
NFP/Eionet míting 
premiérovo na Slovensku

V polovici októbra sa v Bratislave a po prvý raz na 
Slovensku uskutočnilo pravidelné medzinárodné 
stretnutie zástupcov 33 členských a 6 
spolupracujúcich krajín združených v EEA, členov 
siete Národných ohniskových bodov (National 
Focal Points, NFP), siete Eionet (Európskej 
environmentálnej informačnej a monitorovacej 
siete) a predstaviteľov EEA.

Po skončení stretnutia sa výkonný riaditeľ 
EEA prof. Hans Bruyninckx stretol s ministrom 
životného prostredia SR Petrom Žigom a 
generálnym riaditeľom Slovenskej agentúry 
životného prostredia Martinom Vavřinkom, aby 
vzájomne prebrali 7. environmentálny akčný 
plán, hodnotenie stavu životného prostredia, 
ale aj úlohu EEA v rámci inštitúcií Európskej 
únie. V rozhovore rezonovala aj otázka Zelenej 
ekonomiky, Ekosystémového účtovníctva a 
prípravy novej environmentálnej stratégie do  
roku 2020 s výhľadom do roku 2030. V rámci 
diskusie odzneli na pôde MŽP SR za účasti 
výkonného riaditeľa EEA, H. Bruyninckxa odborné 
prednášky predstaviteľov envirorezortu na témy 
Environmentálna politika SR, dáta a poznanie ako 
základ jej tvorby, Predsedníctvo SR v Rade EÚ 
z pohľadu priorít rezortu životného prostredia. 
Hovorilo sa aj o zhodnotení stavu životného 
prostredia na Slovensku, o Národnej správe 
o stave ŽP či o integrácii environmentálnych 
dát v zelenom rezorte. Minister životného 
prostredia SR Peter Žiga na stretnutí zdôraznil: 
„Dnes, viac ako kedykoľvek predtým, by sme 
mali k životnému prostrediu pristupovať ako k 
nenahraditeľnému zdroju blahobytu a kvality 
života ľudskej spoločnosti."

Prognostický ústav a Centrum strategických 
analýz SAV spolu so SAŽP zorganizovali 
verejnú prednášku výkonného riaditeľa EEA 
H. Bruyninckxa na tému Zelená ekonomika: 
zosúladenie dlhodobých cieľov s krátkodobými 
aktivitami. 

Z výsledkov medzinárodného stretnutia 
zástupcov 39 krajín v rámci EEA, ktoré sa 
prvýkrát konalo na Slovensku, vyplýva  potreba 

intenzívnejšej spolupráce slovenských inštitúcií v 
oblasti koncipovania environmentálnej stratégie, 
interpretácie dát a prípravy hodnotiacich správ o 
stave životného prostredia.

Zdroj: NFP SK

Pracovné stretnutie 
členov Národných 
referenčných centier 
siete Eionet SK 

SAŽP organizovala tento rok v poradí už štvrté 
pracovné stretnutie Národných referenčných 
centier siete Eionet SK ako sprievodné podujatie 
v rámci konferencie Enviro-i-fórum 2014. 
Pracovné stretnutie sa konalo 24. júna 2014 v 
priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene za 
účasti zástupcu EEA Simony Losmanovej, NFP/
Eionet koordinátora a generálneho riaditeľa 
SAŽP Ing. Martina Vavřinka, ktorý stretnutie 
otvoril a privítal všetkých zúčastnených. Hlavným 
programom tohtoročného stretnutia bolo 
vyhodnotenie plnenia povinností a aktivít SR 
ako člena EEA za obdobie 2013-2014, aktualizácia 
stavu národnej siete Eionet SK v zmysle novej 
NRC štruktúry a jej profilov, aktivity siete Eionet 
SK v období 2013 - 2014 a prezentácia činnosti 
jednotlivých NRC počas tohto obdobia, ako aj 
informácie o novej stratégii EEA na obdobie 
2014-2018 a implementácia ročného pracovného 
programu na rok 2014. Pracovného stretnutia sa 
zúčastnilo celkovo 34 osôb, z toho 29 členov NRC, 
ktorí zastupovali celkom 20 NRC a 2 pracovné 
skupiny.

Zdroj: NFP SK

Milí čitatelia, 

prichádzame s  II. číslom pravi-
delného Spravodajcu v roku 
2014 o činnosti Európskej envi-
ronmentálnej agentúry, jej 
aktivitách a činnosti Slovenskej 
agentúry životného prostredia, 
ktorá koordinuje jej aktivity a 
povinnosti na národnej úrovni. 

V tomto vydaní sa venuje 
témam: Zdravie a životné 
prostredie, zaťaženie hlukom,  
FLIS - Výhľadové informácie a 
služby, Zelená ekonomika a jej 
príbehy premietnuté v Signáloch 
2014. Klimatické zmeny, dôsledky 
a potrebné prispôsobenia sú 
stále horúcou a aktuálnou 
témou. Prinášame informáciu 
o podujatí, ktoré bolo pre SAŽP 
miľníkom v spolupráci s EEA, 
ktorá začala pred trinástimi 
rokmi –  organizácia a hosťo-
vanie  NFP mítingu, spolu so 
sprievodnými podujatiami.

Zaujímavé sú aj vianočné tipy 
ako neublížiť svojmu telu a 
urobit niečo pre svoje zdravie. 

Želáme príjemné čítanie.

NFP SK 
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„Zelená ekonomika“ 
môže podporiť tvorbu 
pracovných miest a 
inovácie

Európa môže vytvárať pracovné miesta a 
podporovať inovácie tým, že oveľa efektívnejšie 
využíva zdroje, tvrdí nová správa Európskej 
environmentálnej agentúry (EEA), ktorá 
opisuje celý rad postupov s osvedčenými 
environmentálnymi a ekonomickými prínosmi.

Správa „Zelená ekonomika efektívne využívajúca 
zdroje a politiky EÚ“ sa zaoberá tým, ako 
môžu európske ekonomiky efektívnejšie riadiť 
využívanie zdrojov ako súčasť prechodu k „zele-
nej ekonomike“. Ide o nedávno stanovený cieľ 
EÚ.

Zatiaľ čo sa mnoho environmentálnych 
trendov  postupne zlepšuje, EÚ potrebuje 
viac zásadnú, systémovú zmenu ekonomiky, 
pokiaľ má splniť niektoré zo svojich 
dlhodobých cieľov v environmentálnej oblasti.  
Napríklad, navrhovaný cieľ EÚ znížiť emisie 
skleníkových plynov o 80-95 % z úrovne roku 
1990 do roku 2050, nedosiahneme, ak sa budeme 
spoliehať výhradne na kumulatívne zvýšenie 
efektivity.

„Inovácia môže byť jedným z najdôležitejších 
hnacích kolies pre zmenu neefektívneho 
spôsobu, akým v súčasnej dobe využívame 
zdroje“, uviedol  výkonný riaditeľ EEA Hans 
Bruyninckx. „Environmentálna inovácia je kľúčom 
k riešeniu výziev 21. storočia. Ak chceme žiť 
„dobrý život v rámci ekologických možností našej 
planéty“, ako je uvedené v 7. environmentálnom 
akčnom programe pre životné prostredie (7th 
EAP), budeme sa musieť spoliehať na európsku 
vynaliezavosť. Toto nie je len o nových nápadoch 
– podpora zavádzania a rozširovanie nových 
zelených technológií môže byť ešte dôležitejšie.

Ďalšou pákou pre zlepšenie efektívneho 
využívania zdrojov by mohlo byť zníženie 
zdaňovania práce, napríklad dane z príjmov, či 
zdaňovanie neefektívneho využívania zdrojov a 
znečisťovania ovzdušia. Tieto ekologické dane by 
mohli podporiť vytváranie pracovných miest, ale 
sú nedostatočne využívané v rámci EÚ. V roku 
2012 predstavovali iba 2,4 % HDP. Tieto dane 
môžu mať niekoľko výhod – krajiny s najvyššími 

environmentálnymi daňami sú zaradené do 
vyšších rebríčkov práve pre eko-inovácie a 
konkurencieschopnosť.

