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- Poskytovať dostatočnú a kvalitnú informačnú základňu pre 
rozhodovacie procesy (hodnotenie prijatých rozhodnutí v rámci 
legislatívy, strategických, koncepčných dokumentov, akčných 
plánov..., prijatie nových rozhodnutí)

- Realizovať komplexné hodnotenia (napr. Správa o stave životného 
prostredia), tematicky zamerané hodnotenia (napr. Hodnotenie 
vplyvov vybraných sektorov na životné prostredie)

Ciele v oblasti hodnotenia a publikovania 
informácií o životnom prostredí



- Realizovať hodnotenia na národnej ale aj regionálnej úrovni (napr. 
Environmentálna regionalizácia Slovenska), spolupracovať aj pri 
hodnoteniach na lokálnej úrovni

- Poskytovať objektívne, kvalitné a včasné informácie o životnom 
prostredí širokej verejnosti (naplnenie práva zakotveného v Ústave 
SR)

Ciele v oblasti hodnotenia a publikovania 
informácií o životnom prostredí



- Aktívnym šírením informácií a výsledkov hodnotení vrátane 
relevantných publikácií zvyšovanie povedomia verejnosti v otázkach 
ochrany a tvorby životného prostredia

- Podporovať zapojenie verejnosti do procesov starostlivosti o 
životné prostredie ich zapojením do procesu hodnotenia a 
publikovania dát

Ciele v oblasti hodnotenia a publikovania 
informácií o životnom prostredí



- Poskytovať podklady pre aktivity realizované odbornou 
verejnosťou (napr. spracovávanie dokumentácií SEA),  hodnotiť 
environmentálnu situáciu v SR v medzinárodných súvislostiach

Ciele v oblasti hodnotenia a publikovania 
informácií o životnom prostredí



Súhrnné 

hodnotenia (Správa 

o stave ŽP)

Monitorovacie dáta

Údaje zo štatistických sledovaní, 

výsledky monitoringu ČMS.... 

Registre a databázy
Registre ŠÚ SR, databázy a registre ČMS, NEIS, 

Súhrnná evidencia o vodách, RISO.....

Indikátory

Kľúčové  a tematické 

indikátory

Tematické 

hodnotenia 
(Sektorové správy, SR 

smerom k zelenému 

hospodárstvu...)

Prístupy v oblasti 
hodnotenia
a publikovania 

informácií



Hlavné produkty v oblasti hodnotenia a 
publikovania informácií o ŽP

Publikácie



Hlavné produkty v oblasti hodnotenia a publikovania 
informácií o ŽP

Súbory indikátorov 2018

Názov súboru Počet indikátorov

Kľúčové indikátory 28

Sektorové indikátory 81

Indikátory TUR (do roku 2016) 76

Indikátory efektivity zdrojov 32

Indikátory zeleného rastu 31

Indikátory stavu a ochrany biodiverzity 64

Indikátory predchádzania vzniku odpadov 24



Správa o stave životného prostredia SR



Zákon č. 17/1992 Zb. Zákon o životnom prostredí - § 33b

(1) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky za každý rok zverejní 
správu o stave životného prostredia v Slovenskej republike. Príslušné ústredné 
orgány štátnej správy Slovenskej republiky mu poskytnú potrebné podklady.

(2) Správu podľa odseku 1 vydá ministerstvo do 15. decembra nasledujúceho 
roka. Príslušné ústredné orgány mu poskytnú podklady do 31. augusta 
nasledujúceho roka.

(3) Správa podľa odseku 1 bude prístupná na Ministerstve životného prostredia 
Slovenskej republiky, na Slovenskej inšpekcii životného prostredia, ako aj na 
krajských úradoch životného prostredia a na obvodných úradoch životného 
prostredia.



Zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a 
šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov- §7 ods.3

Správy o stave životného prostredia podľa musia obsahovať najmä 
údaje o stave životného prostredia a o príčinách a následkoch 
tohto stavu, ako aj údaje o trendoch jeho vývoja a o opatreniach 
na ochranu a zlepšovanie životného prostredia vrátane 
medzinárodnej spolupráce.



