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Ľudská spoločnosť, svet, celý človek, to je všetko ob-
siahnuté v abecede. (Vict or Hugo)

Písmenká, písmenká, písmenká..., záhadné znaky do-
rozumievania v rôznych podobách, od archaických pik-
tografických, klinových a hieroglyfických až po moderné
fonografické _ hláskové, vytvárajúce napísané slová, slo-
vá, slová..., magické, vyjadrujúce myšlienky ľudí od sta-
rodávneho Sumeru, šíriace prome teovské poznatky, do-
kumentujúce históriu národov a tvoriace kultúry sveto-
vej civilizácie, spájané do viet, viet, viet..., spletitého in-
formačného systému, pretr vávajúceho veky ako jedné-
ho z hlavných nástrojov zmien environmentu vo všetkých
končinách Zeme.

Napísané slovo os táva (Litter a scripta manet) ako
obraz duše človeka. Píšuce národy v Mezopotámii, Egyp-
te, Sýrii, P erzii, Indii, Číne, Mexiku, Grécku vytvorili dielo,
na ktorom stojí civilizácia dneška, žiaľ, popri redukcii bio-
logickej a krajinnej diverzity, stierajúca aj kultúrnu div er-
zitu a podliehajúca globalizácii v záujme megafinančných
ziskov a akejsi agresívnej obranyschopnos ti voči inicio-
vanému zlu hľadanému až vo vesmíre. Pritom to zlo, čas-
to zneužívajúce písané slová, existuje všade medzi nami.
Šíri sa ako metastázy, pohlcuje svoj protipól a niekde sa
v systéme mašinérie „chleba a hier” samo zaň vydáva.
K jeho odhaleniu môžu slúžiť zásady a kritériá environ-
mentalizmu, ktoré ur čujú hranice environmentálnej bez-
pečnosti a vhodnos ti (samozrejme, v prospech životné-
ho prostr edia a života človeka, ktorý by mal mať úctu
k životu aj iných organizmov z hľadiska vlas tného záuj-
mu a existencie, i keď sa nedokáže zatiaľ pozerať na svet
„ich očami”). T ieto môžu byť a mali by byť súčasťou akej-
koľvek mierotvornej f ilozofie, viery alebo politiky, ktor á
naozaj chce slúžiť ľuďom a zabezpečiť tr valo udržateľný
rozvoj a život na Zemi.

Environmentalizmus  odhaľuje to, čo je pre život člo-
veka na Zemi úplne zbytočné a nežiaduce (aj veci a ja vy,
o ktor ých sme si zvykli myslieť , že sú nevyhnutné), čo
ohrozu je environmentálnu bezpečnosť a vhodnosť pre
neho samého – zatiaľ ako dominantného druhu orga-

nizmu (nemožno vylúčiť, že raz sa ním stane nejaký
mikroorganizmus), ktor ý by si mal uvedomovať, že bez
života iných or ganizmov neprežije (ani mnohých mikro-
or ganizmov; pre zaujímavosť, britskí vedci oznámili, že
na t oaletnej mise ich identifikovali 49, na počít ačovej
klávesnici 3 295 a na mobile 25 127). Environmenta-
lizmus, ktor ý nerešpektu je démona moci a démona sú-
hlasu (pritakávania), v medziach poznania nepoznané-
ho má odhaľovať pravdu, skutočný stav a vývoj pre ži-
vot podstatných vecí a javov týkajúcich sa životného
prostredia a existujúcich v životnom pros tredí; ich prí-
čin, dôsledkov a vplyvov na environment a človeka.
Vníma ho ako výtvor a súčasť envir onmentu, ktor ý
mnohí demagógovia označujú ako niečo marginálne
mimo nás - našej gene tickej, morfologickej, fyziologic-
kej a duševnej podstat y. Environmentalizmus sa snaží
vytvárať prognózy stavu environmentu, napríklad po 40
– 50 rokoch, keď budú vyčerpané svetové zásoby ropy,
alebo po stúpnutí hladiny svetového oceánu o 3 až 7 m
vplyvom klimatických zmien (len stopením ľadu Ant-
ar ktídy o 5 m); zároveň koncepcie a návody na odvr á-
tenie kríz hroziacich už v polčase a na niektor ých
miestach už pred dvanástou polnočnou hodinou.

V intenciách environmentalizmu sme pred desiatimi
rokmi iniciovali vznik prvého a v záplave bulvárnej perio-
dickej tlače jediného enviromagazínu. Tak sme ho aj po-
menovali - ENVIROMAGAZÍN . Stal sa akýmsi následní-
kom Ekopanorámy (Poznaj a chráň), súputníkom odbor-
ného časopisu Životné prostr edie (jediného staršieho bra-
ta, ktorý prežil len vďaka jeho prezieravým a múdrym
tvorcom) a partnerom obdobných časopisov iných štá-
tov, resp. ich zoskupení (v OSN – UNEP Our Planet , v Rade
Európy Naturopa, v Európskej únii Environment for Eu-
ropeans, v REC Greenhorizont a i.).

Písmenká, písané slová a vety, po stáročia až tisícro-
čia meniace životné prostr edie a vytvárajúce podmienky
pre ďalšie zmeny (ťažko odhadnúť s akým koncom, kto-
rý sa stane začiatkom), rozvíjajúce kultúru ľudstva, jeho
fantáziu a kreativitu. Vlastné predstavy každého človeka
pri pohľade na ne od detského šlabikára počnúc, ktoré
vám nemôžu nanútiť výrobne snov filmami Votrelec I. –
III. alebo Príšera z Elm S tr eet, milými sfilmovanými r oz-
pr ávkami o Tolkienových Hobbitoch alebo o Harry Potte-
rovi, programátori počít ačových hier simulujúcich bojové
akcie, produkujúcich v chvení zreníc oka tisíce mŕtvol a v
mozgu biochemické vzrušenie zo zabíjania, t elevízia
a bulvár pikantériami väčšinou necelebrít končiacimi svoj
me teorový záblesk neosobnostnou extravaganciou pre
ešte kratšie finálne zhasnutie, správami o nešťastiach
a prejavoch zloby v rôznych kútoch sveta, vytvárajúcich
pocit s trachu i akéhosi egoistického uspokojenia, ž e
mnohí majú oveľa väčšie problémy.

Žijeme v dobe postrímskych arén typu všadevidiace-
ho/počúvajúceho a do všetkého zasahujúceho Veľkého

brata (Big Brother), domu VyVolených, garáži na Pereši
a š tadiónov niekde za oceánom, bez ktorých sa asi ne-
vieme zaobísť. Palec dvíhame hore alebo spúšťame dole
aj prostr edníctvom telefonátov, SMS alebo po interne te,
neuvedomujúc si, že za ópium zatemňujúce zvyšok raci-
onálneho myslenia sa vždy platilo. S tále prinášalo nieko-
mu zisk a zdanie demokracie. Podliehame ilúzii spolur oz-
hodovania o osude nielen VyVôlených, ktor ým venu jú ti-
síce obyvateľov Slovenska denne 1,5 mil. kliknutí na svo-
jich počítačoch (prípravy oslavy návratu zatúlaného Zla-
tého t eľaťa a inteligencie ho jdacieho koníka). Človek od-
jakživa v rámci ilúzie o nezávislosti od prírody i vlastného
environmentu v nej podliehal hrám, úžere, predplácaniu
si iluzórnej bezpečnosti, prostitúcii rôzneho druhu, kohú-
tim t ancom alebo silovým/svalovým exhibíciám, servil-
ne j lízatkománii a hlbokému truposklons tvu, hlučnej re-
klame „na (buď) ticho”, želaniam zdanlivo nesmrteľných
výrobcov ilúzií šťastia a bohats tva (blahobytu imago
mundi), intrigám zo závisti (jeden mudrc povedal, že aj
závisť si treba zaslúžiť) a proti ušľachtilosti (dnes už po-
maly prisudzovanej len koňom a psom). Ušľachtilos ti (en-
viroušľachtilosti), ako súhrnu dobrých vlastností a pr eja-
vov - všetkých NAJ ČLOVEKA akejkoľvek pleti a viery,
ktor é v zmysle environmentalizmu môžeme v skratke
vy jadriť týmito slovami: Pomáhajme tým, kt orí pomoc
naozaj potrebujú, neškoďme tým, čo ju nepotrebujú a
potešme ich úsmevom a dobrým slovom; snažme sa
spoločne vytvárať a chrániť skutočné hodnoty (kultúrne
a prírodné), zlepšovať kvalitu environmentu všade a na
vše tkých úrovniach, eliminovať choroby, biedu, nevzde-
lanosť, pudy zabíjania a ničenia u seba i iných; konajme
múdro v prospech dobra, environmentálnej bezpečnos-
ti a vhodnosti (trvalo udržateľného rozvoja a života) a
os taňme ĽUĎMI v intenciách úmyslu s tvorit eľa (Boha
alebo Matky prírody). Nech sa náš ENVIROMAGAZÍN
v jeho ďalšej dekáde alebo aspoň do konca piateho veku
(Nahui Ollin podľa Mayov, končiaci globálnym zemetra-
sením 22. decembra 2012) s tane výtvorom takejto ušľach-
tilosti, šírit eľom environmentalizmu a podnecovateľom
účinnejšej starostlivos ti o náš envir onment a človeka ako
jeho odmysliteľnej súčasti. Nech k tomu v roku 2006
prispejú vo väčšej-menšej miere  vaše neunáhlené
a prezier avé kroky a skutky k osudovým určeniam (po
novom des tináciám) a urobia vás a vašich blízkych
ušľachtile jšími, a tým múdrejšími, lepšími, šťas tnejšími
a o niečo bohatšími.

Existuje len jedno dobro, a to je vedomosť; exis tuje
len jedno zlo, a to je nevedomosť. (Sokrates)

RNDr. Jozef Klinda
Minister stvo životného pr ostr edia SR

 Písané slovo – nástroj zmeny environmentu
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Masovokomunikačné prostriedky sú ako magický
prsteň. Keď si ho nastoknete, môžete vidieť v tej istej chvíli
všetko utr penie, každú nespravodlivosť, či už v Amerike,
alebo na celom svete. Dobro, víťazstvo ľudskej vôle
a vytrvalosti sú vylúčené ako nedostatočne podnecujúce
a málo predajné.... Čoraz rýchlejší rozmach masovoko-
munikačných prostriedkov podlieha zákonu živej akcie,
ktorá predsa nespočíva v ničom inom, ako vo vzájomnej
naháňačke ľudí: ľudia sa naháňajú buď preto, aby na seba
strieľali, alebo aby sa objímali.

(Czeslaw Milosz, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru
v roku 1980; Záhrada vied)

ENVIROMAGAZÍN - časopis na podporu environmen-
talistiky a na šírenie environmentalizmu vznikol pred desiatimi
rokmi, s cieľom prispieť k dosiahnutiu harmónie medzi ľuď-
mi, medzi nimi a prírodou (ľuďmi ovplyvňovanými
a menenými zložkami a prvkami geobiosféry), osobitne jej
súčasťou – environmentom človeka; k pochopeniu jeho žitia
a prežitia v závislosti od envir onmentálnych podmienok, jeho
postavenia a úlohy v dnešnom životnom prostredí , meniacom
sa na neživotné prostredie a v tej súvislosti k pr esadzovaniu en-
vironmentálnej bezpečnosti a vhodnosti v miestnom až globálnom
meradle. Tam, kde meníme životné prostredie na neživot-
né pros tredie dochádza k vzniku neželaných objek-
tov a ja vov (niekedy s rozpoznaním ich negatívnych
dôsledkov až na druhý pohľad), ktoré by sme mali
spoločne chcieť a vedieť eliminovať; prosme, len nie
jadrovými zbraňami alebo inými nástrojmi roztanco-
vanej smrti (arzenál atómových zbraní USA dokázal
už v minulom storočí desaťkrát a obdobný arzenál So-
vietskeho zväzu štyrikrát zničiť Zem; pritom už jeho
výrobu len na jednu likvidáciu Zeme možno označiť
za najväčší hriešny čin proti Bohu a ľudstvu, oblud-
nosť a vražednú meganeľudskosť, nehovoriac
o obrovských prostriedkoch a množstve surovín vy-

naložených na výrobu tejto hrozivej gilotíny všetkých
ľudských hláv, namiesto ich využitia na humanizá-
ciu, environmentalistiku, kultúru a ozajstný pokrok).
Akékoľvek takéto zmeny envir onmentu však nemožno
chápať len ako výsledok vzťahu človeka a prírody (naprí-
klad využívaním prírodných zdrojov, znečisťovaním
zložiek životného pros tredia, devastáciou krajiny
a podnecovaním jej púštnatenia, likvidáciou druhov
organizmov alebo ich nahradzovaním inými organiz-
mami prevažne v monokultúrach...). Sú tiež výsledkom
vzťahu človek a
k človeku ako biolo-
gického (prírodné-
ho) produktu
a súčasti (zložky)
envir onmentu
ostatných or ganiz-
mov (napríklad
rôznych f oriem
ľudskej agresie, ra-
sovej, nábožen-
skej, mocenskej
alebo inej nezná-
šanlivosti až diskri-

minácie, zneužívania moci, pr ehlbovania chudoby ve-
dúcej až k hladomoru a antropofágii, šírenia zločinnos-
ti, nadprodukcie a zbytočnej produkcie zbraní nielen
pre zisk a ich drahé neustrážiteľné uskladnenie...).

Poslaním Envir omagazínu má byť objasňovanie potre-
by obmedzovania „str eľby” človeka okolo seba na
únosnú mieru (aspoň do t ej miery, aby smrteľne ne-
trafil a nevystrieľal aj vlastný rod) a zlepšenia environ-
mentálnej situácie – stavu životného prostr edia a stavu
starostlivosti o životné pr ostredie (v podstate o vlast-
né prežitie ako biologického druhu). Za minimálny

cieľ si Enviromagazín určil, aby
v rámci environmentálnej osvety
umožnil jeho pravidelným čitate-
ľom čo najskôr rozpoznať až od-
haliť ľudské aktivity meniace život-
né prostredie na neživotné prostre-
die a sporadickým čit ateľom as-
poň zistiť, že takéto aktivit y exis-
tujú a môžu kedykoľvek ohroziť
ich samotných a ich blízkych; kaž-
dému uvedomiť si nielen hranicu

medzi životom a smr ťou, ale aj hranice (limity) medzi priesto-
rovými podmienkami urču júcimi tieto dva stavy organiz-
mu – medzi podmienkami bytia a neb ytia. Ak prechádzate na jar
okrajom ľadovca alebo na rozhraní inundačného územia
Nílu a Sahary, uvedomíte si, ako málo delí životné prostr e-
die od neživotného prostr edia. Niekedy len niekoľko met-
rov. Jeden pohľad z morskej hladiny Červeného mora na
Arabskú púšť a podmorský raj korálových útesov vám
umožní spoznať úzku hranicu života a smrti, ktorú nielen
v tomto prípade určuje jedna zo zložiek environmentu –
voda (inde to môže byť úbytok kyslíka, extrémne vysoká/
nízka teplota alebo tlak, nejaká životu nebezpečná che-
mická látka, žiarenie alebo mikroorganizmus, prejav gravi-
tácie alebo tektoniky, hr omadná strata etických zábran...).
V našej realite si stačí pr edstaviť akoby z vášho domu ale-
bo bytu na nejakom poschodí odpadla vonkajšia stena a už
by sa vaša obývačka alebo spálňa stali environmentálne
nevhodné až nebezpečné a ako také neživotným prostr e-
dím. Ak vplyvom zemetr asenia sa zrúti celé obydlie (naprí-
klad nedávno v Kašmíre), tak okamžite dochádza lokálne
k zmene životného prostr edia na neživotné prostredie,
avšak ešte s možnosťou jeho obnovy, ale s nenávratnosťou
života obetí. Obdobnú environmentálnu situáciu spôsobili
pred rokom cunami na pobreží Indického oceánu alebo
hurikány Katrina a Rita v Karibiku. Neživotným prostredím sa
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stáva aj obydlie na úpätí sopky zaliate lávovým prúdom
alebo mesto zasypané jej popolom (Pompeje), dedina za-
liata vodou (Slanec) alebo bez vody a možnosti jej prívodu
do nej, padajúce lie tadlo plné cestujúcich, potápajúca sa
loď alebo dom, na ktorý le tí bomba alebo riadená str ela
(ak s jadrovou hlavicou, tak pravdepodobne aj celé mesto
s okolím), pričom je jeho obyvateľom úplne jedno kto stla-
čil spúšť – červení, modrí, zelení alebo žltí. Vedia však, že
ju mohli stlačiť len paranoici, mieriaci tým sami na seba
(pr ejavom paranoikov trpiacich s tihomamom je často vie-
ra v ich neohrozenosť), miestami ako produkt masovej moz-
govej atrofie - dementizmu (degenerácie, rozkladu, úbytku
alebo nedostatku mozgových buniek v určitom spoločen-
stve), v ktorom každý duševný gnóm, resp. takto postih-
nutý dement, bude chcieť z vás urobiť aspoň polodemen-
ta. Aj keď si nedokážeme predstaviť t akéhoto jedinca ako
pri svojej primitívnej vášni (v loveckej pozícii voči organiz-
mu, človeku a jeho environmentu; vo svojej podstate
v malom alebo vo veľkom chystajúceho „Hirošimu alebo
Oswiecim” aj v „zlatom pohirošimskom/pooswiecimskom
veku”, kdekoľvek od slovenských lesov a riek po Amazó-
niu, od Vukovaru po New York) číta Alberta Schweitzera
alebo Konrada Lorenza, rozmýšľa nad pos tojmi Mohandá-
sa Karamčanda Gándhího alebo Tenzina Gyatsa (Dalajlá-
mu), zaoberá sa odkazmi Zarathuštru (Zoroastra) alebo
Siddhártha Gautamu (Buddhu), poučeniami Ježiša Krista
a jeho apoštolov alebo proroka Muhammada a jeho prvých
asketických prívržencov, múdrosťami majstr ov Lao´-c
a Kchung-fu-c´ (Konfucia), názormi Johannesa Eckharta,
Mikuláša Kusánskeho, Erasma Rotterdamského, Teilhar-
da de Chardina, či Thomasa Roberta Malthusa, alebo lásky -
plnými a mierotvornými predsavzatiami pápeža Jána Pav-
la II., v erme, že raz bude z donútenia vlastného prostr edia
alebo z vlastne j vôle (možno len pred cestou do nenávrat-
na) osvietený a stane sa zástancom en vironment alizmu
a envir onmentalistom. Možno pochopí, že neživotným prostre-
dím človeka (organizmu) sa stáva každé miesto na Zemi
(v globále aj to jeho), kt oré neumožní človeku (organizmu)
žiť a pr ežiť aj jeho pričinením. Začne si postupne uvedo-
movať, že zmena „okraja/okolia rajskej záhrady” za „kon-
zumný r aj” (s neprecíteným uspokojením z konzumu
a nadbytku, odopieraného miliarde ľudí) môže spôsobiť
peklo na Zemi, boj o základné životné potreby a istoty každého
obyv ateľa Zeme, o ktoré sa v roku 1700 delilo 682 mil. ľudí,
v roku 1900 pred dvomi svetovými vojnami už 1 613 mil.

ľudí a v roku 2200 bude deliť asi 7 540 mil. ľudí (11-náso-
bok za 500 rokov) bez áut a strojov na fosílne palivá, ktoré
nepatria medzi základné fyziologické potreby človeka (ak
by sme však dnes prerátali spotrebu len jedného litra ben-
zínu/naf ty na obyvateľa Zeme za deň vychádza to denne
na 6 100 mil. l a ročne na 2 226 500 mil. l. Dokedy?). Ak
každý človek v roku 2200 skonzumuje denne len 0,5 kg
potravín, tak ich produkcia musí presiahnuť 1 376 mil. t
ročne a 3,8 mil. t denne; ak vypije aspoň 2 l tekutín, požia-
davky na ich spotrebu dosiahnu minimálne 5 504 200
mil. l ročne a 15 080 mil. l denne (cca také isté množstvo
by mal vylúčiť do envir onmentu); ak by len polovica ľud-
stva pr edstavo vala pohlavne zr elých jedincov
s pr aktizovaním pohlavného s tyku len raz týždenne, tak
by počet aktov dosiahol 98 020 mil. ročne a 269 mil. den-
ne (aká bude v t om čase ľudská plodnosť spôsobujúca
prírastok/úbytok obyvateľstva Zeme si dnes netrúfne od-
hadnúť žiadny prognostik, vizionár, jasnovidec alebo mág).
Pr e porovnanie v súčasnosti cca 6,1 mld. ľudí na Zemi zje
ročne 1 113 mil. t jediva, vypije 4 453 000 mil. l nápojov
a uskutoční 79 300 mil. pohlavných aktov (denne cca 3
mil. t potravín, 12 200 mil. l tekutín a 217 mil. pohlavných
stykov, pričom možno predpokladať poddimenzovanie tých-
to odhadov). Na základe Vývoja populácie na svete (podľa
J. N . Birabena z OSN) síce dôjde za roky 2000 – 2200
k zníženiu prírastku obyvateľov Zeme (nárast za rok 7, 345
mil., denne 20 123, za hodinu 838, za minútu 14) oproti
obdobiu 1800 až 2000 (nárast za rok 25,515 mil., denne
69 904, za hodinu 2 913, za minútu 49), avšak taktiež sa
zníži využiteľnosť neobnoviteľných prír odných zdrojov
a úživnosť Zeme (pevniny a svetového oceánu) vo väzbe
na zvýšenie počtu ľudí. K zmierneniu nástupov
a vyvrcholení rôznych environmentálnych kríz a súvisiacich hos-
podárskych a sociálnych kríz môže prispieť pochopenie
a osvojenie si environmentalizmu nielen environmentalis-
tami, ale aj t echnikmi, politikmi pravice, s tredu i ľavice, pod-
nikateľmi všetkých odvetví túžiacich ďalej úspešne podni-
kať i kšef tmanmi t ypu Hellerovho Mila Minderbinder a
(s odmyslením si reakcie alebo existencie teroristov, vo-
jenských a iných ozbrojených zložiek spoločnosti a ich pod-
porovateľov za každú cenu, zisk alebo moc, ktoré určite
nepodľahnú samolikvidácii a kdekoľvek sa na dôkaz svo-
jej nepostrádateľnosti pokúsia nastoliť/ nastolia hr ôzovlá-
du, resp. neskr ytú/skrytú diktatúru; americký kapitán Yos-
sarian by len znovu skonštatoval: „Armádna mašinéria s je j
systémom hodnôt prevráteným naruby je horší nepriateľ
ako ten vonku.”)

Podľa Barryho Commonera, kandidáta na post prezidenta
USA v roku 1980, by stačilo, aby si ľudia uvedomili, že
„všetko je prepojené so všetkým, všetko sa musí niekam
podieť, príroda vie najlepšie a nič nie je zadarmo” (The
Closing Cir cle, 1971). Takéto základné myšlienky en vironmenta-
lizmu sa ob javujú aj v názoroch a dielach ďalších enviroi-
deológov a envir oombudsmanov, vrátane mnohých pokro-
kových politikov, vedcov, f ilozofov, spisovateľov a kňazov,
napríklad bývalého viceprezidenta USA Alberta Gora (Zem
na miske váh, 1992 ), Henryho Davida Thoreaua, Johna
Muir a, Alda Leopolda, Rachel Carsonovej, Paula Er licha,
George Perkinsa Marsha, Lestera Browna, Jamesa Love-
locka, Thomasa Lovejoya, Clauda Bernarda, René Dubo-
sa, Sadruddina Aga Khana, Jeana Dorsta, Eugena Oduma,
Jer emy Rifkina, Monkombu Sambasivana Swaminathana,
Paula Sarasina, Arne Naessa, Wangari Maathaiovej, Alexe-
ja Jablokova, Jacquesa Cousteaua, Donnely a Dennisa Me-
adowsovcov, Robinsona Jeffersa, Martina Heideggera, Da-
vida Browera, Stuarta Udalla, Aldousa Huxleya, Gary Sny-
dera, Jonathana Schella, Johna Livingstona, Maurice Fre-
dericka S tronga, Mansoura Khalida, Mostafa Tolbu, Klau-
sa Töpffera, Erazma Koháka, Bedřicha Moldana a iných.