Správa ďalej tvrdí, že silné environmentálne 
regulácie môžu dať EÚ konkurenčnú výhodu 
v tom, že si tieto regulácie rýchlo uplatní. 
Ostatné regióny, ktoré chcú dovážať produkty 
do EÚ, postupne implementujú európske normy 
ako napríklad štandardy pre emisné limity 
motorových vozidiel alebo chemické kontroly. 

EÚ si podľa autorov správy kladie za cieľ zvýšiť 
podiel výroby z 15,1 % HDP v roku 2013 až na 20 % 
HDP v roku 2020. Toto by mohlo byť príležitosťou 
na posilnenie environmentálne priaznivých 
inovácií v oblastiach ako sú obnoviteľná zdroje 
energie. Autori dokumentu varujú, že takýto 
rast musí byť v súlade s environmentálnymi 
prioritami EÚ, v opačnom prípade by to mohlo 
mať negatívne dôsledky, vrátane zvyšovania 
emisií skleníkových plynov a plytvania cenných 
zdrojov. 

Ekonomická kríza a environmentálne úsilie

Ekonomická kríza má vplyv na niektoré 
environmentálne otázky, vrátane čiastočného 
zníženia emisií skleníkových plynov a niektorých 
látok znečisťujúcich ovzdušie. Vo väčšine oblastí 
sa  zdá, že pokračujeme v dlhodobých trendoch 
a trajektória je podobná ako pred rokom 2008. 
V iných prípadoch sa zdá, že kríza spomalila svoj 
pokrok. 

Po finančnej a hospodárskej kríze v roku 2008 
sa objavili isté očakávania, že ďalšie verejné 
investície by mohli podporiť efektívnejšie 
využívanie zdrojov v Európe. No indikátorové 
trendy naznačujú, že toto zvýšenie efektivity 
nenastalo. 

Zdroj:  EEA

„Budeme sa musieť spoliehať na európsku 
vynaliezavosť. Toto nie je len o nových nápadoch 
– podpora zavádzania a rozširovanie nových 
zelených technológií môžu byť ešte dôležitejšie.“

prof. Hans Bruyninckx,  
výkonný riaditeľ EEA

ZDRAVÉ TIPY POČAS VIANOC

Pred blížiacimi sa sviatkami a 
oslavami, obdobím „prejedania 
sa“, vám ponúkame zopár rád, 
ako toto obdobie prežiť bez 
zbytočných kíl naviac, ktoré 
potom budete musieť prácne 
zhadzovať. Aj počas 
sviatkov si možno 
zvoliť zdravšiu 
a energeticky 
menej výdat-
nú stravu.

Nikdy nesadaj- �
te k sviatočné-
mu stolu hladný.

Ráno začnite zdravými ra- �
ňajkami bohatými na biel-
koviny, pretože pokiaľ má 
telo dostatok výživy od 
rána, nepodlieha vianoč-
nému pokušeniu na kolá-
če, údeniny a iné vianočné 
dobroty.

Pri posedeniach nahraďte  �
chipsy, sušienky a chrumky 
ovocím, sušenými jablkami, 
či tekvicovými semienkami.

Ideálnou náhradou je vý- �
živný bielkovinový nápoj 
rozmixovaný s mliekom, 
jogurtom, či nízkotučným 
tvarohom.

Ideálna kompenzácia vyš- �
šieho príjmu kalórií je ich 
zvýšený výdaj. Nezabudnite 
si preto na tieto dni naplá-
novať prechádzky či akýkoľ-
vek druh športu. Budete sa 
lepšie cítiť a nebudete mať 
toľko príležitostí k maškrte-
niu.

Jedzte každé 3-4 hodiny.  �
Jednou z najčastejších chýb, 
ktorých sa ľudia dopúšťajú, 
že jedia raz, dvakrát denne. 
Pri takomto systéme stravo-
vania určite priberiete. Ako 
si treba jedlo rozložiť? Ide-
álne je päť menších chodov 
namiesto jedného či dvoch 
väčších.

Zdroj:  
www.chudnutie.biznisweb.sk

http://www.chudnutie.biznisweb.sk/post/vianocne-sviatky-bez-priberania-186/
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Signály 2014: Náš 
blahobyt závisí na 
ekonomike efektívne 
využívajúcej zdroje 
a od obehového 
hospodárstva

Ako vybudujeme fungujúcu ekonomiku, 
ktorá vytvorí pracovné miesta a zabezpečí 
náš blahobyt, ale zároveň rešpektuje limity 
našej planéty? Táto otázka rezonuje v 
poslednom vydaní Signálov, každoročnej 
publikácie z dielne EEA.

Najnovšie vydanie Signálov sa zameriava 
na vplyvy našej súčasnej spotreby a 
výroby na životné prostredie. Uvádza, 
ako často extrahujeme obmedzené 
zdroje rýchlejšie, než ich planéta môže 
vyprodukovať, premieňame ich na výrobky 
s environmentálne škodlivými procesmi 
a následne ich znehodnocujeme po 
obmedzenej dobe používania.

Naša spotreba má významný vplyv na 
životné prostredie:

Európania využili v roku 2011 takmer  �
16 ton materiálu na 1 obyvateľa. Tento 
údaj sa v rámci Európy líši, napríklad 
Fíni využili asi 30 ton zdrojov ročne, kým 
občania Malty v priemere spotrebovali 
iba 5 ton.

Spotrebné zvyky sa menia – napríklad  �
Európania jedia dvakrát toľko mäsa ako 
pred 50 rokmi, čo zvyšuje dopyt po 
pôde a ostatných zdrojoch.

Európania vyprodukovali v roku 2010 na  �
jedného obyvateľa 4,5 tony odpadu.

Približne tretinou potravín v EÚ sa plytvá,  �
pričom približne dve pätiny odpadu 
vznikne počas výrobného procesu a 
ďalšie dve pätiny v domácnostiach.

Táto publikácia je ilustrovaná obrázkami 
a karikatúrami zo súťaže Waste•smART, 
nedávno vyhlásenej súťaže EEA na tému 
odpadov. Obsahuje aj niekoľko fascinu-
júcich infografík. V priebehu nasledujúcich 
mesiacov bude k dispozícii vo viac ako 25 

európskych jazykoch. 

Signály boli vydané v júni 2014 počas tzv. 
Zeleného týždňa, každoročnej konferencie 
o európskej environmentálnej politike. 
Rovnako ako téma Signálov, témou 
tohtoročnej konferencie bola transformácia 
ekonomiky.

Zdroj: EEA

Ľubľana víťazom 
súťaže o titul 
„Európske hlavné 
zelené mesto“ pre rok 
2016 

Ocenenie Európske hlavné zelené mesto 
sa udeľuje mestám, ktoré idú príkladom 
z hľadiska ekologického riadenia. Tieto 
mestá sa usilujú stanoviť vyššie štandardy 
v oblasti udržateľného rozvoja pričom 
prihliadajú na želania obyvateľov a 
zavádzajú priekopnícke inovačné riešenia 
problémov v oblasti životného prostredia.

Medzinárodná odborná porota posúdi 
každú prihlášku na základe dvanástich 
ukazovateľov: zmena klímy (jej zmierňova-
nie a adaptácia na ňu); miestna doprava; 
mestská zeleň s udržateľným využívaním 
pôdy; príroda a biodiverzita; kvalita 
ovzdušia; ochrana pred hlukom; produkcia 

odpadu a odpadové hospodárstvo; 
hospodárenie s vodou; čistenie odpadových 
vôd; ekologické inovácie a udržateľnosť 
pracovných miest; energetická účinnosť; 
integrovaný manažment životného 
prostredia.

