej vybavenosti vo všetkých obciach, ako aj dostupnosti
vyššej občianskej vybavenosti v regiónoch; využitie špecifických zručností profesií v regiónoch ako
základu konverzie ich ekonomickej základne a podpory tvorby pracovných miest s ich využitím.
Základnými motivačnými nástrojmi na stabilizáciu ľudských zdrojov v regiónoch sú vytvorenie
podmienok na bývanie a ponuka pracovných možností. Pri tvorbe pracovných príležitostí je kľúčová
harmonizácia ponuky pracovnej sily s dopytom trhu práce v rozsahu dennej dochádzky za prácou,
t.j. nie do veľkých vzdialeností. Tieto motivácie bezprostredne súvisia so zvýšením kvality
vzdelávacieho systému, ktorý by mal byť tak flexibilný, aby dokázal adekvátne odzrkadľovať potreby
praxe. V takto ponúkaných regiónoch je žiaduca reforma regionálneho školstva podporujúca o. i. aj
kritické myslenie, rozvoj digitálnych a technických zručností a vedomostí a vzhľadom na regióny,
ktoré nie sú pod kuratelou veľkých investorov je motivačné rozvíjať primárne vzdelávanie s väčším
dôrazom na projektové vyučovanie, individuálne podnikateľské zručnosti s cieľom rozvoja malého
a stredného podnikania. Osobitným záujmom štátu by malo byť udržiavanie tradičných profesií
v regiónoch ako základu konverzie ekonomickej základne a podpory tvorby pracovných miest
s využitím daných tradičných profesií, ktoré často hraničia so zachovaním prvkov kultúrneho
dedičstva, napr. sklári v umeleckej sklárskej výrobe a kreatívnom priemysle. Dobré nastavenie
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motivačných aktivít môže prilákať do regiónov talentovaných ľudí, ktorí budú svoje schopnosti
rozvíjať v prospech rozvoja spoločnosti.
Strategické aktivity rozvoja ľudských zdrojov by sa mali zamerať na inovácie, rast sektoru služieb
v rôznych odvetviach (napr. oblasť turizmu, logistiky a IKT), sociálne a zdravotnícke služby a budovať
v týchto oblastiach aj systém celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva.
V súčasnosti je mnoho regiónov Slovenska, kde je realizovaná formálna podpora vzdelávania, ktorá
nie je reálne prepojená s dopytom trhu. Týka sa to aj prípravy vzdelávacích programov druhej šance
a špeciálnych rekvalifikačných programov pre ľudí zo znevýhodneného prostredia
a marginalizovaných skupín obyvateľstva.
Atraktivitu marginalizovaných regiónov z hľadiska stabilizácie mladých ľudí môže zdvihnúť
vytvorenie podmienok na rozvoj ekologického obhospodarovania pôdy. Mnohé regióny Slovenska
poskytujú nevyužívanú pôdu (menšie hony), ktorá nie je pre veľkopodnikateľov zaujímavá (napr.
problémom môže byť rozdrobenosť vlastníctva pôdy, problémy so sceľovaním pozemkov, čo súvisí
s potrebou urgentnej realizácie projektov pozemkových úprav). Toto je priestor pre štát, kde môže
motivačnými aktivitami podporiť regionálny rozvoj, vytvoriť pracovné príležitosti v ekologickom
poľnohospodárstve, obhospodarovaním krajiny sa podporí biodiverzita, stabilita krajiny, podporou
postupov ekologického poľnohospodárstva za zvýši domáca produkcia ekologických potravinových
produktov, čo sa v dlhodobom časovom horizonte prejaví na kvalite životného prostredia a kvalite
zdravia obyvateľov, ktorí budú spotrebovávať takto dopestované produkty.
Druhou kľúčovou a veľmi atraktívnou motiváciou stabilizácie rodín a mladých ľudí v regiónoch
Slovenska je lepšia kvalita života, ktorej jedným z mnohých ukazovateľov je kvalita bývania. Ide
hlavne o cenovo dostupné bývanie, v menšej miere nájomné bývanie, atraktívnejšie sú tzv.
stabilizačné byty, prístup ku kvalitnej občianskej vybavenosti na obecnej úrovní a dostupnosť k
vyššej občianskej vybavenosti na úrovni regiónu.

Intervencia: Zlepšenie populačného vývoja prostredníctvom podpory mladých rodín





Aktivity
Zavedenie motivačných nástrojov na podporu zamestnávania, ktoré umožnia flexibilitu pre
rodičov s deťmi do troch rokov;
Vytvorenie sociálnej infraštruktúry pre mladé rodiny pri zabezpečovaní sociálnych služby
v oblasti poskytovania starostlivosti o dieťa do troch rokov;
Rozširovanie možnosti zo strany zamestnávateľov pri starostlivosti o dieťa do troch rokov
na pracovisku;
Rozšírenie práva na rodičovskú dovolenku aj na starých rodičov, čo prispeje k aktívnemu
starnutiu.
Posúdenie

Prognóza populačných trendov na Slovensku do roku 2035 ukazuje, že podiel počtu žien v plodnom
veku a počet narodených detí bude mať klesajúci trend. Počet narodených detí sa do roku 2035
dostane na bezprecedentne nízku úroveň okolo 45 tisíc.
Motivácia mladých rodín mať viac ako jedno dieťa je preto aktivita žiaduca z hľadiska rozvoja celej
spoločnosti, a to aj v nadväznosti na vzdelávací systém, ktorý sa bude tiež musieť vysporiadať s
absolútnymi poklesmi žiakov a študentov.
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Navrhnuté aktivity v tomto prioritnom kroku sledujú nasledovné ciele: implementácia motivačných
nástrojov na podporu zamestnávania, ktoré umožnia flexibilitu pre rodičov s deťmi do troch rokov;
vytvorenie sociálnej infraštruktúry pre mladé rodiny pri zabezpečovaní sociálnych služieb v oblasti
poskytovania starostlivosti o dieťa do troch rokov; rozširovanie možnosti zo strany zamestnávateľov
pri starostlivosti o dieťa do troch rokov na pracovisku; rozšíriť právo na rodičovskú dovolenku aj na
starých rodičov, čo prispeje k aktívnemu starnutiu.
Motivačnými nástrojmi pre zlepšenie populačného vývoja mladých rodín je ich podpora v otázkach
zabezpečenia bývania a v otázkach starostlivosti o deti do troch rokov, v kombinácii s možnosťami
pracovných aktivít rodičov. Z hľadiska atraktivity motivačnej ponuky pre mladé rodiny nie je žiaduce
rozširovať sociálny bytový fond a podporovať výstavbu nájomných bytov. Motivačný prístup
predstavuje ponuka tzv. stabilizačných bytov, ktorých poskytovanie mladým rodinám je potrebné
spojiť s vybudovaním kvalitnej infraštruktúry, služieb, zdravotníckej starostlivosti, vrátane
zdravotníckej starostlivosti detí. Vznik pracovným príležitostí v menej atraktívnych regiónoch,
obnova občianskej vybavenosti a možnosť získať stabilizačné byty v týchto regiónoch, alebo
možnosť rekonštruovať za zvýhodnených podmienok opustené domy sú vhodné motivácie pre
príchod mladých rodín s deťmi. Vytvorením podmienok na osobnostný pracovný rast aj rodinný život
v takýchto regiónoch prispeje k rovnomernejšiemu územnému rozvoju Slovenska. Dôležitou
motiváciou a aktivitou je tiež edukácia v oblasti poľnohospodárskej ekologickej malovýroby.
V marginalizovaných regiónoch sú obvykle dobré podmienky na rozvoj drobného obhospodarovania
pôdy, preto je žiaduce vzdelávať obyvateľov a najmä mladé rodiny, ktoré majú potenciál odovzdávať
informácie a skúsenosti ďalším generáciám, v oblasti produkcie potravinárskych ekovýrobkov.
Edukácia v systéme: ekologické extenzívne poľnohospodárstvo = zdravší životný štýl = kvalitnejšie
potraviny = lepšie zdravie ľudí je veľmi podstatná, pretože kontinuita odovzdávania informácií
a skúseností medzi generáciami v rámci extenzívnej produkcie potravinárskych výrobkov bola
v nedávnej minulosti prerušená. Tento typ aktivít prirodzene inklinuje k vytváraniu komunít, ktorých
kreovanie je v súčasnosti globálnym trendom. Ľudským zdrojom nie je jednotlivec, ale komunita,
teda miestna, sociálna skupina, ktorá je založená na fyzickej blízkosti svojich členov. Základnými
znakmi komunity sú spoločné územie, bezprostredné či sprostredkované sociálne vzťahy medzi
ľuďmi žijúcimi v danom území a pocit pospolitosti, súdržnosti, ktorým sa ľudia stotožňujú
s komunitou. V kontexte posudzovania aktivít pre zlepšenie populačného vývoja prostredníctvom
podpory mladých rodín sú komunity motivačné z hľadiska ekonomických, politických, kultúrnych a
iných činností, ktoré sú pre život spoločnosti a jej členov nevyhnutné.

Prioritný krok: 3. Rozvoj kultúrneho potenciálu a zhodnocovania kultúrneho kapitálu regiónov
Slovenska
Intervencia: Aktívna ochrana a udržateľné využitie kultúrneho dedičstva vrátane kultúrnej krajiny





Aktivity
Zabezpečenie sprístupnenia zdigitalizovaného obsahu kultúrneho dedičstva širokej
verejnosti a podnikateľským subjektom vo viacerých technologických formách;
Modernizácia prezentácie kultúrneho dedičstva s využitím nových technológií a
progresívnych metód marketingu;
Zapojenie miestnych aktérov do komerčného využívania kultúrneho dedičstva a
poskytovania služieb s originalitou genius loci.
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Posúdenie
Hodnota kultúrneho dedičstva je neodmysliteľnou časťou socioekonomického, kultúrneho a
prírodného kapitálu každej krajiny. Okrem hmotného kultúrneho dedičstva, ktoré bolo v uplynulých
rokoch digitalizované a bude sprístupnené širokej verejnosti reprezentujú objekty kultúrneho
dedičstva aj lokality v krajine. Tieto miesta zohrávajú dôležitú úlohu v udržateľnom rozvoji vidieckej
a mestskej kultúrnej krajiny. Veľmi zriedkavo sa tieto objekty kultúrneho dedičstva skladajú výlučne
z prírodných ekosystémov. Obvykle ide o súhrn poloprírodných a kultúrnych ekosystémov, ktorých
rozmanitosť je ovplyvnená manažmentom daného územia v minulosti. Mnohé prírodné a
poloprírodné krajiny sú tvorené rôznymi druhmi kultúrneho dedičstva, vrátane archeologických
pamiatok, historických krajinných prvkov, architektonických prvkov, ale aj hodnôt nehmotnej
povahy ako sú tradície, príbehy a zvyky.
Reflexiu problematiky aktívnej ochrany a udržateľného využitia kultúrneho dedičstva vrátane
kultúrnej krajiny je možné z pohľadu posudzovania vplyvov na životné prostredie hodnotiť
významne pozitívne a oceniť aktivity podporujúce sprístupnenie zdigitalizovaného obsahu
kultúrneho dedičstva širokej verejnosti a podnikateľským subjektom, a to vo viacerých
technologických formách, modernizáciu prezentácie kultúrneho dedičstva s využitím nových
technológií a progresívnych metód marketingu ako aj zapojenie miestnych aktérov do komerčného
využívania kultúrneho dedičstva a poskytovania služieb s originalitou genius loci.
V podmienkach Slovenska je potrebné podporiť aktivity (z úrovne štátu a aj z úrovne samospráv),
ktoré budú zapájať miestnych aktérov do komerčného využívania potenciálu lokalít kultúrneho
dedičstva. Ide často o jedinečné miesta, v ktorých aktéri nemôžu byť existenčne závislí len od
komerčných aktivít využívajúcich genia loci a od služieb poskytovaných návštevníkom lokalít.
Jedným z dôvodov sú obmedzenia vyplývajúce zo samotnej ochrany lokality. Práve týmto skupinám
aktérov je potrebné vytvoriť motivačné podmienky (ekonomického charakteru) a identifikovať
postupy na podporu rozvoja činností v lokalitách kultúrneho dedičstva tak, aby sa zachovali miestne
tradície hospodárskeho aj kultúrneho charakteru a aby zostal zachovaný aj charakteristický vzhľad
krajiny tak, aby bol rozvoj územia v súlade s myšlienkami Európskeho dohovoru o krajine, ktorý sa
zameriava na zachovávanie jedinečností kultúrnej krajiny, čo spadá pod posudzovaný prioritný krok
rozvoja kultúrneho potenciálu a zhodnocovania kultúrneho kapitálu regiónov Slovenska.
V rámci uvedenej intervencie bude vhodné, ak sa k aktivitám pridajú aj také činnosti, ktorými sa
bude sledovať zvýšenie intenzity propagácie a tiež kvalita a spôsob spracovávania osvety
o kultúrnom dedičstve pre rôzne cieľové skupiny.
Intervencia: Ochrana, rozvoj a využitie kultúrneho potenciálu vrátane kreatívneho priemyslu na
celoštátnej, regionálnej a lokálnej úrovni





Aktivity
Plánovanie a využitie zdrojov na vybudovanie kultúrnej infraštruktúry pre ekonomické
zhodnocovanie kreatívnych činností na základe súčasných trendov;
Využitie nových foriem verejno-súkromných partnerstiev v oblasti finančných zdrojov pre
užívanie existujúcej, či budovanie novej infraštruktúry;
Zahrnutie problematiky rozvoja kultúry ako vzácneho verejného statku do integrovaných
stratégií a programov a zvýšenia podielu odbornej verejnosti z oblasti kultúry pri ich
príprave;
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Vytvorenie systému monitoringu a informačných databáz v oblasti kultúry na celoštátnej,
regionálnej a lokálne úrovni, vrátane mapovania kultúrnych hodnôt a aktivít, inštitúcií a
organizácií, aktivít kreatívneho priemyslu;
Zvýšenie adresnosti financovania kultúry na základe odborne určených štandardov kvality;
Koncentrácia zdrojov a nástrojov na zlepšenie účasti verejnosti na kultúrnom živote;
Posilnenie podpory tvorby, výroby, distribúcie kultúrnych statkov a služieb na miestnej,
regionálnej a celoštátnej úrovni;
Podpora partnerstiev medzi sektormi kultúry a kreatívnych odvetví, miestnymi orgánmi,
sociálnymi partnermi a vzdelávaním a odbornou prípravou;
Rozvoj nástrojov motivácie pre dobrovoľnícku prácu subjektov a aktérov v oblasti kultúry,
vrátane cirkevných subjektov.
Posúdenie

Na území Slovenska existuje kultúrny potenciál, ktorý nie je možné jednoznačne vždy identifikovať,
a teda aj oceniť jeho hodnotu a následne premeniť na kultúrny kapitál. Pre regionálnu a lokálnu
kultúru je typický jej prierezový charakter. Na jej zabezpečovaní sa podieľajú tri úrovne verejnej
správy a je potrebné preklenúť úzko rezortný a sektorový prístup. Podstatné je zabezpečenie
podpory kontinuity procesov rozvoja kultúry a komunikácie medzi zainteresovanými subjektmi
s cieľom zlepšenia spolupráce a koordinácie aktivít. Zásadným krokom je odstránenie disparít
v ponuke, infraštruktúre, riadení a využívaní kultúrneho potenciálu a úpadku kultúrneho života,
ktorý je v priamom rozpore s proklamovanou snahou o budovanie vzdelanostnej spoločnosti.
Vzhľadom na nerovnomerné dotovanie kultúry na úrovni regiónov, ale aj na miestnej úrovni nie sú
rovnovážne zabezpečené kultúrne služby a na celom území Slovenska nie je rovnaký prístup ku
kultúre. Kultúrne aktivity v širokom chápaní sú často výsledkom dobrovoľnej činnosti zanietených
jednotlivcov ako systémového riešenia. Veľké disproporcie sú na úrovni okresov aj regiónov.
Aktivity navrhnuté v rámci intervencie ochrany, rozvoja a využitie kultúrneho potenciálu vrátane
kreatívneho priemyslu na celoštátnej, regionálnej a lokálnej úrovni sú cielené na: plánovanie a
využitie zdrojov na vybudovanie kultúrnej infraštruktúry pre ekonomické zhodnocovanie
kreatívnych činností; využitie nových foriem verejno-súkromných partnerstiev v oblasti finančných
zdrojov pre užívanie existujúcej, či budovanie novej infraštruktúry; zahrnutie problematiky rozvoja
kultúry ako vzácneho verejného statku do integrovaných stratégií a programov a zvýšenia podielu
odbornej verejnosti z oblasti kultúry pri ich príprave; vytvorenie systému monitoringu a
informačných databáz v oblasti kultúry na všetkých úrovniach; zvýšenie adresnosti financovania
kultúry na základe odborne určených štandardov kvality; koncentráciu zdrojov a nástrojov na
zlepšenie účasti verejnosti na kultúrnom živote; posilnenie podpory tvorby, výroby, distribúcie
kultúrnych statkov a služieb na všetkých úrovniach; podporu partnerstiev medzi sektormi kultúry a
kreatívnych odvetví, miestnymi orgánmi, sociálnymi partnermi a vzdelávaním a odbornou
prípravou; rozvoj nástrojov motivácie pre dobrovoľnícku prácu subjektov a aktérov v oblasti kultúry,
vrátane cirkevných subjektov.
Aktivity smerujúce ku naplneniu intervencie sú navrhnuté tak, aby boli efektívne využívané zdroje
určené na budovanie kultúrnej infraštruktúry, aby sa otázky rozvoja kultúry integrovali do
príslušných stratégií a programov, aby sa zvýšila adresnosť financovania kultúry a aby boli
podporované partnerstvá medzi sektormi kultúry, kreatívnymi oddeleniami, miestnymi a sociálnymi
partnermi tak, aby bolo možné rozvíjať nástroje motivácie pre aktérov v oblasti kultúry. Dôležitým
aspektom je ekonomizácia kultúrneho potenciálu predovšetkým v rámci kultúrneho cestovného
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ruchu a turizmu vo všeobecnosti, ktorý je, podobne ako kultúra, tiež charakteristický multiplikačným
efektom. V tomto zmysle je kľúčovým krokom plánovanie a využitie zdrojov na vybudovanie
kultúrnej infraštruktúry pre ekonomické zhodnocovanie kreatívnych činností na základe súčasných
trendov a využitie nových foriem verejno-súkromných partnerstiev. Nové poznatky o rozvoji
kultúrneho potenciálu bude možné získať vďaka realizácii navrhnutej aktivity, ktorej cieľom je
vytvorenie systému monitorovania činností v oblasti kultúry na všetkých úrovniach, vrátane
mapovania kultúrnych hodnôt a aktivít, inštitúcií a organizácií, aktivít kreatívneho priemyslu a tvorba
informačných databáz zo získaných údajov. Takto sumarizované výsledky, ktoré bude možné vďaka
spracovaniu vo forme informačného systému aktualizovať a dopĺňať, bude tiež možné včleňovať
do procesu výučby v študijných programoch, orientovaných na riadenie kultúry a turizmu.
Zvýšením edukácie v danej oblasti sa významne prispeje k skvalitneniu, inovovaniu a úspešnému
prieniku poznatkov do spoločenskej praxe.
Intervencia: Podpora rozvoja a efektívneho fungovania kultúrnych inštitúcií, subjektov a aktérov
kultúrneho života








Aktivity
Budovanie efektívneho systému podpory aktivít všetkých subjektov a aktérov v oblasti
kultúry a kreatívnych odvetví v prospech ich systematického rozvoja na základe
rovnocenného prístupu;
Vybudovanie systému metodickej podpory subjektov v regiónoch na základe určených
celoštátnych štandardov a odborne garantovaného metodického vedenia;
Rozšírenie spektra aktérov v oblasti kultúry a kreatívnych odvetví tak, aby zahŕňala aj oblasť
občianskej spoločnosti, verejno-súkromné partnerstvá, mimovládne organizácie a firmy
(špecificky v kontexte prienikov inovácií a kreatívnych odvetví);
Rozvoj nástrojov na budovanie systému profesionálnych národnostných kultúrnych inštitúcií s cieľom uchovávania, tvorby a šírenia kultúrnych hodnôt národnostných menšín.
Posúdenie