Obsahujú ich mnohé celosvetovo uznané dokumenty, na-
príklad Naša spoločná budúcnosť (Our Common Future,
1987), Staráme sa o Zem (Caring for theEarth, 1991),
Agenda 21 a ďalšie. K pr vým súhrnným dielam envir onmentaliz-
mu  patrí kniha Timothy O´Riordana (Envir onmentalism,
1981), v ktorej autor už rozlišuje ekocentrizmus hlbinných
ekológov a hnutí za sebestačnosť a neškodné technológie
od technocentrizmu (nie technokratizmu) ekologických ma-
nažérov až zástancov bohatstva. Podľa nich: vždy sa nájde
politické, vedecké a technické riešenie; ekonomický rast
určuje výber projektov i politiky; sme schopní zlepšiť život-
né podmienky ľudstva a všetko možno vyriešiť dobrou vô-
ľou, vynaliezavosťou a dostatkom zdrojov (ktoré poskytu-
je ekonomický rast). Takíto stúpenci envir onmentalizmu sa pri-
tom podľa neho s nedôverou pozerajú na snahy ochraná-
rov prizývať k rozhodovaniu o projektoch čo najviac účast-
níkov a veria vedcom a technikom schopným vyriešiť vše t-
ko, čo ohrozuje ekonomický ras t, ľudské zdravie
a environment. Nejde teda o zarytých alebo umiernených antien-
vir onmentalistov s vražednými, resp. samovražednými sklon-
mi; poškodzovateľov až ničiteľov životného prostredia zosmiešňu-
júcich myšlienky environmentalizmu (tým aj každú miero-
tvornú a láskušíriacu vieru a ideológiu) a environmen-
talis tické hnutia/zoskupenia, ktoré často doplácajú na ne-
jednotnosť a znevažovanie mene j ortodoxných potenciál-
nych prívržencov, svedčiacu o určitej malomyseľnej pýche,
neodhalení spoločného pr otivníka a v podstat e
o nepochopení envir onmentalizmu. Jeho šíreniu škodia aj
z r adov pravoverných environmentalistov extrémne a pr e
šir okú verejnosť (eš te nepostihnutú poms tou prírody) ne-
prijateľné názory o potrebe regulovanej redukcie ľudstva
a akéhosi samoukrižovania, o okamžitej likvidácii armád
a zbr aní, o potrebe lásky k ostatným organizmom ako
k sebe (Vardhamánov džinizmus sa vo svete ľudskej már-
nivosti neujal, i keď pretr val 2500 rokov), o nevyhnutnosti
odriekania si väčšiny t echnických vymoženos tí,
o neustálych hrozbách environmentálnych katastrof až glo-
bálnej apokalypsy, ktorú si nikto zatiaľ nedokáže predsta-
viť ani v Spilbergovej réžii (sediac na konári a cítiac sa dobre,
neberúc do úvahy nedos tatok konárov a možnosti ich pre-
ťaženia narastajúcim počtom záujemcov o prisadnutie si
a nevnímajúc zákonité odumieranie celého stromu). Ekolo-
gický sentimentalizmus a environmentalistický moralizmus
by síce mali získať sympatie, úctu a podporu davu, avšak
v čase, keď už pokušiteľ vyhlásil nesvätú vojnu za jeho
predstavu (ne)environmentu („svätá vojna” tvorí oxymo-
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ron, tak ako „trvalo udržateľný hospodársky rast” alebo
„ekologicky orientovaná trhová ekonomika”), ostanú pre
väčšinu nepochopené a neprijateľné, prípadne novodobými
obskurantmi označené za obsesiu. Environmentalizmus však pod-
poruje nepredstieraná kresťanská láska, buddhistická umier-
nenosť, t aoistická a konfuciánska múdrosť, správne pocho-
pený judaizmus a islam aj v dvojpriestore samotného Ka-
naánu.

Na uvedenom základe by mala pôsobiť aj envir onmentalis-
tická žurnalis tika, ktorej pr voradými úlohami nie je len odhaľo-
vanie poškodzovateľov a ničiteľov životného pros tredia
a porušovateľov environmentálneho práva (v roku 2005 len
v pôsobnosti rezortu MŽP SR podloženého 25 zákonmi
a s environmentalistickými kompetenciami v ďalších štyroch
zákonoch) s kauzami alebo bez nich, ale tiež šírenie environ-
mentalizmu (bez toho vzniká možnosť spochybnenia jej en-
vironmentalis tickej orientácie). Verejnosť má od Boha
a prírody právo poznať environmentálnu situáciu (nepotrebuje na
to ani Listinu ľudských práv a slobôd) a svojho naozajstné-
ho nepriateľa, ktorý ho vedie k sebazáhube, nielen ako jedin-
ca, ale aj ako druhu organizmu. Milióny ľudí zomreli
a zomierajú i dnes následkom vplyvu nebezpečných a nevhodných
faktorov environmentu (vrátane takého, ktorý vytvára podmienky
pre genocídy), prejavov a zmien jeho zložiek a pr vkov. Niek-
torí okamžite aktom agresie iného tvora (vrátene človeka
pripravujúceho vr aždu alebo vycvičeného na zabíjanie čas-
to s vopred odpus teným hriechom šamanom) alebo vply-
vom fyzikálneho a chemického faktora (blesku, zosuvu, la-
víny, otravy, otrasu...), iní pomalšie dlhodobejšími negatív-
nymi účinkami na organizmus (podnecu júcimi napríklad ra-
kovinu) alebo prostredníctvom podpory vývoja a šírenia
iných organizmov (vírusov, baktérií...) ohrozujúcich zdravie
človeka (preukázateľne alebo nepreukázateľne). Kto na Slo-
vensku (i v susedných štátoch) zrátal koľko jeho občanov
zomrelo od roku 1986 na následky onkogénne j havárie jad-
rovej elektrárne v Černobyle. Akékoľvek zistenia boli tajné
a akékoľvek zverejnenie, čo i len úvah o nár aste prípadov
rakoviny kostnej drene v exponovaných regiónoch južného
Slovenska, bolo neprípustné a cenzurované. Na každom
mieste vonkajšieho alebo vnútorného environmentu nášho
sveta sa môžeme stretnúť s potláčaním odhaľovania prav-
dy a podmienok exis tencie a vývoja genia loci (dobrého du-
cha určitého miesta podporujúceho tvorivosť – rozvoj kultú-
ry, do ktorého patrí aj ochrana prírody a krajiny), napríklad
likvidáciu prírodného a kultúrneho dedičstva a jeho diverzi-
ty, hatením alebo manipuláciou písania a prejavu, znevažo-
vaním skutočných hodnôt a kultúrnosti, zosmiešňovaním
voľnomyšlienkárstva nezapadajúceho do malomeštiackych,
hedonistických alebo „drobnochovateľských” zvyklostí, ob-
medzovaním/reguláciou rozvoja vedy, kultúry a poznania (na-
príklad nezrovnávajme hodnotnú knihu s klobásou alebo s
čínskymi papučami na jeden víkend), zavádzaním goebbel-
sovského, berijovského, mccarthyovského alebo bocassov-
ského satanizmu (dokonca pokrytecky hlásajúceho: Apa-
ge, satanas!) s každodennou úlitbou Molochovi a výročnou
obeťou pre Lucifera a jeho dvoranov. U mnohých ľudí vša-
de na svete pritom pretrvala odveká náchylnosť až potre-
ba opájania sa okrem moci aj pseudohodnotami truľkizmu
– naivnej (často dobromyseľnej – teliatkovitej) forme polo-
dementizmu (z produkcie prešibancov šíriacich medzi po-
tenciálnych truľkov nejakú výnosnú alebo účelovú truľko-
mániu, nezriedka končiacu intelektuálnym kolapsom
a hrdinskými truľkočinmi na bojiskách, v pr otinávykových
liečebniach, haváriami na cestách, v spaľovniach a na sklád-
kach odpadov – smetiskách de jín, v zdevastovanej krajine
a neživotnom prostredí), na ktorý by mala nielen envir on-
mentalisticky zameraná žurnalistika nekompromisne pou-
kazovať a pomáhať ho odstraňovať ako šíriacu sa epidé-
miu „spätného vývoja mozgovne a jej obsahu”

a katastrofického vývoja environmentu. V čase, keď kaž-
dý deň vidia deti (i infantilnejšie nedeti) na obrazovkách
minimálne jednu scénu násilia (škoda, ž e ani jeden
z producentov tohto artiklu nemého úžasu, prenášaného
prekomplexovanými valibukmi alebo piadimužíkmi vo vý-
hodnejše j str eleckej pozícii do reálu bežného života, nevy-
robil aspoň sekvenciu ako ho páchajú na ňom – určite by
to bol prelomový superhit), si musí uvedomiť, že vykročí
na Via Dolorosa medzi travičov duší a studní.

Keď sme v rokoch 1994 - 1995 uvažovali o vzniku Envi-
romagazínu, v erili sme, že dokáže zapaľovať aspoň iskry
v rozvoji envir onmentalizmu a šíriť environmentálnu osve-
tu. Či to za 10 rokov dokázal môžu posúdiť len jeho čitate-
lia. Už voľba jeho názvu priniesla problémy pre v tom čase
ešte rezervovaný až odmietavý postoj aj časti odbornej
verejnos ti k neologizmom a k hybridným termínom odvo-
deným od prevzatého slovotvorného základu „environ-
ment/environmental” (z toho environmentalizmus, envi-
ronmentalistika, environmentológia, environmentalista...)
s pripojením sufixoidu. Použiť na Slovensku nezaužívaný
prefixoid/polopredponu ENVIRO k morfému MAGAZÍN

predstavovalo určité riziko (obdobou bol Envirofilm). Časo-
pis však prekonal detské choroby a od nultého výtlačku
v júni 1996 sa prezentuje 59 riadnymi číslami (v prvom
ročníku len štyrmi číslami a od čísla 2/2001 v každom
výtlačku s vnútornou nefarebnou prílohou) a 19 mimoriad-
nymi číslami (venovanými prevažne Envirofilmu, envir on-
mentálnej výchove, právu a organizácii alebo významným
podujatiam, akými boli Svetový summit o trvalo udržateľ-
nom rozvoji v Johannesburgu v roku 2002, IV. Konferen-
cia členských štátov Dohovoru o biologickej diverzite
v Bratislave v roku 1998). Doterajších 78 čísiel tvorí bez prí-
loh neuveriteľných 2 808 s trán písaného slova a obrázkov (vďa-
ka stovkám starších i mladších autorov redakcie), skrýva-
júcich desaťtisíce riadkov, státisíce slov a milióny myšlie-
nok prispievateľov rôznych profesií, vierovyznaní, presved-
čení a envirozáujmov, píšucich o vlastných pohľadoch
a pravdách, ktoré chcú priblížiť ostatným. Zároveň sa vy-
staviť na pranier verejnos ti – píšucej i nepíšucej (osobitne
za prekonanie bariéry nepísania treba vy jadriť uznanie mla-
dým prvoautorom a tým, ktorí zistili, že nie všetko je na
„webe” a tlačené písmenká tvoria svet aj ich fantázie); od

tej prvej skupiny očakávajúc intelektuálnu podporu alebo
argumentmi podloženú serióznu kritiku (pomocnú ruku
v napredovaní, aby to nabudúce napísali lepšie a verme,
že napíšu), od tej druhej (členenej na čítajúcu a nečít ajúcu
podskupinu) uznanie alebo pošpinenie aj tej najčistejšej
myšlienky v prospech dobra. Väčšina z príspevkov vychá-
dzala z environmentalizmu (i keď si to autori a čit atelia
možno pre ich parciálne zameranie neuvedomili), venova-
la sa environmentalistike (na prvých číslach sme na obál-
ke eš te uvádzali „Enviromagazín pre tvorbu a ochranu ži-
votného prostredia”) a informáciám o hodnotách a stave
environmentu. Tie státisíce slov, kt orých je žalostne málo
napríklad oproti miliardám slov o nezmerateľných obrany-
schopnostiach armád v útočnej f ormácii, o krátkodobej vr-
cholovej svalovitalite a svalokoordinácii, o samovražedných
rekordoch kaskadérov, o kontrolóroch zapečat ených
i nezapečatených kontajnerov, o exhibíciách brušných ta-
nečníkov, o superbezpečnom motorizme na necestách-ces-
tách, o umeleckej pornografii a o všelijakých živo-
tu(ne)nevyhnutných taľafatkách. Na rozdiel od nich však
obsahujú oveľa viac myšlienok a tvoria trvalú hodnotu – pí-
somný prejav environmentalizmu, vychádzajúci z intelektu
jeho zástancov, vidiacich minulosť, súčasnosť i budúcnosť
človeka objektívnejšie a serióznejšie. Určite v hlbších sú-
vislostiach a dimenziách než plejády časopisov venovaných
pikoškám a poldňovým senzáciám, rôznym (v podstate ob-
chodným) radovánkam akýchsi vzorov správania sa nedo-
stupných a nepotrebných pre väčšinu ľudí... slzavým ro-
mantickým ilúziám typu Pretty Women, dr sňákom Divoké-
ho západu, ktorí sú holubicami oproti vrchárom z Podpoľania
alebo od Terchovej, prerátavaniu už vopred prerátaných

a pr erozdelených peňazí, reklame na nepredávajúci
sa až nepredajný tovar (napríklad plyšových sobov
vyrobených v Indonézii pod dohľadom orangut anov).
Pripusťme, že možno by sa bez nich časť obyvateľ-
stva nudila (urobil som pokus: desať rokov som si
nekúpil a neprečítal/neprelistoval ani jeden a nenudil
som sa, dokonca mi vôbec nechýbajú), ale ich mies-
tami až 99-percentnú dominantnosť možno považo-
vať prinajmenšom za neúnosnú a čiernu pásku na
očiach, za ktorou sa mozog mení na zbytočnými in-
formáciami presýtenú naprogramovanú plazmu, spo-
jenú pr evažne len s fanobrázkami alebo
s monitorovým oltárikom počas stále dlhšieho počí-
tačového alebo televízneho rituálu (tomu sa už asi
nedá vyhnúť). Ak droga zabrala, darmo budete sle-
pému hovoriť: „Pozri sa!” a hluchému: „Počúvaj!”.
Všetci vieme, že preťažený balón klesá k zemi a ak

chceme, aby znovu vzlietol (nemusí až do nebies), tak treba
z neho vyhodiť zbytočné vrecia s pieskom, v ktorých prera-
túvanie pieskových zŕn pred ich vyhodením (stroskotaním)
nech si dovolí len stále sa zmenšujúca nekultúrna menšina.
Nástup takejto orientácie a cesty vzletu bude svedčiť, že
environmentalizmus sa presadzuje v prospech dobra, člo-
veka a života na Zemi. A na túto cestu osudu si vezmite aj
náš – váš Enviromagazín, ktorý nepotrebuje mediálny biz-
nis a loviť na háčik naivky. Mal by naďalej napomáhať, aby
sme z nej nevybočili a obhájili sa aj pred posledným sú-
dom u „zeleného Usíra” (aj červenú krv a modré oči pod-
mieňuje zeleň chlorofylu) – darcu života bez akejkoľvek
uniformy (bohovia ju totiž vôbec nenosia, lebo podľa mód-
nych návrhárov a vizážistov sa k charizme a gloriole neho-
dí). A tí smelší nech do neho (ale aj iných periodík) napíšu
svoju „zelenú” pravdu, aby sme nemuseli v blízkej dobe
začať písať testament našich potomkov.

 „Správnosť alebo nesprávnosť konania závisí od množ-
stva dobra alebo zla, ktoré toto konanie prináša.” (Georg
Edward Moore: Principia Ethica)

RNDr. Joz ef Klinda
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 „Poznaj a chráň. Dva imperatívy, v ktorých je vlo-
žená celá podstat a správneho posto ja člo veka
k prír ode. Poznaj a chráň. Myšlienka, podnet, želanie.
Ale v týchto chvíľach už aj čosi viac. Niečo celkom
konkrétne, hmatateľné, hmotné: tribúna nášho zväzu,
ktorej prvé číslo pr áve držít e v rukách. ” Aspoň t oľko
z úvodníka pr vého čísla spr avodajcu Poznaj a chr áň
z roku 1979.

Dlho som premýšľal, ako začať tento príspevok. Aby
to nebolo príliš f aktografické. Aby to nevyznelo
pateticky . Príspevok, kt orého cieľom je
priblížiť his tóriu vzniku a aspoň
stručne vývoj ochr anárskeho
a neskôr širšie environ-
mentálne zame-
raného ce-
l o -

slo-
v e n -
s k é h o
periodika.
Vlas tne rady
periodík , na
kt o rej  konci je
dnes desaťročný ju-
bilant Enviromagazín.

 Keď sa t eraz bližšie
pozerám na úvod, mys-
lím, že t ej pat etickosti som
sa nevyhol. Nedalo sa. Pri
vzniku tohto časopisu - presnej-
šie odbornej publikácie, vydávanej vo viac–
mene j pravidelných inter valoch, sa písal rok 1979
a bolo jasné, že vo vzť ahu človeka k prírode je nie-
čo choré. Hoci zákon o štátne j ochrane prírody mal
vtedy už t akmer úctyhodnú š tvrťstoročnicu. Dr a-
matik Ján Solovič v tomto premiérovom čísle píše
o svojom zážitku na sídlisku Trávniky: „ ... drobizg
začal na tr ávniku s neuveriteľným dielom skazy.
Štvorročné či päťročné deti akoby na prík az skúša-
li silu svojich pästí a dlaní lámaním krehkých prúti-
ko v  čo r á st l i  v  ich dosahu. Kým som zbehol
z poschodia dolu, de ti už boli opäť zoradené na chod-
níku a jedna z učiteliek im veľmi prísnym hlasom opa-
kovala zákaz trhania kvetov. Prešiel som smutným po-
hľadom okolo dolámaných stromčekov...”  Niekedy
v tom čase, možno o dva – tri r oky neskôr, sme
s priat eľom Fridrichom Szalayom pristihli výrastkov,
ako skalami na pe tržalskom sídlisku pučili mlokov vy -
tiahnutých z Chor vátskeho r amena a vykrikovali
„... tento sa ešte hýbe...” Osveta, výchova... nemys-
lím, že práve ekologická alebo environmentálna, pr os-
te ľuďom začala chýbať „dobrá” výchova, výchova
k úcte k hodnotám a životu okolo seba. S tar ý konzer -
vátor štátnej ochr any prír ody Kornel Mahr, ktor ý pôso-
bil aj v oblas ti chránene j študijnej plochy Trnavské
rybníky, v jednej zo svojich správ s kontrolných po-
chôdzok napísal: „Šiel som robiť osvetu do pohostin-
stva v blízkos ti chráneného územia. Vyhodili ma...”

Skúsme sa t eda v duchu tej doby pozrieť na zr od
budúceho celoslovenského periodika a pochopiť jeho
tvorcov, ktorí okrem iného vt edy napísali: „Stretnutie
s novým spravodajcom je vždy tak trochu sviatkom
pre tých, čo ho tvoria, i pre jeho adresátov. Zamysli-
me sa triezvo a vecne nad tým, čo v nás tento pocit
sviatočnosti vyvoláva. Azda to, že máme nový mos-
tík, ktorý nám umožní dostať sa bližšie a po prístup-
nejšej ceste k ľuďom...”

Číslo, ktor é spomínam a ktoré vyšlo v roku 1979,
malo svojich predchodcov. Boli t o jednoduchí spravo-
dajcovia Slovenského zväzu ochr ancov prír ody
a krajin y (SZOPK), vydaní veľmi skromnou formou.
Nové číslo však už malo punc „časopisu”. Vydala ho
Príroda Bratislava pre SZOPK, mal o 36 strán, zvlášt-
ny takmer štvor cový formát a na obálke akési „oko”
s obrázkami zo slovenskej prír ody. Na jeho zr ode
a obsahu sa iste rozhodu júcou mierou podpísali čle-
novia redakčnej rady, ktorej predsedal doc. Dr. Ľ. Čun-
derlík , CSc., prom. geograf J. Cagáň, Ing. A . Fedorko,
Dr. V. Kr oupová, CSc., Ľ. Neamcová, Dr. J. Urbánek ,
CSc., a Ing. A. Zimániová. Editorom sa stal Dr. Š. Hec
a tajomníčkou E. Balážová. Hoci ambíciou zakladate-
ľov bola štvr ťročná periodicita, v rokoch 1979 – 1983
sa podarilo vydať vždy iba po dve čísla ročne. Pretože
boli číslované priebežne, koncom roku 1982 vyšlo
číslo 8. Redakčná rada pr acovala počas tejto časti

vývoja periodika v nezmenenej zos tave, od druhého
čísla s výkonnou redaktor kou Ing. A. Raučinovou. Po-
znaj a chr áň, samozrejme, v t omto období plnil predo-
všetkým proklamovanú úlohu spr avodajcu pre SZOPK,
priestor však dostali aj chránené územia, výr očia či
iné odborné články. Už v treťom čísle uverejnil naprí-
klad zau jímavý materiál od akademika Emila Mazúra
Potenciál vysokohorskej krajin y a jeho racionálne vy -
uží vanie.

Aj v roku 1983 vyšli iba dve čísla – na väč-
šom formáte a vo väčšom r ozsahu.

A rozlúčka s vydavateľstvom Príro-
da Bratislava, ku ktorému sa

však časopis neskôr
opäť vrátil. V re-

dakčnej

r a d e
sa obja-

vili niekto-
ré nové me-

ná (Dr. M.
Huba, Dr. Ing. D.

Magic, Dr. J. Pacl),
jej predsedom sa stal

doc. Dr. L. Rosival,
DrSc. Takáto f orma Po-

znaj a chráň nepr ežila dlho,
okrem spomenutých dvoch

čísiel v roku 1983, to boli eš te
prvé dve čísla roku 1984. Pri ich

pozornom čít aní však zistíme veľký
posun dopredu - z o Spravodajcu

SZOPK sa stáva zaujímavé a s čistým svedomím môžem
povedať, že na tú dobu aj pútavé a kvalitné „periodikum”.
Stále viac sa objavovali príspevky aj o „horúcejších” prob-
lémoch (Život proti jadrovej smrti) či o problémoch ochra-
ny prírody a životného pros tredia v zahraničí (V centre
pozornosti – Kaspické more). Kvalite pridali aj mnohé
odborné články prípadne seriály (Obojživelníky a plazy
z hľadiska ochrany našej fauny).

Pos tupne sa začala napĺňať túžba zakladateľov po
pos tupnom zvyšovaní periodicity Poznaj a chráň.
V r oku 1984 vyšli eš te dve ďalšie čísla, pričom opä-
tovne došlo k menším zmenám vzhľadu obálky (vo veľ-
kos ti i grafike) a rozsah sa ustálil na dlhšie obdobie
na 32 strán. Takto vyšlo aj šesť čísel Poznaj a chráň
v nasledovnom roku 1985. Redaktorom sa s tal Gejza
Hajdani, ktor ý v tejto funkcii vydr žal až do konca roku
1989. Nielen on, ale aj rozšír enie redakčnej rady (Ing.
J. Dunajovec, Dr. E. Var tíková, Dr. J. Gregor) a nár ast
počtu dobr ých prispievateľov malo vplyv na kvalitu
a pes trosť obsahu. Začala vychádzať Malá š kola
ochrancu prírody; stále viac prís pevkov prichádzalo
z pr acovísk štátnej ochrany prírody.

Do konca roku 1985 vydávanie Poznaj a chráň fi-
nancoval SZOPK zo svojich príjmov a z príspevku Mi-
nis terstva kultúry SSR Počnúc číslom 1/1986 došlo
k fúzii – Poznaj a chr áň sa stal spravodajcom SZOPK

Od Poznaj a chráň cez Ekopanorámu
k Enviromagazínu...
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a Ústredia štátnej ochrany prírody (ÚŠOP). Podpred-
sedom redakčnej r ady sa stal Ing. Ľ. Huňa a do re-
dakčnej rady boli doplnení zástupcovia za štátnu ochra-
nu prírody (Dr. J. Galvánek, M. Lucinkiewiczová, Ing.
J. Pagáč, Ing. A . Randík, CSc., Ing. O. Štrof fek , Ing. M.
Lalkovič, CSc.). Obálka sa príliš nezmenila, iba výtvar-
ne bola doplnená o emblém ÚŠOP. Na všetkých š ty-
roch stranách peknej f arebne j obálky nachádzame
mnohé obrázky známych fotograf ov (M. Tesák, Ing. V.
Bárta, Ing. Ľ. Čačko, Dr. S. Harvančík, Dr. J. Darola...),
vo vnútri čísiel sa pos tupne prezentovalo množstvo
dobrých aut orov. Rozbehol sa nový seriál Dnes kritic-
ky ohrozené. Zajtr a???, začali vychádzať prílohy
k uceleným témam (napríklad k číslu 4/1988 Huby od
Dr. P. Liz oňa). Pozornosť sa venoval táborom ochran-
cov prír ody, odborným sekciám a najmä výchove
k ochrane prírody.

Poznaj a chráň ako „spravodajca” bol
od roku 1987 schválený MK SSR
ako „nepredajný”. Jeho re-
gistrácia Federálnym
úradom pr e tlač
a informácie
v Prahe
nebola
r e á l n a .
MK SSR
preto využi-
júc príklad ča-
sopisu Ochranca
prírody, pr e ktor ý
získal Mes tský výbor
SZOPK v Br atislave vý-
mer o ur čení maloob-
chodnej ceny už v roku
1988 (vo výške 5 Kčs), po-
žiadalo Minis terstvo financií,
cien a miezd SSR o obdobné oce-
nenie. Bolo vyhovené – od čísla 5/
1989 nachádzame v tiráži „cena: 3
Kčs”. K regis trácii časopisu už chýbal
len krok.