Súťaž o európske hlavné zelené mesto 
vznikla v roku 2010 a odvtedy tento 
titul získalo šesť miest. Prvým z nich bol 
Štokholm, za ktorým nasledovali v roku 2011 
Hamburg a o rok neskôr Vitoria-Gasteiz. V 
roku 2013 sa držiteľom titulu stalo mesto 
Nantes. V tomto roku to bola Kodaň, ktorú 
v roku 2015 vystrieda Bristol.

Porotu tvoria zástupcovia Európskej komisie, 
Európskeho parlamentu, Výboru regiónov, 
Európskej environmentálnej agentúry, 
zoskupenia Local Governments for 
Sustainability (ICLEI), Kancelárie Dohovoru 
primátorov a starostov a Európskeho úradu 
pre životné prostredie.

Európa je v súčasnosti prevažne mestská 
spoločnosť, pričom viac ako dve tretiny 
jej obyvateľov žijú v menších či väčších 
mestách. Mnohé problémy životného 
prostredia, ktoré spoločnosť musí riešiť, 
majú korene v mestských častiach, kde sa 
zároveň nachádzajú aj riešenia.

Slovinská metropola dostala pochvalu 
za zvyšovanie povedomia o životnom 
prostredí medzi jej obyvateľmi. Porota 
tiež uznala jej stratégiu udržateľnosti 
„Vision 2025“, ktorej súčasťou sú plány na 
ochranu životného prostredia, mobilitu, 
energiu a elektrickú dopravu. Okrem toho, 
Ľubľana zaznamenala významný pokrok 
pri implementácií zeleného verejného 
obstarávania, ktoré pokrýva 70 % všetkých 
mestských nákupov. Takisto doprava 
vo vnútri mesta prešla v posledných 
desiatich rokoch dramatickou zmenou 
pričom sa kladie dôraz na ekologicky 

Kvalita ľudského života a životné prostredie

Budovanie obehového hospodárstva  

a efektívne využívanie zdrojov

SIGNÁLY EEA 2014
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šetrné alternatívy. V roku 2013 upravila tok 
dopravy v rámci mesta tak, že obmedzila 
automobilovú dopravu a prednosť dostali 
chodci, cyklisti a verejná doprava. 

Zdroj: EK, EEA

Neustála zmena klímy 
v Európe
Roky 2004 - 2013 boli najteplejšou 
zaznamenanou dekádou v Európe.   
V Európe došlo k viacerým významným 
zmenám v rámci klimatického systému, 
vrátane otepľovania oceánov, stúpajúcej 
morskej hladiny a zmenšovania snehovej 
pokrývky i ľadovcov (oceánskych, 
vysokohorských aj pevninských).

V poslednej dekáde bola globálna 
pripovrchová priemerná ročná teplota o 
0,75 – 0,81 °C vyššia než vykazuje priemerná 
teplota v predindustriálnom období. Iné 
záznamy z posledných mesiacov ukazujú, 
že globálne priemerné teploty v máji a 
júni 2014 boli najvyššie mesačné priemery 
vôbec zaznamenané podľa Svetovej 
meteorologickej organizácie.

To sú niektoré z mnohých trendov v rámci 13 
indikátorov v oblasti zmeny klímy nedávno 
publikovaných agentúrou EEA. Pomocou 
grafov, máp a stručných analýz ukazujú 
indikátory niektoré z najdôležitejších 
pozorovaní a projekcií zmeny klímy a jej 
dôsledkov.

Zdroj: EEA

Európa úspešne 
redukuje známe 
chemikálie 
poškodzujúce 
ozónové vrstvy

Chemikálie, ktoré poškodzujú ozónovú 
vrstvu, sú v EÚ podľa najnovších údajov od 
EEA aj naďalej redukované. EEA publikovala 
správu „Látky poškodzujúce ozónovú vrstvu 
2013“ pri príležitosti Medzinárodného dňa 
ochrany ozónovej vrstvy. To sa vzťahuje na 

výrobu, zneškodňovanie, import a export 
chemikálií. 

Počas posledných desaťročí boli vo väčšine 
častí sveta úspešne nahradené chemikálie 
poškodzujúce ozónovú vrstvu. Pozitívny 
trend nastal po nadobudnutí platnosti 
Montrealského protokolu podpísaného v 
roku 1989.  V rámci EÚ sú tieto chemikálie 
zahrnuté v ODS nariadení (Nariadenie 
o látkach, ktoré porušujú ozónovú 
vrstvu), ktoré je prísnejše ako pravidlá 
Montrealského protokolu a zahŕňa aj ďalšie 
látky. 

Vzhľadom na to, že potenciál poškodenia 
ozónových vrstiev rôznymi látkami sa líši, 
údaje zhromaždené o týchto chemikáliách 
sú vyjadrené nielen v tonách, ale aj v tonách 
„potenciálu poškodzovania ozónových 
vrstiev“ (ODP). Hodnoty ODP vyjadrujú 
hodnoty z hľadiska ich vplyvov na životné 
prostredie.

Správa celkovo konštatuje, že obchod 
a používanie látok s vysokým ODP sa 
zmenšuje, a to vďaka ich postupnému 
nahrádzaniu menej škodlivými látkami. 
V rokoch 2012 a 2013 výroba, export a 
zneškodňovanie týchto látok pokračovali 
v ich dlhodobom klesajúcom trende, či už 
z pohľadu metrických ton, alebo hodnôt 
ODP. Dovoz takisto od roku 2006 poklesol, 
aj keď sa v posledných rokoch stabilizoval 
a dokonca v rokoch 2012 a 2013 mierne 
stúpol. 

Zdroj: EEA

F-plyny pod 
drobnohľadom EEA

Fluórované skleníkové plyny (F-plyny) sú 
do atmosféry vypúšťané v relatívne malých 
množstvách, avšak ich vplyv na klímu je 
značný, často väčší ako vplyv CO2. Európska 
environmentálna agentúra publikovala 
novú správu mapujúcu produkciu, využitie, 
dovoz, vývoz a likvidáciu F-plynov v roku 
2013.

F-plyny mali pôvodne nahradiť chemikálie, 
ktoré poškodzovali ozónovú vrstvu. Ich 
použitie je široké – od chladničiek až po 
spreje. Emisie F-plynov vzrástli od roku 
1990 takmer o 60 %. Podľa meraní v CO2-
ekvivalentoch tvoria v súčasnosti cca 2 % 
celkových emisií skleníkových plynov v EÚ.

Priemyselné použitie F-plynov

Na kontrolu emisií týchto plynov EÚ zaviedla 
v roku 2006 sériu opatrení zabraňujúcich 
ich  úniku a zakázala niektoré spôsoby ich 
využívania. Používanie F-plynov pokleslo 
v roku 2013 o 1,4 %.  Podľa údajov, ktoré 
predkladajú spoločnosti, ich využitie 
klesá už tretí rok. Ich produkcia v EÚ v 
predchádzajúcom roku taktiež klesla, čím 
sa zvrátil trend zvyšovania produkcie z 
posledných rokov. Zároveň však došlo k 
nárastu dovozu týchto chemických látok o 
12 % a vývozu o 2 %.

Európska legislatíva od roku 2015

Európske zákony boli revidované s cieľom 
riešiť rastúci podiel fluórovaných plynov na 
celkových emisiách skleníkových plynov v 
EÚ.  V roku 2015 nadobudne platnosť nové 
nariadenie o F-plynoch, ktorého cieľom je 
znížiť ich emisie do roku 2030 o dve tretiny 
v porovnaní s úrovňou v roku 2010.