Kultúrny potenciál tvorí veľa zložiek. Ide o súhrn kultúrnych hodnôt, javov aj ich jednotlivých zložiek
(celý komplex kultúrneho dedičstva, neinštitucionálna tvorba, organizovaná produkcia organizácií
a inštitúcií poskytujúcich kultúrne služby), ktoré je možné využívať na rôznej úrovni v závislosti od
vstupných podmienok. Všetky súčasti kultúrneho potenciálu je potrebné identifikovať, pomenovať,
klasifikovať a následne vyjadriť hodnotu kultúrneho potenciálu, aby sa premenil na kultúrny kapitál
v kontexte jeho využitia a identifikácie možností jeho podpory pre rozvoj. Na Slovensku nie je
kultúrny potenciál rovnomerne rozmiestnený, čo jeho ponuku značne diferencuje a hodnotu
relativizuje. Využívanie kultúrneho potenciálu je determinované demografickými
a socioekonomickými faktormi, návštevnosťou z radov účastníkov cestovného ruchu aj motivačnými
činiteľmi. Na uspokojovanie kultúrnych potrieb jednotlivcov všetkých sociálnych a iných,
najrôznejšie diverzifikovaných skupín a vrstiev obyvateľstva je potrebné determinovať kultúrne
služby, ktorých cieľom je ponúknuť zmysluplnú alternatívu trávenia voľného času, poskytnúť zábavu,
vzdelávať o vývoji prírody a spoločnosti a vplývať tak na formovanie hodnotových orientácií
a identít, ako aj poskytnúť možnosť sebarealizácie pre aktívnych účastníkov. Vzhľadom na rozdielne
možnosti a schopnosti percepcie kultúrnych služieb je nutné zabezpečiť ich dostupnosť z aspektu
priestorového, ekonomického aj mentálneho. Rozdiely evidentne existujú v urbánnom aj rurálnom
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prostredí. Mestské prostredie kumuluje viaceré zložky kultúrnej ponuky, na vidieku je jej šírka
obmedzená a viac špecificky orientovaná.
Aktivity navrhnuté v rámci intervencie podpory rozvoja a efektívneho fungovania kultúrnych
inštitúcií, subjektov a aktérov kultúrneho života sú vhodne zamerané na: budovanie efektívneho
systému podpory aktivít všetkých subjektov a aktérov v oblasti kultúry a kreatívnych odvetví;
vybudovanie systému metodickej podpory subjektov v regiónoch na základe určených celoštátnych
štandardov a odborne garantovaného metodického vedenia; rozšírenie spektra aktérov v oblasti
kultúry a kreatívnych odvetví tak, aby zahŕňala aj oblasť občianskej spoločnosti, verejno-súkromné
partnerstvá, mimovládne organizácie a firmy; rozvoj nástrojov na budovanie systému
profesionálnych národnostných kultúrnych inštitúcií s cieľom uchovávania, tvorby a šírenia
kultúrnych hodnôt národnostných menšín.
Kultúrne organizácie, inštitúcie a iné ustanovizne predstavujú rôzne subjekty, tzv. kultúrnych
aktérov, ktorí produkujú (tvoria), dokumentujú, zachovávajú, reprodukujú, sprístupňujú
a sprostredkúvajú kultúrne hodnoty. Na aktivizácii kultúrneho života a rozvíjaní kultúrnych hodnôt
sa ale ďalej priamo i nepriamo podieľajú aj ďalšie kultúrno-spoločenské jednotky
inštitucionalizovaného a neinštitucionalizovaného typu, ktoré zdanlivo s kultúrnym potenciálom
nesúvisia – napr. rybárske zväzy, spolky včelárov či poľovníkov, športové kluby a pod. Preto je
potrebné v súlade s jednou s posudzovaných aktivít rozšíriť spektrum aktérov v oblasti kultúry
a kreatívnych odvetví. Kultúrne inštitúcie chápané ako subjekty s vyšším stupňom formálnosti,
s jasne definovanými úlohami, kompetenciami, dlhodobo stálymi činnosťami a výrazným podielom
profesionálnych pracovníkov sú najčastejšími aktérmi kultúrneho života, pre ktoré je určená
podpora v rámci budovania systému metodickej podpory subjektov v regiónoch na základe
určených celoštátnych štandardov a odborne garantovaného metodického vedenia.
Kultúrne organizácie predstavujú menej formálne organizované skupiny ľudí a zdrojov, ktorých
spájajú spoločné záujmy a ciele. Pre ne je určená aktivita tvorby efektívneho systému podpory aktivít
všetkých subjektov a aktérov v oblasti kultúry a kreatívnych odvetví v prospech ich systematického
rozvoja na základe rovnocenného prístupu. Sú to predovšetkým múzeá, galérie, kultúrne centrá,
osvetové strediská, centrá voľného času, knižnice, archívy, divadlá, folklórne, tanečné, hudobné
súbory, divadelné kolektívy, rozličné kluby, spolky, spoločnosti, asociácie a združenia.

Intervencia: Podpora dynamiky rozvoja kreatívnych odvetví







Aktivity
Integrácia podpory kreatívnych odvetví a kapitalizácie kreatívnych činností a talentu do
odvetvových stratégií rozvoja krajiny, vrátane stratégie podpory podnikania, exportu a
internacionalizácie;
Podpora implementácie konceptu klastrov a kreatívnych miest a ich profilácie v rámci
špecializovaných kreatívnych odvetví;
Podpora prepojenia kreatívnych odvetví ako nositeľov atmosféry a výnimočnosti lokalít s
cestovným ruchom, vrátane sietí a sociálnych interakcií;
Tvorba špecifických a alternatívnych foriem financovania kreatívnych odvetví (fondy
rizikového kapitálu pre poskytnutie pôžičiek, kúpu menšinových podielov), vrátane
daňových úľav.
Posúdenie
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Pre využívanie kultúrneho potenciálu Slovenska je nevyhnutným predpokladom zvýšenie
dostupnosti kultúry a kultúrnych služieb, lepšie uplatnenie kultúry vo výchovno-vzdelávacom
procese, pri územnom plánovaní aj v rámci miestneho a regionálneho rozvoja. Kultúrny potenciál
vrátane rozvoja kreatívnych odvetví sa prierezovo dotýka najrôznejších oblastí kultúry: osvetová,
múzejná, galerijná a divadelná činnosť, činnosť v oblasti audiovízie, ochrany pamiatkového fondu
a pod. ako aj iných oblastí so zastúpením kultúry (komunálna politika a ekonomika, strategická
prezentácia lokalít a regiónov, spoločenský život, rekreácia, turizmus a pod.). Z uvedeného je zrejmá
potreba interdisciplinárneho prístupu a jednoznačnej determinácie zásad koordinácie spolupráce
inštitúcií pri realizácii konkrétnych aktivít. Rozmanitosť zainteresovaných subjektov (jednotlivcov,
organizácie, inštitúcie, územné samosprávy, štát, relevantné inštitúcie EÚ) je potrebné čiastočne
kompatibilizovať a zároveň akceptovať existujúce tematické legislatívno-inštitucionálne normy
platné v Slovenskej republike, resp. v Európskej únii.
Aktivity reprezentujúce intervenciu podpory dynamiky rozvoja kreatívnych odvetví zahŕňajú:
integráciu podpory kreatívnych odvetví a kapitalizácie kreatívnych činností a talentu do odvetvových
stratégií rozvoja krajiny, vrátane stratégie podpory podnikania, exportu a internacionalizácie;
implementáciu konceptu klastrov a kreatívnych miest v rámci špecializovaných kreatívnych odvetví;
prepojenie kreatívnych odvetví ako nositeľov atmosféry a výnimočnosti lokalít s cestovným ruchom,
vrátane sietí a sociálnych interakcií; tvorbu špecifických a alternatívnych foriem financovania
kreatívnych odvetví (fondy rizikového kapitálu pre poskytnutie pôžičiek, kúpu menšinových
podielov), vrátane daňových úľav.
IV.1.2. Pravdepodobne významné environmentálne vplyvy na životné prostredie a vplyvy na
zdravie v oblasti integrovaného rozvojového programu II: Inovačné a udržateľné
hospodárstvo
Cieľom Integrovaného rozvojového programu II. je premena hospodárstva SR do roku 2030 na
inovačne orientovanú nízkouhlíkovú obehovú ekonomiku, ktorá bude efektívne zhodnocovať vzdelanie
a dostupné zdroje a bude environmentálne aj sociálne udržateľná a bude odolná proti vonkajším aj
vnútorným nepriaznivým vplyvom.
Už samotným cieľom sa tento program jasne environmentálne profiluje. Nízkoemisná ekonomika
minimalizujúca spotrebu primárnych zdrojov a osobitne prírodných zdrojov je do budúcnosti
predpokladom pre udržateľnosť a konkurencieschopnosť nielen ekonomiky ale aj sociálneho
prostredia. Významná je aj environmentálna dimenzia odolnosti ekonomiky, najmä v kontexte
klimatickej zmeny.
Jednotlivé prioritné kroky a aktivity ich napĺňajúce je možné posúdiť nasledovne:
Prioritný krok : 1. Transformácia ekonomiky na inovačne orientovanú
Intervencia: Vybudovanie infraštruktúry ekonomiky založenej na inováciách
Aktivity

Prepojenie akademického, priemyselného a verejného sektora na podporu ekonomického a
sociálneho rozvoja SR (model triple helix) a jeho interakcií v rámci európskeho výskumného
priestoru (ERA) v národnom inovačnom klastri napojenom na Európsky inštitút pre inovácie a
technológie a domény špecializácie definované v stratégií inteligentnej špecializácie (RIS3);
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Rozvoj regionálnych inovačných klastrov v priemysle a službách so zapojením adekvátne
vybaveného stredného odborného a vysokého školstva tak, aby tieto zabezpečovali nielen výchovu,
ale aj tvorbu a transfer inovácií v napojení na regionálnu ekonomiku;
Formulovanie dlhodobej štátnej vednej a výskumnej politiky, ktorá nastaví motivačne orientovanú
podporu slobodného bádania pre najlepšie excelentné výskumné kolektívy, ale aj spoluprácu
verejného akademického sektora a súkromného sektora v oblasti aplikovaného výskumu a vývoja
orientovaného na udržateľné efektívne využitie prírodných a ľudských zdrojov v regiónoch SR;
Definovanie postavenia univerzít, Slovenskej akadémie vied a ďalších výskumných inštitúcií v
systéme výskumu a vývoja SR;
Vytvorenie transparentného motivačného systému na podporu realizácie výskumu a vývoja firmami
v SR s cieľom zvýšiť podiel súkromného kapitálu na financovaní výskumu a vývoja;
Vytvorenie systému podpory spolupráce slovenských výskumných a vývojových pracovísk verejného
sektora a firiem na špičkovom medzinárodnom inovačne orientovanom výskume vrátane aktívneho
pôsobenia inovačných diplomatov v kľúčových krajinách pre transfer know-how a trh inovácií;
Investičná podpora podnikateľského sektora z verejných zdrojov, ktorá bude viazaná výlučne na
inovačné aktivity, ktoré prinášajú vysokú pridanú hodnotu alebo rozvíjajú výskum a vývoj v SR;
Orientácia existujúcich fondov rizikového kapitálu (venture capital) na oblasti definované stratégiou
inteligentnej špecializácie (RIS3) a Európskym strategickým fórom pre výskumnú infraštruktúru
ESFRI, ktorá sa zameriava na 6 tematických oblastí: energetika, životné prostredie, zdravie a
potraviny, fyzikálne vedy a inžinierstvo, spoločenské a kultúrne inovácie, elektronické infraštruktúry;
Zabezpečenie služieb v strategicko-plánovacích regiónoch, ktoré uspokoja nielen základné potreby,
ale aj vyššie spoločenské nároky subjektov inovačne orientovanej ekonomiky, s dôrazom na mladé
rodiny.
Posúdenie

Táto prioritná oblasť reaguje na nelichotivý stav slovenského hospodárstva v kontexte inovácií.
Z makroekonomického pohľadu meraného úrovňou HDP slovenské hospodárstvo rastom
nezaostáva za ostatnými krajinami EÚ, avšak z pohľadu inovačnej výkonnosti a schopnosti tvoriť,
adaptovať a implementovať inovácie do hospodárskeho cyklu je medzi poslednými (Innovation
Union Scoreboard). Osobitne závažný je fakt zaostávania v oblasti environmentálne orientovaných
inovácií.
Navrhnuté opatrenia a aktivity v tejto prioritnej oblasti cielia na dosiahnutie kvalít ako: zvýšenie
schopnosti ekonomiky, tvoriť, adaptovať a implementovať inovácie, zvýšenie a zefektívnenie
kooperačných väzieb medzi kľúčovými aktérmi hospodárstva vrátane vedy a výskumu, zvyšovanie
výkonnosti, flexibility a pridanej hodnoty priemyslu na Slovensku, viaczdrojová tvorba investičných
zdrojov a ich efektívnejšia alokácia v hospodárstve a v neposlednom rade väzba inovácií na
regionálne ekonomiky budovaných na lokálnych potenciáloch a kapacitách v území. Tieto kvality
možno hodnotiť vo vzťahu k ich dopadom na životné prostredie ako prospešné vzhľadom na
skutočnosť, že priamo, či nepriamo prinášajú:
 efektívnejšie využívanie zdrojov v hospodárstve, vrátane tých neobnoviteľných,
 zefektívňujú výrobné a distribučné cykly v hospodárstve, čo znižuje energetickú, zdrojovú,
ako i dopravno-logistickú náročnosť výroby v priemysle,
 podporu inovačnej schopnosti lokálnych-regionálnych ekonomík, budovaných na miestnych
lokálnych zdrojoch a kapacitách prinášajúca nižšiu potrebu dopravných výkonov pri výrobe
ako i distribúcií tovarov a služieb, čo má vplyv na ochranu zdravia obyvateľov, zníženie
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spotreby palív a tým aj produkcie CO2 a ďalších exhalátov a hluku zaťažujúcich životné
prostredie,
 podporu inovácií do oblastí: životné prostredie, zdravie a potraviny, prostredníctvom
alokácie investičných zdrojov v kontexte Európskeho strategického fóra pre výskumnú
infraštruktúru ESFRI.
Rozvoj inovačných schopností a kapacít zapájajúc všetkých kľúčových aktérov tzv. „triple helix“,
integrovaného do európskeho výskumného priestoru je významný nielen pre zvyšovanie inovačnej
schopnosti hospodárstva, ale aj pre životné prostredie. Avšak, podpora investícií do inovačnej
infraštruktúry bez investícií do infraštruktúry vzdelávania a stabilizácie mladých vzdelaných
pracovníkov v SR nebudú efektívne, a preto je potrebné oceniť orientácia Intervencie aj na
dobudovanie infraštruktúry celého komplexného systému pre vznik, šírenie a využívanie inovácií
efektívnejšie zhodnocujúcich územný kapitál SR. Je však potrebné zdôrazniť, že z hľadiska
environmentálneho i ekonomického je potrebné sa v oveľa väčšej miere koncentrovať na
skvalitnenie a modernizáciu už existujúcej infraštruktúry namiesto budovania novej.
Na druhej strane je potrebné, aby sa pri implementácií Intervencií vedúcich ku vyššej inovačnej
výkonnosti ekonomiky, boli sledované okrem ekonomických a produkčných cieľov aj ciele
environmentálne. Či už prostredníctvom preferencie rozvoja infraštruktúry, v prospech sektorov
ekonomiky, ktoré svojou činnosťou netvoria externality zaťažujúce životné prostredie, ako
i prostredníctvom podpory rozvoja infraštruktúry pre tvorbu a implementáciu inovácií cieliacich na
znižovanie spotreby energií, zdrojov, najmä neobnoviteľných, znižovanie dopravných výkonov pri
výrobe a distribúcii, podporu rozširovania obnoviteľných zdrojov energie v ekonomike, zvyšovanie
recyklácie materiálov a ich opätovné využitie.

Intervencia: Efektívne využitie a adaptácia ľudského kapitálu
Aktivity
Vytvorenie podporného vzdelávacieho systému pre inovačnú ekonomiku prepojeného s
regionálnymi ekonomikami s dôrazom na nastavenie profilácie a kvalitu stredných odborných škôl a
najmä regionálnych vysokoškolských pracovísk tak, aby zabezpečovali výchovu kvalifikovanej
pracovnej sily pre perspektívne potreby inovačne orientovaných regionálnych ekonomík;
Zabezpečenie kreatívne a poznatkovo orientovanej výchovy a vzdelávanie v technických a
prírodovedných odboroch cez všetky úrovne vzdelávania od základného až po celoživotné a vo
všetkých druhoch výchovno-vzdelávacích inštitúcií a aktivít vrátane neformálnych (súťaže, štipendiá
a pod.);
Zabezpečenie koncentrácie kapacít vysokoškolského vzdelávania do dlhodobej štátnej vednej a
výskumnej politiky a do prírodovedných a technických odborov v zmysle stratégie inteligentnej
špecializácie (RIS3). Vzdelávacie programy vysokoškolského štúdia viazať výlučne na preukázanú
vedeckú, výskumnú a vývojovú prácu pracovísk vysokých škôl;
Nastavenie motivačnej schémy, ktorá podporí príchod a zotrvanie kvalitných študentov a mladých
odborníkov na výskumných a vývojových pracoviskách v SR;
Internacionalizácie vysokoškolských a vedeckovýskumných pracovísk a ich otvorenia pre študentov
a pracovníkov zo zahraničia. Súčasťou tejto aktivity bude nezávislý medzinárodný audit kvality VŠ
štúdia.
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Posúdenie
Skvalitnenie a zefektívnenie adaptácie ľudského kapitálu prinášanie nielen významné benefity
z ohľadom na rozvoj regionálnej ekonomiky a stabilizuje kvalifikovanú silu na lokálnom trhu práce,
ale v neposlednom rade zlepšuje kooperačné väzby a podporuje tvorbu platforiem pre zdieľanie
informácií, ktoré sú jedným z kľúčových predpokladov na participáciu širokej resp. tzv. kritickej masy
v oblastiach ochrany životného prostredia. Kooperácia a zvyšovanie informovanosti vedie ku vyššej
senzitivite stakeholderov ku otázkach ochrany životného prostredia a ku možným riešeniach
aktuálnych výziev v tejto oblasti, ako je klimatická zmena, udržateľne formy hospodárenia so zdrojmi
a ďalšie.
Pre dosiahnutie významných synergetických efektov by bolo vhodné, aby sa rovnako, ako
intervencie do oblasti rozvoja infraštruktúry (Prioritný krok 1, Intervencia A) aj Intervencie do oblasti
rozvoja ľudského kapitálu špecializovali na oblasti nielen zmysle stratégie inteligentnej špecializácie
(RIS3), ale i s preferenciou na 6 oblasti definovaných ESFRI, a to najmä na oblasť životné prostredie,
zdravie a potraviny, a energetika, ktoré majú potenciál priniesť najvýznamnejšie benefity s ohľadom
na životné prostredie.