Ďalším pr elomovým bol rok 1990. Zme-
nilo sa všetko s výnimkou formátu a rozsahu.
Periodicit a na 12-kr át ročne, teda konečne mesačník,
za ktor ý sa v s tánkoch platilo 4 Kčs. Názov bol upra-
vený na Ekopanoráma – Poznaj a chráň ako mesačník
SZOPK a ÚŠOP. Vydavateľom sa stala opäť Príroda a
vedúcim r edaktorom prom. biol. M. Kenda, redaktor-
kou pr om. geogr. J. Hyžová a kolektív profesionálov
neskôr doplnil Ing. P. V išváder. Úplných zmien sa doč-
kala aj redakčná rada – jej predsedom sa s tal Dr . J.
Gregor a podpredsedom Dr. M. J. Lisický, CSc., medzi
členmi nachádzame Ing. J. Cibuľu, Dr. A . Cvachovú,
Ing. E. Gindla, Dr. M. Hubu, CSc., Dr. J. Klindu, Dr. J.
Májskeho. Ing. Z. Paulínio vú, H. Somorovú, Ing. V.
Stockmanna, Dr. J. Šándoru, CSc., Dr. J. Šíbla a prom.
biol. P. Šremera. Obsah časopisu, pretože už to bol
skutočný časopis so všetkým, čo k tomu patrí, bol
rýdzo porevolučný. Trochu ús tup od odborných príspev-
kov, trochu viac polemík a predovše tkým rozšírenie
záberu prakticky na vše tko, čo aspoň okrajovo súvi-
selo s ochranou prírody a staros tlivosťou o životné
pros tredie. Je veľmi ťažko posudzovať kvalitu jednot-
livých etáp vývoja Poznaj a chráň – teraz už aj Ekopa-
norámy. Každá bola dielom doby, zahŕňajúc v sebe
znaky času a priestor u, v ktorom bola tvorená. Ale tá
po roku 1989 bola taká zau jímavá. Pri je j tvor be sa
mohli všetci, ktor ým sa naskytla príležit osť „byť pri

tom”, oddať a rozdať naplno. A bolo v tom zároveň veľa
oduševnenia, entuziazmu, čas to až obety. Možno aj
amaterizmu, ale to ide spolu. Vydr žalo to iba rok. Teda
to, čo som sa snažil priblížiť v predchádzajúce j kapito-
le. Rok 1991 bol opäť v znamení mnohých a asi aj mno-
horakých zmien, ktoré bez výraznejších úprav vydr ža-
li do konca r oku1993. Vedúcim redaktorom sa s tal
Ing. P. Višváder, ktor ý sa po celú dobu svojho pôsobe-
nia na tomto poste snažil o serióznu profesionálnu prá-
cu. Redakčná rada v pods tate zanikla. V názve časo-
pisu zostala len Ekopanoráma – 24 s trán o prírode a
životnom pros tredí (neskôr, k eď sa z úsporných dôvo-
dov začali vydávať dvojčísla, bol rozsah opätovne zvý-
šený na 32 strán). Počnúc číslom 7 –  8/1991 ods túpi-
lo ÚŠOP od spoluvydavateľa časopisu. Slovenský zväz

ochrancov prír ody a krajiny
mal v t om čase dosť výrazné postavenie,

vcelku dobré ekonomické zázemie (najmä vďa-
ka projektom podporovaným MŽP SR) a obrovský roz-
sah pôsobnosti, preto v pr vých r okoch „osamostatne-
nia” neboli s vydávaním výraznejšie problémy. Témy
lákavé, zaujímavé, čas to profesionálne spr acované.
Množstvo hodnotných príloh, farebných plagátov. As-
poň pre zaujímavosť niekoľko príspevkov, a vizovaných
na titulných stranách: ZOH 2002 – zlaté dukáty z neba
padať nebudú, S našou vodou to ide dolu vodou, Gu-
monka – chemická hrozba v centre mesta, anketa Ži-
votné pros tredie – piate koleso u voza?, Výročie Čer-
nobyľu – klamstvá a beznádej... Mnohým z nás bolo
aj trochu ľúto, že sa stratilo niečo oproti roku 1990.
Doba však bola hektická, nebolo voľného času a tak
bolo dobre, že sa časopis pripravoval profesionálne.
A nie v najideálnejších podmienkach, zažili sme pomer-
ne časté striedanie vydavateľstiev, tlačiarní i sídiel re-
dakcie. Časopis sa pr edával za 4 Kčs, remitenda bola
pre PNS výhodnejšia ako jeho pr opagácia a predaj.
S umiestňovaním reklamy v snahe zlepšiť finančnú bi-
lanciu periodika boli vtedy malé skúsenosti. A tak sa
nad exis tenciou Ekopanorámy začalo zmrákať . Ešte
v decembri 1993, keď už boli zrejmé a neodvrátit eľné
racionalizačné zmeny, bol vypracovaný na MŽP SR ná-
vrh na vydávanie časopisu Ekopanoráma s viacerými
alternatívami riešenia jeho finančného zabezpečenia.
Návrh nedozrel do finálnej podoby, a tak začali zmeny
– ako sa neskôr ukázalo, posledné.

Prvých 5 čísiel Ekopanorámy sa podarilo eš te po-
nechať redakcii v Br atislave. Šéfr edaktor stva sa ujal
V. Rihák, ktor ému sa spolu s tajomníčkou R. Fabiáno-
vou a mnohými ďalšími v skromných podmienkach
a z mála peňazí podarilo zos taviť zaujímavé čísla. Si-
tuácia však rýchlo dozrie vala v neprospech periodika.
Už číslo 6/1994 bolo pripr avo vané v redakcii
v Organizačnom centre SZOPK v Spišskej Novej Vsi.
Šéfredaktor kou sa stala prof esionálka Ing. K. Kucha-
rovičová. Oživila sa pr áca redakčnej r ady, ktorej pred-
sedal M. Barlog. On ale najmä F. Divok majú veľkú
zásluhu na tom, že Ekopanoráma vychádzala nielen
v roku 1994, ale dokonca aj v celom ďalšom roku. Veľ-
mi skromne, s nefarebnou obálkou, možno na úrovni
prvých Poznaj a chráň, neporovnateľná s tou predchá-

dzajúcou profesionálnou Ekopanorámou. Aj ob-
sah bol poskromný, nie však zlý, len me-

nej profesionálny; bez vyplácania
honorárov sa nedalo nič iné

ani očakávať . Už sa ne-
písal rok 1990...

A   t a k
v   r ok u
ochrany

európskej
p r í r o d y

ENCY 2005,
bez veľkých

smútočných r ečí,
možno ešte v nádeji

že to predsa len pôjde,
vyšlo posledné dvojčíslo

11–12/1995. Bol to šiesty
ročník Ekopanorámy, ak po-

čítame aj Poznaj a chráň od
toho pamätného čísla z roku

1979, tak sedemnásty. Neviem, či
bola obálka zostavená úmyselne –

Spiš a devastovaný travertínový Dreve-
ník , o kto rom bolo v Poznaj a chráň

i Ekopanoráme neraz písané. A v ľavom dol-
nom roku PF ´96. Tak mi prebehlo mysľou to

známe „Zomrel kráľ, nech žije kráľ”. Poznaj a chr áň a jej
následníčka Ekopanoráma dopísali svoju bohatú histó-
riu. A svojich prvých desať rokov začal hneď nato písať
terajší jubilant Enviromagazín.

Bolo by is te tr eba uviesť, ž e Poznaj a chr áň
a Ekopanoráma nebol i  jedinými ochr anárs ky
a environmentálne ladenými periodikami. Pokusov
v hodnotenom období bolo niekoľko desiatok, viaceré
z periodík dosiahli slušnú úroveň. To je však už iná
kapitola.

Na záver ešte jeden postreh. Mal som možnosť pô-
sobiť vo väčšej či menšej blízkosti tvorby a zázemia
Poznaj a chráň a Ekopanorámy od roku 1983 až do
konca. Sám viem, a množstvo ľudí, ktor ých som spo-
menul, i ktorí z ostali utajení, by mi to dosvedčilo, koľ-
ko námahy, úsilia, star ostí, r adostí i sklamaní nás po-
čas toho obdobia postihlo. Koľko zážitkov, na ktor é sa
bude ťažko zabúdať. A keď som si k tomuto príspev-
ku potreboval požičať pre o živenie pamäti to, o čom
som sa snažil písať, t ak všetky, zdôrazňujem , vše tky
vydané  čísla vošli do dvoch neveľkých igelitiek . Na-
priek tomu chcem vyjadriť svoj obdiv a uznanie
všetkým, ktorí stáli pri zrode a v ďalších rokoch po-
máhali tvoriť tie to periodiká. V iacerí z nich už nie sú
medzi nami. Tým aspoň tichú a úctivú spomienku. Za
tú obrovskú pr ácu, ktor á vojde do dvoch tašiek.

RNDr. Jozef Gr egor
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Pods tatnou úlohou tlačového oddelenia aj v uplynu-
lom období bolo včasné a objektívne informovanie mé-
dií a verejnosti o činnosti Ministerstva životného prostre-
dia SR a jeho podriadených organizácií. Tento rok bol o
to náročnejší, ž e sme vstúpili do obdobia začínajúcich
predvolebných aktivít, pri ktor ých treba rátať najmä so
zvýšeným vyhľadávaním nedostatkov rezortu. Vzhľadom
na komerčný charakter médií treba rát ať so „senzácia-
mi“, s cieľom zaujať čit ateľa, div áka či poslucháča za
každú cenu. Nejde pritom o vystihnutie podstaty prob-
lému, ani o objektívnosť podania, ale často o vyhľadá-
vanie a ,,umelé vyrábanie“ konfliktných a rozporuplných
situácií. Žiaľ, v súčasnosti vzhľadom na uvedenú ten-
denciu, nemáme dostatočne účinný pr ávny nástroj na
reguláciu vzájomne korektného vzťahu s médiami. Prá-
ve médiá sú pros triedkom vytvárajúcim pohľad verej-
nosti na určité problémy. Je vždy otázkou novinárskej
etiky , ako ich interpretujú. Čo však môžeme urobiť v
rámci ofenzí vnej mediálnej politiky r ezor tu (a to si kla-
dieme v spolupráci s odbornými zložkami za cieľ), je
vopred vytipovať problémové témy, vypracovať infor-
máciu objasňujúcu podstatu veci a zvoliť najvhodnejšiu
formu komunikácie s novinármi tak, aby pri interpretá-
cii verejnosti vznikol čo najmenší priestor na skresľo-
vanie daného problému. K najoperatívne jším formám
nepochybne patria pravidelné tlačové správy o aktivi-
tách rezor tu, ktor é však musia byť spr acované nie
,,úradníckou rečou“, ale tak, aby je j porozumel bežný
občan bez environmentálneho a právnického vzdela-
nia. Správa musí obsahovať čo najzaujímavejšie a naj-
príťažlivejšie prvky tak, aby sa nám ju aj podarilo
,,umiestniť“ do médií. Základným predpokladom dosiah-
nutia vytýčeného cieľa je čo najužšia spolupráca s od-
bornými pracovníkmi, od ktorých očakávame napriek
ich vyťaženosti a nie vždy dobr ým skúsenos tiam s
médiami, väčšiu flexibilitu a pochopenie vážnosti pr á-
ce s médiami, výsledkom ktorej je vytváranie imidžu
ministerstva i celého r ezor tu.

Spolupráca s no vinármi: Aké sú naše skúsenosti?
Tlačové oddelenie pravidelne spolupracu je s novi-

nármi zaoberajúcimi sa problematikou životného
prostredia. Snaží sa o to, aby si novinári rozšir ovali svoje
vedomosti o životnom prostredí, poskytuje im informá-
cie o činnosti r ezor tu tak , aby mohli písať články so
znalosťou veci. Na základe požiadania umožňuje odde-
lenie stretnutia novinárov s odbornými pracovníkmi re-
zortu. Ak sa pozrieme niekoľko rokov dozadu, možno
skonštatovať, že sa nám každodennou, vytrvalou, mra-
venčou prácou darilo podchytiť či vzbudiť záujem žur-
nalistov. Vytvorila sa skupina environmentálnych novi-
nárov tak z elektr onických, ako aj z print ových médií,

ktorí ešte majú záujem, a zrejme aj možnos ti, ve-
novať sa hlbšiemu štúdiu na prvý pohľad jednodu-
chej, ale v pr axi veľmi zložitej, prierezovej proble-
matik e životného pr ostredia. Podarilo sa nám
,,umies tniť“ v médiách aj také témy, ktor é prezen-
tovali aktivit y rezortu - napríklad z environmentál-
ne j výchovy a vzdelávania a svojím zameraním
prispievali k pozdvihnutiu environmentálneho ve-
domia, ale neboli žiadnym hitom ani senzáciou. V
spolupráci s printovými redaktormi sa vyrábali prí-
lohy k časovo aktuálnym témam - k medzinárod-
ným dňom, k sviatkom a udalos tiam týkajúcim sa
ochrany životného pros tredia. No a v dnešnom, ta-
kpovediac ,,trhovom novinovom priemysle“ sa ta-
ké to témy presadzujú len veľmi ťažko. Všeobecne
možno povedať, že vzhľadom na hektiku, množ-
stvo a rýchlosť toku inf ormácií, ako aj na požia-
davky zo strany šéfredaktor ov a majiteľov médií,
,,výs tupy“ novinárov nie sú vždy uspokojivé. I napriek
nášmu úsiliu sa povrchnosti v práci redaktor ov nedá
vyhnúť, týka sa to najmä tzv. rýchleho denného spr avo-
dajstva v elektronických i v printových médiách. Je tiež
pr avdou, že v rozhlasovej či televíznej strižni sa dajú s

natočenými materiálmi ,,robiť divy“. Takých ,,skalných“
novinárov, ktorí sa už dlhodobo zaoberajú problemati-
kou životného pros tredia a int erpretujú ju s prehľadom
a znalosťou veci, je, žiaľ, len niekoľko. Väčšinou pôso-
bia v súčasnosti už ako dokumentaris ti a publicisti. Je
naším eminentným záujmom prispieť k vytvoreniu pod-
mienok pre zachovanie, prípadne rozširovanie publicis-
tických relácií s environmentálnym zameraním, čo je
vzhľadom na komerčný charakter médií a finančné po-

žiadavky čoraz ťažšie r ealizovateľné.
Niekoľko postreho v zo spolupr áce s novinármi elektr o-

nických a print ových médií
Hoci sa celkom na nezáujem o problematiku

životného prostredia nemožno sťažovať, problém
spočíva viac vo vecnom prís tupe k nej. Tu vidíme
jednak celkový trend žurnalis tiky, ktorý sa odklá-
ňa od skoro nemožného uchopenia akejkoľvek
problematiky v jej súčasnej zložitosti, jednak v
častom nezáujme povýšiť zmysluplnú myšlienku
nad účel a zladiť s pr ofesionalitou vedúcou k spo-
ločenským pozitívam žurnalistiky. Na základe
tohto, neus tále sa formujúca verejná mienka odr á-
ža pr eto viac negatívnych názorov na problémy
životného prostredia. Pritom väčšina opatrení v tej-

to oblasti prináša ,,svoje ovocie“ až neskôr, vrátane oča-
kávaných pozitív. Príkladom môže byť reakcia našich
žurnalistov na schválenie emisných kvót Európskou ko-
misiou, čo má dosah na celú ekonomiku, nielen u nás,
ale v každej krajine. Výsledkom mnohých ,,novinárskych
zistení“ utvárajúcich verejnú mienku bolo, ž e ,,Minis-
terstvo životného prostredia SR neurobilo dosť práce
a nevyvinulo dosť snahy“(?). Takýchto jednoduchých
náhľadov na problémy v oblasti živ otného prostredia
nie je málo. Novinári mnohokrát neberú do úvahy zá-
kladný zmysel existencie inštitucionaliz ovaných kon-
cepcií v rezor te, zameraných na prevenciu či predchá-
dzanie ťažko napraviteľným škodám na životnom
prostredí, ani na environmentálnu výchovu. Z tohto
hľadiska nevieme vymenovať médiá s celoplošnou pô-
sobnosťou, ktoré by koncepčne prispievali k zvyšova-
niu environmentálneho povedomia. Výnimku tvorí Eko-
logický magazín vysielaný raz mesačne na STV 2 v
popoludňajšom čase približne s 3 percentnou sledova-
nosťou a publicistika v TA3. V zmysle vecného prístu-
pu treba spomenúť Rádiožurnál Slovenského r ozhla-
su, Popoludnie s rozhlasom, rozhlasovú reláciu Kon-
takty. S vecnou kritikou prichádzajú Hospodárske no-
viny, Trend, Pravda a v poslednom čase aj denník Sme.

U ďalších médií, myslíme najmä na súkromné rádiá s
menším vysielacím dosahom, zaberá životné pros tre-
die vzhľadom na ich možnosti, oproti iným rezortom len
okrajové mies to. K pravidelným, a navyše spoľahlivým
spolupracovníkom, patria tlačové agentúr y SITA a TASR,
TA3 a tiež SRo. Ústredné denníky, všetky televízie a
rádiá patria k našim pravidelným spolupracovníkom, hoci
akési gr untovné pôsobenie na vedomie a enviromentál-
ne povedomie majú len odborné časopisy, a to Enviro-
magazín a Magazín pre 21. stor očie. Toto konš tatova-
nie, zatiaľ, dopredu neposunuli ani pravidelne organizo-
vané tlačové besedy, či aktivit y širšieho charakteru
akými sú f estivaly, Deň Zeme, Svetový deň životného
prostredia, medzinárodné dni Dunaja, ochrany ovzdu-
šia, ozónovej vrstvy Zeme, Svetový deň vody, Svetový
me teorologický deň atď. Z tohto krátkeho bilancovania
nám vychádza, že napr. pri koncipovaní tlačových be-
sied by sme mali rozšíriť inf ormačnú ponuku pre novi-
nárov o základ, kt orý environmentalistiku tvorí, hoci
pr edpokladaný záujem tam, kde nejde o aktuálnosť či
možnú senzáciu, je diskutabilný. Ale uvidíme... Sústre-
díme sa na nové témy, pohľady a impulzy.

Tlačo vé oddelenie MŽP SR

Novinárske ohliadnutie

Ing. Anna Zimániová

PhDr. Dana Gregor ová

PhDr. Danica Filová
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Ochrana prírody

Už v pr vých dňoch a týždňoch po víchrici v Tatrách
19. novembra 2004 došlo k výr aznej rôznorodosti ná-
zorov na dve kľúčové otázky: (1) akým spôsobom od-
straňovať následky vetrovej kalamit y v lesoch Tatran-
ského národného parku (TANAP) a (2) akým smerom
sa má uberať jeho ďalší r ozvoj. Fakt y a dokumenty,
ktoré o tejto pr oblematike koncom roku 2005 publi-
kovala Štátna ochr ana prírody SR v Monografických
štúdiách o národných parkoch, číslo 5 ukazu jú, že
exis tuje mnoho príčin, ktor é viedli k diferenciácii ná-
zorov odborných lesníckych organizácií, štátnej ochra-
ny prírody a mimovládnych organizácií na pos tup od-
straňovania následkov kalamity v lesoch TANAP-u.
Medzi hlavné príčiny patrí neschválená zonácia TANAP-
u, rozdielny pohľad na poslanie TANAP-u, odkladanie
schválenia Progr amu star ostliv osti o TANAP, ne jedno-
značnosť právnych predpisov vo vzťahu k starostlivos ti
o prírodu a krajinu TANAP-u a ku kompetenciám zod-
povedne j organizácie vo veciach národného parku.

V súvislosti s rozvojovými tlakmi na Tatr y sa výraz-
ne prejavila rozličnosť názorov na poslanie a ciele ná-
rodného parku. Nie sú jednotné názor y ani na úlohu
človeka v udr žateľnom rozvoji ochranného pásma ná-
rodného parku, na funkciu mŕ tveho dreva v prírodných
rezer váciách alebo A zónu národného parku, na divo-
činu v Tatrách, na diferencovanú ochranu podľa ma-
nažérskych zón a ekologicko-funkčných priestorov, na
to, čo je pôvodná tvár prír ody TANAP-u, na prioritu
funkcií v národnom parku a pod. Do tej is tej rieky sa
nedá dvakrát vstúpiť. V meniacich sa ekologických
podmienkach ani tvár prírody TANAP-u spred 50 r o-
kov nemožno obnoviť. Ak je však vhodná spoločen-
ská a politická vôľa, možno sa poučiť z dynamiky uda-
lostí. S plynutím času málokto si pamätá konkrétne
fakt y. V mysliach sa uchovajú skôr osobné dojmy
a pocity, ktoré môžu prerásť do nostalgických spomie-

nok. Spor o TANAP sa vedie v mene ochrany prírody,
preto vo verejnosti silnie presvedčenie, že sa tento spor
dotýka každého ochrancu prírody.

Pri hodnot ení uplynulého roka vyskytujú sa aj názo-
ry, že vznik Štátnych lesov TANAP-u v roku 1995 na
úkor bývalej Spr ávy TANAP-u znamenal omyl, z ktorého
mohli prosperovať jednotliv ci i organizácia. Spor o zónu
A, v ktor ej sa má prír oda ponechať na prirodzený vý-
voj, a zónu B, v ktor ej sa má uskutočňovať staros tli-
vosť o lesné ekosystémy prírode blízkymi postupmi,
spočí va v tom, že Štátne lesy TANAP-u chápu ochranu
lesa ako dôsledný boj pr oti škodcom lesa (biotické
a abiotické činitele poškodzujúce lesné poras ty), za-
tiaľ čo Správa TANAP-u chápe ochranu lesnej prírody
ako s taros tlivosť o prír odné dedičstvo Slovenskej re-
publiky a Európy. Spor o národný park v pods tate nie
je sporom ekonomickým, ale e tickým. V súčasnom pre-
važujúcom tr ende idealizovania konzumnej spoločnos ti
tu ide o vzťah človeka a spoločnosti k hodnotám príro-
dy.

Pohľad Svetovej únie ochrany príro-
dy (IUCN)

Začiatkom roku 2005 bolo už evidentné, ž e silnejú-
ce rozvojové tendencie vo Vysokých Tatrách môžu
ohroziť samotnú existenciu TANAP-u. S pomocou ofi-
ciálnych stanovísk rezor tu hospodárstva sa začali
v Tatr ách výrazne uplatňovať politické a ekonomické
skupinové záujmy negu júce záujmy ochrany prírodné-
ho dedičstva Tatier. V podstat e spočívali vo vidine
ďalšieho r ozširovania infr aštruktúry ces tovného ruchu.
Významné mies to v týcht o predstavách malo anachro-
nické oživovanie požiadaviek na výstavbu zariadení pre
zimné špor ty, odpovedajúce parame trom zariadení pr e
zimné olympijské hr y. Spočiatku opatrne, potom otvo-
rene pod rúškom pomoci „víchricou skúšaným Tatrám”,
sa vo Vysokých Tatr ách začali etablovať slovenské i

nadnárodné f inančné skupiny.  Podnika te l ia
v cestovnom ruchu pochopili príle žitosť a otvorili ná-
ručie novým inves torom. Vychádzali z poznania, že ak
po celom Slovensku rastú nové firmy, obchodné domy
a cesty, prečo by práve Tatry mali byť výnimkou. Za
tejto situácie na základe pozvania slovenských člen-
ských organizácií IUCN a so súhlasom Minis terstva
životného pros tredia SR sa v apríli 2005 uskutočnila
misia zástupcov IUCN v TANAP-e. Na základe podrob-
nej analýzy súčasného stavu TANAP-u misia IUCN pred-
ložila MŽP SR správu a odporúčania so žiadosťou, aby
o tomto bola inf ormovaná vláda SR. Dňa 15. novem-
bra 2005 sa v Bratisla ve usk utočnilo rokovanie
k odporúčaniam IUCN medzi zástupcami Minis terstva
životného pr os tredia SR, Minister stva pôdohospodár-
stva SR, Slovenským národným komité tom IUCN
a zástupcami tretieho sektor a.

Cieľom misie IUCN bolo posúdiť postavenie TANAP-
u vo vzťahu ku kategóriám chránených území IUCN,
konkrétne ku kategórii II. národný park. Následky vích-
rice z 19. novembra 2004 vyvolali spor o postavení
a prioritách funkcií v TANAP -e, čo viedlo k dife-
rencovaniu názorov na manažment územia postihnu-
tého vetrovou kalamit ou a na možnosti ďalšieho roz-
voja rekreačných, zdravotno-liečebných, turistických
a špor tových funkcií v národnom parku, kde priorit-
nou funkciou je ochr ana prírody. Odporúčania IUCN
sledujú zachovanie vysokých prírodných a kultúr nych
hodnôt TANAP -u.

Postavenie Tatier
Odpor účanie 1: Pripraviť vyhlásenie o hodnotách TA-

NAP-u a presadzovať ho na slovenskej a medzinárodnej
úrovni. Vyhlásenie má tvoriť základ pr e všetky budúce
manažmentové stratégie a plány v národnom parku.

Odpor účanie 2: Akékoľvek návrhy na zasahovanie, vrá-
tane zabezpečenia infraštruktúr y, by nemali oslabiť

Tatry rok po víchrici

Nad Tatr anskou Poliankou (november 2004) ... po roku (no vember 2005)
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Tatry

národné a medzinárodné kultúr ne a environmentálne
pos tavenie TANAP-u.

Realizácia: Vláda SR samostatným vyhlásením po-
tvr dí osobitné hodnot y a postavenie TANAP-u.