Emisie čiastočne fluórovaných uhľovo-
díkov (HFC), ako jednej z hlavných  
skupín F-plynov, vzrástli najrýchlejšie v EÚ, 
a to až trojnásobne od roku 1990. Z tohto 
dôvodu nové nariadenie zahŕňa systém 
kvót pre HFC.

Zdroj: EEA
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Zníženie hlukovej 
záťaže – príbehy o 
úspechu

Cenu European Soundscape Award 2014 
za prácu na akustickom plánovaní v 
mestskom hlukovom pozadí vyhral autor 
z Írska. Ocenenie, ktoré udelila Európska 
environmentálna agentúra (EEA) v auguste 
2014 v Berne, získal projekt zameraný na 
iniciatívy, ktoré môžu znížiť hluk a vytvoriť 
zdravé hlukové pozadie. 

 

Hluk môže zvýšiť hladinu stresu a narušiť 
spánok, má vplyv na ľudské zdravie. 
Dlhšie vystavenie hluku môže vyvolať 
závažné ochorenia, ako napr. hypertenzia a 
ochorenia srdca. V Berne sa na stretnutí  zišli 
odborníci na hluk z 39 krajín. EEA v roku 2014 
spustila aktualizáciu svojej Pozorovacej a 
informačnej služby hluku v Európe (NOISE). 
Ide o interaktívnu databázu ilustrujúcu 
vystavenie škodlivým hladinám hluku po 
hlavných európskych dopravných sieťach 
vo viac ako 400 mestách. Ukazuje sa, že 
cestná doprava je dominantným zdrojom 
nezdravého vystavovania hluku, najmenej 
61 miliónov Európanov je postihnutých.  
Dáta zo 69 letísk ukazujú, že takmer 3 
milióny občanov sú nepriaznivo ovplyvnení 
hlukom z dopravy v blízkosti letísk. Hluk z 
dopravy na železniciach ovplyvňuje takmer 
8 miliónov ľudí, zatiaľ čo hluk z najväčších 
priemyselných areálov v Európe postihuje 
takmer pol milióna ľudí.

Víťazný projekt, pod vedením Svena 
Andersona, mestského hlukového 
projektanta z Mestskej rady v Dubline, 
sa snažil podporiť hlbšiu úroveň záujmu 
o mestské hlukové prostredie nielen 
v mestskej rade, ale aj  medzi širšou 
verejnosťou.

EEA si kladie sa cieľ šíriť príbehy 
úspešných akcií zníženia zaťaženia hlukom 
prostredníctvom ocenenia European 
Soundscape Award.

Zdroj: EEA

Extrémne počasie núti 
krajiny prispôsobiť sa 
klimatickým zmenám

Prispôsobenie sa klimatickým zmenám je 
postupne začleňované do politickej agendy 
vo väčšine európskych krajín, uvádza sa 
v najkomplexnejšej analýze adaptácie v 
Európe, ktorá bola doteraz publikovaná. 
Extrémne výkyvy počasia a politiky EÚ boli 
najčastejšími dôvodmi, ktoré nútia začať s 
prispôsobovaním sa. 

Prieskum prináša podrobné odpovede z 30 
európskych krajín, ktoré sú analyzované v 
„Národnej stratégii adaptačných procesov v 
európskych krajinách – 2014“, novej správe 
vydanej EEA. 

Prispôsobenie sa zmene klímy je problém 
v politickom programe vo viac než troch 
štvrtinách krajín, uvádza správa. Takmer 
všetky krajiny vyhlásili, že extrémne 
poveternostné udalosti spustili reakcie 
na adaptáciu. Druhým najčastejším 
citovaným dôvodom pre rozvoj národných 
adaptačných politík boli stratégie EÚ 
pre adaptovanie sa na klimatické zmeny, 
nasledovali náklady na odstraňovanie škôd 
a vedecké výskumy. 

Väčšina krajín identifikovala prekážky, 
ktoré bránia prijatiu opatrení – viac ako 
tri štvrtiny krajín uviedli ako bariéry 

nedostatok zdrojov, akými sú čas, peniaze 
alebo technológie. „Neistota ohľadom 
rozsahu budúcich zmien klímy“ a „nejasné 
zodpovednosti“ boli vnímané ako prekážky 
zo strany veľkého počtu krajín.

Aj napriek týmto ťažkostiam, polovica krajín 
vykazovala vysokú alebo veľmi vysokú 
ochotu rozvíjať stratégie a adaptovať ich 
na národnej úrovni. Ochota prispôsobiť sa 
môže byť spojená s rastúcim povedomím 
o zmene klímy, ktorá sa za posledných päť  
rokov zvýšila v dvoch tretinách krajín, ktoré 
sa zapojili do prieskumu.

„Toto je prvýkrát, kedy bolo adaptačné úsilie 
európskych krajín analyzované komplexne“,  
povedal výkonný riaditeľ EEA Hans 
Bruyninckx.  Očakáva sa, že zmena klímy 
ovplyvní Európu narastajúcimi povodňami, 
suchami, vlnami horúčav, zvyšovaním 
hladín morí a ďalšími rozsiahlymi zmenami 
na životnom prostredí, ako je napríklad 
zmena rozloženia druhov a vegetačné 
obdobie plodín. Ukazovatele zmeny klímy 
ukazujú, do akej miery už boli tieto trendy 
pozorované v Európe aj mimo nej.

Napriek rozsiahlemu povedomiu politikov 
len 21 krajín má Národnú stratégiu pre 
adaptáciu na zmenu klímy a konkrétne 
akcie sú ešte stále v počiatočnom štádiu v 
mnohých európskych krajinách. Doposiaľ,  
13 krajín už implementuje národné 
adaptačné stratégie, konštatuje správa. 
Najčastejšie uvedeným typom nástroja 
adaptačnej stratégie bolo poskytovanie 
informácií, zatiaľ čo vodné hospodárstvo 
bolo najčastejší prioritný sektor pre 
adaptáciu.

Správa ukazuje, že niekoľko krajín už zaviedlo 
systémy na sledovanie, vyhodnocovanie a 
reporting o ich pokroku, zatiaľ čo viac ako 
polovica z nich plánuje alebo už pracuje na 
takom systéme.

Zdroj: EEA

„Pozornosť sa často kladie na úsilie znížiť 
emisie skleníkových plynov, a to z dobrého 
dôvodu. Ale adaptácia je nevyhnutná, 
takže je pozitívne, že politické zameranie 
na túto problematiku existuje v celej 
Európe. Mnohé krajiny teraz musia zaviezť 
svoje plány do praxe.“

prof. Hans Bruyninckx,  
výkonný riaditeľ EEA
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Európske mestá 
stále trpia škodlivým 
znečistením ovzdušia 
Znečistenie ovzdušia v Európe je stále 
vysoké, uvádza nová správa EEA. Aj keď 
stratégie pomohli zlepšiť kvalitu ovzdušia, 
jeho znečistenie stále predstavuje hlavné 
nebezpečenstvo pre environmentálne 
zdravie. Následkom sú vysoké náklady 
pre systémy zdravotnej starostlivosti, 
poškodenie zdravia pracovníkov a 
odhadovaných 400 000 predčasných úmrtí 
v Európe v roku 2011.

Ročná správa o kvalite ovzdušia zhromažďuje 
údaje z úradných monitorovacích staníc po 
celej Európe. Podľa Svetovej zdravotníckej 
organizácie (WHO) sa ukazuje, že takmer 
všetci obyvatelia miest sú vystavení 
znečisťujúcim látkam na úrovni, ktorá je 
nebezpečná.

Popri tejto správe, EEA zverejňuje aj údaje o 
úrovni znečistenia v takmer 400 mestách po 
celej Európe. Zatiaľ čo mnoho veľkých miest 
má pomerne nízku úroveň znečistenia, 
ostatné majú úroveň nad limitmi EU počas 
väčšej časti roka.