Prioritný krok: 2. Zhodnotenie vnútorných zdrojov a potenciálov regiónov vo výkonných a odolných
regionálnych ekonomikách.
Intervencia: Posilnenie regionálnych ekonomík a ekonomickej sebestačnosti regiónov založených na
udržateľnom a efektívnom zhodnotení ich vnútorných zdrojov a potenciálov
Aktivity
Formulácia hospodárskej politiky s jasne vyjadrenou ambíciou transformovať hospodárstvo
regiónov;
Vytvorenie a inštitucionalizovaných komunikačných platforiem pre koordináciu a participáciu
subjektov regionálnych ekonomík a ich strategický manažment (podnikateľský sektor, verejná
správa, vzdelávacie inštitúcie, klastre, úrady práce a i.);
Zapojenie investičných bánk do zvýšenia pridanej hodnoty regionálnych ekonomík;
Podpora ekonomických aktivít zhodnocujúcich lokálne a regionálne prírodné a ľudské a iné zdroje
vrátane tradičných a unikátnych výrob a produkcie (napr. pôvodné jedinečné odrody ovocia a
zeleniny, potravinárske produkty, sklárske produkty, ) a osobitne zhodnocujúcich kultúrny potenciál
regiónu;
Podpora environmentálne udržateľnej energetickej a surovinovej sebestačnosti regiónov;
Podpora ekonomických aktivít, ktoré pri vytváraní pracovných miest reflektujú disponibilnú
pracovnú silu, jej vývojový potenciál ako aj limity;
Podpora a propagácie regionálneho produktu a služieb cestovného ruchu;
Podpora spolupráce subjektov trhovej a sociálnej ekonomiky na miestnej úrovni, ktoré vytvárajú
pracovné príležitosti pre znevýhodnené sociálne skupiny a zároveň pokrývajúceho efektívne lokálny
a regionálny dopyt;
Motivácia na spracovanie produktov prvovýroby a surovín, obmedzením vývozu s nízkou pridanou
hodnotou z poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a ťažby nerastných surovín;
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Zmena orientácie poľnohospodárskej výroby na produkty s vyššou pridanou hodnotou najmä vo
väzbe na rastlinnú a živočíšnu výrobu a v súlade s konceptom udržateľného hospodárstva;
Obnovenie reťazca (prvovýroba – výkup – spracovanie – distribúcia) na regionálnej úrovni;
Inovácie poľnohospodárstva v smere adaptácie na zmenu klímy (zmena pestovaných plodín,
živočíšnej výroby, agrotechnických postupov, technické a sociálne inovácie);
Diverzifikácia poľnohospodárskych podnikov z hľadiska veľkosti, zvýšenie podielu
neobhospodarovanej plochy a zmena ich produktovej skladby;
Využitie ekosystémových služieb, adaptačných a zmierňujúcich opatrení proti zmene klímy na rozvoj
ekonomických činností a tvorbu pracovných miest (najmä v lesnom hospodárstve,
poľnohospodárstve, vodnom hospodárstve a i.).
Posúdenie
Vytvorenie, resp. skvalitnenie kooperačných väzieb a podpora tvorby platforiem pre zdieľanie
informácií, ktoré sú jedným z kľúčových predpokladov na participáciu širokej, resp. tzv. kritickej
masy v oblastiach ochrany životného prostredia. Kooperácia a zvyšovanie informovanosti vedie ku
vyššej senzitivite stakeholderov v otázkach ochrany životného prostredia a ku možným riešeniach
aktuálnych výziev v tejto oblasti, ako je klimatická zmena, udržateľne formy hospodárenia so zdrojmi
a ďalšie.
Podpora regionálnych ekonomík budujúcich svoju špecializáciu na lokálnych prírodných,
surovinových, ľudských a geografických špecifikách je z pohľadu životného prostredia jednou
z vhodných, ak nie najvhodnejšou formou ekonomického rozvoja. A to najmä vďaka efektívnejšiemu
využívanie zdrojov v hospodárstve, vrátane tých neobnoviteľných, zefektívňovaniu výrobných a
distribučných cyklov v hospodárstve, čo znižuje energetickú, zdrojovú, ako i dopravno-logistickú
náročnosť výroby v priemysle a v neposlednom rade regionálne ekonomiky, budované na miestnych
lokálnych zdrojoch a kapacitách prinášajúca nižšiu potrebu dopravných výkonov, pri výrobe, ako i
distribúcií tovarov a služieb, čo má vplyv na ochranu zdravia obyvateľov, zníženie spotreby palív a
tým aj produkcie CO2 a ďalších exhalátov a hluku zaťažujúcich životné prostredie.
Je však vhodné ak sa pri implementácií aktivít prioritizujú tie, ktoré zvyšujú efektívnosť a flexibilitu
hospodárstva s dôrazom zvyšovanie schopnosti ekonomiky adaptovať sa na klimatickú zmenu,
podporujú smerovanie k znalostnej a environmentálne udržateľnej ekonomike pri demografických
zmenách a meniacom sa globálnom prostredí a ku zvyšovaniu zdravia obyvateľstva SR.
Cenným prínosom z hľadiska posúdenia vplyvov na životné prostredie je podpora rozvoja
ekosystémových služieb ako bázy pre rozvoj jednotlivých sektorov regionálnych ekonomík, najmä
poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, vodného hospodárstva, turizmu a energetiky vytvára
predpoklad udržateľného environmentálne vhodného módu rozvoja hospodárstva jednotlivých
regiónov, posilňovania ich odolnosti a adaptability na klimatickú zmenu a v neposlednom rade
tvorby udržateľných pracovných miest saturovaných lokálnou pracovnou silou.
V kontexte hodnotenia vplyvov na životné prostredie je potrebné poukázať na potrebu
komplexného posúdenia investícií do podpory tvorby pracovných príležitostí z hľadiska ich
udržateľnosti, regionálnej skladby rešpektujúcej disponibilné ľudské zdroje, priestorového
rozmiestnenia nederivujúceho neefektívnu dennú dochádzku či medziregionálnu migráciu
obyvateľstva derivujúcu dopyt po bytovej výstavbe na jednej strane a opustený nevyužitý bytový
fond na strane druhej. V zmysle uvedeného je možné pozitívne hodnotiť orientáciu Intervencie
vedúcej ku vzniku výkonných a odolných regionálnych ekonomík na báze lokálnych potenciálov
jednotlivých regiónov.
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Problematika dostupnosti pracovných príležitostí, vhodnej štruktúry dopytu a ponuky na
regionálnom trhu práce sú významnými i keď zanedbávanými faktormi kvality životného prostredia
determinujúc hodnotové systémy obyvateľstva, jeho správanie sa, nároky a možnosti i vo vzťahu
k využívaniu zdrojov a udržateľných módov vzťahu k prírodnému prostrediu. Zamestnanosť ako
základ ekonomického potenciálu obyvateľstva je kľúčová vo vzťahu k osvojeniu si hodnôt, či už
vytvorených ľudskou prácou alebo hodnoty prírodných a iných zdrojov. Preto priamo súvisí so
správaním sa obyvateľov v prírodnom i vytvorenom prostredí. Navyše zvyšovanie vzdelanosti ako
predpoklad uplatnenia na trhu práce znamená nielen zvyšovanie poznatkov potrebných pre výkon
povolania, ale aj poznatkov o problematike udržateľnosti u obyvateľstva. Je tiež predpokladom pre
zvyšovanie pridanej hodnoty ľudskou prácou, a tým lepšie zhodnotenie lokálneho a regionálneho
územného kapitálu, vrátane obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojov. Preto zvyšovanie
zamestnanosti na báze lokálnych potenciálov sú pre realizáciu cieľov ochrany a zabezpečenie
udržateľnosti využívania životného prostredia významnými faktormi a do budúcnosti sa tento
význam bude zvyšovať.
Aktivity cieliace na zabezpečenie udržateľné poľnohospodárstvo odolné zmene klímy a extrémnym
výkyvom počasia, zabezpečenie udržateľného hospodárenia a ekonomického využitia lesov
v podmienkach zmeny klímy sú hodnotiteľné ako prínosné a pozitívne z hľadiska
environmentálneho, avšak, pre ich bližšie posúdenie je potrebné poznať spôsob ich zabezpečenia
prostredníctvom jednotlivých projektov. Pri zmierňovaní nepriaznivých dôsledkov sucha
rekonštrukciou a modernizáciou závlahových čerpacích staníc, je treba posúdiť osobitne dopad na
vodný režim dotknutých vodných tokov, kvalitu pôdy, jej chemizmus a ďalšie parametre.
Osobitne je treba podčiarknuť význam udržateľného manažmentu lesných porastov, napr.
prostredníctvom zavedenia vhodných opatrení zameraných na zníženie aktuálnych následkov a
prevenciu možných následkov prírodných katastrof (napr. formou výchovy mladých lesných
porastov so zámerom zvýšiť stabilitu budúcich porastov). Tieto opatrenia zvyšujú stabilitu
a adaptačnú schopnosť lesa a na plochách zničených kalamitou funkcie lesa obnovuje (MPaRV,
2015), čo prináša benefity nielen v oblasti environmentálnej, ale i ekonomickej .
Intervencia: Robustné, ale adaptabilné regionálne ekonomiky vo vzťahu k vonkajším a vnútorným
stresom
Aktivity
Diverzifikácia hospodárstva prostredníctvom cieleného nasmerovania existujúcich intervenčných
nástrojov tak, aby sa na úrovni strategicko-plánovacích regiónov dosiahol optimálny mix:
 odvetvovej štruktúry podnikov (zníženie disproporčného podielu automobilového
priemyslu),
 veľkostnej štruktúry podnikov (malé, stredné, veľké),
 priestorového rozmiestnenia podnikov na národnej a regionálnej úrovni,
 štruktúry ponúkaných pracovných miest;
Vytvorenie regionálnych komunitných fondov resp. bankových subjektov zhodnocujúcich
akumulovaný regionálny kapitál investíciami v rámci podpory rozvoja domácej regionálnej
ekonomiky;
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Založenie regionálnej ekonomiky na udržateľnom využití vnútorných zdrojov a osobitne
maximálnom zhodnotení zdrojov, ktoré sú v regióne jedinečné a dajú sa využiť na exportnú
produkciu (napr. úrodná pôda na Zemplíne, ovčiarske regióny Liptova a i.);
Podpora regionálnej ekonomiky založenej na trojuholníku (výskum – vývoj/inovácie – výroba)
umožňujúceho pružné reakcie na zmeny požiadaviek trhu a na disponibilitu produktových,
technických a technologických inovácií v konkurenčnom prostredí;
Koncentrácia odborníkov a vybavenia v stredných odborných školách pre technickú podporu
zavádzania inovácií v regionálnej ekonomike. Tieto kapacity musia byť sprístupnené pre široký okruh
záujemcov (nielen pre študentov) napríklad formou požičovne vybavenia a odbornej asistencie pri
zaškolení na ich použitie;
Maximalizácia pokrytia domáceho dopytu po produktoch a službách vlastnou regionálnou
produkciou, predovšetkým v oblasti potravinárskej produkcie a energetike, v oblasti sociálnych
služieb, v zdravotníctve, v kultúre a v rekreačných službách.
Posúdenie
Pre udržateľnosť je kvalita odolnosti voči stresovým javom kľúčová. Hospodárstvo Slovenska je
svojou otvorenosťou a predovšetkým štruktúrou veľmi senzitívne na vonkajšie stresové javy vrátane
tých, ktoré sa viažu na prírodné prostredie ako napr. klimatická zmena. Popri budovaniu robustnosti
ekonomiky je kľúčová jej adaptabilita. Spolu zabezpečujú kontinuitu produkcie, zásobovania
obyvateľstva i pracovných príležitostí. Väzba na lokálne a regionálne zdroje vrátane prírodných a ich
udržateľné využitie v hospodárstve sú spolu s diverzifikáciou a vyváženosťou v orientácii na domáci
a zahraničný trh dôležitými faktormi robustnosti. Navyše ekonomické cykly uzavretej produkcie
a spotreby na úrovni regiónov sú z hľadiska environmentálneho prijateľnejšie ako nadbytočná
tovarová výmena medzi regiónmi, krajinami a dokonca kontinentmi. Adaptabilita musí byť
podporená strategickým plánovacím procesom naprieč úrovňami spravovania ktoré umožnia včasné
adaptačné kroky a tak minimalizujú riziká a následky potenciálnych šokových udalostí. Princíp
prevencie je kľúčový aj vo vzťahu k prírodným javom reprezentujúcim šokové javy nielen vo vzťahu
k ekosystémom ale aj hospodárstvu.
Intervencia: Predvídavý manažment, riadenie rizík a krízový manažment
Aktivity
Usmerňovanie rozvoja národného hospodárstva a regionálnych ekonomík založené na jasne
definovanej vízii, stratégii a prioritách v krátko-, stredno- a dlhodobom časovom horizonte;
Vytvorenie transparentného a stabilného prostredia pre investície, rozvoj a realizáciu ekonomických
aktivít na úrovni štátu;
Vytvorenie systému garancií verejného sektora ako odberateľa služieb a tovarov od inovatívnych
podnikateľov;
Vytvorenie garančného fondu na podporu udržateľného poľnohospodárstva, udržateľného lesného
hospodárstva a potravinárstva;
Zriadenie a efektívneho využitia investičných fondov rizikového kapitálu. Ich mobilizácia pre subjekty
regionálnej ekonomiky a na podporu inovácií;
Vytvorenie systému garancií verejného sektora, kompenzácií veľkých škôd v dôsledku živelných
pohrôm a služieb krízového manažmentu v segmentoch s potenciálnymi sociálnymi dopadmi,
dopadmi na zdravie, bezpečnosť obyvateľstva a životné prostredie.
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Posúdenie
Pri krízovom manažmente je potrebné sa zameriavať, okrem finančných a inštitucionálnych
Opatrení a Aktivít i na preventívne opatrenia na zmiernenie negatívnych dôsledkov potenciálneho
zaplavenia, zamokrenia a sucha (napr. rekonštrukcie odvodňovacích kanálov) je potrebné osobitnú
pozornosť venovať vplyvu týchto opatrení na vodný režim v krajine, režim vodných tokov, na dopady
na prirodzené ekosystémy, osobitne na cenné mokradné spoločenstvá, ale aj na vplyv na eróziu
pôdy.

Prioritný krok: 3. Posilnenie environmentálnej a sociálnej udržateľnosti ekonomiky.
Intervencia: Významné zníženie energetickej, uhlíkovej a materiálovej náročnosti Slovenského
hospodárstva a transformácia na čistú a nízkouhlíkovú energetiku
Aktivity
Implementácia novej energetickej politiky, ktorá do roku 2020 stanoví kvantifikované ciele pre
produkciu, distribúciu a spotrebu energie a pre znižovanie emisií skleníkových plynov a škodlivín vo
všetkých sektoroch do roku 2030, s výhľadom do roku 2050;
Transformácia energetického sektora smerom k decentralizovanej výrobe s využitím akumulačných
kapacít a inteligentného riadenia výroby a spotreby (smart grid);
Zníženie emisnej náročnosti ekonomiky podporou priemyselnej produkcie s vyššou pridanou
hodnotou a nižšou materiálovou náročnosťou, podpora regionálne uzavretých cyklov (prvovýroba –
spracovanie – spotreba), uzatvorenie tokov odpadov (nielen recyklácia, ale aj opakované použitie
obalov a produktov);
Budovanie nízkoemisného dopravného a logistického systému, posilňujúceho ekonomickú
sebestačnosť a využitie potenciálu regiónov;
Vybudovanie komplexnej infraštruktúry pre elektromobilitu;
Implementácia inovatívnych modelov dopravnej obsluhy pre zredukovanie nehodovosti, dynamickej
a statickej dopravy vrátane redukcie individuálnej automobilovej dopravy cestou:
 zdieľania dopravných prostriedkov,
 zatraktívnenia verejnej hromadnej dopravy,
 prepojenia dopravných systémov,
 preferenciou traťovej dopravy ako nosného dopravného systému na miestnej, regionálnej a
národnej úrovni,
 budovania infraštruktúry cyklotrás,
 modernizácie peších priechodov na zvýšenie bezpečnosti chodcov,
 budovania inteligentnej dopravnej infraštruktúry na zvýšenie priepustnosti.
Zahrnutie cieľov zníženia spotreby energie do všetkých relevantných stratégií a politík;
Vybudovanie kapacít a vytvorením kompetencií a pre kvalitné energetické plánovanie na úrovni
strategicko-plánovacích regiónov, miest a obcí;
Implementácia akčných plánov rozvoja udržateľnej energetiky strategicko-plánovacích regiónov
zameraných na posilnenie energetickej sebestačnosti, pri rešpektovaní zásad inteligentnej
energetiky;
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Stanovenie záväzných cieľov znižovania emisií skleníkových plynov aj znečisťujúcich látok pre sektor
dopravy, priemysel, sektor budov aj pre verejný sektor v období rokov 2020 – 2030 s výhľadom do
roku 2050;
Vytvorenie podporných mechanizmov, ktoré obsahujú finančné nástroje, kombinujúce súkromný a
verejný kapitál, a ktoré rešpektujú sociálny aspekt dostupnosti energie;
Vyradenie uhoľných palív z energetického mixu Slovenska a utlmením domácej ťažby uhlia a výroby
energie z uhlia do roku 2023 a zastavením investícií verejných zdrojov na rozvoj a údržbu
infraštruktúry ťažby uhlia;
Transformácia teplární na vysoko účinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla, najmä vo forme
paroplynových cyklov;
Prioritizácia technických a technologických inovácií podporujúcich energetickú hospodárnosť a
prechod k nízkouhlíkovej a bezuhlíkovej energetike;
Odstránenie administratívnych bariér pripájania lokálnych decentralizovaných zdrojov do
elektrizačnej sústavy, pri zachovaní stability a bezpečnosti dodávok;
Implementácia opatrení na pripájanie akumulačných systémov a inteligentných prvkov riadenia
sústavy;
Rozvoj lokálnych zdrojov energie, zariadení pre jej akumuláciu, nabíjacej infraštruktúry pre
elektromobilitu ako aj lokálnych krátkodobých trhov s elektrinou.
Posúdenie
Reflexia problematiky klimatickej zmeny, energetickej stability, obnoviteľných zdrojov energie,
recyklácia materiálov a surovín, obehovej ekonomiky, znižovania emisií skleníkových plynov a
dekarbonizácia hospodárstva, dopravy a energetiky je možné z pohľadu posudzovania vplyvov na
životné prostredie hodnotiť významne pozitívne a oceniť návrh vzájomne komplementárnych
Intervencií a Aktivít, ktoré posilňujú ich synergické efekty v jednotlivých sektoroch hospodárstva.
V oblasti energetiky a OZE je podpora sebestačnosti v oblasti výroby elektriny pri jej predpokladanej
rastúcej spotrebe energie pozitívnym cieľom. Rovnako pozitívne je možné hodnotiť posilňovanie
autonómnosti jednotlivých energetických celkov, využívanie akumulácie a inteligentného riadenia a
synergia s rozvojom mobility na báze elektrickej energie. Avšak v kontexte energetiky je významná
otázka zdrojov výroby elektrickej energie a ich dopady na životné prostredie. Aktivity počítajú s
postupnou dekarbonizáciou výroby elektrickej energie, rovnako podporujú rozširovanie OZE, ešte
vo väčšej miere ako to definujú súčasne strategické dokumenty na úrovni štátu, čo prinesie
pozitívnu zmenu nielen do kvality životného prostredia regiónov Slovenska, ale aj celkovej bilancie
produkcie skleníkových emisií v SR. V oblasti redukcie vypúšťania emisií skleníkových plynov si Vízia
a stratégia Slovensko 2030 stanovila ciele zníženia emisií skleníkových plynov v ETS sektoroch o
minimálne 42 % a sektoroch mimo ETS o 30 % v porovnaní s rokom 2005, čo predstavuje ambiciózne,
avšak realizovateľne ciele.
Pri napĺňaní cieľa dekarbonizácie energetiky je potrebné venovať zvýšenú pozornosť zdrojom, ktoré
budú nahradzovať súčasný energetický mix, najmä ak ide o výstavbu zdrojov na báze jadrovej
energie, ako aj výstavbu zdrojov na báze biomasy, vetra či vody, či vrátane malých vodných
elektrární. Tieto si vyžadujú osobitné posúdenie z hľadiska dopadov na životné prostredie s dôrazom
na priame, nepriame i dlhodobé environmentálne efekty, vrátane problému po ukončení životnosti
technologických zariadení a celkového prínosu k ekologickej stope. Elektrárne na biomasu potrebujú
veľké množstvá biomasy, ktoré môže viesť k zvyšovaniu tlaku na chránené územia, ekosystémy v
nechránenej krajine a dreviny rastúce mimo lesa. Veterné elektrárne je zase nutné citlivo
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umiestňovať do lokalít s dostatočným veterným potenciálom, ale mimo migračných trás vtákov a
netopierov a mimo lokality významných z hľadiska histórie alebo kultúry. Energetický potenciál
tokov SR označovaný ako využiteľný je treba prehodnotiť z hľadiska využiteľnosti v kontexte ochrany
prírody, životného prostredia ako aj využitia pre iné ako energetické účely.
Aktivity definujú i požiadavku akumulácie elektrickej energie v rámci inteligentných a v maximálnej
miere autonómnych energetických celkoch GRIDoch. Túto je však potrebné poukázať na
problematiku akumulácie energie prostredníctvom batériových polí, čo predstavuje tradičný prístup
ku akumulácií. Technológie výroby, ako i následnej likvidácie technológie po svojej životnosti
nepredstavujú činnosti, ktoré je možné hodnotiť ako environmentálne prínosne a preto je potrebné
sa zamerať aj na alternatívnych spôsoby akumulácie energie s využitím lokálnych špecifík regiónov
SR, napríklad prečerpávanie vodné elektrárne, využitie magnezitu a ďalšie. Tieto predstavujú nielen
environmentálne vhodný prístup ku akumulácií elektrickej energie, ale môžu predstavovať i prvky
regionálnej ekonomiky derivujúcej pracovné miesta a ekonomické benefity pre regióny.
Pozitívne je potrebné hodnotiť environmentálne dopady Prioritného kroku 3 na podporu
energeticky úsporných budov. Pozitívnym je plán zvýšiť tempo obnovy budov na nízkoenergetický
štandard v období do roku 2030, s tým že stanovený cieľ zateplenia 2/3 budov postavených pred
rokom 1992 je ambiciózny, avšak pri vhodnej štruktúre motivačných finančných nástrojov (tieto sú
predmetom Aktivít v rámci Slovenska 2030) je možné tento cieľ dosiahnuť.

Intervencia: Environmentálne a sociálne udržateľná výroba a zodpovedná spotreba
Aktivity
Transformácia hospodárstva na obehové hospodárstvo, ktoré maximalizuje využitie zdrojov a
minimalizuje negatívne externality. To znamená:
 podporu ekodizajnu výrobkov, aby boli na trh uvádzané trvácne, opraviteľné, opätovne
použiteľné a efektívne recyklovateľné výrobky,
 vylúčenie z trhu jednorazových produktov, ktoré nie sú materiálovo zhodnocovateľné,
 úplná recyklovateľnosť všetkých obalov uvedených na trh v SR,
 internalizácia externých sociálnych a environmentálnych nákladov vrátane prehodnotenia
systému dotácií vo verejnom sektore.
Podpora zmeny spotrebiteľského správania a zmena štruktúry produktov, ktoré v rámci Slovenska
sú dostupné, a to najmä:
 uplatňovania zeleného verejného obstarávania (kvalita, environmentálna efektívnosť a
environmentálna stopa výrobku, miesto produkcie, udržateľnosť a miera zhodnotenia
využitých zdrojov ako kľúčové kritériá obstarávania a údržby) v rozsahu aspoň 70 % z objemu
verejných obstarávaní,
 uvedomelej spotreby (opätovné použitie, opraviteľnosť, podpora lokálnych výrobcov,
pestovateľov, bezobalových obchodov, centier opätovného použitia, požičovní prístrojov a
nástrojov),
 podpory spotrebiteľských iniciatív zdieľanej ekonomiky v rámci využívania dopravy a služieb,
 využitia obnoviteľných zdrojov energie u konečných užívateľov.
Zvýšenie podielu „zelených investícií“ na celkových investíciách a podpora inovácií vedúcich k
zníženiu spotreby zdrojov a to najmä:
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zavádzanie a výmena technológií s nižším dopadom na životné prostredie a zdravie
obyvateľov v priemysle, poľnohospodárstve, službách a doprave,
investície, ktoré prispievajú k tvorbe zelených pracovných miest, osobitne v oblastiach, ako
sú zhodnocovanie a predchádzanie vzniku odpadov, environmentálna infraštruktúra,
energetika,
jednoznačné podmienenie prístupu k verejným motivačným finančným nástrojom
ekologickými a sociálnymi parametrami podporovaných investícií.
Posúdenie

Slovensko 2030 v Rozvojovom programe II. definuje Opatrenia a Aktivity smerujúce ku naplneniu
balíka predpisov o obehovom hospodárstve, ktorý roku 2015 prijala Európska komisia (Európska
komisia, 2015). Balík pozostáva z Akčného plánu EÚ pre obehové hospodárstvo s opatreniami
týkajúcimi sa celého životného cyklu výrobku: od navrhovania, zdrojov, výroby a spotreby až po
nakladanie s odpadom a trh s druhotnými surovinami. Tento balík zahŕňa legislatívne návrhy
týkajúce sa odpadu a obsahujúce dlhodobé ciele v oblasti znižovania objemu skládkovania a
zvyšovania miery recyklácie a opätovného použitia. V záujme uzavretia kruhu životného cyklu
výrobkov obsahuje balík aj aktivity, ktorými sa obehové hospodárstvo podporuje vo všetkých
článkoch hodnotového reťazca – od produkcie po spotrebu, opravu a výrobu, nakladanie s odpadom
a druhotné suroviny, ktoré sa vracajú naspäť do hospodárstva. Toto je možné hodnotiť, z pohľadu
predpokladaných vplyvov na životné prostredie, veľmi pozitívne.
Rovnako pozitívne je možné hodnotiť využívanie inovatívnej formy verejného obstarávania tzv.
zeleného verejného obstarávanie, ktoré okrem ekonomickej efektivity sleduje kvality ako
environmentálna efektívnosť a environmentálna stopa výrobku, miesto produkcie, udržateľnosť a
miera zhodnotenia využitých zdrojov.