Postavenie TANAP-u
Odporúčanie 3: Vláda SR by mala posilniť manažmen-

tové ciele TANAP -u prostredníctvom nového zákona

a pr edpisov, za účelom naplnenia požiadaviek klade-
ných na územie IUCN kategórie II.

Odporúčanie 4: Vláda SR, ako zodpovedný orgán, by
mala ustanoviť taký systém riadenia pre TANAP, ktor ý
by bol schopný odolávať tlakom na rozvoj zo strany
podnikateľov a iných záujemcov, znemožňujúci plne-
nie cieľov ochrany prírody a prírodného dedičstva.

Odporúčan ie 5:  Vláda SR by mala pr i jať
a usk u točňov ať  systém náhrady súkromným
a obecným vlas tníkom za znemožnenie príležit ostí na
získavanie príjmov a zabezpečiť pre túto kompenzá-
ciu potr ebné zdroje.

Realizácia: Nástrojom na dosiahnutie diferencovaných
cieľov manažmentu (s tar ostliv os ti) o národný park je
nové zónovanie územia, s primeranou rozlohou najprís-
nejšie chráneného územia (zóna A), vyhlásené MŽP
SR, ako aj nový Progr am star ostliv osti o TANAP, ktor ý
bude schválený vládou SR v roku 2006 (odporúčanie
3). MŽP SR v r ámci kompetencií vyplývajúcich zo zá-
kona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a kr ajiny môže ustanoviť t aký systém riadenia TANAP-
u, kt orý, na rozdiel od súčasného stavu, podstatne
posilní právomoci Správy TANAP -u, s cieľom účinné-
ho tlmenia tlakov na jednos tranný rozvoj infraš truktú-
ry cestovného r uchu zo strany podnikateľov (odporú-
čanie 4). Vláda SR podľa platných predpisov vyčlení
v štátnom rozpočt e pre MŽP SR potrebné finančné
zdroje na kompenzáciu ujmy za obmedzenie vlas tníc-
kych práv (najmä hospodárenia) súkromným vlas tní-
kom pozemkov v národnom parku (odporúčanie 5).

Význam nariadení EÚ NATURA 2000
Odporúčanie 6: Pred prijatím akýchkoľvek rozhodnutí

o rozvoji v územiach navrhnutých do sús tavy NATU-
RA 2000 alebo r ozhodnutí, ktor é môžu ovplyvniť na-
vr hnuté územia vnútri národného parku, musia byť
návrhy rozvoja podrobené „príslušnému ohodnoteniu”.

Odporúčanie 7 : Kr ajský úr ad (KÚ) po por ade
s príslušnými ministerstvami by mal vypracovať urči-
tý s timulačný plán star ostlivos ti o územia NATURA
2000. Exis tujú vhodné modely v iných kr ajinách, na-
príklad Plán s taros tlivosti o škótske prírodné dedičstvo.

Realizácia: Každý rozvojový projekt, kt orý môže vý-
znamne ovplyvniť biot opy chráneného územia alebo
navrhnuté územia v r ámci NATURA 2000, povinne pod-
lieha pr ocesu posudzovania podľa zákona NR SR číslo
127/1994 Z . z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie (odporúčanie 6). KÚ ŽP na Slovensku roz-
hodujú vo veciach ochrany prírody a krajiny na zákla-

de odbornej dokumentácie ochrany prírody a krajiny,
medzi kt oré patrí aj program staros tlivos ti o národný
park, schvaľovaný vládou SR (odporúčanie 7).

Zónovanie národného parku
Odporúčanie 8: Systém zónovania TANAP-u má vy -

chádzať z princípov biosf érických rezer vácií UNESCO
a systému kategórií IUCN. Má byť nástrojom na za-
chovanie hodnôt TANAP-u, na uplatnenie stratégie s ta-
rostlivos ti a plánu star ostlivos ti a má byť základom pre
činnosti v území národného parku, vrátane stupňa zá-
sahu.

Odporúčanie 9: Súčasný systém zónovania má byť
ihneď nahradený novým systémom. Prvor adý cieľ
ochrany prírody sa má uplatniť najmenej na troch štvr -
tinách územia, manažment na ostatnom území národ-
ného parku by nemal byť v rozpore s jeho prvor adým
cieľom. Malo by sa vypracovať nariadenie
o nár azníkovej zóne vo východnej a západne j časti ná-
rodného parku. Táto úpr ava sa môže uskutočniť len
po dohode s vlastníkmi a manažérmi územia.

Realizácia: Súčasťou nového Progr amu star ostliv osti
o TANAP bude aj nové zónovanie územia národného
parku, prihliadajúce na zásady zónovania biosférických
rezervácií a požiadaviek na manažmentovú kategóriu
národného parku II podľa IUCN (odporúčanie 8). Nové
zónovanie TANAP-u bude vyhlásené MŽP SR v r oku
2006. Podľa § 19 ods. 1 zákona NR SR číslo 543/
2002 Z. z. na celom území národného parku je ochr a-
na prírody nadradená nad ostatné činnosti, čiže je pr-
vor adým cieľom. Manažment v  ochr annom pásme
národného parku, kde platí 2. stupeň ochrany, nie je
v r ozpor e s pr voradým cieľom ochrany prírody
v národnom parku. Vo východnej a západnej čas ti
TANAP-u nie je potrebné vyhlasovať nárazníkovú zónu,
pr etože vo východnej časti TANAP -u je vyhlásené
ochranné pásmo národného parku
a v severovýchodnej čas ti túto funkciu plní priliehajú-
ce ochr anné pásmo Pieninského národného parku.
V západnej čas ti TANAP-u funkciu nárazníkovej zóny
plní ochr anné pásmo Národnej prírodnej r ezervácie
Suchá dolina (odporúčanie 9).

Usporiadanie rozhodovacieho procesu
Odporúčanie 10: Pr e TANAP by sa mal us tanoviť nový

orgán s výkonnou právomocou vo všetkých zále žitos-
tiach TANAP-u. Jeho radu by mali tv oriť zástupcovia
vše tkých hlavných podnikateľov v TANAP-e.

Realizácia: V súlade s § 64 a § 65 zákona NR SR
číslo 543/2002 Z. z. MŽP SR, ako ústredný orgán štát-

ne j správy vo veciach ochrany prírody a kr ajiny,
v r ámci svojej kompetencie môže zriadiť Riaditeľstvo
TANAP-u a poveriť ho výkonnými pr ávomocami orgá-
nu ochr any prírody a kr ajiny. Por adný orgán Riaditeľ-
stva TANAP-u by mali tvoriť renomovaní nezávislí e x-
per ti na problematiku ochrany jednotlivých zlo žiek tat-
ranskej prírody i celých ekosystémov, ako aj na ma-
nažment národných parkov a int erpretáciu ich hodnôt.
Pre tento región by mala vzniknúť Rada pr e trvalo udr-
žat eľný rozvoj (TUR), v ktorej by mali mať pomerné
zastúpenie samosprávne orgány obcí, podnikatelia,
vlastníci a uží vat elia lesov, mimovládne organizácie
ochrany prírody a vedeckí pracovníci.

Proces plánovania starostlivosti
a tvorby plánov

Odporúčanie 11:  Navrhovaný orgán TANAP-u by mal
pripraviť pr e celé územie národného parku jediný stra-
tegický plán, vzťahujúci sa na činnosti vo všetkých
oblas tiach dotýkajúcich sa hodnôt TANAP-u. Násled-
ne t ento orgán by mal schváliť spôsob organizovania
konzultačných por ád. V prípade sporných otázok roz-
hoduje orgán, ktor ému TANAP podlieha.

Realizácia: S trategický plán star ostliv osti o TANAP
je súčasťou pripravovaného Progr amu staros tlivosti
o TANAP, ktor ý v roku 2006 schváli vláda SR. Kom-
petencie poradného orgánu Riadit eľstva TANAP-u vy -
plynú zo štatútu schváleného MŽP SR.

Lesníctvo
Odporúčanie 12:  Prvotným cieľom lesníckeho manaž-

mentu v TANAP-e by mal byť rozvoj a zachovanie prí-
rodných a prírode blízkych lesných ekosystémov. Do-
siahnutie t ohto cieľa si bude vyžadovať rozdielnu mie-
ru zásahov a uplatňovanie vybraných pôvodných dru-
hov dr evín, bez použitia chemických pr ostriedkov.

Odporúčanie 13: Mal by sa vypracovať aj dlhodobý
plán rozvoja lesníctva. Využiť by sa mali s kúsenosti
MVO, FAO a IUCN.

Odporúčanie 14: Mal by sa vypracovať podporný pro-
jekt umožňujúci odovzdanie pôdy predstaviteľom ve-
rejnos ti alebo podporujúci účinnejšiu prírode blízku s ta-
rostliv osť o les.

Nová Polianka (no vember 2004) ... po r oku (november 2005)
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Odporúčanie 15:  V územiach navrhovaného zónova-
nia so 4. a 5. stupňom ochrany by sa nemali odstra-
ňovať vyvr átené a polámané stromy a nemali by sa
uskutočňovať umelé obnovné opatrenia. V území s 3.
stupňom ochrany by sa malo ponechať 50 % padnu-

tých a poškodených stromov. Vo vytvár anej nárazní-
kovej zóne môžu sa všetky padnuté a poškodené stro-
my odstrániť a na dosiahnutie úspešnej prirodzene j ob-
novy sa môžu uplatňovať potrebné opatr enia.

Realizácia: Starostliv osť o lesy v národnom parku sa
uskutočňuje podľa schválených lesných hospodárskych
plánov. Ochrana prírody uplatňuje už v procese spr aco-
vania lesného hospodárskeho plánu požiadavky na za-
chovanie prírodných a prírode blízkych lesných ekosys-
témov a na uplatňovanie prír ode blízkych obnovných a
pestovateľských postupov diferencovane podľa zón
ochrany prírody (odporúčanie 12). Dlhodobý plán roz-
voja lesníctva pr e národné parky Slovenska doter az
nebol spr acovaný. Plán rozvoja lesníctva v TANAP-e,
obsiahnutý v schválených lesných hospodárskych plá-
noch, platí na obdobie desiatich rokov. Záu jmy
a požiadavky ochr any prírody vo vzťahu k lesnému hos-
podárstvu v TANAP-e sú obsiahnuté v Programe starost-
livosti o TANAP, ktorého platnosť je tiež desať rokov.
Proces schvaľovania lesného hospodár skeho plánu upra-
vuje lesný zákon. Účastníkmi konania v tomto procese
sú orgány ochrany prírody a krajiny, ktoré vo svojich
rozhodovaniach sa opier ajú o odborné podklady Sprá-
vy TANAP-u (napríklad Program starostlivos ti o TANAP)
a prihliadajú aj na stanoviská mimovládnych organizá-
cií. Mimovládne or ganizácie ochrany prírody nie sú pria-
mymi účastníkmi procesu prípravy a schvaľovania les-
ného hospodárskeho plánu. Svoje s tanoviská však
prostredníctvom orgánu ochrany prírody a kr ajiny
a orgánu lesného hospodárstva môžu uplatniť v pr ocese
prípravy lesného hospodárskeho plánu v tzv. základnom
protokole k vypracovaniu lesného hospodárskeho plá-
nu (odporúčanie 13).

 Možnosť odpredaja a hospodár enia v lesoch vo
vlastníctve štátu upravuje lesný zákon a jeho prísluš-
né vykonávacie predpisy. Odpr edaj lesnej pôdy
v súkromnom alebo vo vlas tníctve spoločenstiev (ur-
bariáty, lesné spoločenstvá) predstaviteľom verejnos-

ti (MVO) podlieha procesu vzájomnej dohody formou
kúpnopredajnej zmluvy (odporúčanie 14). Správa TA-
NAP-u uplatnila diferencovaný prístup k manažmentu
územia TANAP-u postihnutého vetrovou kalamitou.
V zóne A s 5. stupňom ochrany sa celá kalamitná plo-
cha ponecháva bez zásahu na ďalší samovoľný vývoj.
V B zóne so 4. stupňom ochrany sa ponecháva 30 %
kalamitnej biomasy. V C zóne s 3. stupňom ochrany
sa ponecháva 10 % kalamitnej biomasy. Obnovenie
lesných porastov na kalamitnej ploche sa bude usku-
točňovať podľa schválených projektov obnovy lesov,
v ktorých Správa TANAP -u uplatňuje záujmy ochrany
prírody a krajiny (odporúčanie 15).

Turizmus a rozvoj
Odpor účanie 16: Turist ika sa má uskutočňovať

v súlade s únosnou kapacitou prírodného pros tredia
TANAP-u, s prihliadnutím na požadovaný štandard
kvality a s rešpektovaním princípov udržat eľnej náv-
števnos ti, namiesto masového turizmu. V zóne A a B
by sa nemala rozširovať infraš truktúra turistiky, táto
by sa mala sústrediť mimo územia TANAP-u. Súčasné
prekročenie ubytovacej kapacit y pre turistiku by sa
malo redukovať, s cieľom odstr ánenia ubyt ovania
s nižšou kvalitou. Väčšia pozornosť by sa mala veno-
vať zlepšeniu kvality exis tujúcej turistickej infraštruk-
túry.

Odporúčanie 17: Športové zariadenia najviac poško-
dzujúce životné prostredie, ako sú snežné skútre
a t e rénne motocykle, by nemali  byť povolené
v územiach so 4. a 5. stupňom ochrany. Všetky os tat-
né športové a turistické aktivit y by sa mali udr žať
v existu júcich územiach a trasách navrhnutých pre tie-
to činnosti a v súlade s návštevným poriadkom. Navr-

hované rozšír enie lyžiar skych zjazdoviek musí byť
podrobené pr ocesu posudzovania EIA, s prihliadnutím
na priame a nepriame vplyvy na životné pros tredie,
posúdenia rozloženia snehovej pokr ývky pozdĺž zjaz-
doviek a požiadaviek na umelé zasnežovanie a vodu.

Realizácia: Pr oblematiku rozvoja rekreácie a turis tiky
v TANAP-e upravuje záväzná časť územného plánu veľ-
kého územného celku Prešovského kraja, schválené-
ho nariadením vlády SR č. 216/1998 Z. z. a územného
plánu veľkého územného celku Žilinského kraja, schvá-
leného nariadením vlády SR číslo 223/1998 Z. z. Ná-
strojom na usmerňovanie návš tevnosti, špor tových
a turistických aktivít je platný Návštevný poriadok TA-
NAP-u, vyhlásený všeobecne záväzným právnym pred-
pisom KÚ ŽP v Prešove. Na odstránenie ubytovacej
kapacity nižše j kvality v TANAP-e, Spr áva TANAP-u
ani orgány ochrany prírody a kr ajiny nemajú primera-
né právne nástroje. V súčasnosti sa spracováva územ-
ný plán mesta Vysoké Tatry, v ktor om Správa TANAP-
u uplatňuje požiadavky ochr any prírody a krajiny na
vytvor enie environmentálne prijateľných podmienok
pre tr valo udržat eľné špor tové a rekreačné aktivit y di-
ferencovane podľa únosnosti prírodného pros tredia jed-
notlivých zón TANAP-u (odporúčanie 16).

V územiach s 5. stupňom ochrany sa snežné skútre
a terénne motocykle nepoužívajú. V územiach so 4.
stupňom ochrany (časť lyžiar skych zjazdoviek
v alpínskom a kosodrevinovom stupni) Správa TANAP-
u v súčinnosti s or gánmi ochrany prírody a krajin y
zabezpečí kontr olu územia, aby sa tu nepoužívali snež-
né skútre a ter énne motocykle (odporúčanie 17).

Finančné nástroje EÚ
Odporúčanie 18: Slovenské orgány by mali sledovať

všetky možnosti financovania podľa rezolúcie Rady Eu-
rópskej únie o Európskom poľnohospodárskom fonde
pre r ozvoj vidieka.

Realizácia: Európsky poľnohospodársky fond pre roz-
voj vidieka je významným kompenzačným nástrojom

... po r oku (november 2005)Hotel Špor t a Bellevue v Hornom Smoko vci (november 2004)
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pre oblasť ochrany prírody a kr ajiny a pre oblasť les-
níctva. Príslušné orgány štátnej spr ávy rezor tu život-
ného pros tredia a r ezor tu pôdohospodárstva prostred-
níctvom svojich inštitúcií budú iniciovať vypr acovanie
projekt ov zameraných na získanie finančných pros tried-
kov z tohto fondu EÚ.

Slovenský národný komitét IUCN, v spolupr áci so
zás tupcami tretieho sektora, pr edložil v decembri 2005
MŽP SR návrh Pr ehlásenia vlády SR o TANAP-e. Pri-
pomíname, že vláda SR môže prijať aj iné znenie pre-
hlásenia. Náš návrh pr ehlásenia je nasledovný:

Tatr anský národný park je naším najstarším
a z hľadiska prírodných a krajinných hodnôt najvýznam-
ne jším veľkoplošným chráneným územím, zachovanie
ktor ého je dôležitou súčasťou národnej s tratégie ochra-
ny životného pros tredia a TUR. Prírodné dedičstvo Ta-
tier sa od r oku 1949 chráni zákonom ako národný park.
IUCN zapísala TANAP do svetového systému chráne-
ných území ako národný park manažérskej kategórie II,
s priorit ou ochr any ekologických procesov
a r ekreačného využí vania. Organizácia Spojených náro-
dov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO) roku 1993
uznala Tatr y ako r ezer vu biosféry (biosférickú rezervá-
ciu) pre uskutočňovanie medzivládneho pr ogramu Člo-
vek a biosféra (MAB), ku ktorému pristúpila aj Sloven-
ská republika. V zmysle zákona o ochrane prírody
a krajiny na území TANAP-u je prioritnou funkciou ochra-

na prír ody. Vláda SR v súlade so svojím vládnym progra-
mom, zodpovednosťou a kompetenciou uznáva, že pr e
TANAP, ako územie celoštátneho a medzinárodného vý-
znamu, je nevyhnutné v š truktúr e rezor tu životného
prostredia zabezpečiť jednotný systém riadenia formou
Riaditeľstva TANAP-u, s výkonnou právomocou orgánu
ochrany prírody a kr ajiny na celom území TANAP-u
a int egrovanou star ostlivosťou o ekosystémy na pozem-
koch vo vlastníctve štátu. Poradný orgán Riaditeľstva
TANAP-u budú tvoriť renomovaní nezávislí experti na
problematiku ochrany jednotlivých zložiek tatr anskej
prír ody i celých ekosystémov, ako aj na manažment ná-
rodných parkov a interpretáciu ich hodnôt. V tatranskom
regióne vznikne Rada pre TUR, v ktor ej budú mať po-
merné zastúpenie samosprávne orgány obcí, podnika-
telia, vlas tníci a užívatelia lesov, mimovládne organizá-
cie ochrany prírody a vedeckí pracovníci. Starostlivosť
o prír odu a krajinu TANAP-u sa uskutočňuje dif erenco-
vane podľa zón. Komplexná ochrana a starostliv osť
o polyfunkčné územie TANAP -u je v súlade
s požiadavkami EÚ vo vzťahu k ochrane európsky vý-

znamných biotopov a druhov ras tlín a živočíchov.
Pr ogram starostlivos ti o TANAP zohľadňuje zásady TUR
obyvateľov Tatier a prispieva k TUR podtatr anského
regiónu. Program staros tlivosti o národný park má pred-
nosť pred inými r egionálnymi rozvojovými progr amami.
Vláda SR vedomá si z odpovednosti za zachovanie prí-
rodného dedičstva Tatier, vytvorí finančné, mat eriálne,
kompetenčné a personálne podmienky pre úspešnú re-
alizáciu schváleného programu star ostlivos ti o TANAP.

Trvalo udržateľný rozvoj TANAP-u
V súvislosti s diskusiou o spôsoboch odstraňovania

následkov víchrice v lesoch TANAP-u koncom roku
2005 z iniciatí vy Výboru vlády SR pre r ozvoj Tatier
bola vypísaná verejná súťaž na vypracovanie štúdie
o trvalo udržat eľnom rozvoji Tatier. Koncom roku 2005
víťaznú štúdiu prezentovali jej spr acovatelia na semi-
nári v Tatr anskej Lomnici. Základom filozofie TUR je
pr edovše tkým trvalo udržateľný život obyvateľov, kto-
rí ži jú v okolí TANAP -u a tiež na jeho území. His toricky
danou osobitosťou TANAP -u je, že na jeho území od
Podbanského po Tatr anskú kotlinu sa nachádzajú osa-
dy, ktor é tvoria mesto Vysoké Tatry. Pr eto je potr eb-
né, aby každá š túdia o TUR TANAP-u r ešpektovala
reálny s tav a princípy trvalo udržat eľného života apli-
kovala na obyvat eľov mes ta Vysoké Tatry, ako aj na
obyvateľov historicky vzniknutých podtatranských obcí
tak, ako to bolo spomínané vyššie. Rešpektovanie tej-

to požiadavky v TANAP-e znamená, ž e rozvo jové
programy nemožno jednostranne uplatňovať len na
mes to Vysoké Tatry, ale majú sa rovnako realiz ovať aj
v his toricky vzniknutých podt atranských obciach
a mes tách, ktoré sa nachádzajú v ochrannom pásme
TANAP-u a mimo neho. Naše Tatry spolu  s poľskou
časťou sú spoločnou cezhraničnou biosférickou rezer-
váciou, a pr eto filozofiu TUR je potrebné realiz ovať
primerane v obidvoch národných parkoch. Kľúčová
úloha v aplikácii tejto filozofie patrí prechodnému úze-
miu, ktor é sa nachádza v podhorí Tatier.

S prihliadnutím na súčasné r ozvojové trendy
v Tatrách a na záujmy r ozličných vplyvných skupín
podnikateľov a užívateľov prírodných zdrojov TANAP-
u po odstránení následkov kalamit y v lesoch TANAP-
u možno hypoteticky vytvoriť niekoľko rozvojových
scenárov. Medzi krajné náčr ty vývoja TANAP-u, bez
možnosti praktického uskutočnenia, patrí na jednej
strane scenár nekoordinovaného, svojvoľného a cha-
otického r ozvoja infr aš truktúr y cestovného ruchu, čo
povedie k s trate prírodných hodnôt národného parku

... po r oku (november 2005)Tatr anská P olianka (november 2004)

a na druhe j strane prísne konzer vačný scenár, podľa
ktor ého by sa mal zakázať vstup návštevníkov do väč-
šiny tatr anských dolín a na všetky tatr anské štíty, mali
by sa vylúčiť špor tovo-rekreačné činnosti a v národnom
parku by sa mala jednoznačne uprednostňovať len prí-
rodoochranná funkcia bez ohľadu na doterajší vývoj
špor tovo-rekreačných a zdravotno-kúpeľných aktivít.

Iný prijateľný scenár preds tavuje dif erencovanú
efektívnu ochr anu a star ostliv osť o ekosystémy a kr a-
jinu a kvalitatívny r ozvoj už existu júcej infraš truktúr y
ces tovného ruchu, kt orý zabezpeču je dlhodobo udrža-
teľnú prosperitu celého tatranského regiónu, založenú
na dôslednej ochr ane a revitalizácii prír odných, kultúr -
no-his torických a krajinných hodnôt a kvalitatívnom
rozvoji celého tatranského regiónu, nielen mesta Vy-
soké Tatry. V existu júcich strediskách ces tovného ru-
chu na území mesta Vysoké Tatry nemožno rozvíjať
cudzie a char akteru národného parku nezodpovedajú-
ce aktivit y, ktoré patria do lunaparkov a zábavných
stredísk. Aj v podtatranskom regióne je potrebné roz-
víjať funkcie a aktivity, ktor é sú pre tento región typic-
ké a pr e návštevníkov atr aktívne.

Úspešná r ealizácia filozof ie TUR v Biosférickej re-
zervácii Tatr y a v podtatr anskom regióne bude zrejme
spočívať v primeranom využí vaní najhodnotnejších
a najcitlivejších častí jadrového územia na vedu, vý-
skum, oddych spojený s výchovou a poznávaním prí-

rody, nár azníkovej zóny na rekr eáciu, liečebno-kúpeľ-
né a špor tové činnosti a  prechodného (r ozvojového)
územia v ochr annom pásme národného parku vo vyu-
ží vaní ponuky polohového, prírodného, kultúrno-his to-
rického a úžitkového pot enciálu prechodného (r ozvo-
jového) územia v podhorí Tatier. Ochrana prírody sa
nemá považovať za limitu júci f aktor obmedzujúci pro-
speritu regiónu, ale za stimul, ktor ý nebude na úkor
kvality a režimu ochrany prírody. Podľa mnohých za-
hr aničných skúseností táto filozofia sa dá realiz ovať ,
ak sa zmení t erajšia preds tava o potrebe ďalšieho bu-
dovania infraš truktúr y cestovného ruchu a špor tu na
pr edstavu o možnosti zlepšenia kvality existujúcich
zariadení. Treba veriť, že uskutočnenie víťaznej š túdie
trvalo udržateľného rozvoja t atranského regiónu prispe-
je k perspektíve udržateľného život a jeho obyvateľov.

prof. Ing. Ivan Vološčuk , DrSc.
predseda Slovenského národného k omité tu IUCN

Ilustračné foto: Juraj Švajda (2004),
Pavol Tajboš (2005)



ENVIROMAGAZÍN     6/200514

Polemika

Úvodom je mo žné konš tatovať, že posudzo vaná víťazná š tú-
dia je po formálnej a zväčša i obsaho vej str ánke spraco vaná
profesionálne. Z toht o hľadis ka možno jej úro veň označiť za
nadštandar dnú. Prináša množstvo cenných informácií a (naj-
mä v deklaratívne j rovine) podnetných návrho v, s ktorými zväč-
ša možno súhlasiť(pozri http://www.government.gov.sk/vlada/
poradneorgany/orvt/1mies to-sutaze.php).