Najnebezpečnejšie látky znečisťujúce 
ovzdušie sú jemné častice, podobné prachu 
alebo sadzi, ale s veľmi malými časticami, 
ktoré môžu preniknúť hlboko do pľúc. 
Štúdia ukazuje, že dlhodobé vystavenie 
takýmto časticiam bolo zodpovedné za 
prevažnú väčšinu predčasných úmrtí zo 
znečisteného ovzdušia v Európe v roku 
2011. Značný počet úmrtí majú za následok 
aj krátkodobé vysoké hladiny prízemného 
ozónu.

Väčšina látok znečisťujúcich ovzdušie sa 
mierne znížila v poslednej dekáde, vrátane 
pevných častíc aj ozónu. Oxid dusičitý (NO 

2) a ďalšie znečisťujúce látky neklesali tak 
rýchlo, ako sa očakávalo. Čiastočne je to 
spôsobené tým,  že vozidlá sú významným 
zdrojom NO 2 a normy emisií motorových 
vozidiel nie vždy viedli k predpokladanému 
poklesu.

Znečisťujúca látka, ktorá za posledných 
desať rokov vzrástla najviac, bol benzo(a)-
pyrén (BaP). Emisie tejto látky sa zvýšili o 
viac ako pätinu v rokoch 2003 a 2012, ako 
sa zvýšilo vykurovanie pecami na drevo 
a vykurovanie biomasou.  V 2012 takmer 
deväť z desiatich obyvateľov miest bolo 
vystavených BaP nad úroveň stanovenú 
WHO.

Narastajúci počet vedeckých výskumov 
ukazuje, že látky znečisťujúce ovzdušie 
môžu byť škodlivejšie než sa predpokladalo. 
Vplyv znečistenia ovzdušia na dýchacie 
cesty a ochorenia srdca je dobre známy, 
ale nové štúdie ukázali, že to môže tiež 
ovplyvniť zdravie inými spôsobmi, od 
vývoja plodu až po ochorenia v neskoršom 
veku.

Hoci väčšina poškodenia ľudského zdravia 
pochádza z dlhodobého vystavenia 
znečistenému ovzdušiu, krátkodobé 
pôsobenie môže byť tiež veľmi nebezpečné. 
Napríklad v Paríži zaznamenali predĺženú 
epizódu vysokého znečistenia ovzdušia 
začiatkom tohto roka, keď ešte počasie 
dovolilo nahromadenie pevných častíc v 
priebehu niekoľkých dní.

Okrem ľudského zdravia, majú tieto 
znečisťujúce látky tiež významný vplyv 
na život a ekosystémy. Tieto problémy, 
vrátane eutrofizácie, acidifikácie a 
poškodenia rastlín, sa v posledných rokoch 
znížili. Napriek tomu, sú stále rozsiahle, 
správa napríklad uvádza, že dlhodobý 

cieľ pre limitovanie ozónu prekročilo 87% 
poľnohospodárskej pôdy v Európe v roku 
2012. 

Zdroj: EEA

Zdravie a životné 
prostredie
80 - te roky minulého storočia môžeme 
považovať z hľadiska historického vývoja 
environmentálneho zdravia ako etapu 
intenzívneho skúmania príčinných 
súvislostí medzi životným prostredím a 
zdravím (WHO, 1994). Vzťah, interakcie 
medzi nimi, správna interpretácia sa dostali 
do popredia záujmu Európskej únie a jej 
členských štátov. Výsledkom spoločného 
snaženia bolo spustenie sérií ministerských 
konferencií o životnom prostredí a zdraví, 
ktoré sa v pravidelných cykloch organizujú 
doteraz. Od prvej ministerskej konferencie 
(Frankfurt, 1989) ubehlo už viac ako 20 
rokov. Bol to historický medzník, kde sa po 
prvý raz uskutočnilo stretnutie ministrov 
zdravotníctva a životného prostredia na 
spoločnom fóre. WHO tu prvýkrát predsta-
vila definíciu environmentálneho zdravia 
ktoré definovala ako „environmentálne 
zdravie zahrňujúce priame patologické 
efekty chemikálií, radiácie a niektorých 
biologických látok ako aj ich vplyv (často 
nepriamy) na zdravie a pohodu, a to cez 
fyzické, psychické, sociálne a estetické 
životné prostredie zahrňujúce bývanie, 
mestský rozvoj, priestorové využitie územia 
a dopravu“ (Environment and Health, The 
European Charter and Commentary, 1990). 
Túto definíciu s malou modifikáciou ako 
„Environmentálne zdravie, ktoré zahŕňa 
tie aspekty zdravia a choroby, ktoré 
sú determinované faktormi životného 
prostredia. Teoreticky hodnotí a prakticky 
využíva výsledky hodnotenia a kontroly 
faktorov životného prostredia, ktoré môžu 
potenciálne vplývať na zdravie. Zahrňuje 
priame patologické efekty chemikálií, 
radiácie a niektorých biologických látok, 
ako aj ich vplyv (často nepriamy) na zdravie 
a pohodu, a to cez fyzické, psychické a 
sociálne prostredie“ (WHO, 2008a) používa 
WHO doteraz. 

Hlavným riadiacim orgánom pre koordi-

„Znečistenie ovzdušia v Európe je stále 
vysoké. Vedie to k vysokým nákladom na 
naše prírodné systémy, naše hospodárstvo, 
produktivitu pracovnej sily v Európe, no 
najmä na celkové zdravie Európanov.“

prof. Hans Bruyninckx,  
výkonný riaditeľ EEA
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náciu aktivít zameraných na problematiku 
environmentálneho zdravia v európskom 
regióne je Svetová zdravotnícka organizácia 
– Regionálny úrad pre Európu, ktorý spolu 
s ďalšími organizáciami ako napr.  EK, EEA, 
REC, UNEP, UNECE atď. zastáva funkciu 
„The European Environment and Health 
Task Force“ pre tento proces. Cieľom ich 
snaženia je znížiť záťaž vyplývajúcu z 
chorôb spôsobených environmentálnymi 
faktormi a predchádzať im, určiť a pochopiť 
význam súvisiacich novovznikajúcich 
zdravotných hrozieb, ktoré do značnej miery 
súvisia s ekonomickou vyspelosťou krajín, 
odstránenie medzier vo vedomostiach 
posilnením výskumu zameraného na 
životné prostredie a zdravie a následné 
vytváranie politík v tejto oblasti. 

Podľa správy „Environment and 
Human Health“ vydanej Európskou 
environmentálnou agentúrou (EEA) v 
spolupráci so Spoločným výskumným 
centrom (JRC) z roku 2013, žijú Európania 
zdravšie a dlhšie v porovnaní s minulosťou. 
Čiastočne je to výsledok politiky 
ochrany životného prostredia, ktorá 
prispela k zníženiu množstva škodlivých 
znečisťujúcich látok v ovzduší, vode a 
potravinách. Niektoré z nich, ako nové 
chemikálie a produkty spolu s výrazne 
sa meniacim životným štýlom vyvolávajú 
nové zdravotné riziká ohrozujúce zdravie 
Európanov. V hodnotiacej správe OECD 
(2012) je Slovensko, čo sa týka počtu rokov 
zdravého života, t.j. bez zdravotného 
postihnutia  (HLY) na poslednej priečke 
spomedzi všetkých krajín EÚ! U žien 
to predstavuje 52,3 rokov, podobne 
u mužov (52,1 rokov). Pre porovnanie, 
predpoklad dožiť sa čo najvyššieho veku 
v zdraví majú švédski muži (71,1 rokov) a 
maltské ženy (70,7 rokov). Podľa údajov 
Svetovej zdravotníckej organizácie je zlé 
životné prostredie zodpovedné za cca 20 
% celkových zdravotných problémov v 
Európskom regióne WHO. V subregióne 
WHO/EURO patrí Slovensko do druhej 

skupiny (EUR-B) krajín, kde miera úmrtnosti 
detskej a dospelej populácie v dôsledku 
environmentálnych faktorov je nízka (Prűss-
Űstűn, Corvalán, 2006). Vo všeobecnosti 
môžeme povedať, že gastrointestinálne 
ochorenia, rakovina, kardiovaskulárne 
ochorenia, respiračné ochorenia, nadváha 
a obezita, úrazy, vývojové poruchy sú 
skupinou ochorení, ktorých vznik je v 
najväčšej miere podmienený vplyvom 
prostredia (WHO, 2007c).