IV.1.3. Pravdepodobne významné environmentálne vplyvy na životné prostredie a vplyvy na
zdravie v oblasti rozvojového programu III: Kvalitný život pre všetkých
Cieľom integrovaného rozvojového programu III. je zvýšenie kvality života pre všetky sociálne skupiny
v jednotlivých strategicko-plánovacích regiónoch a zabezpečenie dostupnosti a kvality verejných
služieb, práce a rovných príležitostí pre využitie potenciálu každého jednotlivca bez ohľadu na jeho
sociálno-ekonomické zázemie či znevýhodnenie.
Popri indexe HDP, ktorý meria ekonomický rast a je rozhodujúci pre tvorbu zdrojov na investície do
zdravia, vzdelania a verejných služieb, je potrebné sledovať aj tzv. Index kvality života (Better Life
Index, OECD) , t.j. ako sa tento ekonomický rast využíva na zabezpečenie zdravia obyvateľov všetkých
vekových kategórií, kvalitu ich vzdelania, dostupnosti zdravého životného prostredia, kvalitu verejných
služieb, práce, odstraňovania nerovností v spoločnosti, a pod. Z tohto pohľadu sa javí nastavenie
kľúčovej zmeny v oblasti dosahovania kvalitného života pre všetkých ako výstižné a postavené na
systémovom prístupe k výberu priorít a intervencií.
Prioritný krok: Vytvorenie podmienok pre rozvoj a plnohodnotný život jednotlivca bez ohľadu na
jeho sociálno-ekonomické zázemie či znevýhodnenie.
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Intervencia: Posilnenie inkluzívnosti vzdelávacieho systému
Aktivity
Vytvorenie uceleného systému včasnej intervencie, založeného na a spolupráci školy s rodinou
a odbornými pracovníkmi. ako aj na systematickom zbere dát a medzirezortnej spolupráci; Zavedenie jednotných štandardov pre výchovné poradenstvo, prevenciu a včasnú intervenciu
v školských zariadeniach a posilnenia personálnych kapacít v tejto oblasti;
Zvýraznenie zodpovednosti školy za výsledky žiakov;
Transformácia študijných programov stredných a vysokých škôl pripravujúcich budúcich pedagogických a odborných zamestnancov tak, aby boli v súlade s princípmi inkluzívneho vzdelávania;
Zahrnutie princípov inkluzívneho vzdelávania do obsahu kontinuálneho profesijného rozvoja
pedagogických a odborných zamestnancov;
Navýšenie počtu odborných zamestnancov v školách, najmä asistentov učiteľa, sociálnych pedagógov, školských psychológov a špeciálnych pedagógov a vytvorenia podmienok pre ich efektívne pôsobenie;
Zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole pre 3- a 4-ročné deti a rozšírenia priestorových a personálnych kapacít materských škôl tak, aby mohli tomuto nároku v každom prípade vyhovieť;
Zavedenie povinného predškolského vzdelávania od 4 rokov;
Podpora navštevovania školských klubov detí na prvom stupni základných škôl;
Odstránenie bariér prístupu detí z rodín s nízkym príjmom k predškolskej výchove v materských
školách zabezpečením mobility do vzdelávacích zariadení aj prostredníctvom školských autobusov v obciach bez materskej a základnej školy, a najmä v marginalizovaných komunitách;
Modifikácia organizácie a obsahu vzdelávania tak, aby podporovali flexibilný rozvoj potenciálu
a potrieb všetkých detí, žiakov a študentov;
Zavedenie uceleného systému podpory pre deti a žiakov s odlišným materinským jazykom, ktorý
zohľadní špecifické vzdelávacie potreby vyplývajúce z odlišného materinského jazyka od vyučovacieho jazyka;
Transformácia časti špeciálnych škôl na zdrojové centrá podporujúce bežné školy pri implementácii inkluzívneho vzdelávania a pri začleňovaní detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do bežných tried za pomoci odborníkov.
Posúdenie
Táto prioritná oblasť reaguje na nelichotivý stav slovenského školstva v kontexte znižovania vplyvu
sociálno-ekonomického zázemia na vzdelávacie výsledky. Súčasné intervencie z hľadiska inovácií
v oblasti včasnej intervencie pri implementácii inkluzívneho vzdelávania sú nedostatočné, pričom
podľa štúdie „Save the children“ (OECD) sa zvýšil počet detí zapojených do predškolskej dochádzky
z 22% na 44%, v oblastiach, kde bol využitý inkluzívny prístup vo vzdelávaní pre deti v marginalizovaných oblastiach.
Navrhnuté aktivity v tejto prioritnej oblasti na dosiahnutie vyššej inkluzívnosti vzdelávacieho
systému možno hodnotiť vo vzťahu k ich dopadom na životné prostredie a zdravie obyvateľov ako
prospešné, pretože predstavujú nový prístup k výchove a vzdelávaniu aj marginalizovaných skupín
obyvateľov. Dôležité je splnenie aj ďalších podmienok súvisiacich so zavedením tohto prístupu do
praxe:
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Keďže je problém marginalizácie v SR je viacrozmerný, je potrebné zabezpečiť, aby
vzdelávací systém bol riadne prepojený so zdravotnými a inými sociálnymi službami, ktoré
môžu výrazne prispieť k podpore rovnosti a začlenenia týchto skupín a vytvoriť štandardy
včasnej intervencie.
Zmena právnych predpisov, politiky a financovania na podporu jeho implementácie.
Legislatíva musí umožniť rovnosť príležitostí vo vzdelávaní a zabezpečiť, politiky musia
poskytnúť jasné detaily implementačných prístupov a cieľov.
Inkluzívny prístup sa musí rozvíjať strategicky na všetkých úrovniach tak, aby sa zameral na
odstránenie diskriminačných postupov a zároveň umožnili flexibilitu v závislosti od
miestnych potrieb a kontextov.
Najefektívnejšou a najudržateľnejšou stratégiou je podpora a školenie učiteľov a školských
pedagógov, a spolupráca s miestnymi komunitami na rozvoji inkluzívnejších postupov.
Zásady inkluzívneho vzdelávania by sa mali začleniť do programov odbornej prípravy
učiteľov, ktoré by sa mali týkať nielen znalostí a zručností, ale aj postojov a hodnôt.
Zvýšenie flexibility ponechaním dostatočného priestoru pre školy na vytváranie vlastného
obsahu vzdelávania a školských vzdelávacích programov. Školy by takto mali možnosť
rozhodnúť o organizácii svojho vzdelávania, na druhej strane musia niesť väčšiu
zodpovednosť za kvalitu výsledkov žiakov.
Nastavenie systému vzdelávania tak, že detí zo znevýhodnených rodín navštevujú
programy vzdelávania už od 3 rokov - výrazné investovanie do vzdelávania v rannom
detstve s pozornosťou na znevýhodnené a ohrozené deti, celodenné vzdelávanie spolu
s rodičmi, bezplatné a dostupné škôlky.

Intervencia: Zlepšenie prístupu na trh práce a zvýšenie dostupnosti kvalitných pracovných príležitostí
pre všetky skupiny obyvateľov
Aktivity
Zvýšenie investícií do rozvoja ľudského kapitálu najmenej na priemernú hodnotu v krajinách EU,
či už prostredníctvom nástrojov celoživotného vzdelávania alebo aktívnej politiky trhu práce;
Uprednostnenie aktívnych opatrení trhu práce, ktoré sú orientované na vzdelávanie, rekvalifikáciu a budovanie ľudského kapitálu pred priamou finančnou podporou formou dotácie mzdy
zamestnancov. Táto bude uplatňovaná iba v prípade znevýhodnených skupín;
Poskytnutie pracovného miesta, ďalšieho vzdelávania, učňovskej prípravy alebo stáže v lehote
do 4 mesiacov po ukončení formálneho vzdelávania alebo strate pracovného miesta mladým
ľuďom;
Vytvorenie udržateľných mechanizmov na financovanie poskytovateľov služieb podporovaného
zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím a dlhodobo nezamestnaných občanov;
Podpora takých foriem zamestnania, ktoré umožňujú flexibilitu na trhu práce pre rodičov malých detí, ľudí, ktorí sa starajú o osobu, ktorá je odkázaná na pomoc ďalšej osoby alebo ľudí so
zdravotným postihnutím;
Podpora tvorby kvalitných pracovných miest a pracovných miest s vyššou pridanou hodnotou,
bezpečných a adaptabilných zamestnaní, ktoré zaručujú kvalitné pracovné podmienky;
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Zvýšenie dostupnosti aktivačnej činnosti, ktorá vytvára nárok na aktivačný príspevok a. prehodnotenia modelu aktivačnej činnosti tak, aby boli činnosti odstupňované podľa náročnosti
a umožnili postupné zvyšovanie zručností účastníkov pre uplatnenie na trhu práce;
Personalizovaná podpora znevýhodnených skupín uchádzačov o zamestnanie
Hĺbkové individuálne posúdenie dlhodobo nezamestnaných v čase, keď obdobie ich nezamestnanosti dosiahne 18 mesiacov, za účelom účinnejšej integrácie na trh práce.
Odstránenie všetkých foriem diskriminácie na pracovisku, podpory kultúrnej diverzity a realizácie programov zameraných na zvyšovanie citlivosti voči znevýhodneným skupinám a zapájania
týchto skupín na trh práce;
Odstránenie štrukturálnych prekážok vstupu a zotrvania znevýhodnených skupín na trhu práce
Posilnenie segmentu sociálneho podnikania vo všetkých regiónoch Slovenska a poskytnutia
technickej asistencie pre sociálnych podnikateľov (napr. vo forme podnikateľských inkubátorov,
poradenstva, podpory podnikateľských zručností a prístupu sociálnych podnikateľov k takému
kapitálu a takým finančným nástrojom, ktoré rešpektujú špecifiká sociálnych pod.).
Posúdenie
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Navrhnuté aktivity v tejto prioritnej oblasti cielia na dosiahnutie uprednostnenie aktívnych opatrení trhu práce, ktoré sú orientované na vzdelávanie, rekvalifikáciu a prednostné poskytnutie pracovného miesta mladým ľuďom, prípadne ďalšieho vzdelávania, učňovskej prípravy, alebo stáže
najneskôr do 4 mesiacov po ukončení formálneho vzdelávania, alebo strate pracovného miesta.
Tento návrh opatrenia je veľmi správne postavený - ide o zapojenie mladej generácie do pracovného procesu, kde je dôležité získať pracovné návyky, rozhľad a prax pri riešení rôznorodých pracovných problémoch, čo je predpokladom pre ďalšiu pracovnú výkonnosť.
V prípade zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím a dlhodobo nezamestnaných občanov je však nevyhnutné udržať finančné podpory na ich zamestnávanie, ktoré sú motivujúcim prvkom pre zamestnávateľov a predpokladom ich uplatnenia na trhu práce. V globálnej konkurencii
uspejú tie regióny, ktoré budú vedieť ľudský talent rozvíjať, pritiahnuť a udržať . Tieto opatrenia
a aktivity možno hodnotiť vo vzťahu k ich dopadom na životné prostredie ako prospešné vzhľadom
na skutočnosť, že priamo, či nepriamo prinášajú tlak na:
 Vytvorenie politiky zameranej na boj proti diskriminácii na trhu práce voči znevýhodneným skupinám prostredníctvom vhodných stimulov a informačných kampaní, ktoré
by zamestnávateľov povzbudzovali, aby zamestnávali, podporovali a / alebo si ponechali týchto pracovníkov.
 Zabránenie takého postupu, v ktorom sa jednotlivé nevýhody sa kumulujú v priebehu
času, čo si vyžaduje neskoršie zásahy, ktoré sú zvyčajne menej účinné a zahŕňajú väčšie
fiškálne náklady.
 Podporovanie začlenenia osôb so zodpovednosťou o inú osobu na trhu práce prostredníctvom flexibilných opatrení týkajúcich sa pracovného času, rovnako zabezpečenie dostupnosti a prístupu k cenovo dostupným a kvalitným službám starostlivosti o
deti a starších ľudí.
 Chápanie aktivačného príspevku ako motivácie pre všetky aktivity, ktoré majú zmysel
pre komunitu (nielen zametanie obce, ale aj organizovanie voľnočasových aktivít pre
deti, starostlivosť o starých, organizovanie rôznych komunitných akcií, a pod.).
 Zintenzívnenie úsilia aj v oblasti odstraňovania rodových stereotypov, s cieľom zabezpečiť, aby verejná politika skutočne odzrkadľovala inkluzívny trh práce, v ktorom môžu
muži i ženy plne využiť svoj potenciál. To zahŕňa okrem iného presadzovanie rovnomernejšieho rozdelenia zodpovednosti medzi mužmi a ženami a riešenie tzv. sklenených stropov.
 Prijatie konkrétnych politík pre nedostatočne zastúpené a znevýhodnené skupiny a zabezpečenie, aby sa súčasne riešili všetky prekážky zamestnania (poskytovanie zamestnania, vzdelávania, odbornej prípravy, zdravotníctva, starostlivosti o deti, bývania, dopravy a iných sociálnych služieb).
 Posilnenie legislatívy upravujúcej bezbariérovú výstavbu budov s funkciami verejného
využívania.
Vytváranie obecných sociálnych podnikov, ktoré budú slúžiť okrem zamestnávania dlhodobo
nezamestnaných, aj na poskytovanie opatrovateľskej služby – obce dnes nedokážu z vlastných
zdrojov poskytovať sociálne služby, opatrovateľskú službu, by mohli tieto zabezpečovať cez
sociálne podniky na to zamerané.
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Intervencia: Zlepšovanie rovnosti príležitostí a posilnenie princípu solidarity pri prerozdeľovaní
disponibilných zdrojov.
Aktivity
Zavedenie systematickej prevencie v zdravotnej a sociálnej oblasti, vrátane rozpracovania konkrétnych opatrení na úrovni školskej výchovy, prípravy na rodičovstvo a zdravotnej starostlivosti;
Vytvorenie systému výkonu včasnej intervencie v sociálnej aj zdravotnej oblasti vo všetkých regiónoch Slovenska;
Zlepšenie dostupnosti komunitných terénnych sociálnych služieb a cielených osvetových a preventívnych programov pre rôzne vekové a zraniteľné skupiny;
Zabezpečenie kontinuity v realizovaných podporných programoch aj prostredníctvom ich začlenenia do systému verejných politík a financovania zo štátneho rozpočtu;
Vytvorenie možnosti pre realizáciu tzv. komplexného prístupu v riešení situácie viacnásobne znevýhodnených ľudí, ľudí postihnutých viacgeneračnou chudobou či ľudí z prostredia MRK a zabezpečiť prepojenie jednotlivých typov služieb;
Prehodnotenie systému financovania sociálnych služieb tak, aby boli preferované cielené, adresné
a individualizované nástroje na úkor plošných opatrení zavedením príspevku na starostlivosť;
Transformácia systému poskytovania sociálnych služieb z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť;
Zabezpečenie regionálnej dostupnosti poskytovaných sociálnych služieb a debarierizácie pobytových zariadení sociálnych služieb;
Valorizácia dávok a príspevkov v hmotnej núdzi každoročne tak, aby bola garantovaná úroveň životného minima aj vzhľadom na počet členov domácností;
Posúdenie
Návrh aktivít v tejto časti predstavuje existenčnú otázku pre mnohých ľudí ohrozených chudobou
a sociálnym vylúčením. Je ťažké riešiť vzniknutý stav, preto je oveľa dôležitejšie zamerať sa na prevenciu vzniku nepriaznivých životných situácií osôb a rodín. Je tu veľmi správne poukázané na podchytenie zlomových období medzi jednotlivými fázami životného cyklu ľudí, čo sú kritické obdobia,
ako aj s dôrazom na ľudí so zdravotným postihnutím. Aj tu je potrebné zaviesť navrhovaný systém
prevencie v zdravotnej a sociálnej oblasti, vrátane rozpracovania konkrétnych opatrení na úrovni
školskej výchovy, prípravy na rodičovstvo a zdravotnej starostlivosti vo všetkých regiónoch Slovenska. Okrem toho situáciu je potrebné sledovať aj na mieste a riešiť ju pomocou terénnej sociálnej
práce alebo zdravotných asistentov, programov asistentov učiteľa a komunitných sociálnych služieb a súčasne transformovať systém poskytovania sociálnych služieb z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v regiónoch Slovenska. Navyše bude potrebné:
 Budovanie kapacít samosprávy a vytvorenie efektívnych a flexibilných nástrojov
s finančným krytím (napr. stabilná podpora terénnej práce, komunitné centrá, podpora
sociálnych podnikov, servis odborného poradenstva) a súčasne zvýšenie kontroly nad
vykonávaním týchto právomocí.
 Dôraznejšie ochraňovať rozvedeného rodiča starajúceho sa o dieťa - výraznejšia aktivita
štátu pri vymáhaní výživného.
 Zavedenie legislatívy, ktorá podporí zladenie práce a rodiny (flexibilná práca, práca z domu,
skrátené pracovné úväzky).
 Výraznejšia podpora v oblasti pro-rodinných opatrení na pracovisku.
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Významne zjednodušiť prechod zo sociálneho systému do zamestnania.
Komunitnú starostlivosť je potrebné zabezpečiť napr. prostredníctvom budovania
komunitných centier v každej obci s marginalizovanými skupinami obyvateľov.
Podporovať rozvoj komunitných služieb a starostlivosti prostredníctvom zapojenia
miestnych komunít a iných aktérov, a prostredníctvom rozvoja synergii medzi formálnou a
neformálnou starostlivosťou, dobrovoľníkmi, užívateľmi a ich rodinami.
V rámci duálneho vzdelávania (v spolupráci s VÚC) by mohla študentská prax prebiehať v
sociálnych službách vykonávaných mestskou organizáciou a tým vychovávať budúce
opatrovateľky pre potreby mestských organizácii aj súkromných zariadení.
Zabezpečiť vhodné podmienky a zázemie pre profesionálov a vyškolený personál tak, aby
bolo povolanie sociálneho pracovníka dôstojné a vedelo konkurovať iným profesiám vo
verejnej správe (platom aj pracovnými podmienkami).
Smerovať investície do opatrovateľských služieb s cieľom vytvoriť nové kvalitné pracovné
miesta.
Rozšírenie kompetencií organizácie, ktorá poskytuje sociálne služby v meste tak, aby sa
stala zodpovednou za systematickú koordináciu a riadenie komplexu sociálnych služieb
poskytovaných mestom v jej zariadeniach, resp. v domácom prostredí jej zamestnancami.
V rámci kompetencií by koordináciu organizácia zabezpečovala aj vo vzťahu k VÚC a vo
vzťahu k súkromným poskytovateľom sociálnych služieb.
Vytvoriť systém podpory návratu ľudí do regiónov, najmä odbornej a kvalifikovanej
pracovnej sily, akou sú učitelia, lekári a projektoví pracovníci.
vybudovanie funkčnej siete pomoci pre všetky cieľové skupiny na úrovni obcí a miest, ako
sú rodiny s deťmi, rodiny so seniormi, alebo rodiny so zdravotne znevýhodnenými
rodinnými príslušníkmi.