Zmena v systéme vydávania Správ od r.2016
Ročná správa 

•Stav životného prostredia

•„Téma roka“ 

•forma - tlačená publikácia , PDF, on-line verzia na webe

•jazyk - slovenský

Štvorročná správa

•rozsah – rozšírený 

•forma - tlačená publikácia, interaktívna online verzia na webe 

•jazyk - slovenský, anglický



MEDZINÁRODNÉ SÚVISLOSTI





SOER 2020 - štruktúra

SOER 2020
Integrované hodnotenie (2019) IH

• Stav životného prostredia Európy v 
kontexte hnacích síl a politických 
reakcií

• Udržateľnosť perspektívy prechodu 
od globálnych výrobno-spotrebných 
systémov k udržateľným vo väzbe k 
dlhodobým environmentálnym 
cieľom

• 4 časti, 300 strán, len anglický jazyk

Syntéza 
príspevkov a 
pripomienok 

zainteresovaných 
subjektov      

(2019 – 2020) 

Syntéza (2020)

• Kľúčové zistenia z 
Integrovaného 
hodnotenia

• Závery konzultácií 
zainteresovaných strán

• 50 – 60 strán, anglický 
jazyk + preklady

Príspevky a pripomienky zainteresovaných 
subjektov, konzultácie 

Konzultácie zainteresovaných 
strán

Zainteresované subjekty

JRC, Eurostat, RTD, ENV, 
CLIMA, Eionet (ETCs, NRC 
FLIS, NRC SOE, ďalšie NRC), 
vedecká obec



Časové míľniky prípravy SOER 2020

Nov. 2018

Jan. 2019

April 2019

Máj 2019

Jeseň 2019

Jeseň 2020

Prvý návrh správy IH pre EEA interné konzultácie  

Prvý návrh správy IH pre Eionet konzultácie 

Prvý návrh správy IH pre finálne EEA interné konzultácie 

Finálny návrh správy IH  

Publikovanie správy SOER 2020 Integrované hodnotenie

Publikovanie Syntézy 



Dve hlavné úlohy členov siete Eionet :
- príspevky k tvorbe správy SOER 2020 Integrované hodnotenie prostredníctvom priamych vstupov,
- kontrola a pripomienkovanie správnosti, platnosti a ucelenosti informácií na úrovni krajiny v 
rôznych kapitolách správy,
- zapojenie členov MB a NFP – koordinácia aktivít na úrovni krajiny,
- zapojenie ďalších NRC – NRC SOE, NRC FLIS, NRC Agriculture, Transport, Energy.....

Úloha NRC SOE
- integrácia informácií na úrovni krajiny pri príprave správy s osobitným zameraním na vývoj pri 
porovnaní krajín,
- koordinácia zabezpečenia kvality informácií na národnej úrovni a úzka spolupráca s NRC FLIS pri 
tvorbe prepojení hodnotení minulých trendov s informáciami o budúcnosti,
- výber príkladov a prípadových štúdií o riešeniach alebo ponaučeniach na ilustráciu účinnosti 
prijatých politík pri porovnávaní krajín, 
- poskytnutie odkazov na ďalšie informácie špecifické pre krajinu na národných webových 
stránkach,
- príprava prehľadu prípravy národnej Správy o stave ŽP a pokroku pri jej príprave za posledných 25 
rokov (pager)

- webináre (NRC SOE apríl, jún 2018) pravidelné mítingy (NRC SOE september 2018) 

Zapojenie SR do prípravy SOER 2020



Projekt riešený Európskou environmentálnou agentúrou 

Projekt financovaný Európskou úniou 

Projekt Implementation of the Shared Environmental 
Information principles and practices in the Eastern 
Partnership countries (ENI SEIS II East)



Zapojenie SR (MŽP SR, SAŽP) na základe kontraktu –
výmena skúseností v oblasti tvorby Správy o stave 
životného prostredia a súvisiacich prác v oblasti analýz a 
hodnotenia životného prostredia
- 6 krajín Východného partnerstva – country visits

Projekt Implementation of the Shared Environmental 
Information principles and practices in the Eastern 
Partnership countries (ENI SEIS II East)



Projekt Implementation of the Shared Environmental 
Information principles and practices in the Eastern 
Partnership countries (ENI SEIS II East)



Ďakujeme za pozornosť

otázky, pripomienky, námety sú vítané......