Z hľadiska kľúčových medzinárodných 
dokumentov dôležitých pre túto oblasť 
spomeňme historicky prvý a žiaľ zatiaľ 
aj posledný Európsky akčný plán pre 
životné prostredie a zdravie na roky 2004 
– 2010, ktorý bol spoločným odrazovým 
dokumentom krajín EÚ pre koordinovaný 
prístup pri uplatňovaní politiky v oblasti 
ŽP&Z. Budúcnosť nového akčného plánu 
je otvorená aj s ohľadom na 6. Ministerskú 
konferenciu v roku 2016. Určitá kontinuita 
je zabezpečená prostredníctvom 7 EAP, 
kde cieľ č. 3. je definovaný ako “ chrániť 
občanov EÚ pred environmentálnymi 
vplyvmi a rizikami ohrozujúcimi ich 
zdravie a blahobyt“. Zároveň v Stratégii EÚ 
„Spoločne pre zdravie 2020“ je definovaná 
potreba „vytvárať zdravé životné prostredie  
a uplatňovať princíp zdravie vo všetkých 
politikách“.

V Slovenskej republike je inštitúciou 
zodpovednou za koordináciu aktivít v 
tejto oblasti Úrad verejného zdravotníctva 
SR. Environmentálne zdravie je súčasťou 
koncepcie verejného zdravotníctva. 
Nosným dokumentom, ktorý rieši 
problematiku environmentálneho zdravia 
v SR na národnej úrovni je Akčný plán pre 
životné prostredie a zdravie obyvateľov 
SR (NEHAP IV). Ide o medzisektorový 
dokument, ktorý sa pravidelne aktualizuje 
s ohľadom na národné a európske priority 
v tejto oblasti. Významným úspechom je aj 
novela zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia, kde 
sa po prvýkrát upravuje pojem hodnotenia 
vplyvov na verejné zdravie (HIA) ako súbor 

nástrojov a metód, ktorých cieľom je posúdiť 
predpokladané priame a nepriame vplyvy 
politík, stratégií, programov, projektov a 
navrhovaných činností na verejné zdravie.

Oblastí, ktorým sa naše verejné zdravot-
níctvo z pohľadu environmentálneho 
zdravia venuje je veľmi veľa. Životné 
prostredie ako také je veľmi široký pojem 
a zahŕňa množstvo aspektov, takže si 
vyžaduje naozaj čo najkomplexnejší 
prístup.  Najpresnejšie informácie o tom, 
ako životné prostredie ovplyvňuje zdravie 
nám poskytuje ľudský biomonitoring. Ľudia 
sú každý deň vystavení mnohým prírodným 
a umelým (človekom vytvoreným) 
chemickým látkam. Biomonitoring (HBM) je 
hodnotenie do akej miery sú ľudia vystavení 
týmto chemickým látkam pochádzajúcim 
zo životného prostredia. Vystavenie voči 
takýmto chemickým látkam neznamená 
nevyhnutne poškodenie organizmu, 
ale je dôležité vedieť ako sú ľudia voči 
takýmto látkam vystavení a do akej miery. 
Hodnotenie spočíva v odbere vzoriek od 
dobrovoľníkov – moču, krvi, vlasov, slín, 
nechtov alebo iných ľudských tkanív, v 
ktorých sa zmerajú ukazovatele absorpcie 
a vplyvu chemických látok, tzv. biomarkery. 
Ľudský biomonitoring môže v súvislosti 
s danou chemickou látkou poukázať na 
územné trendy expozície, pomôcť odhaliť 
faktory životného štýlu, ktoré prispievajú 
k jej výskytu a určiť rizikové skupiny. 
Opakovaným biomonitoringom možno 
zistiť postupné zmeny úrovne chemickej 
expozície a poskytnúť tak dodatočný 
uhol pohľadu pri tvorbe politických 
iniciatív. Znečistenie životného prostredia 
sa s ľudským biomonitoringom stáva 
osobnejším a je teda viac než len meranie 
hodnôt v ovzduší, vode a pôde. Poskytuje 
cenné informácie nielen o celkovej expozícii 
cez všetky možné cesty, ale aj o možných 
súvislostiach so životným štýlom a návykmi, 
pričom zvyšuje povedomie a načrtáva 
možné opatrenia prevencie. Slovensko 
podobne ako väčšina krajín EÚ v súčasnej 
dobe nemá zavedený Národný program 
ľudského biomonitoringu zameraný na 
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všeobecnú populáciu. Z tohoto dôvodu sa 
Úrad verejného zdravotníctva SR zúčastnil 
dvoch európskych projektov – COPHES 
(2009 – 2012) a DEMOCOPHES (2010 – 2012), 
ktorých cieľom bolo vypracovať a otestovať 
jednotný rámec pre hodnotenie expozície 
populácie (matka/dieťa) voči chemickým 
znečisťujúcim látkam pochádzajúcim 
zo životného prostredia, a to pomocou 
kľúčových modelových látok ako ortuť, 
kadmium, ftaláty, kotinín a BPA. Výsledky 
pre Slovenskú republiku neboli pre určité 
látky vôbec pozitívne oproti ostatným 
krajinám. 

Veľmi dôležitými informáciami sú takisto 
informácie o vnútornom ovzduší, ktoré 
patrí k najvýznamnejším determinantom 
určujúcim kvalitu životného prostredia a 
verejného zdravia obyvateľov v krajinách 
EÚ. Väčšina ľudí prežije 85 – 90% svojho 
života v uzavretých priestoroch, či už v škole, 
na pracovisku alebo doma. Všade pritom 
čelíme problémom rovnakého charakteru. 
Je potrebné vedieť, aké prostredie sa 
nachádza okolo nás, či už v byte, na úrade 
alebo v škole a čo predmety okolo nás 
obsahujú. Všetko okolo nás sa v posledných 
desaťročiach zmenilo: stavebné materiály, 
nábytok, farby, povrchové materiály. Byty 
majú nižšie stropy než v minulosti, preto 
aj koncentrácia nebezpečných látok je v 
nich väčšia. Všeobecné znalosti sú preto 
veľmi dôležité pre vedomé formovanie 
postoja k starostlivosti o zdravie a životné 
prostredie. Aj v tejto oblasti sme sa 
zúčastnili 2 celoeurópskych projektov 
(SEARCH I a II, SINPHONIE) zameraných na 
sledovanie kvality vnútorného ovzdušia 
v európskych školách v rokoch 2006 
až 2012, keďže deti a mládež patria k 
najzraniteľnejšej časti populácie. Jedným 
z výstupov projektu boli aj materiály pre 
školy, akým spôsobom si môžu sami zlepšiť 
kvalitu vnútorného ovzdušia v školách. Z 
hľadiska redukcie negatívneho pôsobenia 
chemických látok si môžeme pomôcť napr. 
vhodnou kombináciou izbových rastlín, 
ktoré majú skutočne dobrú detoxikačnú 
účinnosť. Biologické patogény do značnej 
miery môže sterilizovať aplikácia éterických 
olejov vo vonných lampách (napr. citrónový 
olej). Takisto sú v materiáloch postupy na 
šetrné čistenie, spôsob vetrania, tipy kedy 
rekonštruovať byty a pod. V súčasnosti 

sledujeme kvalitu vnútorného ovzdušia 
na ďalších vybraných školách, ktoré neboli 
súčasťou európskych projektov.