Intervencia: Vytvorenie podmienok pre aktívne starnutie
Aktivity
Zavedenie integrovanej zdravotno-sociálnej starostlivosti pre seniorov;
Zlepšenie možností zotrvanie starších ľudí v prirodzenom rodinnom prostredí,
Zlepšenie prístupu k ošetrovateľskej starostlivosti,
Skvalitnenie systému sociálnej ochrany neformálnych opatrovateľov, eliminácia rizík ich chudoby,
resp. sociálneho vylúčenia,
Zavedenie osobného príspevku na sociálne služby pre seniorov;
Prehodnotenie súčasného modelu financovania ošetrovateľskej starostlivosti a to aj neformálnymi
opatrovateľmi z verejného zdravotného poistenia;
Zabezpečenie viaczdrojového financovania pre plynulú a efektívnu implementáciu zákona o dlhodobej starostlivosti a vytvorenia modelu férového a motivačne pôsobiaceho financovania neverejných poskytovateľov sociálnych služieb;
Skvalitňovanie a rozširovania terénnych sociálnych služieb a ambulantných sociálnych služieb, ako
aj prostredníctvom rozšírenia odľahčovacej služby pre rodinných príslušníkov;
Zlepšenie včasnej diagnostiky a liečby neurodegeneratívnych chorôb, ako napr. Alzheimer a Parkinson, u seniorov a zlepšovania kvality života s týmito ochoreniami;
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Podpora využitia inovatívnych informačno-komunikačných technológií na zlepšovanie kvality života
seniorov s neurodegeneratívnymi chorobami a so zdravotným postihnutím.
V oblasti trhu práce prostredníctvom:
Podpory aplikácie takých foriem zamestnania, ktoré umožňujú flexibilitu na trhu práce pre ľudí
starších ako 50 rokov (znížené úväzky a pod.);
Podpory modelu fázového odchodu do dôchodku;
Zlepšenia nástrojov aktívnej politiky trhu práce na udržanie ľudí nad 50 rokov na trhu práce;
Podpory funkčného vekového manažmentu u zamestnávateľov v súkromnom aj verejnom
sektore.
V oblasti celoživotného vzdelávania prostredníctvom:
Zabezpečenia vzdelávania starších ľudí, vrátane vzdelávania zameraného na digitálnu a finančnú
gramotnosť;
Vytvorenia siete „prvej digitálnej pomoci“ na lokálnej úrovni pre ľudí, ktorí neovládajú digitálne
zručnosti;
Podporou vzdelávania ku zdravotnej gramotnosti v súvislosti s prevenciou najmä kardiovaskulárnych a onkologických ochorení starších ľudí.
V oblasti seniorských organizácií prostredníctvom:
Podpory vytvárania a udržiavania seniorských organizácií a organizácií právnej ochrany seniorov
zameraných na ochranu záujmov seniorov, presadzovanie ich práv a uspokojovanie ich potrieb;
Podpory komunitných a dobrovoľníckych aktivít a programov;
Aktívneho prepájania mladej generácie so staršou s cieľom pozitívneho vplyvu na medzigeneračné
vzťahy.
Posúdenie
Návrh aktivít v tejto oblasti smeruje k zabezpečeniu prístupu seniorov k udržateľným a kvalitným
sociálnym a zdravotným službám, a to rozšírením počtu verejných aj súkromných zariadení pre seniorov a tiež vyriešením dostupnosti zdravotného ošetrenia, vzhľadom na jasnú prognózu nárastu
počtu ľudí v tomto veku.
Okrem toho je potrebné zaviesť povinnú zdravotnú prevenciu a včasnú diagnostiku seniorov a
tiež podporovať športovo-rekreačné aktivity, ako súčasť zdravotnej prevencie. Podporiť zotrvanie
starších ľudí v prirodzenom rodinnom prostredí fiškálnou politikou v prospech ošetrovateľov, bude
znamenať súčasne aj odľahčenie nedostatku miest v zariadeniach v prechodnom období. Veľmi
dobré opatrenie je tiež zavedenie osobného príspevku na sociálne služby pre seniorov, ktoré by
malo byť spojené s prednostným právom prístupu k týmto službám.
V oblasti celoživotného vzdelávania a trhu práce je potrebné pokračovať vo vzdelávaní starších
ľudí, vrátane vzdelávania zameraného na digitálnu a finančnú gramotnosť a zdravotnú gramotnosť.
Súčasne podporiť model fázového odchodu do dôchodku ponukou modelu fázového odchodu do
dôchodku (znížené úväzky a pod.) a tým aj udržať ľudí nad 50 rokov na trhu práce. Rovnako dôležitý
je aj dôraz na podporu seniorských organizácií v rovine udržiavania spoločenského statusu seniorov, aktivít a programov, na ktorých sa môžu zúčastňovať a tiež kladného imidžu v médiách a spoločnosti.
Mestská (obecná) organizácia by mala priniesť lepšiu dostupnosť (kapacitu opatrovateliek)
domácej opatrovateľskej služby pre seniorov a ďalšie skupiny zdravotne znevýhodnených
obyvateľov z dôvodu nielen žiadanosti tejto služby, ale aj z dôvodu jej ekonomickej výhodnosti -
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vytvárať podmienky, aby maximum seniorov a inak zdravotne znevýhodnených občanov mohlo
zostať v domácom prostredí tak, aby nemuseli odchádzať do zariadení sociálnych služieb.
Bude potrebné vybudovať funkčnú sieť pomoci a podpory pre všetky cieľové skupiny, ako sú rodiny
s deťmi, rodiny so seniormi, alebo rodiny so zdravotne znevýhodnenými rodinnými príslušníkmi –
napr. cez komunitné centrá v obciach.
Prostredníctvom zákona o sociálnych službách bude potrebné zabezpečiť dodržiavanie rovného
prístupu k poskytovateľom sociálnych služieb, bez ohľadu na zriaďovateľa (napr. zariadenia
zriadené neziskovými organizáciami či súkromným sektorom).
Dôležité bude rozšírenie kompetencií subjektu, ktorý poskytuje sociálne služby v meste tak, aby sa
stal zodpovedným za systematickú koordináciu a riadenie komplexu sociálnych služieb
poskytovaných mestom v jej zariadeniach, resp. v domácom prostredí jej zamestnancami.
Získanie digitálnych zručností je veľmi dôležité, pretože v budúcnosti budú pravdepodobne všetky
bežné činnosti vykonávané s pomocou personalizovaných digitálnych zariadení („smart“
zariadenia, internet vecí), keďže digitálny priestor bude prístupný kdekoľvek, kedykoľvek
a v reálnom čase.

Prioritný krok: Vytvorenie kvalitného prostredia pre zdravý a plnohodnotný život jednotlivca a komunít
Intervencia: Zabezpečenie dostupnosti základných zdrojov pre všetkých
Aktivity
Zníženie podielu výdavkov domácností na elektrinu, teplo a vodu a rozšírenia dostupnosti energetického poradenstva pre domácnosti;
Podpora využitia lokálnych dostupných obnoviteľných zdrojov energie na uspokojenie energetických potrieb najmä v regiónoch s dominanciou vidieckeho osídlenia;
Zabezpečenie ekologicky, ale aj sociálne udržateľnej likvidácie komunálnych odpadových vôd s využitím inovatívnych riešení znižujúcich náklady domácností a vytvárajúcich pracovné príležitosti
pre znevýhodnené sociálne skupiny obyvateľstva;
Legislatívne zadefinovanie kľúčovej verejnej infraštruktúry a zabezpečenia kontroly verejného sektora nad ňou.
Posúdenie
Na implementáciu navrhnutej intervencie bude v prvom rade potrebné zjednodušiť administratívu
pre výrobcov elektriny pripojených do miestnych a regionálnych distribučných sústav odstránením
duplicitných povinností a zaviesť rozšírenú zodpovednosť výrobcov ako trhového nástroja podporujúceho inováciu v technológiách pre výrobu energie a likvidácie odpadov.

Intervencia: Zabezpečenie prístupu k adekvátnemu bývaniu, osobitne nájomnému a sociálnemu bývaniu s dôrazom na zraniteľné skupiny ľudí
Aktivity
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Podpora inovatívnych a motivačne pôsobiacich foriem financovania a environmentálne prijateľného budovania dostupného nájomného bývania aj prostredníctvom verejno-súkromných partnerstiev, neziskových organizácií, družstiev a pod.;
Stanovenie povinného podielu verejných nájomných bytov v nových developerských projektoch;
Garantované výdavky štátneho rozpočtu do oblasti dostupného nájomného bývania vo výške 0,5
% HDP ročne;
Stanovenie rámcových štandardov kultúry bývania a architektonickej kultúry, ktoré stanovia kritéria pre zdravé a estetické urbanizované prostredie a budú tvoriť motivačnú osnovu pri príprave
nových stavieb;
Podpora transformácie nevyužitého bytového a nebytového fondu na dostupné nájomné bývanie
vrátane zavedenia modelu progresívneho zdaňovania nehnuteľností za účelom zodpovednejšieho
nakladania s nevyužívaným bytovým fondom;
Vytvorenie systému priamej a nepriamej podpory pre sociálne podniky bývania;
Vytvorenie viacstupňového systému podporovaného bývania pre zraniteľné skupiny obyvateľstva
a mechanizmu podpory individualizovanej sociálnej služby;
Harmonizácia vzťahu medzi prenajímateľom a nájomcom v oblasti právnej úpravy nájomných vzťahov;
Zavedenie príspevku na bývanie, ktorý nebude naviazaný na pomoc v hmotnej núdzi. Jeho výška a
možnosť použitia bude individualizovaná tak, aby odrážala reálne náklady na bývanie v jednotlivých
regiónoch a aby vytvorila podmienky pre udržateľnosť bývania;
Uplatňovanie princípu „housing first“ (bývanie ako prvé) v oblasti predchádzania bezdomovectvu.
Posúdenie
V prístupe k bývaniu pre sociálne znevýhodnené a zraniteľné skupiny obyvateľov je najdôležitejšie
zabezpečiť prístup k finančným zdrojom na zadováženie sociálneho bývania a na réžiu výdavkov
spojených s bývaním. Navrhnuté aktivity veľmi vhodne túto situáciu riešia, ktorá môže byť ešte
rozšírená o ďalšie prístupy, ako napr.
 Zaviesť systém mikropôžičiek od bánk pre sociálne vylúčené spoločenstvá (na odkúpenie
pozemkov, výstavbu, zveľadenie vlastného bývania atď.).
 Zaviesť systém kombinácie podpory sociálneho bývania nielen priamo cez cieľové sociálne
znevýhodnené a zraniteľné skupiny obyvateľov, ale aj cez developerské projekty so
zameraním na cenovo dostupné bývanie.
 Intervenovať prostredníctvom sociálnych podnikov zameraných na výstavbu
nízkorozpočtových nájomných domov pre obce a mestá, napr. založiť sociálny podnik
zameraný na výstavbu nízkorozpočtových nájomných domov pre obce a mestá.
Intervencia: Podpora prevencie, zdravého životného štýlu a zodpovednosti za vlastné zdravie
Aktivity
Navýšenie podielu zdrojov na preventívne opatrenia rámci systému zdravotníctva na verejné zdravotníctvo na priemer EU;
Vzdelávacie programy v oblasti závislosti a zdravého životného štýlu (pohybové aktivity, stravovacie návyky) ako súčasti formálneho vzdelávania a vysielania verejnoprávnych médií;
Obmedzenie reklám na legálne návykové látky či sladené potraviny a nápoje a podpory osvetovej
činnosti, najmä na deti a zraniteľné skupiny;
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Zníženia obsahu cukrov, nasýtených mastných kyselín, transmastných kyselín a soli v potravinách;
Podpora aktivity na vzdelávanie rómskej komunity v oblasti ochrany zdravia a zdravého životného
štýlu v rámci komunitných terénnych sociálnych služieb;
Zavedenie, resp. rozšírenia programov prípravy na rodičovstvo v rámci rodičovskej poradne a preventívnych prehliadok aj so zameraním na budúcich otcov;
Zlepšenie koordinácie subjektov zabezpečujúcich primárnu a sekundárnu prevenciu;
Vytvorenie geograficky lokalizovaných prevenčných programov na základe prevalencie a morbidity
najčastejších neprenosných ochorení;
Zlepšenie dostupnosti prevenčných aktivít v problematických lokalitách prostredníctvom mobilných ambulancií;
Pravidelný monitoring, vyhodnocovania a dôsledného odstránenia environmentálnych záťaží.
Posúdenie
Pri tejto intervencii bude potrebné v rámci stratégie adaptácie miest a obcí na klimatické zmeny
zabezpečiť, aby sa v rozhodovacích procesov obce/mesta pri každom projekte realizovanom mestom, alebo projekte povolenom rozhodnutím na stavebnom úrade, prihliadalo na vplyvy na zmierňovanie klimatických zmien. Pri príprave stratégie adaptácie na klimatické zmeny treba špeciálnu
pozornosť venovať ohrozeným skupinám obyvateľstva – seniorom a malým deťom v mestských
zariadeniach (napr. pri projektov rekonštrukcií alebo nových objektov treba využívať prvky na znižovanie tepelnej priepustnosti).
Bude nevyhnutné podporovať občianske združenia pri starostlivosti o výchovu mladej generácie
vrátane športu. Viac finančných prostriedkov bude potrebné alokovať pre neziskové organizácie
a podporu mimoškolských aktivít a zaviesť spotrebnú daň na sladené nápoje, ktorá v mnohých
krajinách už existuje.
Pri podpore aktivít na vzdelávanie rómskej komunity v oblasti ochrany zdravia a zdravého
životného štýlu bude nevyhnutné využiť budovanie komunitných centier v obciach alebo
podporou aktivačnej činnosti. Väčšina pracovníkov by mala pochádzať zo samotnej komunity (z
evidencie nezamestnaných). V každom komunitnom centre je potrebné mať asistentov,
terénnych sociálnych pracovníkov, učiteľov, zdravotníkov.
Intervencia: Zabezpečenie kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre celú populáciu tak, aby bola dostupná geograficky, časovo i finančne
Aktivity
Optimalizácia siete zdravotníckych zariadení so zreteľom na chorobnosť, úmrtnosť, reálne potreby
zdravotnej starostlivosti a geografické a demografické podmienky;
Zlepšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti v územiach s marginalizovanými a segregovanými
komunitami;
Nastavenie minimálnej verejnej siete poskytovateľov, vyberania poplatkov, pohotovostnej služby
a ďalších potrebných úprav pre oblasť zdravotnej politiky štátu;
Zlepšenie dostupnosti diagnostických prístrojov (CT, MRI) s cieľom zlepšovania hodnôt preventabilnej mortality a eliminácie rozdielov v zdraví;
Zvyšovanie motivácie zdravotníckych pracovníkov, aby ostali pracovať na Slovensku a vytvorenia
rezidentských programov pre pracovníkov zo zahraničia;
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Zlepšenie mobility zabezpečujúcej prístup k základnej zdravotnej starostlivosti v geograficky problematických lokalitách;
Zlepšenie manažmentu dlhodobo chorých a využívania vhodných foriem dlhodobej a následnej
zdravotnej starostlivosti;
Dôsledné uplatňovanie práv pacienta na dôstojné zaobchádzanie aj prostredníctvom zvyšovania
povedomia zdravotníckeho personálu.
Posúdenie
Pri tejto intervencii bude dôležité najmä to, aby sa dosiahlo zníženie počtu predchádzateľných
úmrtí, dostupnými, včasnými a adekvátnymi liečebnými postupmi.
Popri požiadavke definovať minimálnu sieť zdravotnej starostlivosti, je dôležité definovať aj
rozsah nárokov pacienta.
„Striebornú ekonomiku“ pri dlhodobej starostlivosti a ošetrovateľstve je potrebné chápať ako
potenciál rozvoja zamestnanosti v sociálnej a zdravotnej sfére
Intervencia: Zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia a udržateľnej mobility
Aktivity
Odstránenie úzkych miest a zlepšenia technického stavu siete ciest I. triedy, ako aj ciest II. a III.
triedy v kompetencii VÚC, tak aby do roku 2030 bol znížený investičný dlh o 75 %;
Presunutie minimálne 20 % záťaže z cestnej nákladnej a osobnej dopravy na železničnú sieť s cieľom znížiť emisie skleníkových plynov a naplniť záväzky vyplývajúce z Parížskej dohody a legislatívy
EÚ;
Dobudovanie a modernizácie vybranej dopravnej infraštruktúry, ktorá je súčasťou koridorov siete
TEN-T, v súlade s princípmi hodnoty za peniaze;
Rozvoj cestnej infraštruktúry, a to najmä:
o dobudovania prioritnej diaľničnej osi západ-východ (diaľnica D1),
o realizácie prepojenia osi sever-juh rýchlostnou cestnou komunikáciou stredom
a východom Slovenska,
o dobudovania celého obchvatu D4 okolo Bratislavy, vrátane tunela Karpaty,
o vybudovania vybraných úsekov R2 a rýchlostnej cesty R6,
o prepojenia osi sever-juh na východnom Slovensku v rámci medzinárodného
koridoru Via Carpatia (rýchlostná cesta R4 v kombinácii s diaľnicou D1), najmä
pre medzinárodnú tranzitnú dopravu.
Rozvoj železničnej infraštruktúry, a to najmä:
o zvýšenia traťovej rýchlosti na úseku Bratislava – Žilina – Košice – Čierna nad
Tisou,
o modernizácie úseku Kúty – Bratislava – Štúrovo, vrátane napojenia na Českú
republiku a Maďarsko,
o elektrifikácie úseku Devínska Nová Ves – hranica SK/AT,
o zapojenia železničnej dopravy do systému mestskej a prímestskej dopravy a
integrovaných dopravných systémov v Bratislave a Košiciach,
o modernizácie regionálnych tratí, ktoré sú prepojené na hlavnú sieť tratí a majú
potenciál prispieť k rozvoju regiónov z hľadiska sociálno-demografického
a ekonomického vývoja,
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o
o