Zároveň je však tr eba konštat ovať , že posudzova-
ná štúdia trpí podobnou „chorobou” ako mnohé rezor t-
né či vládne rozvojové dokumenty, a to je vnútorné
protirečenie medzi prevažne peknými pr oklamácia-
mi, zväčša pozitívnymi návrhmi a odporúčaniami na
jednej strane a podporou celého radu problematických
až neprijateľných zámerov, ner ešpektujúcich ba pria-
mo ohrozujúcich prioritu ochrany prírody na území
národného parku (NP) na strane druhe j. Aj keď prob-
lematických či neakceptovateľných návrhov je menši-
na, tým, že zväčša atakujú kľúčovú funkciu (funkcie)
TANAP-u, s távajú sa podstatnými.

Konkrétnym prejavom vyššie uvedeného tvrdenia
je skutočnosť, že štúdia síce proklamu je prioritnú úlo-
hu účinnej ochrany prír ody v NP a v celom tatran-
skom r egióne, ale zároveň pripúšťa, ba odporúča r oz-
voj in ves tícií, ekonomických a ďalších aktivít priamo
či nepriamo poškodzu júcich prírodu a zvyšujúcich
ekologickú záťaž citlivých ekosystémov vo vysoko-
horskom prostredí Tatier. Na viacerých mies tach na-
vrhuje znižovať výmeru a s tupeň ochrany územia NP.

Proklamu je potrebu posilnenia liečebno-regenerač-
nej funkcie Tatier (o. i. kritizuje momentálne podce-
ňovanie k las ickej  kúpeľne j  l iečby v Ta t r á ch
a neujasnenú koncepciu ďalšieho rozvoja kúpeľnej
funkcie, hlukové a emisné zaťaženie z dopravy loka-
lít s kúpeľnou a klimatickou liečbou, a prit om pod-
poruje rozvoj aktivít, ktoré túto funkciu Tatier ohrozujú
(zvyšov anie antr op icke j ,  envir onmentá lnej
a hygienickej záťaže).

Celkovo sa š túdia nevyhla „zlozvyku”, ktorý je dosť cha-
rakt eris tický pre naše územné pláno vanie, a tým je umiestňo-
vanie všetkých požadovaných funk cií do krajin y – a to aj

v prípade, ak jedna funkcia vylučuje dr uhú - riadi sa heslom
„Nech je aj vlk sýty aj ovca celá!”

 Ďalší všeobecný nedostat ok štúdie, ktorý je však len r e -
akciou na zadanie, je pohybo vanie sa v dvoch extr émnych po-
lohách – príliš všeobecnej a príliš k onkré tnej, a zár oveň sa
venuje nedostat očná pozornosť str ednej úro vni podrobností,
adekvátnej š túdii str ategického charakt eru a mierke riešené-
ho územia. Mnohé požiadavky a návrhy sú až príliš ne-
konkrétne: Za vše tky aspoň jeden príklad: „...zabez-
pečiť v liečebných kúpeľoch úmerný pomer funkcií
liečebnej, turis ticko-rekreačnej, kultúrne j a športovej.”
Také to vágne odporúčanie priam nabáda k tomu, aby
si ho každý vysvetľoval po svojom a pr otirečí štatú-
tu kúpeľov Vysoké Tatry.

Medzi princípmi, kritériami a indikátormi TUR sa
vôbec nespomínajú tie, kt oré schválila vláda SR a NR
SR (v Národnej stratégii TUR) a celkovo sa takmer
úplne ignoruje Národná stratégia TUR SR i Stratégia
TUR EÚ.

Vybraté pripomienky parciálneho charakter u: štú-
dia len predpokladá vypracovanie S tratégie TUR pre
Vysoké Tatr y, hoci sa očakávalo, že sama bude ta -
kýmto strategickým dokumentom; štúdia sa nekri-
ticky odvoláva na dokument Stratégia konkurencie-
schopnosti SR do r. 2010, kde sa o. i. po žaduje, aby
sa Slovensko stalo doma aj v zahraničí synonymom
pre krajinu s mimoriadne vzdelanými a tvorivými ľuď-
mi, prekvitajúcou vedou a technikou, odkiaľ neustá-
le prichádzajú inovatívne výrobky a služby vynikajú-
cej kvalit y.

Ako schválená in vestícia sa uvádza dobudo vanie tatran-
ských lanových dr áh z Tatrans kej Lomnice na Skalnaté pleso
a odtiaľ na Lomnický štít a do Lomnického sedla (2,6 mld.
Sk), hoci ide o zásadnú inves tičnú aktivitu v území s dv oma
najvyššími stupňami úz emnej ochran y a nie je známe, že by
kompe tentný orgán ochran y prírody vydal povolenie na in-
vestíciu podobného char akteru a pr edpokladaného rozsahu.

Medzi dis kutabilné konštatovania je možné zara-
diť napríklad tieto: „priaznivá cenová hladina pr e za-
hraničných návš tevníkov” (silné s tránky, s. 19), „in-

štitúcie ochrany prírody usmerňujú ochranu prírody
na pozemkoch, ktor é sú vlastníctvom iného subjek -
tu...” (slabé stránky, s. 20), pozas tavenie sa nad sa-
mozrejmou skutočnosťou, že hoci v TANAP-e vše-
obecne platí 3. stupeň územne j ochrany, na plochách
či lokalitách, kde sa nachádzajú maloplošné chráne-
né územia s vyšším stupňom ochrany (rezer vácie),
má vyšší (prísnejší) stupeň územnej ochr any pred-
nosť, či kritika sk utočnosti, ž e progr am staros tlivos ti
o NP nezabezpečuje zníž enie stupňa ochrany na úze-
miach, kde sa predpokladá intenzí vnejšie využitie
územia človekom, napr. na účely rozvoja cestovného
ruchu (Legislatí vne aspekty..., s. 98, 99), „nedos ta-
tok vhodných byt ov pre niekt oré skupiny obyvate-
ľov” (slabé s tránky , s. 20). V priamom rozpore
s konštatovaním: „...zvyšovanie podielu zastavanos-
ti v urbanizovaných oblas tiach, čím sa stráca cha-
rakt er rozptýlenej solitérnej zástavby” (ohrozenia, s.
21) sa na inom mieste píše, že: „v Tatrách sa mo-
mentálne nenachádzajú jednoduché turistické útul-
ne na turistických značkovaných chodníkoch, ktor é
by pomohli turistom, lyžiar om v prípade nepriaznivé-
ho počasia...” (slabé stránky, s. 21), kritizu je sa „ab-
sencia systému zasnežovania...” (slabé s tránky, s.
20), čo je zasa v priamom kontras te s konš tatovaním
o „citlivos ti organizmov na zásahy a zmeny podmie-
nok pros tredia” (slabé stránky, s. 20). Návrh „výtvar-
no-architekt onického dotvor enia verejných pries to-
rov...” (príležitos ti, s. 21) hr ozí ďalším potláčaním au-
tenticit y prír odného a historického pr ostr edia
a vychádza v ústrety nežiaducim komerčným ume-
leckým či pseudoumeleckým aktivitám. Hrozbou pre
ďalšie fungovanie prírodných ekosystémov je aj od-
porúčanie na „formovanie pásma lesa zničeného vích-
ricou... budovanie lesoparkov s r ekreačným vybave-
ním so zachovaním vzniknutých pohľadov, nie ako
súvislý pás lesa” (príležit os ti, s. 23), ale aj: „zatiaľ
málo využité podhorské pásmo pre rozvoj aktivít CR,
rekr eácie, športu, tr valého bývania, klimatickej lieč-
by..., r ozvoj ekonomických aktivít atď.” (slabé strán-

Stanovisko Mimovládneho výboru Naše Tatry
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ky), bez čo len náznaku regulatívov, kt or é by takéto
aktivit y v podhorí mali regulovať a usmerňovať.

Súhrnom celého radu návrhov a odporúčaní štú-
die, kt oré sú v priamom rozpore s ochranou prírody
na území NP, ako aj na území lokalít sústavy chráne-
ných území NATURA 2000, a tým aj s platným záko-
nom, medzinárodnými kritériami pre národné parky
(IUCN) a záväzkom SR voči EÚ, je príloha 10 štúdie,
a t o najmä z týchto dôvodov:

1. Odporúča vypustiť zo zoznamu chránených úze-
mí NATURA 2000 severnú časť Skalnatej doliny (až
po Lomnický š tít!). Nesúhlasíme, navrhu jeme odmietnuť.

2. Zavádza medzi navrhované zóny na území NP
zónu D – dnešné územie s 2. stupňom územnej ochra-
ny a až do samotného jadr a NP (oblasť Lomnického
sedla, Skalnatej doliny, Skalnatého plesa, Slavkovské-
ho š títu a Soliska), prič om to odôv odňuje o. i. budú-
cim vplyvom rekonštrukcie a prevádzky dopravných
a špor tových zariadení v časovo neohraničenom hori-
zonte. Budúca antropická záťaž týchto území má byť
podľa aut orov štúdie porovnateľná s „bežným zasta-
vaným územím v podhorí”. Cynicky sa to nazýva
„umožnením operatívnosti a staros tlivos ti o územie, čo
sa pozitívne pr emietne do minimalizácie potenciálnych
vplyvov na okolité pr ostredie”. Nesúhlasíme, na vrhu jeme
odmietnuť.

3. Rozsiahle územia, najmä v území s dnešným 3.
stupňom ochrany sa t aktiež navrhujú pr ekategoriz o-
vať do navrhovanej zóny D ako technický koridor
„v šírke zodpovedajúcej stavebným a iným potrebám”.
Nesúhlasíme, na vrhu jeme odmietnuť.

Opakujeme, ž e vyššie uvedené odporúčania pr oti-
rečia medzinárodným požiadavkám IUCN na čo naj-
väčšiu a najsúvisle jšiu zónu NP (v našom prípade úze-
mia s 5. a 4. s tupňom ochrany, resp. navrhovaná zóna
A a B, ktor á by mala tvoriť až 75 % z celkovej výmery
NP. Navyše, rozšír enie zóny C (na úkor zón A a B)
a najmä zavedenie zóny D (teda 2. stupňa ochrany)
do jadr a NP (na úkor zón A , B a C) je snahou
o ohrozenie verejných záujmov a vlastníckych pr áv
štátu a celkom zjavným nadbiehaním deklarovaným
zámerom vplyvných investorov. Nesúhlasíme, navrhu jeme
odmietnuť.

Vo vzťahu k riešeniu následkov kalamit y sa odpo-
rúča optimalizácia vzťahu k LPF, „...vrátane území
s koncentrovanou funkciou cestovného ruchu”. Op ti-
malizácia v tomto prípade znamená redukcia ochr any
lesov. Nesúhlasíme, navr hujeme odmietnuť.

Tvrdí sa tiež, že prír odné lesy pralesného char akte-
ru,  kt o ré sú pr e napĺňanie ekologických
a environmentálnych funkcií optimálne, pokrývajú len
malú časť lesného územia TANAP-u. Ako riešenie sa
de facto navrhuje umelá tvorba prír ode blízkych lesov,
čo najmä v územiach NP s najvyšším stupňom ochra-
ny, určených na samovývoj, považujeme za ne žiadu-
ce. Nesúhlasíme, navr hujeme prehodnotiť.

Pripúšťa sa cit eľné rozšírenie koridoru okolo Cesty
slobody a jeho zachovanie bez lesa alebo len s umelým
krovinným poras tom. Nesúhlasíme, navr hujeme pr ehodno-
tiť.

Nesúhlasí sa s návrhom mesta Vysoké Tatr y na
pr emenu 8 000 ha lesa v NP (zväčša pod Cestou
slobody) na lesopark, ale súhlasí sa s pomerne vý-
raznou antropizáciou až ur banizáciou viac ako 430
ha v podobe tzv . malého lesoparku a mies tne i tzv.
adr enalínových parkov. Ďalších cca 2 600 ha t atran-
ských lesov sa navrhu je koncipovať ako tzv. v eľký
lesopark. Celkovo teda autori š túdie navrhujú viac
ako 3 000 ha lesa na území TANAP -u premeniť na

lesopark. Nesúhlasíme, navr hujeme prehodno tiť a podstatne
zr edukovať. Obmedziť na bezprostr edné okolie osád.

Navrhuje sa rozšírenie siete turistických chodníkov
za použitia „moderných geotechnických technológií (in-
jektáž expanzívnych živíc)”, čím sa má dosiahnuť dl-
hodobá stabilita chodníkov a v konečnom dôsledku to
má vraj mať významný pozitívny envir onmentálny do-
pad. Aj k eď viaceré z navrhovaných turistických chod-
níkov v minulosti existovali, celkovo je súčasná sieť
chodníkov, vzhľadom na reprezentatívnosť ich traso-
vania a zabezpečenie prioritnej funkcie NP, viac-me-
nej dostat očná. Navrhu jeme návrh pr ehodnotiť, zreduko vať
a nevnášať no vé technologické pos tupy a materiály do chráne-
ne j prírody NP.

Návrh nových zabezpečených chodníkov typu fer-
rata. Detto, ako pr edchádzajúci bod.

Takmer polovica jadrovej zóny TANAP-u sa navrhu-
je do kategórie skialpinistických trás a oblas tí. N esú-
hlasíme, na vrhu jeme prehodnotiť a podstatne zredukovať na
ok olie jestvujúcich vysokohorských chát.

Aj keď za pozitívum považujeme odmie tnutie ma-
sí vnej výstavby nových komunikácií pozdĺž Cesty slo-
body a navrhujeme zrekonštruovať turistický chodník
promenádneho charakteru t esne nad Cestou slobody,
máme ur čité obavy aj z navrhovane j Podt atranskej
magis trály , pokiaľ by je j zaťaženie, a tým aj riziko zo-
silnenia bariérového efektu narušenia cenných ekoto-
pov medzi pohorím a podhorím, neboli regulované. Na-
vr hujeme domyslieť a v prípade realizácie posúdiť pr ocedúrou
EIA.

K navrhovaným legislatí vnym opatr eniam:
Navrhuje sa zavedenie zóny D do jadra NP (aj mimo

súčasných intr avilánov tatranských osád) a jej usta-
novenie vyhláškou MŽP SR určené na rozvoj. Nesúhla-
síme, navr hujeme odmietnuť!

Navrhuje sa zmena Progr amu staros tlivos ti o NP so
zohľadnením r ozvojových aktivít. Nesúhlasíme. No vý
Pr ogram starostlivosti o TANAP má naopak priniesť zintenzív-
nenie a s kvalitnenie prioritnej funkcie TANAP -u a tou je podľa
zákona i z logiky veci ochr ana prírody .

Navrhuje sa vyňatie z plnenia funkcie lesov alebo
obmedzenie ich využívania na tých plochách, ktor é
budú určené na plnenie iných celospoločenských funk-
cií – napr. int enzívny r ozvoj cestovného r uchu. Nesú-
hlasíme a navrhujeme odmietnuť. Odmietame znižovať
súčasnú výmeru lesného pôdneho f ondu v prospech
intenzívneho rozvoja cestovného ruchu.

Na margo inštitucionálneho usporiadania TANAP-u
sa konštatuje roztrieštenosť kompetencií a navrhuje sa
zriadiť jednotný orgán staros tlivos ti o TANAP. S tým
možno súhlasiť.

Navrhuje sa tiež posilniť právomoci samosprávy
v r ozšírene j zóne D. Naše zamieta vé s tanovis ko logicky vy -
plýva zo zamie tavého stano vis ka k navr hovanej zóne D  (pozri
vyššie).

Súhrnne možno konštatovať, že štúdii chýba jas-
ná f ilozofia ochrany Tatier a trvalo udržateľného roz-
voja tatranského regiónu a snaží sa vyhovieť všetkým
záu jmovým skupinám, čo niekedy jednoducho nie je
možné bez toho, aby tým neutrpeli prioritné funkcie
TANAP-u: prír odoochranná a vo väzbe na ňu liečeb-
no-r egeneračná. Tento nedostat ok sprevádza zásad-
ný r ozpor, ktor ý sa ako zlatá niť vinie celou štúdiou:
na jedne j s trane sa konštatu je preť aženosť prírodné-
ho pr ostredia ľudskými aktivitami, na druhej s trane
sa údajný nedos tatok čas to tých istých aktivít pova-
žu je za slabú stránku až ohrozenie Vysokých Tatier
a navrhuje sa ich podstatný rozvoj na úkor prioritnej
funkcie.

Konš tatuje sa napr., že: „doterajšie navzájom si od-
porujúce legislatívne predpisy nezodpovedajú t akým
požiadavkám NP, podľa ktorých sa r ealizu jú viaceré
aktivit y ces tovného ruchu, rekr eácie, špor tu atď.” (sla-
bé stránky, s. 20). Napriek úplnému súhlasu s kritik ou
právneho chaosu sa nám zdá byť toto konš tatovanie
pos tavené na hlavu, lebo v zmysle zákona o ochr ane
prírody a krajin y (OPaK) by malo znieť inak , napr.: „do-
terajšie navzájom si odporujúce legislatívne pr edpisy
a r ealizácia viacerých aktivít ces tovného ruchu, rekre-
ácie, špor tu atď., nezodpovedajú požiadavkám NP.”

O t om,  že f i lozo f ia tvo r cov  štúdie o NP je
v konečnom dôsledku, napriek všetkým pozitívnym
proklamáciám, neochranárska až pr otiochranár ska,
svedčí aj celý rad ďalších konštat ovaní, napr. to, že
slabou s tránkou je „obmedzenie využívania vybr a-
ných prír odných zdrojov v dôsledku územnej ochra-
ny podľa zákona o OPaK (slabé s tránky, s. 20), ale
najmä záver y časti o legislatívnych aspektoch, kde
sa konštatu je: „Právna úprava ochrany prír ody má
pot enciál najvýrazne jšie limitovať obnovu a rozvoj
Tatier, nakoľko priamo vopred diskvalifikuje celú šká-
lu akt iv í t . . . ”  (Legis lat í vne aspek ty. . . ,  s .  99) .
V obmedzene j miere sa podobná kritik a týka aj les-
ného a vodného zákona, ako aj právnej úpravy ochra-
ny prír odných liečivých kúpeľov a prírodných lieči-
vých zdrojov a čias točne aj stavebného zákona, kt o-
rému autori vytýkajú, že údajne preferu je záujmy
ochrany prírody pred záujmami rozvoja cestovného
ruchu najmä mimo zastavaných území. Inými slova-
mi, to, č o podľa ochranár skej filozof ie, ale aj podľa
znenia zákonov o OPaK a ďalších citovaných pr áv-
nych noriem je najväčším právnym výdobytkom na
území NP, prírodných rezervácií, chr ánených lesov
a kúpeľných ar eálov, bez ktorého by ich ďalšia ochra-
na či holá existencia neboli možné, to autori štúdie
považu jú za najväčšiu (potenciálnu) br zdu obnovy
a rozvo ja Tatier .

V š túdii sa pripúšťa alt ernatíva, že súčasný TANAP
prestane byť národným parkom v zmysle kritérií IUCN
a prekategorizuje sa na chránenú krajinnú oblasť.  Ne-
súhlasíme.

Za metodický nedos tatok považujeme tie ž t o, že
štúdia, kt orá sa dáva pripomienkovať, nemá označe-
nie „návrh štúdie”, ako aj t o, že t ermín na doručenie
pripomienok a na prezentáciu definití vnej podoby
štúdie je ten is tý. Aký je potom reálny dopad pripo-
mienok?

Návrh: Na základe vyššie uvedeného navr hujeme odmie t-
nuť nepri jateľné a pr ehodnotiť pr oblematické či pro tirečivé
návrh y a zámery štúdie tak, aby boli v súlade s kľúč ovou funk-
ciou (funk ciami) TANAP -u v zmysle zák ona o ochrane prírody
a kr ajiny a po žiadaviek IUCN . Pri tvorbe nového územného
plánu mes ta Vysoké Tatr y a ďalších r ozvojových dok umento v
pref erovať filozofiu, s trat egické ciele a odporúčania nezávis-
lej š túdie Smerom k udr žateľnému tatr anskému regi-
ónu , REC Slovensk o, STUŽ/SR, 2005.

Pozn. r ed.: Mimovládny výbor Naše Tatry vznikol pre
naplnenie cieľov výzvy „Nové Tatry ” a vyhlásenia „Nad
Tatrou sa blýska ... ”. Jeho programom je pris pieť
k záchr ane, obnove a udr žateľnému rozvoju Tatier
s ohľadom na rešpektovanie kultúr nych, ekologických
a občianskych pohľadov na riešenie situácie, ktor á
vznikla v Tatrách po ničivej víchrici 19. novembra
2004. Tvoria ho zástupcovia mimovládnych organizá-
cií, odborníci a osobnosti s poločenského a kultúrneho
ž ivo ta, pozr i :  www.nasetatr y.sk , e-mai l :  nase-
tatr y@changenet.sk
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Rozhovor

Vyšiel odbor nou i laickou v er ejnosťou netr pezlivo očakávaný
prvý diel elektronickej publikácie Detektív v prírode. Jej vydava-
teľom je Slovenská agentúra živ otného prostredia za podpor y
Minister stv a životného pros tredia SR a Field Studies Council
z Veľkej Británie. Na je j tvorbe sa pod v edením Ing. Tomáša Kize-
ka podieľal kolektí v autoro v z rôznych odbor ných organizácií
a vzdelávacích inštitúcií. Ver ejnosti sa tak dos táva do rúk o jedi-
nelé dielo, ktor é svojím rozsahom pr evýšilo doter az vydané pub-
likácie obdobného charakter u. Pri tejto príle žitosti sme zostavo-
vateľovi Detektíva Ing. Tomášovi Kizekovi položili niek oľko otá-
zok .

Čo v ás inšpirovalo k vytvor eniu Detektíva v prírode?
Inšpiráciou bola výzva zo strany škôl. Keď nám žiaci

s učiteľmi poslali, v rámci výchovno-vzdelávacieho pro-
jektu Živá príroda, rôzne pobytové stopy (odliatky od-
tlačkov, hniezda vtákov a ôs, po žerky na dreve, škru-

pinky z vajíčok, pierka vtákov) v podobe dokladového
materiálu, rozhodli sme sa ho určiť, a tak sme začali
hľadať informácie. Žiaľ, v niektorých prípadoch nas tal
problém. Literatúra je prevažne zameraná len na poľov-
né alebo hospodársky významné druhy, ako aj int erne t,
kde nachádzame tiež poväčšine špeciálne stránky za-
merané na určitú skupinu živočíchov. To nás viedlo k
presvedčeniu, že takáto publikácia bude užitočná nie-
len pre účastníkov tohto projektu. Vtedy sme eš te ne-
mohli tušiť, že sa aj napriek svojmu špeciálnemu zame-
raniu s tane jednou z najobsažnejších odborných encyk-
lopédií.

Čo by malo byť jeho úlohou?
Želaním autorského tímu je, aby každý, kto sa zau jí-

ma o prírodu, v dobrodružnom odhaľovaní spoznával
jej kr ásu a rozmanitosť, no súčasne aj jej pr emeny
v čase. Úlohou CD-romu je čo najkomplexne jšie poskyt-
núť také informácie, ktoré by pomohli inventarizovať
vybrané skupiny biologickej diverzity v podmienkach
strednej Európy. To znamená, že nie je zameraný špeci-
álne len na ornitológiu, ale napríklad medzi s tavbami,
signálmi, či odtlačkami živočíchov nájdete popri vtákoch
aj cicavce, plazy, hmyz, pavúkovce a iné. V prírode to-
tiž nachádzame rôzne stopy, ale nezávisle od zoologic-
kého systému.