Oblasti, ktorým sa venujeme je veľa. 
Úrad verejného zdravotníctva SR 
spoločne so Slovenskou agentúrou 
životného prostredia odborne zastrešujú 
problematiku zdravia a životného 
prostredia v NRC Health and Environment 
a otázku hluku v NRC Noise vo vzťahu 
k aktivitám Európskej environmentálnej 
agentúry. Klimatické zmeny, hluk, voda 
sú ďalšími nemenej dôležitými oblasťami, 
ktoré si vyžadujú adekvátnu pozornosť. 
Poznanie a hodnotenie vplyvu faktorov 
životného prostredia na ľudské zdravie je 
problematika, ktorá si vyžaduje komplexný 
prístup. Ochrana životného prostredia z 
pohľadu jednotlivca však  nie je o veľkých 
veciach, skôr o menších. Myslime na to 
každý deň.  Sme schopní ochraňovať svet 
okolo nás zmenou našich zvyklostí, ak je to 
možné aj do najmenšieho rozsahu.

Milada Eštóková, ÚVZ SR,  
NRC Environment & Health

FLIS – úvod do 
problematiky
Výhľadové informácie a služby (predtým 
„scenáre“) – Forward-Looking Information 
and Services, ďalej len „FLIS“ je platforma 
pre podporu dlhodobého strategického 
plánovania a rozhodovania. Cieľom FLIS je 
systematicky mapovať trendy a prinášať 
analýzy a prognózy ďalšieho vývoja v oblasti 
životného prostredia, zaviesť výhľadové 
pohľady do existujúcich informačných 
systémov o životnom prostredí a rozšíriť 
vedomostnú základňu pre lepšie chápanie 
výziev, ktoré stoja pred nami.

Táto „živá“ znalostná báza podporuje 
vytváranie sietí prostredníctvom siete 
EIONET, rozvíja kapacity cestou výmeny 
skúseností či uľahčuje inštitucionálne 
zmeny. Zámerom je zabezpečiť dostupnosť 
príslušných vedomostí a informácií, ktoré 
možno použiť pri tvorbe verejných politík 
v oblasti životného prostredia a umožniť 
relevantné, dôveryhodné a vedecky 
podložené výhľadové hodnotenia trendov 
a ich dopadov v sociálnom a ekonomickom 
kontexte. FLIS predstavuje rýchlo sa 
rozvíjajúcu vedomostnú bázu, ktorú 
vytvorila  a organizačne podporuje  EEA s 
podporou partnerských organizácií od roku 
2006. Vznikla ako súčasť SEIS – zdieľaného 
environmentálneho informačného 
systému.

Výhľadové hodnotenie a 
prognózovanie pomáha:

upriamiť pozornosť na možné výstražné  �
signály a vznikajúce problémy;

brať do úvahy rôzne možnosti pre  �
budúcnosť;

identifikovať hnacie sily a neistoty; �

kontrolovať plnenie cieľov  �
environmentálnej politiky;

rozvíjať mimoriadne dôležité opatrenia  �
a preventívne akcie;

analyzovať vzťahy príčiny a následku; �

predvídať možné prekvapenia,  �
nejasnosti a otrasy;

uľahčiť štruktúrované myslenie v  �
krátkodobom a dlhodobom horizonte.

V súčasnosti FLIS pozostáva zo 6 
súčastí:

Hnacie sily a trendy.1. 

Indikátory.2. 

Scenáre.3. 

Metódy a nástroje.4. 

Sieťovanie, budovanie kapacít a 5. 
riadenia.

Výhľadové hodnotenia.6. 

K čomu slúži FLIS?

Umožňuje pracovať s dlhodobými  �
výhľadmi a prognózami, ktoré poskytujú 
informácie pre lepšie chápanie trendov v 
oblastí životného prostredia a následne 
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umožňujú kvalifikovanejšie prístupy k 
tvorbe environmentálnej politiky a infor-
movaného rozhodovacieho procesu.

Podporuje budovanie odborných kapa- �
cít a výmenu skúseností.

Podporuje tematické a/alebo inštitucio- �
nálne ciele (napr. EIONET).

Pomáha zabezpečiť dostupnosť a vyu- �
žívanie informácií v environmentál-
nej politike a umožňuje relevantné 
výhľadové hodnotenie.

Prečo potrebujeme FLIS služby?

Pre lepšie chápanie trendov a ich  �
dopadov, zlepšenie dostupnosti a 
transparentnosti prognóz vývoja, ktoré 
slúžia  pre odbornú i laickú verejnosť.

Pre posilnenie inštitucionálnej kapacity  �
EEA a v členských krajinách.

Pre podporu správy, zdieľania a používa- �
nia výhľadových informácií.

Pre podporu spolupráce odborníkov  �
a komunikáciu súčasných poznatkov v 
tejto novovznikajúcej oblasti.

Volebné cykly ovplyvňujú zmeny 
vlád, pričom sa mení aj dôraz na 
environmentálne povedomie vo vzťahu 
k ďalším oblastiam politiky. Vláda, ktorá 
vníma životné prostredie ako jednu z 
priorít, môže rozpoznať potrebu pre 
tvorbu dlhodobejších environmentálnych 
stratégií. Tvorba environmentálnej politiky 
sa tiež vyznačuje súborom veľmi zložitých 
problémov a neistôt vzhľadom na dlhodobý 
budúci vývoj.

Informácie a údaje v databáze FLIS sú 
organizované v štruktúrovanej podobe, 
ktorá umožňuje užívateľom ľahký prístup k 
informáciám o očakávanom vývoji v určitej 
oblasti ľudskej činnosti (napr. doprava, 
energetika či poľnohospodárstvo) a v 
špecifických otázkach životného prostredia 
(napr. znečistenie ovzdušia, vody, pôdy a 
biodiverzity). Pridanou hodnotou FLIS je 
prognózovanie environmentálnych trendov 
v kontexte sociálnych  a ekonomických 
otázok, čo umožňuje komplexnejšie 
chápanie problematiky. 

Aktivity v rámci FLIS na národnej úrovni

Úvodné aktivity na vybudovanie vedomost-

nej základne pre FLIS zahŕňajú identifikáciu 
pridanej hodnoty FLIS pre Slovensko, 
identifikujú vízie, ciele, cieľové skupiny, 
politické otázky a rozsah pôsobnosti. 
S identifikáciou prierezových aktivít a 
vzájomných súvislostí medzi súčasťami v 
rámci systému je nevyhnutné presne si 
zadefinovať pojmy a určiť, ako sa v prípade 
potreby vysporiadať s nejasnosťami.

Vytvorenie NRC FLIS v rámci siete 
EIONET na Slovensku

Národné referenčné centrum je 
nominované členskou krajinou a tvorené 
odborníkmi v príslušných organizáciách. 
NRC plní koordinačnú úlohu v rámci krajiny 
na zabezpečenie požiadaviek EEA v zmysle 
špecifických otázok životného prostredia.

V rámci FLIS existuje sieť národných 
referenčných centier (NRC FLIS) pod EEA, 
vo všeobecnosti sa FLIS stal značkou pre 
všetky EEA/EIONET aktivity zahŕňajúce 
výhľadové informácie a služby. Slovenskými 
zástupcami v rámci NRC FLIS sú Richard 
Filčák (Prognostický ústav SAV) a Radoslav 
Považan (SAŽP).

Prioritnou aktivitou je budovanie ďalších 
kontaktov a kapacít, vytypovanie 
technicky a personálne zabezpečených 
organizácií, ktoré sú schopné poskytnúť 
expertov na vytvorenie pracovnej skupiny 
pre zabezpečenie výhľadových štúdií, 
scenárov, modelov a prognóz pre potreby 
FLISu na Slovensku. Ide o expertov z 
environmentálnej, sociálnej a ekonomickej 
oblasti. Pracovná skupina bude v prípade 
potreby koordinovať činnosti medzi 
jednotlivými organizáciami a poskytovať 
vstupy potrebné pre činnosť FLIS na 
Slovensku.