debarierizácie osobnej železničnej dopravy,
prepojenia priemyselných parkov a logistických centier so železničnou infraštruktúrou cez intermodálne nákladné terminály.
Kompletná rekonštrukcia vzletových a pristávacích dráh a modernizácie alebo vybudovania príslušnej infraštruktúry aj pre odbavenie leteckého nákladu na letiskách v sieti TEN-T na Letisku M. R.
Štefánika Bratislava, Letisku Košice a Letisku Poprad-Tatry;
Vybudovanie napojenia letiska Bratislava na železničnú sieť v súlade s nariadením TEN-T;
Zlepšenie plavebných parametrov a odstránia úzkych miest na rieke Dunaj;
Modernizácia verejných prístavov Bratislava a Komárno a v nadväznosti na výsledky štúdie realizovateľnosti aj dobudovania Vážskej vodnej cesty zaradenej do základnej siete TEN-T;
Vybudovanie terminálu LNG vo verejnom prístave v Bratislave na podporu plavidiel s pohonom na
skvapalnený zemný plyn.
Posúdenie
Zo sektorov národného hospodárstva má nepriaznivé účinky na zdravie predovšetkým energetika
a doprava. Je veľmi dôležité, aby sa z hľadiska zabezpečenia požadovanej kvality života a životného
prostredia intervencie pre zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia a udržateľnej mobility kombinovali s intervenciami smerujúcimi do ekologizácie dopravy a sústreďovali najmä do tých oblastí,
kde sú dnes identifikované významné problémy ohrozujúce kvalitu života. Ide napríklad o zlepšenie
fyzickej dostupnosti vybudovaním systémov Integrovanej regionálnej dopravy v každom kraji, zlepšenie digitálnej dostupnosti periférnych oblastí, využitím technologických platforiem pre zvýšenie
objemu zdieľanej ekonomiky, založenej na výmene tovarov a služieb prostredníctvom resp. s podporou technologických platforiem.
Intervencia: Preferencia bezbariérovej hromadnej a environmentálne priateľskej dopravy
Aktivity
Zabezpečenie prístupu obyvateľstva k základným dopravným službám uplatňovaním minimálnych
štandardov dopravnej obslužnosti, ktoré stanovia minimálny počet spojov medzi koncovými obcami a spádovými centrami, pričom ich počet, časová poloha a frekvencia spojov bude rešpektovať
zabezpečenie mobility do zamestnania, škôl, úradov a zdravotníckych zariadení, vrátane prepravy
späť;
Zabezpečenie koordinácie dostupných módov dopravy (najmä železničnej a autobusovej dopravy,
ako aj príležitostnej dopravy, taxislužby, alebo zdieľanej prepravy) pre obsluhu malých obcí;
Preferencie koľajovej dopravy a podpory elektromobility;
Podpora budovania integrovaných dopravných systémov, vrátane príslušnej infraštruktúry a zapojenia verejnej železničnej dopravy do systémov mestskej a prímestskej hromadnej dopravy ako základu dopravnej sústavy, na ktorú budú nadväzovať ostatné druhy dopravy, vrátane individuálnej
dopravy (parkoviská P&R);
Zohľadňovanie potrieb a priority obsluhy verejnej dopravy pri všetkých dopravných investíciách
(koordinácia využitia pozemkov);
Skvalitnenie služieb verejnej osobnej dopravy, ktorá bude spĺňať okrem iného aj požiadavky prístupnosti (zastávky a stanice, nástup a výstup a cestovanie) pre ľudí so zníženou pohyblivosťou
(zdravotne postihnutých ľudí, starších ľudí, rodiny s deťmi) v súlade s prijatou legislatívou SR ako aj
v rámci EÚ (napr. Akt prístupnosti);
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Podstatné obmedzenie živelného parkovania a využitia výnosov z parkovacích poplatkov na zatraktívnenie udržateľných druhov dopravy (verejnej osobnej dopravy, pešej dopravy, mestskej cyklistickej dopravy);
Vybudovanie bezplatných parkovacích miest v prestupných termináloch železničnej dopravy na
periférii miest;
Podpora infraštruktúry nemotorovej dopravy (pešej a cyklistickej dopravy) uprednostňovaním
chodcov a cyklistov v širších mestských centrách na úkor individuálnej automobilovej dopravy;
Vytvorenie debarierizovaných bezpečných trás a dopravne upokojených zón, ktoré zlepšia bezpečnosť pohybu nemotorovej dopravy a znížia environmentálne zaťaženie;
Zmodernizovanie a dobudovania úsekov národných diaľkových cyklodopravných trás lokalizovaných predovšetkým v koridoroch riek (Dunaj, Váh, Morava, Nitra, Hron a ďalších);
Odstránenie roztrieštenosti kompetencií vo verejnej doprave (MDV SR, VÚC, mestá a obce);
Legislatívne posilnenie postavenia verejnej dopravy;
Zriadenie nezávislej Národnej dopravnej autority a vypracovania Národného plánu dopravnej obslužnosti a jeho koordinácie s plánmi dopravnej obslužnosti VÚC.
Posúdenie
Z hľadiska vytvárania kvalitného prostredia pre zdravý a plnohodnotný život jednotlivca a komunít
je podstatné sa zamerať na podporu presunu dopravných výkonov v nákladnej doprave z cestnej
na železničnú a z individuálnej osobnej na verejnú hromadnú dopravu, ako aj na elektromobilitu
v cestnej aj železničnej doprave, ktoré súčasne zvyšujú environmentálnu udržateľnosť dopravy.
Veľkým prínosom pre kvalitu života jednotlivca a komunít a kvalitu životného prostredia je
fungujúca verejná doprava. Bude potrebné sa zamerať na dopravné spojenia a grafikony
v mestách a obciach a zabezpečiť dostupnosť verejnej dopravy pre obyvateľov vidieckych obcí vo
všetkých regiónoch SR a MHD v mestách SR, na presun prepravných objemov na elektrifikovanú
koľajovú dopravu a vytváranie a kompletizáciu infraštruktúru pre elektromobilitu. V leteckej
doprave riešiť aj dopravné napojenie existujúcich letísk na ich zázemie environmentálne
únosnými dopravnými systémami osobnej i nákladnej dopravy.
Bude potrebné ešte viac sa zamerať sa zmysluplnosť a efektívnosť (vrátane environmentálnej
a sociálnej) systému cyklotrás v mestách a obciach, ich prepojenie a napojenie nielen rekreačné
cyklotrasy ale najmä na miesta služieb a práce.
Pre efektívnosť jednotlivých opatrení bude potrebné definovať povinnosti a kompetencie
Národnej dopravnej autority vo vzťahu k plánom dopravnej obslužnosti VÚC a mestám a obciam.
Intervencia: Využitie nových digitálnych služieb a nástrojov na sprístupnenie služieb štátu
Aktivity
Vytvorenie efektívneho mechanizmu sprístupnenia údajov štátu vo forme otvorených dát, ktoré
budú prístupné aj pre osoby so zdravotným postihnutím. Prostredníctvom verejných portálov budú
sprístupnené aj priestorové informácie a anonymizované osobné údaje pre výskumné účely a účely
tvorby politík najmä v oblasti zdravotníctva, dopravy a sociálnych služieb;
Využitie potenciálu nových spôsobov zabezpečenia pri sprístupňovaní údajov súkromného a verejného sektora (napr. blockchain);
Sprístupnenie digitálnych služieb osobám so zrakovým postihnutím, so sluchovým postihnutím a
poruchami čítania;
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Rozšírenie využitia technológií umelej inteligencie na poskytovanie lepších služieb pre obyvateľov
a podnikateľský sektor zo strany verejnej správy;
Prispôsobenie digitálnych služieb zisteniam behaviorálnej psychológie a ekonómie.
Posúdenie
Elektronizácia a informatizácia má, a v budúcnosti bude mať, ešte rozsiahlejšie nepriame vplyvy
na životné prostredie a zdravie obyvateľov predovšetkým zmenou životného štýlu. Je možné ďalšie
rozširovanie elektronickej komunikácie presahujúcej do všetkých odvetví s rozsiahlymi zmenami
a inováciami predovšetkým v oblasti služieb a osobitne služieb obyvateľstvu. Pozitívne vplyvy na
jednotlivcov a komunity súvisia predovšetkým s možnosťami využitia informačných a komunikačných technológií ako nástroja redukcie nevyhnutnej mobility a nástroja pre monitorovanie a analyzovanie stavu životného prostredia v reálnom čase, pre zlepšenie prístupu k informáciám, širšieho zapojenia verejnosti a krízového manažmentu a ďalších. V tejto oblasti bude potrebná oveľa
intenzívnejšia verejná intervencia.
Je potrebné zlepšiť digitálnu vybavenosť pre jednotlivcov aj komunity. Väčšina služieb verejnej
správy bude digitalizovaná, nebude preto nutné za nimi dochádzať avšak je nevyhnutné zlepšiť digitálnu dostupnosť vidieckych periférnych oblastí, zlepšovať digitálnu gramotnosť obyvateľov
a podporovať vývoj takých zariadení digitálnych služieb, ktoré budú môcť využívať osoby so zrakovým postihnutím, so sluchovým postihnutím a poruchami čítania.
Z hľadiska ochrany zdravia obyvateľov je potrebné stanoviť štandardy dávok žiarenia, tepelného,
alebo mikrovlnného, pri používaní mobilných telefónov a ďalších zariadení.
Prioritný krok: Uplatňovanie princípov otvoreného vládnutia a ochrana práva občanov
Intervencia: Zlepšenie vymožiteľnosti práva, prístupu k spravodlivosti pre všetkých a ochrany a podpory ľudských práv
Aktivity
Vytvorenie efektívneho a transparentného systému monitorovania a pravidelného hodnotenia činnosti súdov, sudcov, prokurátorov, advokátov poskytujúcich právne služby obvineným a obžalovaným osobám ex offo, a ďalších právnych profesií majúcich vplyv na uplatňovanie práva a slobôd
jednotlivcov;
Implementácia opatrení na realizáciu ochrany a podpory ľudských práv vo všetkých relevantných
oblastiach (najmä v oblasti práv národnostných menšín a etnických skupín, diskriminácie žien, diskriminácie seniorov, rodovej rovnosti, diskriminácie LGBTI osôb, práv detí a mládeže, práv osôb so
zdravotným postihnutím);
Implementácia opatrení na prevenciu a prekonávanie stereotypov, znevýhodnenia, diskriminácie,
či stigmatizácie (bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či
iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie);
Posilnenie kapacít, elektronizácie a špecializácie súdov a zlepšenia kvality vzdelávania sudcov, prokurátorov i príslušníkov polície;
Zabezpečenie vyšetrovania tvrdení o verbálnych a fyzických násilných útokoch a incidentoch šikanovania;
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Vytvorenia právneho prostredia a efektívnych nástrojov, ktoré budú potierať protiprávne konanie
páchané v digitálnom prostredí;
Sprístupnenie možností alternatívneho riešenia sporov v mimosúdnom konaní.
Posúdenie
Digitálna revolúcia prinesie nové nároky na legitimitu a fungovanie demokratických inštitúcií. Určite ovplyvní podobu sociálnych, politických a právnych vzťahov ako súkromie, vlastníctvo, spravodlivosť či rovnosť šancí, ktoré nadobudnú nový obsah. Právo ako systém bude vystavené obzvlášť
silnému tlaku technologických inovácií. Výzvou bude implementácia právnych rámcov schopných
rýchlo a zrozumiteľne reagovať a uchopiť nové trendy. Je dôležité vytvárať tlak na všetky prejavy
nerovnosti v spoločnosti a vnímať rozmanitosť a individualitu ako pridanú hodnotu z hľadiska kultúry aj ekonomiky. Toto je vhodné podporiť aj programami, ktoré podporia vzájomný dialóg a spoluprácu v oblasti kultúry a jazyka medzi menšinami, zameraná na ochranu a rešpekt voči kultúrnym
hodnotám menšín, ale aj k integrácii a symbióze, namiesto asimilácie alebo vyčleňovania kultúr.
Formálna rovnosť práv bez ohľadu na národnosť, pohlavie, rasu, sexuálnu orientáciu či vierovyznanie je nevyhnutným, ale nepostačujúcim faktorom pri rozvoji súdržnej spoločnosti - nutnosť takých
prístupov, ktoré by vytvárali aktívne príležitosti na to, aby tieto práva mohli byť reálne využívané.
V tomto kontexte je potrebné aj prijatie legislatívy, ktorá umožňuje uzákonenie životných partnerstiev párov rovnakého pohlavia.
Bude potrebné zaviesť prvok verejnej kontroly do disciplinárnych konaní sudcov, prokurátorov i
príslušníkov polície;
Intervencia: Podpora otvoreného vládnutia a mechanizmov participácie na tvorbe, implementácii
kontrole verejných politík
Aktivity
Vytvorenie a zavedenia štandardizovaných postupov a nástrojov pre participatívnu tvorbu, implementáciu a hodnotenie verejných politík;
Vybavenie pracovníkov na všetkých úrovniach verejnej správy potrebnými zručnosťami a priestorom na dôsledné aplikovanie participatívnych postupov;
Proaktívne zapájanie zraniteľných a marginalizovaných skupín do verejnej diskusie a participácie v
kľúčových politikách a procesoch;
Zavedenie systému monitorovania a hodnotenia participatívnych procesov na všetkých úrovniach
verejnej správy, a to nielen v rámci tvorby, ale aj implementácie, monitoringu, hodnotenia a revízie
verejných politík;
Podpora vzdelávania smerujúceho k aktívnemu občianstvu (vzdelávanie pre udržateľný rozvoj, environmentálne a ľudsko-právne vzdelávanie, podpora kritického myslenia a digitálnej gramotnosti),
predovšetkým u mladých ľudí. Aktívne občianstvo bude podporované aj prostredníctvom podpory
dobrovoľníctva.
Posúdenie
Participatívne procesy na všetkých úrovniach riešenia problémov a rozhodovania sú dôležitou súčasťou otvoreného vládnutia a prejavom vyspelosti spoločnosti, ktorá sa od pasivity vyvíja k aktívnemu občianstvu vo všetkých sférach, ako napr. spolurozhodovanie na komunálnej a regionálnej
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úrovni, osvetová a dobrovoľnícka práca, sociálna práca. Je však potrebné vybudovať reálne fungujúcu verejnú správu, ktorá naplno uplatňuje e-government a využívania „big data“ na presnejšiu
analýzu účinnosti verejných politík. V digitálnom priestore sa občanom a komunitám otvoria úplne
nové možnosti na vzájomnú koordináciu a priamu komunikáciu s politickou mocou, čo vytvorí tlak
na jej výraznú decentralizáciu a užšie zapojenie občanov do rozhodovacích procesov na všetkých
úrovniach. S rozširovaním občianskej participácie budú stúpať aj nároky na efektivitu a transparentnosť verejného sektora.
Intervencia: Zabezpečenie prístupu verejnosti k objektívnym a pluralitným zdrojom informácií a posilnenie nezávislosti verejnoprávnych médií
Aktivity
Zabezpečenie finančných zdrojov na kvalitné poskytovanie služby verejnosti a odpolitizovanie procesu kreovania riadiacich orgánov verejnoprávnych médií;
Eliminácia neprijateľnej politickej autocenzúry novinárov a zabezpečenia ochrany a bezpečnosti pri
výkone ich činnosti a rýchleho, nezávislého a nestranného vyšetrenia všetkých trestných činov
proti novinárom z dôvodu výkonu ich povolania;
Posilnenie mediálnej gramotnosti širokého spektra recipientov informácií šírených rôznymi, najmä
digitálnymi, platformami formou formálneho i celoživotného vzdelávania;
Realizácia opatrení zabraňujúcich sexuálnemu a inému zneužívaniu detí prostredníctvom digitálnych platforiem, a prístupu maloletých k zákonne obmedzenému obsahu;
Kampane na racionálne využívanie voľného času mládeže v digitálnom priestore.
Posúdenie
Zabezpečenie prístupu verejnosti k objektívnym a pluralitným zdrojom, ako aj posilnenie nezávislosti verejnoprávnych médií, sú dôležitým prvkom udržania demokratického princípu vládnutia. Aktuálna diskusia o novelizácii tlačového zákona - právo na odpoveď pre verejných činiteľov, by tento
cieľ mohla výrazne obmedziť, preto je veľmi dôležité túto oblasť podporovať a viesť mládež
k správnym návykom a konaniu v tejto sfére.
Verejný a mediálny priestor bude zahltený informáciami a nekonečným obsahom. Tento fenomén
vytvorí úplne nové požiadavky na kultúrne inštitúcie, infraštruktúru a kontextuálne kultúrne vzdelávanie. Pozornosť by sa mala venovať aj rozvíjaniu špecifických talentov a prierezových zručností
mládeže (tímová práca, finančná gramotnosť, kritické myslenie, prezentačné schopnosti) napríklad
dobudovaním siete moderných centier mládeže, ktoré budú fungovať aj na báze priamej činnosti
a komunikácie a rovnako aj na báze digitálnych platforiem.

IV.1.4. Pravdepodobne významné environmentálne vplyvy na životné prostredie a vplyvy na
zdravie v oblasti rozvojového programu IV: Viacúrovňové riadenie bližšie k občanom
Prioritný krok : 1. Zvýšenie efektívnosti a transparentnosti verejnej správy a verejných politík.
Intervencia: A. Posilnenie integrovaného územného manažmentu vytvorením efektívnych územných
štruktúr verejnej správy čo najbližšie k občanovi
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Aktivity
Vytvorenie sústavy strategicko-plánovacích regiónov medzi miestnou úrovňou a úrovňou VÚC na
základe procesu založeného na subsidiarite v interakcii vidieckych obcí, miest, krajov a štátu.
Realizácia projektu pozemkových úprav na celom území SR na zjednodušenie a sprehľadnenie vlastníckych vzťahov, ako základ budúceho efektívneho využitia územného kapitálu a na obnovu environmentálnych prvkov krajiny.
Vytvorenie legislatívnych podmienok na integrované rozvojové plánovanie a rozvoj najmä vypracovaním Zákona o rozvoji.
Vypracovanie novej metodiky plánovania a riadenia regionálneho rozvoja a územného plánovania
na všetkých úrovniach v nadväznosti na zákon o rozvoji.
Využitie a posilnenie existujúcich inštitúcií a kapacít na úrovni VÚC, súčasnej legislatívy v kombinácii
s neformálnymi nástrojmi vrátane skúseností z iniciatív ako napr. LEADER a CLLD (Community Led
Local Development) pri inštitucionalizácii strategicko-plánovacích regiónov ako kooperačných a strategicko-plánovacích štruktúr Vytvorenie strategicko-plánovacích regiónov bude reflektovať aj nový
Zákon o rozvoji.
Posilnenie strategických a analytických kapacít na regionálnej úrovni rozšírením koordinačných, strategických a analytických, vzdelávacích a komunikačných kapacít všetkých samosprávnych krajov na
podporu plánovania, rozhodovania, implementácie a kontroly a hodnotenia na úrovni krajov a strategicko-plánovacích regiónov.
Územná integrácia na miestnej a regionálnej úrovni vytvorením právnych a organizačných podmienok pre zoskupovanie malých obcí do väčších územných celkov (skupín obcí) pri aplikovaní princípu
subsidiarity s cieľom zefektívniť výkon kompetencií v oblasti územnej spolupráce miestnej samosprávy, rešpektovaním identity menších obcí, zabezpečením dostupnosti verejných služieb, zabezpečením práva na presadenie potrieb obyvateľov z menších obcí v zoskupených obciach prostredníctvom adekvátneho politického zastúpenia a spoločným finančným plánovaním pred a aj po
zoskupení obcí.
Optimalizácia organizácie územnej organizácie štátnej správy a územnej samosprávy na zvýšenie
efektívnosti a kvality ich fungovania.
Posúdenie
Pre ekonomickú aj environmentálnu efektívnosť a udržateľnosť je kľúčové, aby boli intervencie
adresné a aby rešpektovali špecifiká územia do ktorého smerujú. Predpokladom pre to je, aby
stratégie boli spracovávané pre územné celky, ktoré predstavujú prirodzené priestorové funkčné
jednotky. V takýchto jednotkách je možné postaviť rozvojové stratégie na využití ich špecifického
územného kapitálu vrátane prírodných zdrojov a rešpektovaní limitov a osobitne prírodných.
Preto posilnenie integrovaného územného manažmentu vytvorením efektívnych územných štruktúr
verejnej správy čo najbližšie k občanovi prispieva k naplneniu udržateľných rozvojových cieľov.
Kľúčovým faktorom pre spoločenskú efektívnosť sektorálnych politík je ich previazanosť . Preto
integrácia a hierarchizácia v rámci manažmentu rozvoja je kľúčová aj pre environmentálnu politiku.
Východiskom efektívnych politík je znalosť problému a orientácia na jeho riešenie v konkrétnych
podmienkach (evidence a place based policies). Preto je osobitne dôležité aj z environmentálneho
hľadiska budovanie štruktúr umožňujúcich zabezpečenie podkladov pre takéto politiky
a rozhodovacích štruktúr, ktoré sú predpokladom pre formulovanie a implementáciu takýchto
politik.
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Nie je možné zabezpečiť efektívnu verejnú správu bez zabezpečenia adekvátnych kapacít a systému
previazaných právomocí a nástrojov na implementáciu rozhodnutí Preto každý krok smerujúci
k odstráneniu dlhodobej neefektívnosti územnej verejnej správy je treba pozitívne hodnotiť aj
v kontexte implementácie Agendy 2030.
Najpálčivejším problémom je neefektívna byrokracia, politická nestabilita a legislatívne rámce,
vrátane systému manažmentu ľudských zdrojov, vzdelávania, výkonnosti, dopadov politických
zmien a vrátane nízkej participácie s aktérmi regionálneho rozvoja. Vytvorenie strategickoplánovacích regiónov ako územnoplánovacích jednotiek predstavuje vertikálne aj horizontálne
prepojenie koordinácie subjektov regionálneho rozvoja. Prijatie legislatívnej normy (Zákona
o rozvoji) by predstavovalo (v princípe doplnkovosti) komplementaritu integrovaného rozvoja,
územného plánovania a podpory regionálneho rozvoja, vrátane podpory najmenej rozvinutých
okresov s kohéznou politikou v SR.
Intervencia: Zvýšenie efektívnosti verejnej správy zabezpečením profesionálnejšieho výkonu všetkých
úrovní verejnej správy a lepšieho prístupu občanov k službám
Aktivity
Optimalizácia fungovania ústredných orgánov štátnej správy a posilnenie presadzovania verejného
záujmu.
Optimalizácia rozdelenia kompetencií medzi jednotlivé úrovne štátnej správy a regionálnej a miestnej územnej samosprávy, sledujúcej rozdelenie zodpovedností, právomocí a zdrojov, vrátane personálnych tak, aby bola zabezpečená efektívnosť výkonu verejnej správy, transparentnosť, adresnosť
a časová primeranosť jej intervencií na všetkých úrovniach štátnej správy a územnej samosprávy.
Štandardizácia procesov pri výkone verejnej správy v rámci ktorej budú zavedené štandardizované
postupy a porovnávacie štandardy na výsledkovú orientáciu pri výkone verejnej správy.
Posúdenie
Intervencia predstavuje naplnenie prioritného kroku ako jedného z nástrojov implementácie
Agendy 2030 a Novej urbánnej agendy OSN tak, aby bola naplnená medzisektorálna koordinácia
a zvýšenie efektívnosti verejnej správy vytvorením medzirezortnej úrovne riadenia, optimalizáciou
inštitucionálnych parametrov riadenia (vrátane kompetencií), koordináciou a procesnými
parametrami riadenia (tvorba a hodnotenie politík, príprava a realizácia projektov, posúdenie
„hodnota za peniaze“, verejné obstarávanie, dáta, ľudské zdroje, kontrola). Takýto krok by mal byť
dôslednejšie sledovaný znížením byrokratického zaťaženia tak občanov ako aj podnikateľského
sektora.
Intervencia: Definovanie tematických a územných priorít regionálneho rozvoja na využitie špecifického
územného kapitálu v prospech obyvateľov
Aktivity
Využitie špecifického územného kapitálu ako cieľa regionálnych politík a súvisiacich verejných politík
vychádzajúcich najmä z programov rozvoja samosprávnych krajov akcentujúcich a integrujúcich, potreby strategicko-plánovacích regiónov a VÚC a podporujúcich využitie ich špecifického územného
kapitálu v partnerstve verejného a súkromného sektoru.
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Definovanie špecifických priorít, cieľov a nástrojov podpory regionálneho rozvoja pre každý typ územia regiónov.
Integrované územné stratégie a projekty ako základné nástroje manažmentu a podpory regionálneho rozvoja (súboru investičných a neinvestičných aktivít) realizovaných s využitím hierarchického
viaczdrojového financovania vo väzbe na strategické investičné balíčky.
Koordinovaný rozvoj prihraničných a cezhraničných regiónov s využitím cezhraničnej spolupráce
najmä na zhodnotenie jedinečnej centrálnej a hraničnej polohy slovenských regiónov ako významného rozvojového faktoru a faktoru ich konkurencieschopnosti.
Posilnenie sociálnej inklúzie dôslednou implementáciou princípov priestorovej inklúzie (vrátane
technických predpokladov bezbariérovosti prostredia vo vzťahu k technickej a sociálnej infraštruktúre a bývaniu) ako predpokladu zamedzenia vzniku a obmedzenia existencie sociálnej fragmentácie
(izolácie na základe ekonomického alebo sociálneho statusu) v území, vrátane izolovaných územných komunít (napr. osád, ulíc, mestských častí, a sídiel vo vidieckom prostredí v zázemí miest a podobne).
Posúdenie
V súčasnosti je veľmi ťažké unisono definovať priority regionálneho rozvoja na využitie špecifického
územného kapitálu v prospech obyvateľov bez toho, aby bola vytvorená nadlokálna subregionálna
úroveň nielen strategického plánovania, ale predovšetkým participatívneho rozhodovania
a manažmentu rozvoja a tým aj implementácie Agendy 2030. Regióny na úrovni prirodzených
nodálnych regiónov sú vo veľkej miere jedinečné, rozdielne, špecifické so svojimi disparitami (v
pozitívnom aj negatívnom zmysle) a trendy ich rozvoja môžu byť odlišné. Preto si vyžadujú osobitné
prístupy tak, ako ich navrhuje posudzovaný dokument vrátane definovania priorít pre podporu
špecifických typov regiónov v polohe verejného záujmu na úrovni štátu. Je potrebné následne
nechať dostatočný priestor pre dodefinovanie špecifických intervencií na úrovni VUC, strategickoplánovacích regiónov, miest a obcí a zároveň vytvoriť finančný a inštitucionálny rámec pre ich
realizáciu.
Intervencia: D. Podpora udržateľného rozvoja a zvýšenie odolnosti regionálnych ekonomík
Aktivity
Územná integrácia opatrení rozvojových programov I., II. a III. stratégie rozvoja.
Podpora diverzifikácie a flexibility podnikateľského sektora.
Vytvorenie infraštruktúrnych a inštitucionálnych podmienok pre prepojenie subjektov miestnej a regionálnej ekonomiky do tzv. produkčných reťazcov a klastrov.
Prepojenie odborného regionálneho vzdelávania na potreby trhu práce vo vzniknutých regionálnych
produkčných reťazcoch, resp. v strategicko-plánovacích regiónoch.
Podpora regionálnych klastrov a inovačných sietí prepájajúcich výskum, vývoj a inovácie, vzdelávanie a výrobu v súvislosti s regionálnymi RIS3.
Posúdenie
Územné jednotky na úrovni obcí, miest a strategicko-plánovacích regiónov sú miestami v ktorých sa
stretáva implementácia rôznych sektorálnych stratégií a intervencií. Osobitne dôležitou je preto
územná integrácia všetkých opatrení na báze reflexie územných špecifík obcí, miest a regiónov. Táto
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územná integrácia je dôležitá aj z hľadiska zohľadnenia environmentálnych daností – potenciálov
a limitov. Reflexia a využitie územného kapitálu sú základom udržateľnosti vo všetkých jej pilieroch.
Aj keď jednotlivé aktivity bude možné posúdiť až z dlhodobého hľadiska, vzhľadom ku dynamike
rozvoja je práve ich založenie na územnej báze predpokladom pre ich udržateľnosť. Z pohľadu
environmentálneho je neopomenuteľným faktorom je prechod k vedomostne založenej
spoločnosti, ktorý by mal znamenať aj posilnenie environmentálnej dimenzie v trojuholníku výskum,
vývoj a inovácie.