Akým pomocníkom je pr áve vydaný CD-rom? Čo obsahuje?
Akým pomocníkom môže byť, by som v tejto chvíli

rád prenechal na uží vateľa. To ukáže čas. Akým by sa
mohol stať, vyplýva z jeho obsahového zamerania. Prvý
diel je zameraný na rôzne stopy, kt oré možno nájsť v
prostredí. Špeciálne určovacie kľúče (v zátvorkách je
uvedený počet druhov) sú zamerané na odtlačky nôh a

iných častí tela živočíchov (75), svetelné a zvukové sig-
nály živočíchov (140) a stavby živočíchov (500). Uve-
dené kľúče sú zamerané na zoologickú výpravu, po-
čas ktorej sa budúci detektív naučí roz-
poznávať vybrané druhy živočíchov
podľa pobytových znakov. Pre-
čo? Aj keď sa v prírode
správat e nehlučne,
mnohé živočíchy ne-
musíte zahliadnuť,
hoci sú neďaleko
vás. Včas pred
vami uniknú do
bezpečia alebo
sa spoľahnú na
svoje maskova-
nie v pros tredí, v
kt o rom žijú.
Svoju prít om-
nosť však prezra-
dia zanechanými
odtlačkami v blate
alebo v mokrom snehu,
viditeľnými značkami hra-
níc svojho územia, vyhraba-
nými norami v pôde, tvarom a
umiestnením hniezd, škr upinkami z
vajíčok, ležoviskami v tráve alebo v blate. Tie to
a mnohé iné pobytové znaky sú vidit eľné, aj keď nie
vždy jednoznačné. Preto sa snažíme zais tiť čo najviac
stôp. Z hľadiska určovania druhov sú veľmi dôležité hla-
sové či iné zvukové prejavy. Keď kuká kukučka, niet
pochýb, že je to práve ona. Avšak char akteristický hlas

majú aj viaceré iné druhy živočíchov, ktoré podobne
ako kukučku zahliadneme len zriedka. Ozývajú sa z ne-
prístupného miesta, napríklad z rozľahlého a hustého
porastu krovia alebo trste. Výnimkou sú druhy, ktoré aj
keby sme pri troške šťastia predsa len zahliadli, podľa
vzhľadu sa v teréne určujú ťažko. Sú to najmä koníky a
z vtákov napríklad penice a kolibkáriky. Avšak ich zvu-
kový prejav je t ypický. Vedieť zais tiť všetky dôkazy a
vžiť sa do konania skúmaného ,,páchat eľa“ je výsadou
každého dobrého detektí va. Veľkou výhodou pri zazna-
menávaní, prípadne dokumentovaní pobytových stôp
je nenáročnosť na technické vybavenie. Z terénnych
pomôcok odporúčame pero, zápisník , mapu, pravítko,
lupu, ďalekohľad, fotoaparát, prípadne zvukový záznam-
ník, pr etože dokumentácia zaistených stôp väčšinou
postačí aj na dodatočné odhalenie pôvodcu. Niekedy
to znamená byť v spr ávnom čase na správnom mieste.
Vtedy sa nám neraz podarí prichytiť pôvodcu pri čine.

Akousi kartotékou detektíva s registrovanými pôvod-
cami zmien (páchateľmi), s „osobnými údajmi“ o vzhľa-

de, r ozmeroch, hmotnosti, b ydlisku (biotope), je ilu-
strovaný terminologický slovník. Obsa-

huje viac ako 2 900 hesiel pre-
važne z ekológie. Jeho súčas-

ťou sú doplnkové kľúče
na určovanie hornín

(46), geomorfolo-
gických tva rov

(40), pôd a ich
porúch (28),
ekosystémov
v krajine (15),
vajec obojži-
velníkov, pla-
zov a vtákov
(243). A tak či
budete prehľa-
dávať les, lúku

alebo močiar, zis-
títe, že každé spo-

ločens tvo or ganiz-
mov vytvár a osobitné

čaro a zvukovú kulisu,
ktorá vám ešte dlho bude znieť

vo vašich spomienkach. Preto sme
považovali za vhodné upozorniť aspoň na

základné typy biotopov, ich horninové a pôdne zloženie
a ďalšie doplňu júce charakteristiky, kt oré sú tiež súčas-
ťou terminologického slovníka.

Z akých zdro jov ste čer pali?
Príprava, ako každá prvotná práca, spravidla zaberie

viac času a úsilia, ako samotná realizácia a finalizácia.
Pri zostavovaní Detektí va sa čerpalo z vyše 550 infor-
mačných zdrojov, prevažne zahraničných. Najviac in-
formácií sme vyhľadali v ústrednej knižnici Slovenskej
agentúry životného pros tredia v Banskej Bystrici, v Slo-
venskej lesníckej a drevárskej knižnici vo Zvolene a v
knižnici Slovenského národného múzea v Bratislave. Naj-
mä pri zostavovaní špeciálnych kľúčov sme museli do-
slova detektívne pátr ať po informáciách textových, gra-
fických aj zvukových, pretože mali čiastkový charakter.
Neraz sme sa museli uspokojiť len s popisom alebo ne-
kvalitnou ilus tráciou. Okrem slovenských verejných kniž-
níc sme navštívili a excerpovali informácie z vybraných
britských, českých, maďarských a poľských knižníc.

Detektív v prírode ponúka nové možnosti
pre skúmanie biodiverzity
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Novinky

Nenahradit eľným zdrojom informácií bol nepochybne in-
ternet, avšak tu sme museli zohľadňovať vierohodnosť
údajov, pretože nie všetky sú recenzované odborníkmi
a nie sú aktualizované. Bola to časovo veľmi náročná
práca, s ktorou sme nepočít ali. Potom bolo nutné vyse-
lekt ované informácie zoskupiť do prehľadných predme-
tových kapitol so skr átenými aj rozšírenými obrázkový-
mi a textovými charakteristikami. Niektoré pobytové sto-
py sme počas prípravy publikácie mali možnosť vidieť
po pr výkrát, takže aj pre nás to už v tejto fáze zname-
nalo dobrodružné odhaľovanie. V tejto súvislosti upo-
zorňujeme, že mnohé textové informácie sa priebežne
budú korigovať, audiovizuálne dopĺňať a ilus trácie na-
h r ádzať kval i tne jš ími ,  pretože sme pracovali
s kvalitatívne rôznorodými podkladmi.

Komu je to to CD ur čené?
Detektív v prír ode je určený všetkým obdivovateľom

prírody a pedagógom, ktorí so žiakmi a študentmi or gani-

zujú terénne exkurzie, riešia ekologické projekty a pod.
Pokiaľ ide o vek žiakov, treba upozorniť, že je vhodné len
pre tých talentovanejších na dr uhom stupni ZŠ, ktorí rie-
šia biologické olympiády alebo sa pripravujú na iné eko-
logické súťaže. Dúfame, že CD-rom privítajú pracovníci
odborných organizácií, pre ktorých sa môže stať dopln-
kovým zdrojom informácií pri inventarizácii a monitorin-
gu vybraných druhov v rámci prieskumu ur čitého úze-
mia. Záleží od užívateľa akú úroveň náročnosti si zvolí.

Čím je táto elektronická publikácia výnimočná? Čo nové po-
skytuje uží vateľom?

Výnimočná je v tom, že hoci je špeciálne zameraná,
zár oveň poskytuje jedinečné informácie v komplexne
zameraných de terminačných kľúčoch. To si na pr vý po-
hľad odporuje, či nie? Avšak väčšina doteraz vydaných
kľúčov umožňuje spoznávať živočíchy len v rámci jed-
notlivých skupín, napríklad len vtákov či hmyzu, prí-
padne úžitkových dr uhov, napríklad poľovných...

Čo nového prináša tát o publikácia? Tak pokiaľ ide o
obsahové zameranie, nemožno hovoriť o absolútne j ori-
ginálnosti. Pozornosti odborníkov však neuniknú niekto-
ré kľúče, kto ré sú spr acované po pr výkrát aj
v medzinárodnom meradle alebo obsahom a rozsahom

doplňujú už existujúce. V špeciálnom kľúči na odhaľova-
nie pôvodcov podľa stavieb je to napríklad kľúč na určo-
vanie príbytkov cicavcov a vtákov, hniezd mravcov a
ostatných blanokrídlovcov, prenosných schránok vr ec-
kovcov a potočníkov, zosnovaných sietí pavúkov a iné.
Z doplnkových kľúčov je to napríklad kľúč na určovanie
vajec vtákov, v rámci ktorého bolo potrebné zaviesť novú
slovenskú t erminológiu, ktor ú podobne ako u ostatných
kľúčov vysvetľujeme v terminologickom slovníku.

Ako tr eba postupovať pri štúdiu špeciálnych kľúčov na ur čo-
vanie pob ytových stôp?

Tak to bol jeden z problémov, ktorý sme po technic-
kej stránke riešili takmer celý rok. Pracovná verzia de-
tektí va bola síce hotová v roku 2004 (tento rok je uve-
dený aj na obálke CD), avšak vyhľadávanie a práca s
určovacícmi kľúčmi sa ukázala ako veľmi ťažkopádna,
neprehľadná, smerujúca k mylnému výsledku. Takže

teraz z textovej ponuky (skr átená verzia kľúča) sa ne-
pr echádza opäť textovým a navyše rozšíreným kľúčom,

ale sa vstupuje do ponuky obrázkov, z ktorej si vyberá-
te. Obrázok porovnávate s dokladovým materiálom, kto-
rý ste si priniesli z terénu (fotografia, trojrozmerný ma-
teriál) alebo so zvukovou nahrávkou z vášho záznam-
níka. Až potom si svoj úsudok pre istou porovnáte s
charakteristikami v rozšírenom kľúči, aby ste si boli
is tí, aké znaky si treba na ilus trácii alebo v nahrávke
všímať. Samozrejme, možno Detektí va študovať aj bez
dokladového materiálu, podobne ako iné encyklopé-
die. Možno použiť aj vyhľadávanie, ale tu treba mať
trpezlivosť, kým PC načíta všetky dáta... Kedy je vy-
hľadávanie užitočné? Dobrý detektí v musí poznať všet-
ky typy pobytových stôp, ktoré v rámci daného druhu
prichádzajú do úvahy, napríklad odtlačok končatiny ži-
vočícha, jeho príbytok, hlasový či iný prejav. U rčovanie
v kľúčoch totiž nebolo možné zostaviť klasickou for -
mou vyslovenej tézy a následnej antitézy, ako je to ob-
vyklé pri sy stematických (taxonomických) kľúčoch.

Niekt oré súborné pobytové znaky sa prekrývajú a ne-
možno medzi nimi stanoviť presné hr anice. Ako každý
de tektí v aj my sa na mieste snažíme zais tiť čo najviac
stôp. Preto sa jednotliv é kľúče vzájomne dopĺňajú. V
niekt orých prípadoch si pri pobytových znakoch všíma-
me vonkajší vzhľad, ako je tvar, rozmery, štruktúra, ino-
kedy ich umiestnenie v priestore, prípadne výskyt

v ur čitom období. Pri spr ávne zvolenom hesle vám vy -
hľadávač ponúkne vše tky užitočné info rmácie
o vyhľadávanom ,,páchateľovi”. Nezabúdajme, že odha-
ľovanie pôvodcu vždy vyžadu je praktické skúsenosti
hla vne v tom, čo si tr eba všímať. A napriek tomu sa z
ob jektí vnych dôvodov ner az musíme uspokojiť
s určením pôvodcu na úrovni rodu, prípadne čeľade.

Uvažujete aj o ďalších dieloch CD?
Áno, zatiaľ sa zmienim len o obsahovom zameraní

dr uhého dielu, z ktorého máme v Slovenskej agentúre
životného prostredia k dispozícii asi 80 % informácií. V
ňom budeme viac bot anizovať, pretože určenie hos ti-
teľských rastlín bude základom pr e odhaľovanie pôvod-
cov podľa charakteristických požerkov a iných zmien
na jednotlivých orgánoch ras tlín. Zameriame sa aj na
zvyšky konzumovanej a nestrávenej potr avy, výlučky
v podobe tr usu, perie vtákov a pod. Celý druhý diel bude
pr evažne zameraný na stopy súvisiace s konzumáciou
potr avy. Uvedomu jeme si, že nas távajú paradoxné situ-
ácie, keď podľa požerku pôvodcu určíme presnejšie a
oveľa jednoduchšie, ako keby sme ho mali pred sebou.
Tak je tomu napríklad pri, inak veľmi podobnom a drob-
nom, mínujúcom alebo hálkotvornom hmyze. To je veľ-
mi dôležité pri mapovaní vybr anej biot y hlavne na ško-
lách, ak nám majú poslať vierohodné informácie.

Za rozhovor ďak uje Alena Kostúriková
Pozn. r ed.: Objednávky môžete posielať na e-mailovú

adresu detektiv@sazp.sk, kde vám zároveň budú po-
skytnuté všetky ďalšie informácie. Svoje objednávky
môžete poslať aj poštou na adr esu: SAŽP – CEVAP, Ta-
jovského 28, P. O . B. 252, 975 90 Banská Bystrica.
Všetci odberatelia sú evidovaní v databáze, čím auto-
maticky zís kajú zľavy na ďalšie verzie vydania.

Živá príroda pokračuje
programom BISEL

Projekt Živá príroda sa úspešne realizuje od r oku
2001, kedy bol slávnostne otvorený. Garantom pro-
jektu je Minis terstvo životného prostredia SR, organi-
zátor om Slovenská agentúra životného pr ostredia –
Centrum environmentálne j výchovy a propagácie a
podporilo ho aj Minis terstvo školstva SR. U rčený je
pr e žiakov II. stupňa základných škôl. Projekt Živá
príroda doteraz získal dve pr estížne medzinárodné
uznania – striebornú cenu Green Apple Awards 2004
a v súťaži Energy Globe sa umies tnil na druhom mies-
te v kategórii Winners YOUTH 2004. Databázové CD
de tských máp biodiverzit y bolo ocenené v súťaži ITA-
PA 2004 v kategórii III. – vzdelávanie. Pr ojekt v r oku
2006 pokračuje programom BISEL (Biotic Index at
Secondary Education Level). Tento program je zame-
raný na monitoring čistot y tečúcich povrchových vôd
pomocou vodných bezs tavovcov. Metodika je platná
pr e všetky krajiny Európskej únie. V prípade, že sa
chcete zapojiť do tohto programu, môžete tak urobiť
najneskôr do konca mar ca 2006. (Kontakt :
ev@sazp.sk, tel.: 048/ 4374175).
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Správy

V zmysle § 33b zákona č. 17/1992 Zb. v znení zá-
kona č. 211/2000 Z. z., ako aj vo väzbe na zákon č.
205/2004 Z . z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení
informácií o životnom pros tredí má Ministerstv o životné-
ho prostredia SR  povinnosť každoročne vydávať Spr ávu o
stave živ o tného prostr edia
Slovens kej republiky. Túto
svoju povinnosť zabezpe-
čuje v spolupráci so Slo-
venskou agentúrou životného
prostr edia. Správa je vý-
sledkom práce a úsilia ši-
rokého okruhu odborní-
kov r ezor tu životného
pros tredia, ostatných za-
interesovaných rezor tov
(hlavne pôdohospodár-
stva, hospodár stva, do-
pravy, pôšt a telekomuni-
kácií, kultúry), ako aj pra-
covníkov Št atistického
úradu SR.

Právo na prístup ver ej-
nosti k informáciám o životnom prostredí je zakotve-
né vo viacerých medzinárodných dokumentoch a pred-

pisoch. Vláda SR na svojej 134. schôdzi 8. júna 2005
prerokovala a schválila Návr h na pris túpenie SR k Dohovo-
ru Eur ópskej hospodár skej komisie OSN o prístupe k informáci-
ám, účasti verejnosti na r ozhodovacom procese a prístupe k

spravodlivos ti v záležitostiach životného pr ostr edia (ďalej Aar-
huský dohovor). Prístup verejnos ti k informáciám o ži-
votnom prostredí v podmienkach Európskej únie upra-
vuje smernica Eur ópskeho par lamentu a Rady č. 2003/4/ES o
prístupe v erejnos ti k informáciám o životnom pr ostr edí. Perio-

dické vydávanie správ o s tave životného prostr edia na ná-
rodnej, regionálnej, resp. miestnej úr ovni je v zmysle vyššie

uvedených
dokumentov
jednou z fo-
riem šírenia
informácií o
ž i v o t n o m
prostr edí ši-
rokej odbor -
nej i laickej
verejnos ti a
n á s t r o j o m
prehlbovania
jej environ-
mentálneho
vedomia.

Ako sa zmenila environmentálna kva-
lita?

Na základe bilancie celkových emisií  znečisťujúcich
látok do ovzdušia je možné konštatovať ich pokles (po-

rovnanie roka 2003 voči roku 2002) u emisií tuhých
znečisťujúcich látok, oxidov dusíka, oxidu uhoľnatého,
ťažkých kovov i prchavých organických látok. Mierny
nárast bol zaznamenaný u emisií o xidu siričitého.

Z hľadiska zhodnotenia lokálneho znečistenia ovzdu-
šia, oxid dusičitý,  oxid
uhoľnatý, olovo ani benzén
nepredstavujú v SR prob-
lém. Limitné hodnoty pre
oxid siričitý boli prekroče-
né na jednej monit orovacej
stanici. Najzávažne jším
problémom sú častice PM
10 v ovzduší, kde na via-
cerých staniciach boli po-
volené limitné hodnot y
prekročené.

Vývoj kvality povrchových
vôd v SR vyplýva z po-
rovnania výsledkov hodno-
tenia súčasného stavu - re-
prezentovaného dvojročím
2002 – 2003 s pred-

chádzajúcim obdobím, t. j. dvojr očím 2001 – 2002.
V období rokov 2002 – 2003 sa najpriaznivejšie vyvíja-
la skupina ukazovateľov A – ky slíkový režim, kde viac ako
89 % miest odberu spĺňalo kritériá pre vyhovu júcu kva-
litu vody, t. j. vyhovovali požiadavkám I., II., alebo III.
triedy kvalit y. V skupine ukazovateľov B – základné fyzi-
kálno-chemické, C – nutrienty a D – biologické ukazovatele, kto-
ré dominovali v II. a III. triede kvality došlo k značnému
poklesu počtu miest odberu. Pre skupinu ukazovateľov
B  tejto triede vyhovovalo 73,5 % mies t odberu (v období
2001 - 2002 t o bolo 87 % miest odberu), v skupine C
bolo zaznamenané 70,1 % miest odberu (v období 2001
- 2002 – 73 %) a v skupine D do vyhovu júcej triedy
kvalit y patrilo 60,9 % miest odberu (v období 2001 -
2002 – 75,8 %). Počet miest odberov s vyhovujúcou trie-
dou kvality povrchových vôd vzrástol aj v skupinách uka-
zovateľov E – mikrobiologické ukazovatele na 19,54 %

Správa o stave životného prostredia SR
v roku 2004

Tab. č. 1: Výsledky monitoringu zdravotného stavu lesov SR v roku 2004

Slovný popis stupňov poškodenia hodnotených str omov:                                      Zdroj: LVÚ
0 - odlis tenie stromov v rozsahu 0 - 10 % bez defoliácie (s tromy zdravé)
1 - odlis tenie stromov v rozsahu 11 - 25 % slabo def oliované (str omy slabo poškodené)
2 - odlis tenie stromov v rozsahu 26 - 60 % str edne defoliované (s tromy stredne poškodené)
3 - odlis tenie stromov v rozsahu 61 - 99 % silne defoliované (str omy silno poškodené)
4 - odlistenie stromov v rozsahu 100 % odumierajúce a mŕ tve

Rok Dreviny Zastúpenie stromov v stupňoch poškodenia v %

0 1 2 3 4 1 - 4 2 - 4 3 - 4
2004 ihličnaté

listnaté

spolu

4

16

11

60

64

62

35

19

26

1

1

1

0

0

0

96

84

89

36

20

27

1

1

1

Zdroj: SHMÚ

Zdroj: SHMÚ
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a F – mikropolut anty na 54,5 % miest odberu (v období
2001 - 2002 – 44,5 %).

Najnepriaznivejšia situácia pretrváva v skupine E – mi-
robiologické ukazovatele, kde bola zaznamenaná nevyhovu-
júca trieda (t. j. spadajúca pod IV. a V. triedu kvality)
v 80,46 % miest odberu. Aj napriek zlepšeniu kvality vody
v mikrobiologických ukazovateľoch (v období 2001 -
2002 percento odberných mies t s nevyhovu júcou kvali-
tou vody predstavovalo 86 %) na zar adení do V. triedy
kvality sa podieľali koliformné a termotolerantné bakté-
rie. Kvalita vody sa výrazne zlepšila aj v ukazovateľoch
skupiny F – mikropolut anty, kde nevyhovujúca kvality vody
(IV. a V. trieda kvalit y) bola zaznamenaná v 45,4 % miest
odberov (v období 2001 - 2002 – 55,5 %). Na zar adení
do V. triedy kvality sa podieľali nepolárne extrahovateľné
látky a zvýšené  koncentrácie hliníka. Situácia v skupine
ukazovateľov H – rádioaktivita v hodnotenom období sa zlep-
šila a kvalita vody vyhovovala I. a II. triede kvality vody.

Kvalita pitnej vody bola v roku 2004 sledovaná a vyhod-
nocovaná na základe platnej novej vyhlášky MZ SR č. 151/
2004 Z. z. o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitne j
vody. Táto vyhláška rozlišuje viacero limitných hodnôt uka-
zovateľov kvality vody, a to podľa ich príslušného zdravot-
ného významu. Rádiologické ukazovatele sa stanovovali
podľa vyhlášky MZ SR č. 12/2001 Z. z o požiadavkách na
zabezpečenie radiačnej ochrany. Kvalita vody sa hodnotila
na základe počtu, resp. podielu stanovení jednotlivých uka-
zovateľov vody prekračujúcich príslušné hygienické limity.
V roku 2004 sa v prevádzkových laboratóriách vodáren-
ských spoločností analyzovalo 14 706 vzoriek pitnej vody
z odberných miest v rozvod-
ných sieťach, v ktor ých sa
urobilo 367 106 analýz na jed-
notlivé ukazovatele kvality pit-
ne j vody. Podiel analýz pitnej
vody vyhovu júcich hygienic-
kým limitom dosiahol v roku
2004 hodnotu 99,15 % (v
roku 2003 – 98,29 %). Po-
diel vzoriek vyhovujúcich vo
všetkých ukazovateľoch po-
žiadavkám na kvalitu pitnej
vody dosiahol hodnotu 87,84
% (v roku 2003 – 89,64 %). V týchto podieloch nebol
zahrnutý ukazovateľ aktívneho chlóru, ktorého hodnote-
nie vo vzťahu k mikrobiologickej kvalite pitnej vody bolo
urobené osobitne.

K 31. 12. 2004 sa na území SR celkovo nachádzalo 14

chránených krajin-
ných oblastí, 9 ná-
rodných parkov,
181 chr ánených
ar eálov, 381 prí-
rodných rezervácií,
2 súkromné prírod-
né rezervácie, 219
národných prírod-
ných r ezer vácií,
230 prír odných
pamiat ok a 60 ná-
rodných prírod-
ných pamiatok.

Z celkovej r oz-
lohy Slovenska
zhruba 5 000 km 2

zaberajú tzv. zaťaže-
né oblas ti – územia
s najviac naruše-
ným životným
prostredím. Ži je
v nich približne
1 800 000 obyva-
teľov.

Národný prog-
ram monitoringu zdra-
votného stavu lesných
ekosystémov sa aj v roku 2004 realizoval na 112 trvalých
monitorovacích plochách (TMP) v sieti 16 x 16 km (exten-

zívny monitoring) a na 7 výskumných TMP (intenzívny mo-
nit oring). Tabuľka č. 1 udáva zastúpenie ihličnatých, list-
natých a vše tkých drevín v jednotlivých stupňoch poško-
denia v roku 2004 v SR. Na základe získaných výsledkov
možno konštatovať:

• Z celkového počtu 4 216
sledovaných stromov v roku
2004 bolo 26,7 % hodnote-
ných ako poškodené, t. j. mali
defoliáciu väčšiu ako 25 %
(stupeň defoliácie 2 až 4).

• Horšia situácia je
u ihličnatých str omov, kde po-
škodených je 36,2 %, pri list-
natých iba 19,9 % stromov.
V roku 2004 došlo
v porovnaní s rokom predchá-
dzajúcim k miernemu zníže-
niu podielu poškodených stro-
mov, predovše tkým zásluhou
lis tnatých drevín.

• Priemerná defoliácia
vše tkých drevín spolu je
23,2 %, ihličnatých 26,3 %
a lis tnatých 20,9 %.

• V roku 2004 došlo

Tab. č. 3 Vznik odpadov podľa ekonomických činností v roku 2004 (t)

Odvetvie hospodár stv a Spolu N O

Poľnohospodárstvo 600 778 13 888 586 890

Rybolov 954 2 952

Priemysel spolu 5 958 104 302 7685 655 336

Stavebníctvo 1 490 113 8 819 1 481 294

Obchodné služby 336 134 20 228 315 906

Hotely a reštaurácie 3 027 165 2 861

Doprava a spoje 90 994 17 985 73 009

Peňažníctvo a poisťovníctvo 567 66 500

Činnosti v oblasti nehnuteľností 138 936 19 125 119 811

Verejná správa a obr ana 266 759 2 550 264 208

Školstvo 2 038 77 1 960

Zdravotníctvo 99 054 2 379 96 675

Čistenie odpadových vôd
a likvidácia odpadov 345 182 37 145 308 037

Nezistené 64 514 5 304 59 209

Zdroj: SAŽPN - nebezpečný odpad
O - ostatný odpad

Zdroj: LVÚ

Vývoj š kôd lesných porastov s pôsobených abiotickými činiteľmi

Rok 2002 2003 2004
Podiel vzoriek pitnej v ody nevyhovujúcej limitom s NMH a MHRR - - 2,03 %
Podiel analýz ukazo vateľov kvalit y pitnej vody nevyho vujúcich s NMH  a MHRR - 0,09 % 0,54 %
Podiel vzoriek pitnej v ody nevyhovujúcich limitom s MH, NMH,MHRR a IH 4,03 % 10,36 % 22,56 %
Podiel analýz ukazo vateľov kvalit y pitnej vody nevyho vujúcich limit om
s MH, NMH, MHRR a IH podľa S TN 75 711 1,05 % 0,71 % 1,48 %

Tab. č. 2 Pr ekročenie limitných hodnôt vo vzor kách pitnej vody v súlade s vyhláškou MZ SR č. 151/2004 Z. z., o požiada vkách na pitnú vodu
a na kontr olu pitnej vody

IH - indikačné hodnot y, MH - medzné hodnoty, NMH - najvyššie medzné hodnot y, MHRR - medzné hodnot y referenčné-
ho rizika Zdroj:VÚVH

k zlepšeniu zdr avotného stavu listnatých drevín oproti roku
2003, zmeny zdravotného stavu ihličnatých drevín boli šta-

tisticky nevýznamné.
• Zdravotný stav je na zá-

klade počtu str omov zarade-
ných do stupňa poškodenia 2
až 4 horší ako celoeurópsky
priemer a to predovšetkým
z dôvodu horšieho stavu ihlič-
natých drevín.