V súčasnosti NRC FLIS Slovensko rieši 
čiastkové európske úlohy týkajúce sa FLIS 
služieb – metodológie výskumu, pridanej 
hodnoty prognózovania, možných cieľov 

a ich využiteľnosti pre potenciálnych 
užívateľov. V rámci FLIS nástrojov sa 
zaoberáme tzv. Blossom/FLIP (Forward-
Looking Information in Policy) štúdiami a 
bol tiež pripravený terminologický slovník 
výrazov. V poslednom čase sme aktívne 
vstupovali do prípravy katalógu ponúk 
a potrieb (LiveCat) a pripomienkovali 
hodnotiacu správu SOER 2015 najmä z 
pohľadu globálnych megatrendov.

Posledné stretnutia pre agendu FLIS boli: 
FLIS služby (Kodaň, 11. – 12. jún 2014), 
stretnutie NRC FLIS koordinačnej skupiny 
(22. – 23. september, Lisabon) a stretnutie 
FLIS služby (Kodaň, 19. – 20. november 
2014). Ďalšie stretnutia sú naplánované v 
roku 2015.

Služby podporované nástrojmi FLIS

Katalóg potrieb a ponúk pre výhľadové 
informácie (Live Catalogue of needs and 
offers for forward-looking information) 
podporuje komunikáciu a vytváranie sietí v 
rámci EIONET NRC FLIS komunity na rôzne 
záujmové témy (projekty, školenia, správy, 
žiadosti o spoluprácu, ponuky, otvorené 
výzvy, zmluvy, podporné dokumenty, 
články a novinky).

Výhľadové informácie v politikách (Use 
of forward-looking information in policy) 
transparentne prezentujú rôzne aspekty 
záujmu FLIS komunity vo vzťahu k ich 
použitiu v politikách (metódy a nástroje, 
komunikácia výsledkov prognostických 
štúdií, praxe v riadení, vytváranie politických 
odporúčaní a pod.). 

Horizontálne sledovanie (Horizon scanning) 
– podpora zdieľania vedomostí a informácií 
vzťahujúcich sa k analýzam trendov a 
horizontálnemu sledovaniu.

Pojmy a definície (Terms and definitions) 
– podpora FLIS s definíciami pojmov 
vybraných a schválených NRC FLIS 
komunitou, ktoré poskytujú určitý priestor 
pre porovnanie chápania pojmov s 
niektorými inými slovníkmi.

FLIS spolupráca (FLIS Collaboration) – 
podpora platformy pre spoluprácu a 
zdieľanie informácií s príslušnými krajinami 
v rámci určitej témy alebo oblasti.
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Chcete sa niečo opýtať EEA?  
 

Napíšte na EEA, fórum pre verejnosť:  
http://community.eea.europa.eu

Viac informácií na: nfpsk@sazp.sk

KONTAKT:

Mgr. Katarína Kosková

Slovenská agentúra životného prostredia

Tajovského 28,  975 90 Banská Bystrica

E-mail: katarina.koskova@sazp.sk     Tel.: +421 48 437 41 84

Odkazy k problematike:

http://projects.eionet.europa.eu/flis-services-

project/live-catalogue

http://projects.eionet.europa.eu/flis-services-

project/flip/

http://projects.eionet.europa.eu/flis-services-

project/library/glossary/portal_glossary

Radoslav Považan,  
SAŽP, NRC FLIS

Efektívne využívane 
zdrojov
Podľa štúdie Resource efficient green 
economy and EU policies, ktorú vydala 
Európska environmentálna agentúra, môže 
Európa vďaka efektívnejšiemu využívaniu 
zdrojov vytvárať nové pracovné miesta a 
podporovať inovácie.

Štúdia popisuje celý rad politík, ktoré 

sú preukázateľne environmentálne, ako 
aj ekonomicky prínosné a zdôrazňuje 
hlavné sily podporujúce prechod k zelenej 
ekonomike efektívne využívajúcej zdroje v 
Európe vrátane úlohy politík EÚ. Súčasné 
hospodárske a technologické zmeny, 
ktoré vedú k napĺňaniu cieľov zelenej 
ekonomiky európskeho hospodárstva, 
prebiehajú príliš pomaly. To, čo je potrebné, 
je oveľa väčšia, hlbšia a trvalejšia zmena v 
európskej ekonomike a spoločnosti, ktorá 
vytvorí nové príležitosti,  ako aj substitučné 
procesy v štruktúre hospodárstva EÚ. Na 
dosiahnutie tohto cieľa je dôležité študovať 
a pochopiť aktivujúce faktory a mechanizmy 
na križovatke politík a reálnej dynamiky 
ekonomiky, ktoré by mohli smerovať k 
zmene a zároveň ju urýchliť.

Zdroj: EEA

 

Užitočné linky:

•  stránka EEA   http://www.eea.europa.eu/

•  stránka SAŽP   http://www.sazp.sk

•  Eionet     http://www.eionet.europa.eu/

•  Odoberanie EEA publikácií  http://eea-subscriptions.eu/subscribe

•  Európske tematické centrá  http://www.eionet.europa.eu/topics

•  EEA fórum pre verejnosť   http://community.eea.europa.eu/

•  Produkty EEA    http://www.eea.europa.eu/sk/products

•  Publikácie EEA    http://www.eea.europa.eu/sk/publications

Prehľad EEA mítingov

11. - 12.6.2014 �  
NRC míting k Výhľadovým informáciám 
a službám, Kodaň

12.6.2014 �  
NRC míting k Doprave a životnému 
prostrediu, Kodaň

17. – 18.6.2014 �  
zasadnutie Riadiacej rady EEA, 
Luxemburg

23. - 24.6.2014 �  
workshop ku Klimatickým zmenám, jej 
dopadom, adaptačným platformám , 
Kodaň

26. - 27.6.2014 �  
workshop k problematike Vôd, Kodaň

1.7.2014 �  
webinár k CDDA/INSPIRE

7. - 8.7.2014 �  
workshop k Turizmu, Kodaň

10.9.2014 �  
NRC míting k Využitiu krajiny a 
priestorovému plánovaniu, Kodaň

22. - 23.9.2014 �  
NRC míting k Výhľadovým informáciám 
a službám, Portugalsko

29.- 30.9.2014 �  
NRC míting  k Životnému prostrediu a 
zdraviu, Kodaň

30.9. - 1.10.2014 �  
NRC míting ku Kvalite ovzdušia, 
Švajčiarsko

1.10. - 3.10.2014 �  
NRC míting k Hluku, Švajčiarsko

1.10.2014 �  
seminár k Ekosystémom a ich službám, 
Kodaň

13.10.2014 �  
webinár k Sledovaniu horizontu

21. – 23.10.2014 �  
NFP míting, Bratislava

30. – 31. 10.2014 �  
NRC míting ku Komunikácii, Grécko

19.11.2014 �  
zasadnutie Riadiacej rady EEA, Kodaň

18. – 19.11.2014 �  
NRC míting k Environmentálnym 
informačným systémom, Kodaň

19. – 20.11.2014 �  
NRC míting  k Výhľadovým informáciám 
a službám, Kodaň
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mailto:katarina.koskova@sazp.sk
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http://projects.eionet.europa.eu/flis-services-project/library/glossary/portal_glossary
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http://www.eea.europa.eu/
http://www.sazp.sk
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http://eea-subscriptions.eu/subscribe
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http://community.eea.europa.eu/
http://www.eea.europa.eu/sk/products
http://www.eea.europa.eu/sk/publications