Prioritný krok: 2. Prechod od operatívneho k strategickému plánovaniu a riadeniu a zvýšenie
efektívnosti riadenia investícií
Intervencia: Zavedenie dlhodobého strategického plánovania riadenia, koordinovania na všetkých
úrovniach verejnej správy
Aktivity
Dosiahnutie kontinuity kľúčových politík a procesov prostredníctvom strategického plánovania, celospoločenského konsenzu a efektívnym zapojením verejnosti (vrátane podnikateľského sektora) do
tvorby, implementácie a kontroly verejných politík a stratégií.
Vytvorenie regionálnych rozvojových rád ako koordinačných platforiem rôznych subjektov regionálneho rozvoja za účasti verejného aj súkromného sektora a zástupcov občianskej spoločnosti.
Integrácia strategického plánovania a programového rozpočtovania previazaného na všetkých úrovniach verejnej správy.
Zvýšenie efektívnosti a stabilizácie investičnej politiky najmä prostredníctvom integrácie projektov
do strategických investičných balíčkov, ktoré budú obsiahnuté v Národnom investičnom pláne.
Objektivizácia rozhodovania na všetkých úrovniach verejnej správy podporenej vytvorením verejne
prístupného centrálneho systému monitoringu, zberu, spracovania a sprístupňovania údajov na objektívne rozhodovanie orgánov verejnej správy, a na monitorovanie a hodnotenie verejných politík.
Posilnenie prevencie a pružnosti v strategickom riadení vytvorením národného systému strategického predvídania a krízového riadenia.
Posúdenie
Zabezpečenie udržateľnosti rozvoja je nemysliteľné bez kontinuity kľúčových politík a dôslednej
koordinácii sektorálnych politík a prístupov. Stabilita investičnej politiky je predpokladom
efektívnosti predovšetkým pri veľkých infraštrukturálnych investíciách za predpokladu založenia
procesu rozhodovania na objektívnom poznaní a hodnotení potrieb, možností a podmienok ich
napĺňania. Osobitne to platí v kontexte environmentálnych investícií a investícií
s environmentálnym dopadom. K takému rozhodovaniu by malo prispieť aj vytvorenie regionálnych
rozvojových rád za účasti kľúčových stakeholderov.

Prioritný krok: 3. Efektívne a udržateľné financovanie rozvoja
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Intervencia: Efektívnejšie využívanie všetkých finančných zdrojov a osobitne zdrojov verejného sektora
pri zabezpečovaní kvality života obyvateľov a zásadné zníženie investičného dlhu vo verejnej
infraštruktúre
Aktivity
Vytvorenie systému hierarchického viaczdrojového financovania vrátane národného fondu regionálneho rozvoja ako základu viaczdrojového financovania rozvoja
Vytvorenie Krajských rozvojových spravovaných samosprávnymi krajmi umožňujúc rôzne módy financovania od grantového až po revolvingové.
Vypracovanie a dôsledné využitie úlohy Národného investičného plánu a integrovaných investičných balíčkov ako nástrojov definovania priorít a koordinácie verejných investičných projektov medziodvetvovo a medzi jednotlivými úrovňami verejnej správy.
Zavedenie systému rozpočtového programovania na všetkých úrovniach verejnej správy.
Zaradenie systému finančnej podpory ako integrálnej súčasti hierarchického systému podporných
nástrojov kde štát bude podporovať rozvoj regiónov a regióny budú podporovať rozvoj miest a obcí.
Zvýšenie kapacít obcí na zabezpečenie kvality života obyvateľov spoluprácou v rámci strategickoplánovacích regiónov a podporou tejto aktivít týchto kooperačných štruktúr z pozícií štátu a samosprávnych krajov.
Podpora a motivácia obcí pri spoločnom zabezpečovaní verejných služieb obyvateľom s cieľom ich
zefektívnenia a skvalitnenia.
Vytvorenie systému kompenzácie vyvolaných nákladov aplikujúceho princíp pôvodca platí.
Posúdenie
Interpretáciou aktivít bude naplnený princíp subsidiarity a doplnkovosti zdrojov smerujúcich ku
podpore kvality života obyvateľov. Systém viaczdrojového financovania môže výrazne prispieť
k efektívnosti využívania zdrojov a to hlavne tam, kde je výsledný efekt závisí od realizácie systému
opatrení adresujúcich rôzne oblasti a realizovaných v rôznych časových horizontoch. Garancie
financovania systémových balíkov intervencií sú aj z hľadiska environmentálnych efektov kľúčové.
Kombinácia integrovaných investičných balíkov so zmenami v systéme rozhodovania smerom
k priblíženiu rozhodovacích procesov k občanovi môže priniesť podstatné zvýšenie pozitívnych
dopadov investícií z verejných zdrojov na kvalitu života obyvateľov. Zvýšenie adresnosti pri sanácii
dopadov investičných činností vrátane je dôležité aj vo vzťahu k environmentálnym dopadom.

V. Navrhované opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a
kompenzáciu vplyvov na životné prostredie a zdravie
Vo vzťahu k vyššie uvedenému zhodnoteniu stavu životného prostredia a očakávanému vplyvu
implementácie strategického dokumentu Vízia a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 bude
potrebné prijať nasledujúce opatrenia na prevenciu, elimináciu a kompenzáciu vplyvov na životné
prostredie pri napĺňaní víze a stratégie v nej obsiahnutej:
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V.1. Prierezové oparenia


V rozpracovaní Víze a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 v polohe nových resp.
aktualizovaných rezortných stratégií a stratégií rozvoja VÚC, miest a obcí dôsledne využiť
koordinačnú funkciu tohto strategického dokumentu s dôrazom na zvýšenie súčinnosti
environmentálnej, sociálnej a hospodárskej politiky, efektívnosti verejných intervencií a ich
synergické efekty.



Premietnuť Víziu a stratégiu rozvoja Slovenska do roku 2030 do národného investičného plánu
pri dôslednom uplatnení integrácie environmentálnych aspektov naprieč všetkými
integrovanými investičnými balíčkami a jednotlivými investíciami



Osobitnú pozornosť venovať podpore environmentálnych inovácií a rozvoju environmentálnej
infraštruktúry a využitiu jej synergických efektov vo sfére ekonomickej a sociálnej.



Pri rozhodovaní o riadiacich intervenciách smerujúcich k naplneniu jednotlivých aktivít a
prioritných krokov Vízie a stratégie dôsledne uplatňovať nielen monetárne, ale predovšetkým
spoločensko-ekonomické, sociálne a environmentálne aspekty posudzovania ich efektívnosti
a zabezpečiť ich dôkladné posúdenie v rámci procesov SEA a EIA.



Pri implementácii Vízie a stratégie dôsledne využívať nástroje monitoringu a objektívneho
hodnotenia a na ich základe adaptovať stratégiu reflektujúc aktuálne zmeny vonkajších
a vnútorných podmienok jej implementácie.



Víziu a stratégiu rozvoja Slovenska do roku 2030 ako základného implementačného
dokumentu Agendy 2030 plniaceho aj funkciu Národnej stratégie regionálneho a územného
rozvoja považovať za východiskový záväzný dokument pre formulovanie partnerskej zmluvy SR
a EU pre programové obdobie štrukturálnych fondov 2021-27 a premietnuť ňou definované
rozvojové programy do štruktúry podporných nástrojov.

V.2. Opatrenia vo vzťahu k jednotlivým rozvojovým programom
Integrovaný rozvojový program I. Ochrana a rozvoj prírodných, ľudských a kultúrnych zdrojov
Vo Vízii a stratégii rozvoja je potrebné venovať osobitnú pozornosť strategickým investíciám verejného
sektora v oblasti zásobovania vodou a čistenia odpadových vôd ako kľúčových verejných
infraštruktúrnych systémov.
V priemete Vízie a stratégie rozvoja SR do rezortných strategických dokumentov zabezpečiť naplnenie
vyvážene všetkých priorít definovaných Víziou a stratégiou v integrovanom rozvojovom programe I a
osobitne:




Venovať pozornosť investičným intervenciám smerujúcim k optimalizácii modal splitu v zmysle
Bielej knihy EU o doprave (Európska komisia, 2011) ako kľúčového aspektu zvýšenia
environmentálnej udržateľnosti dopravy a.
Venovať pozornosť investičným intervenciám smerujúcim k zníženiu konečnej energetickej
spotreby v sektore dopravy, ktorá za posledných 15 rokov narástla o 48 %.
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Venovať pozornosť
investičným intervenciám smerujúcim k elektromobilite v cestnej
a železničnej doprave a podstatnému zníženiu emisií a hluku v doprave.
Pri rozhodovaní o prioritách investícií do dopravy brať osobitný zreteľ na riešenie identifikovaných
negatívnych vplyvov existujúceho a očakávaného zaťaženia životného prostredia na osobitne
chránené biotopy, bezpečnosť a zdravie obyvateľov.
Pri posudzovaní investícií do dopravy brať osobitný zreteľ na ich vplyvy na ich priame a nepriame
vplyvy na životné prostredie a ich premietnutie do preventívnych, mitigačných a kompenzačných
opatrení.
Do r. 2030 zohľadniť potrebu zvýšenia tempa podielu obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na
celkovom pokrytí potreby energií v SR do roku 2030 pri zohľadnení environmentálnych limitov
a skutočného potenciálu v SR ako aj sociálnej dostupnosti energie z OZE.
Pri konkrétnych projektoch využívania OZE je potrebné brať do úvahy a rešpektovať územia
sústavy Natura 2000 a predmety ich ochrany nie len pri ich realizácii, ale už v štádiu ich prípravy a
plánovania a taktiež nie len pri ich budovaní priamo v týchto územiach, ale aj tam, kde existuje
predpoklad ovplyvnenia takýchto území v súlade s § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. v platnom znení,
nakoľko aj v prípade väčšej vzdialenosti od takýchto území môžu zariadenia na využívanie OZE
významne negatívne vplývať na ich integritu a predmety ochrany. Taktiež je potrebné posúdenie
ich súladu s ustanoveniami § 16 ods. 6 písm. b) a ods. 8 a 9 vodného zákona (NR SR, 2009).
Pri hodnotení konkrétnych projektov využívania OZE zdôrazniť potrebu riešenia synergických a
kumulatívnych vplyvov a zvýšiť kvalitu medzirezortnej spolupráce.
Pre fázu prípravy projektov využívania OZE zvážiť doplnenie odporúčania nevynechávať tzv.
konzultačnú fázu s univerzitnými pracoviskami, inštitúciami ochrany prírody a krajiny a ďalšími
záujmovými odbornými zoskupeniami.
Venovať pozornosť investičným intervenciám smerujúcim k zníženiu energetickej náročnosti
priemyselnej produkcie v SR vrátane podpory štrukturálnych zmien priemyselnej výroby, keďže SR
má siedmu najvyššiu energetickú spotrebu v EU a spotrebuje o 80 % viac energie na jednotku HDP
ako je priemer EU.
Pri investičnej priorite podpory využitia biomasy ako zdroja energie osobitne kriticky zhodnotiť
potenciál produkcie biomasy vhodnej na takýto spôsob zhodnotenia v SR so zahrnutím
inštalovanej kapacity a spotreby už existujúcich zariadení, najmä v prípade energetického
využívania drevnej štiepky.
Pri investíciách v oblasti energetického zhodnotenia odpadu posudzovať toto ako krajnú možnosť
jeho zhodnotenia a preferovať zhodnotenie recykláciou.
Venovať pozornosť nielen produkcii a distribúcii, ale aj uchovávaniu elektrickej energie s využitím
osobitného potenciálu SR, okrem iného aj v oblasti zásob nerudných surovín v SR.
Venovať pozornosť intervenciám smerujúcim k odstráneniu starých environmentálnych záťaží
s cieľom zásadne zmeniť kvalitu dlhodobo environmentálne zaťažených území a využiť potenciál
týchto lokalít/plôch na racionálny územný rozvoj.
Z hľadiska efektívneho využívania prírodných zdrojov orientovať intervencie tak, aby sa výrazne
zvýšil podiel produktov, ktoré budú súčasťou obehového hospodárstva.
Jednou z kľúčových oblastí opatrení v rámci Vízie a stratégie rozvoja SR je klimatická zmena a jej
dopady. Je potrebné koncentrovať pozornosť na posilnenie odolnosti voči negatívnym dôsledkom
zmeny klímy v oblasti vodného hospodárstva, na infraštruktúrne opatrenia a opatrenia zvyšujúce
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odolnosť infraštruktúry resp. zníženie pravdepodobnosti stresových javov namiesto nákladov na
odstraňovanie následkov budúcich povodní. S touto témou sa spája niekoľko zásadných opatrení:
o pre mestá a obce je nevyhnutné vypracovanie Akčných plánov adaptácie, pri ich
spracovávaní je odporúčaná komunikácia s univerzitnými a akademickými pracoviskami,
implementovať skúsenosti a výsledky medzinárodných EU projektov = dôležitosť
spolupráce samosprávy s akademickou sférou
o edukácia rôznych cieľových skupín ľudí v oblasti dopadov zmeny klímy na mestá,
infraštruktúru a obyvateľov
o osobitnú pozornosť je potrebné venovať investíciám v oblasti zadržiavania vody v krajine,
protipovodňovej ochrany, zásobovania vodou a odkanalizovania, potrebné je venovať
zvýšenú pozornosť výberu vhodného environmentálne a sociálne únosných systémov
efektívnych z hľadiska ekonomického ako aj environmentálneho
o pri investíciách zameraných na zmierňovanie nepriaznivých dôsledkov sucha
rekonštrukciou a modernizáciou závlahových čerpacích staníc, je treba posúdiť osobitne
dopad na vodný režim dotknutých vodných tokov, kvalitu pôdy, jej chemizmus a ďalšie
parametre
o Pri preventívnych opatreniach na zmiernenie negatívnych dôsledkov potenciálneho
zaplavenia, zamokrenia a sucha rekonštrukciami odvodňovacích kanálov v záujme
zlepšenia potenciálu poľnohospodárstva je potrebné osobitnú pozornosť venovať vplyvu
týchto opatrení na vodný režim v krajine, režim vodných tokov, na dopady na prirodzené
ekosystémy, osobitne na cenné mokraďové spoločenstvá, ale aj na vplyv na eróziu pôdy.
o v oblasti manažmentu lesného potenciálu je potrebné sa zamerať na environmentálnu
optimalizáciu investícií zameraných na zníženie aktuálnych následkov a prevenciu
možných dopadov klimatickej zmeny, vrátane prírodných katastrof
o významnú pozornosť je potrebné venovať investíciám vyžadujúcim majetkové
vysporiadanie pozemkov prostredníctvom projektov pozemkových úprav (PPÚ), cez
nástroj PPÚ realizovať požiadavky vzťahujúce sa k ochrane krajiny a ekosystémov
o v oblasti konsolidácie erózne ohrozenej krajiny je potrebné zásadným spôsobom podporiť
aktivity, ktoré sú súčasťou pozemkových úprav zahŕňajúc manažment území z hľadiska
odolnosti krajiny voči dopadom klimatickej zmeny
o v lesných porastoch je potrebné v rámci Vízie a stratégie rozvoja SR zaviesť zákaz ťažby
dreva v bezzásahových územiach s dôrazom na zachovanie vzácnych ekosystémov
a zachovanie stability krajiny
o v rámci návrhov investícii a projektov týkajúcich sa rozvoja SR je potrebné zvýšiť efektívnu
medzirezortnú spoluprácu a koordináciu prác (pripomienkovanie, návrhy, riešenia), a to
najmä rezortov: životného prostredia, pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, dopravy
a výstavby
v rozpracovaní Vízie a stratégie rozvoja je potrebné venovať osobitnú pozornosť nasmerovaniu
investícií týkajúcich sa rozvoja ľudských zdrojov, aktivity cieliť na environmentálnu edukáciu
(ochrana životného prostredia, ekologické poľnohospodárstvo, zdravé potraviny, dopad kvality
životného prostredia na kvalitu života a pod.)
Vo vzťahu k rozvoju ľudským zdrojov je nevyhnuté v rozpracovaní Vízie a stratégie podporovať
aktivity smerujúce k zásadnému zvýšeniu kvality vzdelávania sa dlhodobo, vytvorenie funkčnej
modernej koncepcie edukačného systému na všetkých vzdelávacích stupňoch, vrátane
celoživotného vzdelávania
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pre rozvoj ľudských zdrojov z hľadiska zlepšenia populačného vývoja prostredníctvom podpory
mladých rodín je potrebné podporovať investície rozvíjajúce ekologické obhospodarovanie pôdy
z hľadiska stabilizácie mladých ľudí sú v rámci rozpracovania Vízie a stratégie rozvoja sú podstatné
investície zamerané na budovanie tzv. stabilizačných bytov, na rozvoj infraštruktúry a tvorbu
pracovných príležitostí
V podmienkach Slovenska je potrebné podporiť aktivity (z úrovne štátu a aj z úrovne samospráv),
ktoré budú zapájať miestnych aktérov do komerčného využívania potenciálu lokalít kultúrneho dedičstva. Ide často o jedinečné miesta, v ktorých aktéri nemôžu byť existenčne závislí len od komerčných aktivít využívajúcich genia loci a od služieb poskytovaných návštevníkom lokalít. Jedným z dôvodov sú obmedzenia vyplývajúce zo samotnej ochrany lokality. Práve týmto skupinám aktérov je
potrebné vytvoriť motivačné podmienky (ekonomického charakteru) a identifikovať postupy na
podporu rozvoja činností v lokalitách kultúrneho dedičstva tak, aby sa zachovali miestne tradície
hospodárskeho aj kultúrneho charakteru a aby zostal zachovaný aj charakteristický vzhľad krajiny
tak, aby bol rozvoj územia v súlade s myšlienkami Európskeho dohovoru o krajine, ktorý sa zameriava na zachovávanie jedinečností kultúrnej krajiny, čo spadá pod posudzovaný prioritný krok rozvoja kultúrneho potenciálu a zhodnocovania kultúrneho kapitálu regiónov Slovenska.
z hľadiska rozvoja kultúrneho potenciálu a zhodnocovania kultúrneho kapitálu regiónov Slovenska
je potrebné v rámci rozpracovania Stratégie rozvoja rozvíjať také investície a činnosti, ktorých výsledkom bude zvýšená osveta a propagácia kultúrneho dedičstva
vytvorenie systému monitorovania činností v oblasti kultúry na všetkých úrovniach, vrátane mapovania kultúrnych hodnôt a aktivít, inštitúcií a organizácií, aktivít kreatívneho priemyslu a tvorba
informačných databáz.