• Najmenej defoliovanou
drevinou býva hrab a buk. Dre-
vinami s najväčšou defoliáciou
sú dlhodobo jedľa a smrek .

• V roku 2004 oproti roku
2003 bolo pozorované signifikantné zhoršenie zdravotné-
ho s tavu vyjadrené pomocou defoliácie len u duba a smre-
ka.

• Oblasťami s dlhodobo najhorším zdravotným stavom
lesov na Slovensku sú Orava, Kysuce a spišsko-tatranská
oblasť.

Celkové množstvo vzniknutých odpadov bolo v roku 2004
v porovnaní s rokom 2003 nižšie o cca 9 %. Množstvo
nebezpečných odpadov pokleslo o 7,8 %. Z celkového
množstva odpadov umiestnených na tr h (9,4 mil. ton) bolo
zhodnotených približne 27 %. Komunálneho odpadu bolo
vyprodukovaného 294 kg na obyvateľa. Z celkového množ-
stva komunálneho odpadu sa zhodnotilo len 14 % a to
najviac energeticky. Ako me tóda zneškodňovania dominu-
je skládkovanie odpadov. Podiel skládkovaného odpadu
z celkového množstva zneškodňovaného odpadu predsta-
vuje cca 86 %.

To sú len príklady množs tva informácií o stave životného
prostredia, príčinách tohto stavu, ako aj dôsledkoch, ktoré
čitateľovi približuje Správa o stave životného prostredia Slovenskej
republiky v roku 2004. Správa okrem tlačenej formy je prístup-
ná aj na webovských stránkach Slovenskej agentúry život-
ného prostredia – www.sazp.sk alebo na informačnom por-
táli o životnom prostredí www.enviropor tal.sk.

Ing. Zuzana Lieskovská
SAŽP Banská Bystrica
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Lesné ekosystémy

Lesníci sa vo svoje j práci neraz stretávajú aj s kritický-
mi názormi na niektoré praktické kr oky v obhospodaro-
vaní lesa. Ich čas tými oponentmi sú najmä mimovládne
organizácie, ktoré sú presvedčené o tom, že by sa do
chránene j lesnatej krajiny malo zasahovať čo najmene j a
viac sa prihliadalo na obnovnú schopnosť samej prírody.
Takýto niekedy rozdieln y názor prezentujú zúčas tnené
str any najmä v súvislosti s likvidáciou kalamity a obno-
vou kalamitných plôch, ale aj v iných spojit ostiach. Pri-
tom zrejme najväčším oponentom lesníkov je už tr adične
Lesoochranárske zoskupenie Vlk .

Nebýva častým javom, aby sa zástupcovia štátneho les-
ného podniku a mimovládnej organizácie Vlk stretli na spo-
ločnej tlačovej besede. Ale stalo sa. Dôvodom bol sporný
zásah do lesného ekosystému prírodnej rezervácie Biely
kameň, kde došlo k vyťaženiu približne sto kubíkov dreva.
A to aj napriek štátnej finančne j kompenzácii, ktorú štátne
lesy získali za obmedzenie hospodárenia v tejto a ďalších
rezerváciách. Ako sa však ukázalo, Lesy SR v oblasti r e-
zervácie Biely kameň podnikli tieto sporné kroky na zákla-
de lesného hospodárskeho plánu. Išlo o prebierkovú ťažbu
v 35-ročnom bukovom poraste a všetka hmota zos tala na
mieste pri pni. Generálny riaditeľ Lesov SR Ing. Karol V inš
pochybenie tohto druhu vysvetlil, že pramení z rozporu
medzi lesníckou legislatívou, zákonnými normami pri ochra-
ne životného prostr edia a rozmýšľaním ľudí, ktorí dávajú
prioritu lesnému hospodár skemu plánu. V tomto tak tro-
cha učebnicovom príklade možno zlyhali aj príslušné úra-
dy životného prostr edia, ktoré nepružne reagovali na pod-
net dobrovoľného ochrancu prírody ešte v čase, keď stro-
my boli len označené na výrub.

Aktívne linky SOS
Aby sa niečo podobné neopakovalo, Lesy SR prišli so

zaujímavou iniciatívou, zverejnením internetovej a telefo-
nickej adresy. Na ňu môže ktokoľvek upozorniť na zásahy
v lesoch, ktoré podľa subjektí vneho poznania by mohli
nejako poškodiť záujmy ochrany životného prostredia. Ako
to charakterizovali samotní tvorcovia projektu, môže to byť
čokoľvek , čo nie je v súlade so zdr avým rozumom. Upozor-
niť na to možno na e-mailovej adrese: zachranstrom@lesy.sk
a na čísle telefónu 0918444444. Linky by mali b yť živé v
podstate nepretržite. A ešte niečo. Na základe zlepšujúce-
ho sa hospodárenia štátneho podniku sa Lesy SR rozhod-
li, že kompenzačné prostriedky za obmedzenie ťažby po-
núknu na financovanie envir onmentálnych projektov. Pr-

vým z nich by mala byť t akáto kompenzácia za ne-
žiaduci zásah v rezervácii Biely kameň a síce, zales-
nenie zdevastovaného územia po banskej činnosti v
lokalite Lyžiarska v oblasti Handlovej.

Vlk prijal nápad štátnych lesníkov s linkou SOS
s porozumením. Podľa neho sú štátne lesy možno
prvým subjektom, ktoré s niečím podobným vôbec
prišli. Na druhej s trane to však samé o sebe efek-
tívnu ochranu prírody na tak rozsiahlom území zrej-
me nezabezpečí. Lesy SR obhospodarujú približne
milión hektárov a viac ako tr etina je v nejakom stupni
ochrany. Problém by sa podľa ochrancov lesa dal
riešiť znížením rozsahu veľkoplošných chránených
území tak , aby bol celkový rozsah obmedzení pre
lesohospodárov menší. Ale o t o väčší dôraz by sa
mal potom položiť na skutočnú ochranu vymedze-
nej prírody.

Kupujú si stromy, aby pr ežili
Hlavnou činnosťou Lesoochranárskeho zoskupe-

nia Vlk je záchrana prirodzených lesov. Snaží sa o
to aj vykupovaním takých území, ktoré sú na pre-
daj a vytváraním chr ánených súkromných r ezervá-
cií. Najznámejšou z nich je dozaista súkromná re-
zervácia Vlčia v Čergovskom pohorí. Má 21 hektá-
rov a tvorí ju 120-r očný jedľovo-bukový les v nad-
morskej výške asi tisíc metrov. Má prirodzenú sklad-
bu, aká vždy pokrývala takéto polohy. Okrem iné-
ho sa v lese vyskytujú dva druhy sov, žije v ňom
vlk, medveď, niekoľko veľmi vzácnych dr uhov hmyzu.
Celkove má 11 tisíc stromov a všetky sú spočítané súd-
nym znalcom. V tejto súvislosti je na verejnosti známa i
akcia kupovania stromov. Donedávna sa Vlku podarilo v
chránenom lese pr edať asi 3 500 str omov. Za utŕž ené
peniaze vlastne les kúpili a predpokladá sa, že sa podarí
ho ešte rozšíriť. Medzi najvzdialenejších kupcov str omov
patria ľudia z amerického kontinentu a Tanzánie. Na ich
záchranu t akto prispeli aj z Českej republiky, Poľska a
Anglicka. Najviac kupu júcich je však zo Slovenska a svoj
str om majú, takto symbolicky, aj deti, ktoré sa ešte nena-
rodili. Majiteľkou je napríklad nosit eľka Nobelovej ceny
za literatúru W. Szimborska z Poľska, ďalej jedna zo sú-
časných najobľúbenejších poľských spisovateliek O. To-
karczuk alebo bývalý český prezident V. Havel a spevák
J. Nohavica. Z politikov malo do leta najviac kúpených
str omov SMK. Podľa náčelníka Vlk-a J. Lukáča, princíp

chránenia lesa je v tom, že sa
chráni komplexne. Kým väčšina
rezervácií má pod ochranou len
určité r astlinstvo, zvieratá a vtá-
kov, Vlk-u je jedno, čo v lese
rastie. Chce dosiahnuť len to, aby
mala v ňom voľnú ruku príroda
a sama ur čovala, ktor ý strom
spadne a ktorý zos tane žiť.

Dar vidieckeho lekára
Dalšia súkromná rezervácia

podobného druhu je Rysia v Strá-
žovských vr choch. Má 30 hek-
tárov a vznikla tak , že les veno-
val ochrancom prírody vidiecky
lekár, ktor ý ho získal v reštitúcii.
Nebol to žiaden zbohatlík , mal
len cit k prírode a myslel si, že

les lepšie využije Vlk ako on sám. Je t o asi storočný bu-
kový les, kde je typickým zvieraťom rys, preto aj ten ná-
zov. Síce nemá celkom ideálne zloženie, ale tie prirodze-
né procesy, ktoré tam budú prebiehať po dlhé roky a
nerušene, ho určite zmenia k lepšiemu. Tretím pod ochra-
nou je tatranský les v prírodnej rezervácii Suchá dolina.
Vlk ho prenajal po dohode s urbariát om na 40 rokov.
Podľa lesného hospodárskeho plánu sa malo v ňom vy-
rúbať asi 3 tisíc kubíkov 200-ročných jedlí a bukov. Je to
údajne veľmi krásny, zväčša pôvodný les, a tým, že sa v
ňom nebude ťažiť pár desiatok rokov, priblíži sa čo naj-
viac k pôvodnému stavu. Vlk chce ďalej prikupovať lesy
na severovýchodnom Slovensku a organizovaním zbie-
rok, ktoré na to slúžia, dáva najavo, že nie je len imagi-
nárnym subjektom. Jeho kmene, teda pobočky fungujú v
Bratislave, Liptovskom Mikuláši a Humennom a obnoviť
by chceli tiež svoje zastúpenie vo Zvolene. Organizácia
má okolo 500 členov a niekoľkonásobne viac podporo-
vateľov.

Snaha o nedotknuteľnosť chráneného lesa možno naj-
viac rezonuje v prípade kalamit y, kde Vlk je za výraznejší
vplyv prírody v obnove polomov. Kalamity neboli a nie sú
ničím nezvyčajným. Strom, ktorý spadne, funguje po čase
ako kvetináč a dá lesu druhý život, zadrží vodu a čiastočne
zabráni i erózii pôdy. Prirodzene, nedá sa to aplikovať vša-
de, ale sú miesta, kde by prístup sebaobnovy uplatnený v
Národnom parku Bavorský les mohol dostať zelenú.

S prirodzenou obnovou po poslednej väčšej kalamite z
novembra 2004 počítajú aj Lesy SR a v mnohom sa sta-
novisko ochrancov prír ody a lesných hospodárov zbližu je
aj v tom, že je potrebné v najexponovanejších oblastiach
zmeniť aj štruktúru porastov. Na prospech toho, aby de-
vastujúcim živlom v budúcnosti podľahlo čo najmenej ze-
leného lesa.

Peter Far árik

Súkromné rezervácie
chránia les komplexne
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Správy

Pod záš titou Minister stva životného
prostredia SR bola v decembri 2005 vypra-
covaná Situačná správa o zneškodňovaní ko-
munálnych odpadových vôd a čistiarenských
kalov v Slovenskej republike 2004 . Spraco-
vaním situačnej spr ávy a jej sprístupnením
verejnosti si Slovenská republika splnila po-
vinnosť, ktor á členským štát om Európskej
únie vyplýva z článku 16 smernice Rady 91/
271/EHS, týkajúcej sa čistenia mestskej od-
padovej vody. Spomínaný článok zaväzuje
členské štát y EÚ pravidelne, v dvojr očných
inter valoch, zverejňovať situačné správy o
zneškodňovaní komunálnych odpadových
vôd a čistiar enských kalov.

Smernica 91/271/EHS rieši pr oblematiku
odvádzania, čistenia a vypúšťania komunál-
nych odpadových vôd,  ako aj problematiku
čis tenia a vypúšťania odpadových vôd
z určitých priemyselných odvetví. Jej cieľom
je pr edovše tkým
chrániť životné pros -
tredie pred nepriazni-
vými vplyvmi vypúš-
ťania odpadových
vôd do povrchových
vôd, estuárií a pob -
režných vôd. Us tano-
v enia a pr incípy
smernice 91/271/
EHS boli transpono-
v ané aj do národ-
ných pr edpisov Slo-
venskej republiky.

Zhodnotenie sú-
časného s tavu rozvo-
ja ver ejných kanali-
zácií na Slovensku a
úrovne odkanalizova-
n ia  obyva teľstva,

Situačná správa o zneškodňovaní
komunálnych odpadových vôd

a čistiarenských kalov v SR 2004

resp. príslušných ag-
lomeráci í ,  ako aj
úrovne čis tenia odpa-
dových vôd v SR k
roku 2004, je pred-
metom  tejto Situač-
nej spr ávy.

 Situačná správa
poskytuje základné
informácie o cieľoch
v oblas ti rozvoja ve-
rejných kanalizácií,
ku splneniu kt or ých
sa Slovenská repub-
lika zaviazala počas
prís tupových rokova-
ní s Európskou úniou.
Súčasťou Situačne j

spr ávy je charakt eristik a citlivých oblastí,
kanalizačných aglomerácií, štruktúr y ve -
rejných kanalizácií, pripo jenosti obyvat eľ-
stva na ver ejnú kanalizáciu, kvality čiste -
nia odpadových vôd, situácie v čis tení
priemyselných odpadových vôd, v nakla-
daní s čist iarenským kalom a char ak -
teristik a inves tičnej nár očnosti rozvoja ko-
munálny ch č ist iar ní  odpadových vôd
a stokových sietí v SR.

Situačná spr áva je širokej ver ejnosti do-
stupná na inter netovej stránke Slovenskej
agentúr y životného pros tr edia (www .
sazp.sk, http://www.sazp.sk/public/index/
go.php?id=1167). Spr áva bude sprístupne-
ná aj na internetovej s tránke Minis ter stva
ž ivotného pros tredia SR (www .enviro.
gov.sk) a na Envir opor táli (www.enviro -
portal.sk).  Situačná správu nájdete  aj
v prílohe na s. 2 - 7.

Sídelná štruktúra Slovenska
(stav k roku 2004)

Zdroj: VÚVH,
podklady : ŠÚ SR, SHMÚ

Komunálne čistiarne odpadových vôd na Slovensku
(stav k roku 2004)

Zdroj: VÚVH,
podklady : SHMÚ

Zdroj: VÚVH

Aglomerácie pre komunálne odpadové vody na Slovensku
(stav k roku 2004)
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Vzdelávanie

Súčasťou osláv 20. výr očia vyhlásenia Chránene j kra-
jinnej oblasti Ponitrie koncom októbra bolo aj slávnos t-
né otvor enie obnoveného Náučného chodníka Zobor ské
vrchy. Pri tejto príležitos ti vyšla knižná publikácia s uve-
deným názvom, ktorá obsahu je mapové podklady, foto-
grafie a populárno-náučné texty.

Zoborské vrchy sa nachádzajú v najjužnejšej čas ti
pohoria Tribeč. Aj k eď nedosahujú veľkých nadmorských
výšok (Zobor má 587 m n. m.), možno sa tu túlať súvis-
lými lesmi alebo stepnými lúkami po turisticky znače-
ných chodníkoch. Jedným z nich je aj Náučný chodník
(NCH) Zoborské vrchy. Východiskový bod základného
okruhu NCH, ktor ý vedie na Zobor a späť, je pri liečeb-
nom ústave Zobor. NCH má aj dve vedľajšie tr asy: jed-
na vedie do Dražoviec okolo Kostolík a sv. Michala, dru-
há na vrch Žibrica (617 m n. m.) s vyústením do obce
Štitáre.

Trasa NCH je súčasťou existujúcich turisticky znače-
ných chodníkov. NCH Zoborské vrchy s 27 zastávkami
nám ukáže najkrajšie územia Zoborských vrchov. Cel-
ková dĺžka trás je 14,7 km s maximálnym prevýšením
460 m. Celá trasa NCH je súčasťou t ejto veľkoplošne
chránenej krajinnej oblasti, ktorej najcennejšie časti sú
vyhlásené za maloplošné (v Zoborských vrchoch sú tri
takéto územia NPR Zoborská lesostep a dve prírodné
rezervácie Lupka a Žibrica).

Územie Zoborských vrchov bolo pre svoje výnimoč-
né prírodné hodnoty vybraté ako jedno z reprezentatív-
nych území európskeho významu a s tane sa súčasťou
európskej siete chránených území NATURA 2000. Jej
prostredníctvom sú chránené najvzácnejšie a najviac
ohrozené druhy voľne žijúcich rastlín a európsky vý-
znamných biotopov, je teda účinnou ochranou európ-
skeho a zároveň aj nášho prírodného dedičstva.

1. Základný okruh NCH smer Zobor
Východiskový bod základného okruhu NCH, ktorý ve-

die (najprv po modrej, potom červenej značke) na Zo-
bor a späť, je pri liečebnom ústave (sem sa dos taneme
autobusmi mes tskej dopravy č. 1, 9, a 25), blízko ktoré-
ho sa nachádzajú pozos tatky najstaršieho kláštora na
Slovensku – benediktínskeho kláštora sv. Hippolit a. Se-
verovýchodne od tohto komplexu je upravená studnič-
ka známa pod názvom Svoradov prameň a zároveň ta-

buľa s označením vstupu do
územia CHKO Ponitrie.

Zas távka č. 3 je v južnej čas-
ti NPR Zoborská lesostep pri
Svoradovej jaskyni ( v nadmor-
skej výške 355 m n. m., 6 -10
m pod povrchom) osídlenom už
v praveku a podľa legendy tu
žil pustovníckym spôsobom ži-
vot a svätý Svorad. V bez-
prostrednej blízkos ti sú vápen-
ce jurského a kriedového veku,
v ktorých sa vytvorili povrcho-
vé (tzv. škrapy) a krasové for-
my.

Vplyv človeka na prírodu v
minulosti vidieť aj v odkryve vo-
zovej cesty smerom od Svora-
dovho prameňa na Tri duby (za-
stávka č. 5). Umelý odkryv vzni-
kol na his torickej vozovej ces-
te vedúcej zo zoborského kláš tora cez hrebeň Zobora.
Dno cesty je miestami akoby umelo vydláždené skala-
mi vápencami svetloružovej far by.

Tri duby sú dôležitým bodom, ktorým prechádzajú
značkované turistické trasy - modrá od Svoradovho pra-
meňa na Pyramídu a zelená z Dr ažoviec na Zobor. Ná-
zov sedla pochádza z troch dubov, ktoré tu zasadili nit-
rianski s kauti v 1. polovici 20. storočia. Chodník sme-
rom na Zobor prechádza cez Lyžiarsku lúku, ktor á je
zvyškom omnoho rozsiahlejších lúk, kt oré boli po 2. sve-
tovej vojne zalesnené borovicovým poras tom. Na tep-
lých slnečných miestach, kde sa s tretávajú lúky a lesy
alebo zarastajúcich s tráňach, rastú viaceré druhy teplo-
milných a suchomilných krovín. Hneď na okraji lesa
rastie drieň obyčajný (Cornus mas), čerešňa mahaleb-
ka (Cerasus mahaleb) a na skalách pod Pyramídou sa
vyskytujú aj č erešne krovité (Cerasus fruticosa). Z kro-
vín tu nájdeme ešte jaseň mannový (Fraxinus ornus),
kalinu siripútkovú (Viburnum lantana), jarabinu muky-
ňovú (Sorbus aria), bršlena bradavičnatého (Euonymus
verrucosa). Z ruží sú zau jímavé v Zoborských vrchoch
ruža šípová (Rosa canina), zriedkavejšie ruža roľná

(Rosa ar vensis) a ruža bedrov-
níkolis tá (Rosa pimpinellif olia).

Územie Zobora bolo svojou
polohou už v praveku ideálnym
miestom ako útočište pred ne-
priateľmi. Ťažko dostupný čle-
nitý ter én vytvár al možnosť
veľmi dobrej a účinnej obrany.
Pr aveký človek v 10. - 8. sto-
ročí pred n. l. tu postavil opev-
nené sídla tzv. hradiská. Miesto
bývalého hradiska je poraste-
né lesom, no i dnes môžeme
rozpoznať miestami až 7 m vy-
soké ochranné valy, ktor é sú
zvyškom opevnenia r ozsiahle-
ho 15,5 ha hradiska.

Zastávka č. 9 na Pyramíde
(554 m n. m.) je často omy-
lom považovaná za vrchol Zo-

bora. Za jasného počasia je nádherný panoramatický
výhľad na Nitru, širšie okolie a zoborské vinohrady. Na
Pyramídu vedie sedačková lanovka, ktorú stavali v roku
1967, ale v súčasnosti je už niekoľko rokov mimo pre-
vádzky . Vrchol a blízke skalné br adlá tvoria os trohran-
né, tvrdé kremence a bridlice, kt oré sa usadili na dne
mora v triase najstaršom období dr uhohôr. Na vrchole
sa tu nachádza aj telekomunikačná veža, vedľa ktorej
stojí zvyšok jedného zo siedmich miléniových s tĺpov (z
344 žulových blokov) pos tavených pri príle žitosti tisí-
ceho výročia založenia uhorského štátu.

Ďalšia zas távka č. 10 sa nachádza na vrchole Zobor
(587 m n. m.), ktorý je po Žibrici druhým najvyšším
vrcholom Zoborských vrchov. Ak chceme absolvovať
iba základný okruh NCH, potom k zastávke č. 11 pokra-
čujeme po zelene j značke k Lyžiarskej lúke, odtiaľ k
smerovníku Tri duby, potom po z elenej značke smer
Meškov vr ch (zastávka č. 12). Na mieste t ejto zas távky
je výborný výhľad do vzdialenosti väčše j ako 100 km.

 Živočíšstvo týchto vrchov má teplomilný charakter.
Zaujímavým jarným chrobákom je vzácna májka oby-
čajná (Meloe proscarabeus), ktor á je jedovatá. Lúčnym
kvetom konkurujú pestro sf arbené motýle ako vid-
lochvos t feniklový (Papilio machaon) a ovocný (Iphicli-
des podalirius), ktor é patria medzi naše najväčšie den-
né motýle. Ďalej môžeme vidieť pestroňa vlkovcového
(Zerynthia polyxena ) alebo podľa špecifickej farby a
znakov pomenovaných hnedáčikov, očkáňov, ohniváči-
kov a modráčikov. Na okraji lesa môžeme pozorovať
jasoňa chochlačkového (Parnassius mnemosyne). Keď
leto vr cholí môžeme zbadať poletovať aj vzácneho as-
kalafusa škvrnitokrídleho (Libelloides macaronius) a
stepníka čer veného (Eresus niger). Nachádza sa tu aj
modlivka zelená (Mantis r eligiosa), jašterica zelená (La-
certa viridis ) a obyčajná (Lacerta agilis). Všade na lúke
skáču rôzne druhy koníkov a kobyliek, z drobných ci-
cavcov predovšetkým piskor y a množstvo rôznych dru-
hov vtákov.