Integrovaný rozvojový program II. Inovačné a udržateľné hospodárstvo


V priemete Vízie a stratégie rozvoja SR do rezortných strategických dokumentov zabezpečiť
naplnenie vyvážene všetkých priorít definovaných Víziou a stratégiou v integrovanom
rozvojovom programe II a osobitne:
o

Prepojenie akademického, priemyselného a verejného sektora na podporu
ekonomického a sociálneho rozvoja SR (model triple helix) a rozvoj regionálnych
inovačných klastrov v priemysle a službách so zapojením adekvátne vybaveného
stredného odborného a vysokého školstva tak, aby tieto zabezpečovali nielen výchovu,
ale aj tvorbu a transfer inovácií v napojení na regionálnu ekonomiku.

o

Vytvorenie transparentného motivačného systému na podporu realizácie výskumu a
vývoja firmami v SR s cieľom zvýšiť podiel súkromného kapitálu na financovaní
výskumu a vývoja.

o

Orientáciu existujúcich fondov rizikového kapitálu (venture capital) na oblasti
definované stratégiou inteligentnej špecializácie (RIS3) a Európskym strategickým
fórom pre výskumnú infraštruktúru ESFRI, ktorá sa zameriava na 6 tematických oblastí:
energetika, životné prostredie, zdravie a potraviny, fyzikálne vedy a inžinierstvo,
spoločenské a kultúrne inovácie, elektronické infraštruktúry.
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o

Zabezpečenie služieb v strategicko-plánovacích regiónoch, ktoré uspokoja nielen
základné potreby, ale aj vyššie spoločenské nároky subjektov inovačne orientovanej
ekonomiky, s dôrazom na mladé rodiny.

o

Zapojenie investičných bánk do zvýšenia pridanej hodnoty regionálnych ekonomík.

o

Podpory ekonomických aktivít zhodnocujúcich lokálne a regionálne prírodné a ľudské
a iné zdroje vrátane tradičných a unikátnych výrob a produkcie (napr. pôvodné
jedinečné odrody ovocia a zeleniny, potravinárske produkty, sklárske produkty, ) a
osobitne zhodnocujúcich kultúrny potenciál regiónu.

o

Podpora environmentálne udržateľnej energetickej a surovinovej sebestačnosti
regiónov.

o

Podpora ekonomických aktivít, ktoré pri vytváraní pracovných miest reflektujú
disponibilnú pracovnú silu, jej vývojový potenciál ako aj limity.

o

Podpora spolupráce subjektov trhovej a sociálnej ekonomiky na miestnej úrovni, ktoré
vytvárajú pracovné príležitosti pre znevýhodnené sociálne skupiny a zároveň
pokrývajúceho efektívne lokálny a regionálny dopyt.

o

Zmeny orientácie poľnohospodárskej výroby na produkty s vyššou pridanou hodnotou
najmä vo väzbe na rastlinnú a živočíšnu výrobu a v súlade s konceptom udržateľného
hospodárstva a obnovenie reťazca (prvovýroba – výkup – spracovanie – distribúcia) na
regionálnej úrovni.

o

Inovácie poľnohospodárstva v smere adaptácie na zmenu klímy (zmena pestovaných
plodín, živočíšnej výroby, agrotechnických postupov, technické a sociálne inovácie).

o

Využitia ekosystémových služieb, adaptačných a zmierňujúcich opatrení proti zmene
klímy na rozvoj ekonomických činností a tvorbu pracovných miest (najmä v lesnom
hospodárstve, poľnohospodárstve, vodnom hospodárstve a i.).

o

Koncentrácia odborníkov a vybavenia v stredných odborných školách pre technickú
podporu zavádzania inovácií v regionálnej ekonomike. Tieto kapacity musia byť
sprístupnené pre široký okruh záujemcov (nielen pre študentov) napríklad formou
požičovne vybavenia a odbornej asistencie pri zaškolení na ich použitie.

o

Usmerňovania rozvoja národného hospodárstva a regionálnych ekonomík založené na
jasne definovanej vízii, stratégii a prioritách v krátko-, stredno- a dlhodobom časovom
horizonte.

o

Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na minimálne 27 % na hrubej domácej
spotrebe elektriny, zníženie energetickej náročnosti slovenského priemyslu tak, aby
sme do roku 2030 dosiahli maximálne priemernú hodnotu energetickej náročnosti v
EÚ, zateplenie viac ako 2/3 budov a všetkých budov postavených pred rokom 1992,
zníženie emisií skleníkových plynov v ETS sektoroch o minimálne 42 % a sektoroch
mimo ETS o 30 % v porovnaní s rokom 2005 a zvýšenie miery triedenia a recyklácie
odpadov na 65 % a zníženie miery skládkovania na max. 10 % celkového objemu.
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o

Implementácie novej energetickej politiky, ktorá do roku 2020 stanoví kvantifikované
ciele pre produkciu, distribúciu a spotrebu energie a pre znižovanie emisií skleníkových
plynov a škodlivín vo všetkých sektoroch do roku 2030, s výhľadom do roku 2050.

o

Transformácie energetického sektora smerom k decentralizovanej výrobe s využitím
akumulačných kapacít a inteligentného riadenia výroby a spotreby (smart grid).

o

Stanovenia záväzných cieľov znižovania emisií skleníkových plynov aj znečisťujúcich
látok pre sektor dopravy, priemysel, sektor budov aj pre verejný sektor v období rokov
2020 – 2030 s výhľadom do roku 2050.

Integrovaný rozvojový program III. Kvalitný život pre všetkých


V priemete Vízie a stratégie rozvoja SR do rezortných strategických dokumentov zabezpečiť
naplnenie vyvážene všetkých priorít definovaných Víziou a stratégiou v integrovanom
rozvojovom programe III a osobitne:
o

Rozvoj inkluzívneho prístupu vo vzdelávacom systéme na všetkých úrovniach tak, aby
sa odstránili diskriminačné postupy a zároveň umožnila flexibilitu v závislosti od
miestnych potrieb a kontextov.

o

Podporu a školenie učiteľov a školských pedagógov, a spoluprácu s miestnymi
komunitami na rozvoji inkluzívnejších postupov.

o

Transformáciu časti špeciálnych škôl na zdrojové centrá podporujúce bežné školy pri
implementácii inkluzívneho vzdelávania a pri začleňovaní detí so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami do bežných tried za pomoci odborníkov.

o

Vytvorenie politiky zameranej na boj proti diskriminácii na trhu práce voči
znevýhodneným skupinám prostredníctvom vhodných stimulov a informačných
kampaní, ktoré by zamestnávateľov povzbudzovali, aby zamestnávali, podporovali a /
alebo si ponechali týchto pracovníkov.

o

Prijatie konkrétnych politík pre nedostatočne zastúpené a znevýhodnené skupiny a
zabezpečiť, aby sa súčasne riešili všetky prekážky zamestnania (poskytovanie
zamestnania, vzdelávania, odbornej prípravy, zdravotníctva, starostlivosti o deti,
bývania, dopravy a iných sociálnych služieb).

o

Posilnenie legislatívy o bezbariérovej výstavbe budov s funkciami verejného
využívania a bývania

o

Budovanie kapacít samosprávy a vytvorenie efektívnych a flexibilných nástrojov
sociálnej politiky s adekvátnym finančným a súčasne zvýšenie kontroly nad
vykonávaním týchto právomocí.

o

Rozvoj komunitných služieb a starostlivosti aj v marginalizovaných obciach
prostredníctvom zapojenia miestnych komunít a iných aktérov a prostredníctvom
rozvoja synergii medzi formálnou a neformálnou starostlivosťou, dobrovoľníkmi,
užívateľmi a ich rodinami.

o

Vybudovanie funkčnej siete pomoci a podpory pre všetky cieľové skupiny, ako sú
rodiny s deťmi, rodiny so seniormi, alebo rodiny so zdravotne znevýhodnenými
rodinnými príslušníkmi – napr. cez komunitné centrá v obciach.
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o

Prostredníctvom zákona o sociálnych službách zabezpečiť dodržiavanie rovného
prístupu k poskytovateľom sociálnych služieb, bez ohľadu na zriaďovateľa (napr.
zariadenia zriadené neziskovými organizáciami či súkromným sektorom).

o

Získanie digitálnych zručností naprieč všetkými sociálnymi skupinami a zlepšenie
digitálnej dostupnosti periférnych oblastí.

o

Zlepšiť fyzickú dostupnosť sociálnych a zdravotníckych služieb vybudovaním systémov
Integrovanej regionálnej verejnej dopravy v každom kraji.

Integrovaný rozvojový program IV. Viacúrovňové riadenie bližšie k občanom


V priemete Vízie a stratégie rozvoja SR do rezortných strategických dokumentov zabezpečiť
naplnenie vyvážene všetkých priorít definovaných Víziou a stratégiou v integrovanom
rozvojovom programe IV a osobitne:
o

pri definovaní strategicko-plánovacích regiónov zohľadnenie environmentálnych
špecifík, výziev a problémov s cieľom vytvoriť predpoklady pre formulovanie
efektívnych cielených stratégií ich riešenia

o

Vytvoriť rámce pre implementáciu pozemkových úprav v intravilánoch obcí tak, aby
sa sprístupnením pozemkov vytvorili predpoklady efektívnejšie využitie zastavaných
území a zabránenie ich nežiaducemu rozrastaniu do krajiny

o

V rámci novej integrovanej legislatívy upravujúcej rozvoj regiónov, miest a obcí
adekvátnu pozornosť venovať systému nástrojov krajinného plánovania

o

Vytvoriť inštitucionálne rámce pre zefektívnenie všeobecnej verejnej správy
a rovnako špecializovanej v oblasti životného prostredia a je priblíženie občanom.

o

Pri priemete Vízie a stratégie do územných integrovaných stratégií osobitnú
pozornosť venovať environmentálnym výzvam a problémom

o

Pri priemete Vízie a stratégie do aktualizácie rezortného strategického dokumentu
v oblasti životného prostredia osobitnú pozornosť venovať integrovaným prístupom
a riešeniam a zabezpečeniu kontinuity environmentálnej politiky v dlhšom časovom
horizonte

o

pri podpore rozvoja regionálnych ekonomík osobitne uprednostniť environmentálne
orientované inovácie a inovácie smerujúce na zabezpečenie udržateľnosti
a efektívnosti využívania prírodných zdrojov a prechod od využívania neobnoviteľných
k obnoviteľným zdrojom.

o

Pri definovaní systému kompenzácie vyvolaných nákladov aplikujúceho princíp
pôvodca platí osobitnú pozornosť venovať environmentálnym nákladom a dopadom.

VI. Dôvody výberu zvažovaných alternatív zohľadňujúcich ciele a
geografický rozmer strategického dokumentu a opis toho, ako bolo
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vykonané vyhodnotenie vrátane ťažkostí s poskytovaním potrebných
informácií, ako napr. technické nedostatky alebo neurčitosti
Strategický dokument sa nepredkladá v alternatívach. Víza a stratégia rozvoja Slovenska sa opiera
o konsenzuálne definovanie priorít implementácie Agendy 2030 v procese širokého participatívneho
procesu a je otvorený dokument, ktorý sa bude aktualizovať a detailizovať v nadväzujúcich
strategických dokumentov rezortov a územných subjektov.
Jednotlivé integrované rozvojové programy boli definované cieľmi, očakávanými zmenami, prioritnými
krokmi, intervenciami a akciami bez definovania detailov implementácie, preto bolo posudzovanie
poznačené vysokou mierou neurčitosti tak v polohe identifikácie obsahu jednotlivých aktivít ako aj ich
geografickej lokalizácie. Preto sa posudzovanie sústredilo na posúdenie prioritných krokov
a intervencií a identifikáciu ich prínosov z pohľadu udržateľnosti rozvoja a naplnenia cieľov Agendy
2030 (OSN, 2015).

VII. Návrh monitorovania environmentálnych vplyvov vrátane
vplyvov na zdravie
Vzhľadom na povahu dokumentu je potrebné v oblasti monitorovania environmentálnych vplyvov
vrátane vplyvov na zdravie realizovať:
 vyhodnotenie napĺňania záverov strategického environmentálneho hodnotenia pri
rozpracovaní Vízie a stratégie v nadväzujúcich strategických dokumentoch
 monitorovanie a hodnotenie environmentálnych vplyvov vrátane vplyvov na zdravie ako
súčasť monitorovania plnenia Vízie a stratégie s využitím definovanej sústavy indikátorov
 monitorovanie a hodnotenie environmentálnych vplyvov vrátane vplyvov na zdravie ako
súčasť implementácie každej jednotlivej investičnej intervencie ako nástroja implementácie
Vízie a stratégie.

VIII. Pravdepodobne významné cezhraničné environmentálne vplyvy
vrátane vplyvov na zdravie
Strategický dokument a jeho implementácia nemá priamo identifikovateľné parciálne cezhraničné
environmentálne vplyvy vrátane vplyvov na zdravie. Napĺňanie priorít a cieľov Agendy 2030 je však
významným celosvetovým záväzkom a príspevkom k riešeniu globálnych environmentálnych
a sociálnych problémov v duchu princípu mysli globálne konaj lokálne.

IX. Netechnické zhrnutie poskytnutých informácií
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Vízia a stratégia vychádza z Agendy 2030 a je nástrojom zabezpečenia udržateľného rozvoja na
Slovensku a plní tiež úlohu národnej stratégie regionálneho a územného rozvoja SR v zmysle Uznesenia
Vlády SR a Zákona 539/2008 Z.z. Tvorba Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 nadväzuje
tiež na spracovanie predchádzajúcich strategických dokumentov ako sú Vízia a stratégia rozvoja
slovenskej spoločnosti, Národná stratégia regionálneho rozvoja a rad odvetvových stratégií. Pri ich
formulovaní však nebolo možné anticipovať, a preto ani reflektovať požiadavky Agendy 2030 prijatej v
roku 2015, ani nadväzných dokumentov OSN a EU, vrátane Novej urbánnej agendy OSN.
Jadrom dokumentu je Vízia, podľa ktorej je Slovensko krajina úspešných udržateľne sa rozvíjajúcich
regiónov a ich komunít, ktorá poskytuje kvalitné a bezpečné prostredie pre zdravý a plnohodnotný
život všetkých obyvateľov. Táto víza sa má naplniť implementáciou stratégie rozvoja obsahujúcou 4
integrované rozvojové programy.
Cieľom Integrovaného rozvojového programu I. je ochrana a udržateľný rozvoj prírodných a ľudských
zdrojov, ako aj kultúrneho potenciálu, tak aby boli zachované pre ďalšie generácie a mohli byť
využívané na ďalší rozvoj spoločnosti. Kľúčovou zmenou na dosiahnutie želaného stavu je klimaticky
neutrálne využívanie prírodných zdrojov, pri rešpektovaní schopnosti obnovy ekosystémov. Vytvoria
sa podmienky na sebarealizáciu obyvateľov a na zachovanie súdržnosti rodín a kultúrnej identity
v regiónoch Slovenska.
Cieľom Integrovaného rozvojového programu II. je premena hospodárstva SR do roku 2030 na
inovačne orientovanú nízkouhlíkovú obehovú ekonomiku, ktorá bude efektívne zhodnocovať vzdelanie
a dostupné zdroje a bude environmentálne aj sociálne udržateľná a bude odolná proti vonkajším aj
vnútorným nepriaznivým vplyvom. Kľúčovou zmenou na dosiahnutie cieľa je transformácia ekonomiky
smerom k
 vysokej pridanej hodnote prepojením akademického, priemyselného a verejného sektora na
rozvoj inovácií,
 využitiu vnútorných potenciálov regiónov a diverzifikácii ekonomických aktivít,
 dekarbonizácii hospodárstva a zmene životného cyklu produktov podporujúcej obehové hospodárstvo.
Cieľom integrovaného rozvojového programu III. je zvýšenie kvality života pre všetky sociálne skupiny
v jednotlivých strategicko-plánovacích regiónoch a zabezpečenie dostupnosti a kvality verejných
služieb, práce a rovných príležitostí pre využitie potenciálu každého jednotlivca bez ohľadu na jeho
sociálno-ekonomické zázemie či znevýhodnenie.
Cieľom integrovaného rozvojového programu IV. je zefektívniť a priblížiť správu verejných záležitostí
občanom prostredníctvom vybudovania viacúrovňového integrovaného manažmentu rozvoja na
národnej, regionálnej a miestnej úrovni4. Zároveň je cieľom efektívne využívať územný potenciál
regiónov. Kľúčovou zmenou je vytvorenie vzájomne zosúladeného systému riadenia verejných politík
na zabezpečenie spoločnej intervencie všetkých úrovní verejnej správy (od obcí, cez VÚC až po národnú
úroveň) na území strategicko-plánovacích regiónov, ktoré predstavujú novú úroveň riadenia
hospodárskeho a sociálneho rozvoja medzi regionálnou a miestnou úrovňou za účasti všetkých
zainteresovaných aktérov.
Hodnotený strategický dokument je priamo naviazaný na ciele udržateľného rozvoja Agendy 2030 pre
Slovensko definuje rámec rozvoja Slovenska do roku 2030 vrátane globálnych trendov, pozície a výziev

4

Princípy viacúrovňového manažmentu sú zhrnuté v odporúčaniach OECD Recommendation of the OECD Council on Effective Public Investment Across Levels of Government http://www.oecd.org/regional/regional-policy/Principles-Public-Investment.pdf
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pre Slovensko. Následne definuje kľúčové stratégie pre dosiahnutie priorít Agendy 2030 hľadajúc
možnosti efektívneho využitia všetkých dostupných zdrojov na základe integrovaných prístupov.
Napriek tomu, že vzhľadom na charakter posudzovaného strategického dokumentu a jeho celoštátny
komplexný priemet je možné posúdiť pravdepodobné vplyvy na životné prostredie a vplyvy na zdravie
iba rámcovo, svojim jasným smerovaním k naplneniu Agendy 2030 v environmentálnej, sociálnej
a ekonomickej oblasti a k zvýšeniu kvality života umožňuje hodnotenie uzavrieť tvrdením, že jeho
realizácia bude znamenať z environmentálneho, sociálneho a ekonomického hľadiska jednoznačný
prínos. Dokument a jeho strategické environmentálne hodnotenie jednoznačne definuje príspevok
jednotlivých aktivít a priorít k naplneniu globálnych cieľov udržateľného rozvoja v podmienkach SR.
Mnohé z aktivít priamo reagujú na indikované environmentálne problémy a výzvy. Jednotlivé
implementačné opatrenia budú predmetom posudzovania ako súčasť odvetvových resp. územných
strategických dokumentov a budú predmetom detailnejšieho posúdenia tak v polohe strategického
environmentálneho hodnotenia, ako aj v polohe posúdenia vplyvov činností na životné prostredie.
V procese strategického environmentálneho hodnotenia dokumentu Vízia a stratégia rozvoja
Slovenska do roku 2030 je potrebné vysoko hodnotiť ambíciu toto dokumentu zabezpečiť koordináciu
a prepojenosť jednotlivých intervencií do integrovaných rozvojových programov so zameraním na
synergické efekty pri dosahovaní cieľov Agendy 2030 (OSN, 2015). V ďalších krokoch jeho
implementácie je však potrebné zamerať úsilie na skutočné dosiahnutie synergii v rámci investičných
balíčkov nadväzujúcich na integrované investičné programy a preukázanie ich pridanej hodnoty z
hľadiska environmentálneho, ekonomického i sociálneho.
Hodnotenie jednotlivých integrovaných rozvojových programov preukazuje potenciály pozitívnych
vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie a zdravie obyvateľstva avšak v mnohých
prípadoch len dôsledná implementácia definovaných prístupov je zárukou dosiahnutia očakávaných
efektov. Preto bude potrebné pri príprave nadväzujúcich strategických dokumentov rozpracovať
konkrétne investičné projekty a v ich rámci osobitne environmentálne orientované investičné zámery.

X. Informácia o ekonomickej náročnosti (ak to charakter a rozsah
strategického dokumentu umožňuje)
Návrh Vízie a stratégie neobsahuje odhad finančných prostriedkov potrebných na jej úspešnú
implementáciu, avšak zo stratégie je jasné, že realizácia integrovaných rozvojových programov bude
znamenať nielen environmentálny či sociálny ale aj ekonomický prínos. Objemy potrebných zdrojov na
implementáciu verejných intervencií na zabezpečenie implementácie stratégie je treba chápať ako
investície s vysokou spoločenskou návratnosťou za predpokladu naozaj integrovaných a integratívnych
prístupov a to aj v rámci navrhovaného systému financovania implementácie Vízie a stratégie.
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