Pokračujeme žltou značkou smer Liečebný ústav v
NPR Zoborská lesostep. Dnes s rozlohou 23,08 ha je
chránená najprísnejším piatym s tupňom ochrany. Niekto-
ré mies ta tohto územia sú doslova posiate chránenými

Obnovený náučný chodník
Zoborské vrchy

Náučný chodník dňa 21. októbr a 2005 slávnostne otv oril Jean Paul v an Hollebeke (generálny
riadit eľ Heineken Slovensko), Ing. Miloš Dovičovič (viceprimátor Nitry) a Ing. Radimír Siklienk a
(riadit eľ Správy CHKO P onitrie)

Torzo miléniového pomníka na Pyramíde (zas távka č. 9), bol postavený z 344 žulových blokov v roku
1896, pôvodne mal výšku 20,6 m (legionári ho v roku 1921 vyhodili do vzduchu)
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Náučné chodníky

druhmi rastlín, ako je kosatec nízky ( Iris pumila), ponik-
lec veľkokvetý (Pulsatilla grandis ) a hlaváčik jarný (Ado-
nis vernalis). Medzi najvzácnejšie ras tliny Zobor ských
vrchov patrí peniažtek slovenský (Thlaspi jankae), drob-
no, bielo kvitnúca r astlinka, ktorá sa vyskytuje iba v
Zobor ských vrchoch a v Slovenskom krase. Nikde inde
na svete ju nenájdeme, je preto endemitom. Okrem tráv -
nych biotopov sú chránené aj lesné spoločenstvá (tep-
lomilné dubiny), ktor é sú uvedené vo vyhláške o chrá-
nených rastlinách a biotopoch medzi európsky význam-
nými biot opmi. Rastie tu najteplomilnejší z našich du-
bov - dub plstnatý (Quercus pubescens). V kyslomil-
ných dubinách rastie konvalinka voňavá (Convallaria ma-
jalis ), kokorík voňavý (Polygonatum odoratum), smol-
nička obyčajná (Viscaria vulgaris) alebo mach ploník
(Polytrichum), z lišajníkov najmä dutohlávky (Cladonia),
z húb muchotrávka červená (Amanita muscaria). Do
cieľa základného okruhu trasy NCH pokračujeme po žl-
tej značke k liečebnému ústavu.

2. Vedľajšia tr asa NCH - smer Dražovce
Tu na lúkach sa vyskytujú xerotermné ras tliny. Ná-

padným jar ným druhom je nátr žník piesočný (Poten-
tilla arenaria), mliečnik chvojkový (Tithymalus cypa-
rissias) a šalvia lúčna (Salvia pratensis ). Potom nastu-
pujú letné druhy ako cesnak žltý (Allium fla vum), di-
vozel kukučkovitý (Verbascum ly chnitis), veronikovec
klasnatý (Pseudoly simachion spicatum) a liečivá rast-
lina ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum ). Z
tráv dominuje kostrava valeská (Festuca valesiaca),
kos trava tvrdá (Fes tuca pallens), ostrica nízka (Carex
humilis), mednička brvitá (Melica ciliata) a kavyľ vlás-
kovitý (Stipa capillata). Na skalnatých miestach vidieť
sukulenty rozchodník biely (Sedum album), r ozchod-
ník šesťradový (Sedum sexangulare) a skalničník srst-
natý (Jovibarba hirta), ľudovo nazývaný skalná ruža.

Zoborská krajina pôvodne nepoznala borovice, až
koncom 19. stor očia sa začalo s ich umelou výsadbou
na odlesnených miestach. Introdukovaná borovica čier-
na (Pinus nigra) a v menšej miere borovica lesná (Pi-
nus sylvestris ) dobre znášajú menej výživné a suchšie
pôdy. Slnkom zaliate južné svahy Zoborských vrchov
boli v minulos ti odlesnené a vysadené vinohradmi.
Dnes je územie využí vané ako záhradkárska, ale aj
vinohradnícka oblasť.

Poslednou zastávkou (č. 18) tejto trasy NCH je na
návrší čnejúcom sa ďaleko do rovín kedysi zaplavova-
ného územia rieky Nitry, Kos tol sv. Michala Ar chanje-
la postavený z lomového kameňa. Návršie, na ktorom
stojí táto starobylá románska stavba, končí v opus te-

nom kameňolome, ktor ý patrí
k najstarším v okolí Nitry. Tu
sa končí v edľajšia tr asa NCH,
odkiaľ sa môžeme vr átiť k
smerovníku Bahorať a po ze-
lene j značke pokračovať do
Dražoviec. Naspäť do Nitry sa
dostaneme autobusmi mest-
skej dopravy č. 4.

3. V edľajšia trasa NCH smer
Žibrica

Východiskovým bodom je
opäť liečebný ús tav, odkiaľ vy -
razíme na Zobor (zastávka č.
10) najpr v po modrej, potom
po zelenej značke (popísané v
základnom okruhu NCH).

Na hrebeni Zobora pokraču-
júc na Ponitrianskej magis trále
po červenej značke smerom na Žibricu sú úzke pásy
lúk nazývané Kozie chrbt y tvorené menšími vrcholmi v
nadmorskej výške 535 m n. m. a 523 m n. m., ktoré sú
oddelené sedlom.

Najznámejšou jarnou kvetinou je tu chránená sne-
žienka jarná (Galanthus niv alis). V dubovohrabovom
lese r as tú chochlačky (Corydalis ), krivec žltý (Gagea
lutea ), pľúcnik lekársky (Pulmonaria officinalis ), ve-
ternica iskerníkovitá (Anemone ranunculoides), veter-
ník žltuškolis tý (Isopyrum thalictroides ), zimozeleň
menšia (Vinca minor), ohnivec šarlátový (Sarcoscypha
coccinea), ľalia zlatohlavá (Lilium martagon) a zvon-
čeky (Campanula ).

Dubovohrabové lesy medzi Zoborom a Žibricou pred-
stavujú dub zimný (Quercus petr aea), hrab obyčajný
(Carpinus be tulus), buk lesný (Fagus sylvatica), javor
mliečny (Acer plat anoides), javor poľný (Acer cam-
pes tre), javor hor ský (Acer pseudoplatanus) alebo če-
rešňa vtáčia (Cerasus avium ) a tu ras tie aj stálozelená
dr evina lianovitého vzras tu brečtan popínavý (Hedera
helix).

Atmosféru lesa bez vtákov si nedokážeme predsta-
viť. Typickým zvukom lesa je aj klopanie ďatľov (Den-
drocopus). Z ostatných vtákov je tu t esár čierny (Dry-
ocopus mar tius), brhlík lesný (Sitta europaea ), sýkor -
ka bielolíca (Parus major ), pinka lesná (Fringilla coe-
lebs ) a kolibkárik čipčavý (Phylloscopus collybita).

Trasa náučného chodníka pokraču je (pri zastávke č.
24) Prírodnou rezerváciou Žibrica (68,59 ha), ktorá má
podobný char akter ako NPR Zoborská lesostep. Je ukáž-

kou lesostepnej krajiny a tep-
lomilných listnatých lesov na
vápencovom podloží.

500 m od vrcholu Žibrice
sa nachádza veľký kameňo-
lom, v ktor om sa ťaží kvalitný
vápenec na výrobu vápna. Vy -
hlásením Žibrice za prírodnú
rezer váciu sa zabránilo úplné-
mu zničeniu toht o cenného
územia. V tesnej blízkos ti lomu
sa nachádza priepasť vyhláse-
ná v roku 1995 za prírodnú pa-
miatku. S teny priepasti sú
pokryté krasovou výzdobou
pripomínajúcou karf iol. Kolmý
vchod do priepas ti je uzavre-
tý, pretože predstavuje nebez-
pečens tvo pádu do 62 m hĺb-
ky.

Žibrica má aj svoje botanické zaujímavos ti. V je j
lesoch ras tie hrachor benátsky (Lathyrus vene tus),
ktor ý okrem Zoborských vrchov na Slovensku už inde
nerastie. Skutočnou raritou Žibrice, z ktor ých ras tie
iba niekoľko jedincov, je orchidea jazýčkovec východ-
ný (Himantoglossum caprinum ) patriaca medzi európ-
sky významné druhy. Na lesostepných lúčkach vidieť
lúčovku veľkokvetú (Orlaya grandiflor a) a divozel tma-
vočervený (Verbascum phoeniceum ).

Zmiešaný listnatý les je domovom lesných živočí-
chov. Typickým obyvateľom je náš najväčší chr obák,
európsky významný roháč obyčajný (Lucanus cervus).
K nápadným druhom patrí lajniak hladký (Geotrupes
vernalis), fúzač veľký (Cerambyx cerdo) a zlatoň oby-
čajný (Cetonia aurata). Z plazov žije na Žibrici najväč-
ší had v s trednej Európe užovka stromová (Elaphe lon-
gissima), niektoré exempláre majú aj 2 m. Z ďalších
druhov živočíchov sa tu vyskytuje plch sivý (Glis glis),
plšík lieskový (Muscardinus avellanarius), z vtákov kr-
kavec čierny (Corvus corax ), myšiak lesný (Buteo bu-
teo), jas trab lesný (Accipit er gentilis) a sokol myšiar
(Falco tinunculus). Môžeme tu stretnúť jeleňa lesného
(Cervus elaphus), sr nca lesného (Capreolus capreo-
lus ), diviaka lesného (Sus scrof a), zajaca poľného (Le-
pus europaeus) či bažanta obyčajného (Phasianus col-
chicus). Z predátorov tu ži jú líška hrdzavá (Vulpes vul-
pes), kuna skalná (Martes foina), kuna lesná (Martes
martes) a jazvec lesný (Meles meles).

Žibrica (zastávka č. 26) je najvyšší vrch Zobor ských
vr chov s nadmorskou výškou 617 m n. m. V zalesne-
nej vrcholovej časti môžeme ešte aj dnes rozpoznať
zvyšky opevneného sídliska obývaného ľudom lužic-
kej kultúr y z neskorej doby bronzovej až staršej doby
železnej (10. - 6.stor . p. n. l.).

Ak sa vrátime po červenej značke k smerovníku
Sedlo pod Žibricou a odtiaľ pokr ačujeme po modrej
značke smer Štitáre, dos taneme sa k poslednej za-
stávke NCH Zoborské vrchy č. 27. Hneď v okolí za-
stávky je niekoľko z emných hniezd mravenísk. Mrav-
ce sú pre lesný ekosystém veľmi dôle žité, pretože pre-
kyprujú pôdu, podieľajú sa na kolobehu živín, sú pre-
dátormi pre mnohé druhy hmyzu a pavúky, z ohrávajú
aj významnú úlohu malých lesných sanitár ov. Na t om-
to mieste sa končí táto vedľajšia trasa NCH. Po modrej
značke sa dostaneme do obce Štitár (ale medzitým
môžeme odbočiť na smerovníku Pri Gáborke k prame-
ňu pitne j vody nazvanom Gáborka). Zo Štitár pravidel-
ne pr emáva do Nitry autobus mestskej dopravy č. 27.

Ing. Peter P ata y
Foto: autor

Kvetena Zoborskej lesos tepi je najzaujímavejšia na jar, keď niekt oré miesta sú doslova posiate
chránenými dr uhmi, akým je napr. hlaváčik jarný (Adonis vernalis)

Zoborské vrchy sú častým miestom š tudentských exkurzií
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Výročia

V tomto r oku si niekoľkými podujatiami pripomína-
me desiate výr očie zapísania jaskýň Slovenského kra-
su a Aggtelekského kr asu 5. decembra 1995 v Ber líne
do Zoznamu svetového prírodného a kultúrneho de-
dičstva, a to na základe spoločného slovensko-maďar-
ského nominačného projektu, ktor ý iniciovala Sloven-
ská r epublika. V roku 2000 bol v aus trálskom Cairns
tento zápis rozšír ený o Dobšinskú ľadovú jaskyňu vrá-
tane S tratenskej jaskyne a Psích dier vo vrchu Duča
v NP Slovenský r aj.

Hlavný dôvod vysokého medzinárodného uznania
hodnôt týchto jaskýň bola ich mimoriadna genetická
a tvarová rozmanitosť, rôznorodosť výzdoby, vysoká
hustot a krasových javov, ako aj výskyt vzácnych pod-
zemných živočíchov a ar cheologických nálezov.

Z početných jaskýň Slovenského krasu svojimi prí-
rodnými a kultúrnymi hodnotami vysoko vyniká nie-
koľko, ktoré boli Minister stvom životného pros tredia
SR vyhlásené za národné prír odné pamiatky: Domica,
Ochtinská aragonitová jaskyňa, Dobšinská ľadová jas-
kyňa, Gombasecká jaskyňa, Jasovská jaskyňa, Krás-
nohorská jaskyňa, Silická ľadnica alebo ďalšie, verej-
nosti nesprístupnené jaskyne, ako Hrušovská jasky-
ňa, Drieňovská jaskyňa, Skalistý potok alebo priepas-
ti - Diviačia, Kunia, Obrovská, Zvonivá jama a Snežná
diera.

Nie náhodou sa konali pripomienkové slávnosti sve-
tového dedičstva v Domici. Táto jaskyňa vyniká výni-
močne hodnotnou kvapľovou výzdobou, vzácnymi tvar-
mi sintrových foriem, ale pochádza z nej aj doposiaľ
najbohatší nálezový materiál bukovohor skej kultúry ne-
olitu na Slovensku. Je zároveň aj významným zimo-
viskom chránených netopierov a lokalitou podzemnej
mokrade so vzácnymi vodnými bezstavovcami, a preto
je zapísaná aj do zoznamu Ramsar ských lokalít.

Práve tieto hodnoty sú pr ezentované v novozriade-
nom náučnom centre, ktoré slávnostne otvorili 25. ok-
tóbra 2005, za účasti ministrov životného pros tredia
Slovenskej republiky a Maďar skej republiky, ako aj de-
legácie z Ministerstva životného prostredia Českej re-
publiky.

Náučné centr um sa skladá z týchto čas tí:
• environmentálna výstava, ktor á na 12 náučných

paneloch a v 8 vitrínach s trojrozmernými ukážkami
preds tavuje najvýznamne jšie kr asové javy Slovenské-

10. výročie zapísania jaskýň Slovenského
a Aggtelekského krasu do Zoznamu svetového prírodného

a kultúrneho dedičstva

Ministri životného prostredia pred vstupom do jaskyne

Vynovený vonkajší ar eál a vstup na náučný chodník

ho krasu a hodnot y Domice. Súčasťou výstavy sú aj 4
dotykové monitor y, v ktor ých návštevníci môžu vidieť
krátke náučné f ilmy o vzniku vápencov, jaskýň, jas-
kynných živočíchov, o spôsobe života pr avekých oby-
vat eľo v Domice, o histórii ob javu t ejt o jaskyne
a o metódach ochrany Domice,

• pr emietacia miestnosť s veľkoplošným premieta-
ním, ktorá je upr avená v š týle jaskynného pries toru
s možnosťou pr emietania ďalších f ilmov s temati-
kou ochr any krasu a jaskýň,

• vonkajší oddychový ar eál s esteticky vhodnou ar-
chitektonickou úpravou, kde sa návštevníci môžu oboz-
námiť so základnými horninovými typmi Slovenského
krasu. Súčasťou tohto areálu je aj základný kameň Ná-
rodného parku Slovenský kras,

• obnovený náučný chodník okolia jaskyne Domi-
ca, ktor ý vedie národnou prírodnou rezer váciou Domic-
ké škrapy a oboznámi návštevníkov s geologickým a
geomorfologickým vývojom územia, krasovými javmi,
živočíšstvom a ras tlinstvom t ejto časti Slovenského
krasu.

• archeologická prezentácia v podzemných priesto-
roch jaskyne Domica, kt orá pozos táva z ukážkovej ar-
cheologickej sondy so svetelnou produkciou prejavu
pravekého človeka, ako aj z trojr ozmernej imitácie pra-
vekého človeka s ohniskom, tkáčskym stavom a pecou
na pálenie keramických nádob.

Súčasťou podu jatia bola aj slávnostná prezentácia
novej obrazovej knižnej publikácie Čarovný svet jas-
kýň, ktor ú vydala Správa slovenských jaskýň.

Realizáciu náučného centra zabezpečila Správa slo-
venských jaskýň v Lip tovskom Mikuláši za finančnej
podpory Európskej únie a Minister stva životného
pros tredia SR, náučný chodník pripravili pracovníci
Správy Národného parku Slovenský kras v Brzotíne.

(Zdroj: Správa slovens kých jaskýň)
fot o: J. Klinda
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Súťaže

 Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP)
v Banskej Bystrici v septembri 2005 vyhlásila I. ročník súťa-
že o najlepší envir onmentálny projekt organizovaný školou.

ProEnviro je súťaž o najlepší návrh environmentálneho pro-
jektu, ktorý ešte nebol realizovaný a ocenený v iných podob-
ných súťažiach. Cieľom je propagácia a podpora projektov škôl
smerom k trvalo udržateľnému rozvoju. Zvýšiť záujem žiakov
a pedagógov o svoju školu a jej životné prostredie, rozvíjať
spoluprácu a aktívnu účasť na riešení problémov miestnej
komunity a regiónu.

Do súťaže sa mohli prihlásiť kolektívy zložené zo žiakov
a pedagógov, prípadne nepedagogických pracovníkov škôl
v troch súťažných kategóriách: mater ské š koly, základné školy
a stredné školy. Termín uzávierky súťaže bol 31. október 2005.

Po uzavretí súťaže zasadla odborná porota, ktor á
v každej súťažnej kategórii vybrala jednu školu, umiestne-
nú na pr vom mieste, ktorá získala finančnú podporu na
realizáciu predloženého projektu vo výške 50 000 sloven-
ských kor ún. Spolu to predstavuje 150 000 slovenských
korún, ktoré sa rozdelili medzi 3 školy. V každej súťažnej
kategórii ďalej 3 kolektívy (spolu 9 kolektívov) na pr vých
mies tach získali hodnotné knižné publikácie vhodné pre
vyučovací proces. Do súťaže sa zapojili kolektívy z 80 ma-
terských škôl, 93 základných škôl a 46 stredných škôl.

V kategórii mater ské školy sa na prvých troch miestach
umiestnili pr ojekty týchto škôl:

1. Environmentálna náučná lokalita Jazierko (Mater-
ská škola, Bitúnkova 6, Nové Zámky),

2. Malý ochranárik  (Materská škola, Tatranská ul. č. 2,
Stará Ľubovňa)

3. Zelená pre maličkých (Materská škola, Prachatická
ul. č. 2421/45, Zvolen)

V kategórii základné školy sa na pr vých troch miestach
umiestnili pr ojekty týchto škôl:

1. Záchrana lesných studničiek a obnova Partizánske-
ho lesa na Vtáčniku (Základná škola, Župkov č. 18, Horné
Hámre)

2. Detský zelený chodníček (Základná škola, Školská
ul. 53, Handlová)

3. Ekologické vodíkové vykurovanie (ZŠ s MŠ Ondreja
Št efku, Štefánikova ul. 432, Varín)

V kategórii stredné školy sa na pr vých troch miestach
umiestnili pr ojekty týchto škôl:

1. Krídla nad mestom (Súkromná stredná umelecká ško-
la, Palackého ul. 14, Košice)

2. Radosť zo života (Združená stredná škola služieb,
Jabloňová ul. 1351, Zvolen)

3. Ekostyrén (Združená str edná škola chemická. Rasti-
slavova ul. 332, Nováky)

Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo 7. decem-
br a 2005 v  Slovenskej agentúre životného pros tredia
v Banskej Bystrici. Okrem Materskej školy zo Starej Ľu-
bovne sa na ňom zúčastnili vše tky ocenené školy. Symbo-
lickú poukážku na 50 000 slovenských korún, diplomy,
knižný A tlas krajiny, sady hodnotných knižiek
a vyučovacích pomôcok odovzdali zástupcom škôl námest-

Zelená vlajka zaviala v stredu 16. novembra 2005
na Združenej s trednej š kole, Demänovská ces ta, v Lip-
tovskom Mikuláši, po krátkej slávnostnej prezentácii
ocenenia Zelená škola za účasti študentov, pedagógov
i hosťa - poslanca VÚC a člena r ady školy Dušana Ma-
tejku. Toto ocenenie, spolu s certifikátom Zelená škola,

I. ročník ProEnviro 2005
oceňoval najlepších

ník generálneho riaditeľa SAŽP a zár oveň odborný garant
súťaže RNDr. Jozef Dupej, zástupkyňa riaditeľky Centra
environmentálnej výchovy a propagácie SAŽP Ing. Dag-
mar Rajčanová a predseda odbornej poroty, ktorá posu-
dzovala prihlásené projekty, RNDr. Ľuboš Čillag.

Na slávnostnom vyhlásení výsledkov sa zišli kolektívy
zlo žené zo žiakov, študentov, učiteľov aj r odičov. A práve
toto zloženie poukázalo na hlavnú myšlienku súťaže, a to:
že príroda a naše životné prostredie patrí vše tkým, malým
aj v eľkým, žiakom aj učiteľom, že jednotlivec možno nedo-
káže zázraky, ale skupina zapálených ľudí áno. Veríme, že
práve ocenené kolektívy budú toho dôkazom a že takto o
rok budeme môcť predstaviť výsledky ich úspešných pro-
jektov.

Jana Šimonovičová
CEVAP SAŽP - Banská By strica

foto: Stanislav Hupian

bolo ZSŠ slávnostne udelené 3. novembra 2005
v Bratislave v Pálfyho paláci.

Projekt Zelených škôl (Eco-Schools (http://www.eco-
schools.or g, http://www.zelenaskola.sk), iniciovala v roku
1994 Federácia pre environmentálnu  výchovu – Fee (Fo-
undation f or Environmental Education), kt orá nateraz za-

str ešuje 28 kr ajín Európy, JAR,
Maroko, Kanadu, Chile ai. a od ok-
tóbra minulého roku aj Slovensko.
Do projektu je v r ámci týchto kra-
jín zapojených okolo 12 000 škôl,
pričom zelenú vlajku získ a
v priemere len 10 % z nich.

Úlohu národného koordináto-
ra na Slovensku plní Centrum
envir onmentálnych aktivít z
Trenčína a úlohu regionálneho
koordinátora pre podtatranskú
oblasť Občianske združenie TAT-
RY v osobe Mgr. Rudolf a  Padu.

V minulom školskom r oku pr ebiehal na Slovensku
pilotný ročník cer tifikácie základných a s tredných škôl,
do kt orého bolo zapojených  48  škôl.  Zelenú vlajku
získalo 39 a medzi nimi aj ZSŠ z Liptovského Mikulá-
ša. Tento úspech je pre nás o to významnejší, že sme
jedinou ocenenou školu v okrese Liptovský Mikuláš
a patríme medzi iba 5 cer tifik ovaných škôl v celej pod-
tatranskej oblasti.

Zelené školy  sú zamerané na nepretržité neformálne
zlepšovanie environmentálneho povedomia, na ekologi-
záciu hospodárenia školy, realizáciu malých projektov
a v neposlednom r ade na akčné reagovanie na aktuál-
ne medzinárodné výzvy, procesy a problémy, týkajúce
sa ochr any a tvo rby životného pr ostredia. Účasť
v cer tifikácii t aktiež umožňuje žiakom, učiteľom a vede-
niu školy naučiť sa projektovo myslieť, čo je začiatkom
21. s toročia viac ako nevyhnutné.

RNDr. Jana Júdo vá, PhD.
koordinátorka „Zelenej školy”

,,Zelená vlajka” na Liptove

A tu ich máme - spokojných víťazov I. ročníka ProEnviro (Základná škola Župkov, Stredná súkromná umelecká škola Košice a Mat erská škola
Nové Zámky)
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Environmentálna výchova

Výchova cez projekt predstavu je modernú formu en-
vironmentálnej výchovy úspešne aplikovanú vo via-
cerých krajinách západnej Európy. Je založená na rie-
šení spoločného projektu sústredeného na určitý prob-
lém. Ťažisko výchovy cez projekt v environmentálnej
oblasti spočíva v aktivizácii a zapojení r ôznych cieľových
skupín do programu s taros tlivosti o životné pr ostredie
formou participácie na spoločnom projekte. Základom
úspešnej aplikácie bolo vytvorenie vhodného riešiteľ-
ského kolektívu. Riešiteľský kolektív pr edstavoval s kĺ-
benie viacerých vedeckých, odborných, pedagogických
a záujmových organizácií, čo vytvorilo predpoklady na
úspešné zvládnutie riešenia daného projektu.

Pr ojekt bol sústredený na vybudovanie Environmen-
tálneho prírodného laboratória, na realizácii ktorého sa
aktívne podieľali nielen jednotlivé cieľové skupiny, ale
aj miestne obyvateľstvo. Environmentálne prír odné la-
boratórium pr edstavu je príklad zaujímavého a vhodného
podania informácií o prírodných a kultúrnohistorických
danostiach územia formou pôsobivého monitor ovacie-
ho a informačného systému. Jeho význam spočíva:

• v  hodnotení vlastností jednotlivých krajinotvorných
zložiek , v sledovaní javov a procesov prebiehajúcich
v krajine, či už prírodných alebo aj kultúrnohistorických
a antropogénnych,

• v získavaní, resp. v opakovaní si nielen ekologic-
kých a environmentálnych poznatkov, ale aj poznatkov
z ostatných predmetov - geografických, geologických,
botanických, zoologických,

• v možnosti konfrontácie získaných vedomos tí
o krajine, aktivitách človeka a pod. so skutočnosťou,

• v aktivizácii žiakov, obyvateľov v oblasti ochrany
a tvorby životného pros tredia - podnietenie záujmu
o starostlivosť o životné prostredie,

• v podnietení tvorivos ti, súťaživos ti a konkurencie
v rozvoji tímovej spolupráce,

• v získavaní zručností a v oboznámení sa s novými
technikami, v možnosti samos tatne j práce žiakov – na-
stolenie modelových situácií, zadanie problémových
úloh, ich riešenie rôznymi metódami – kvízy , súťaže,
hádanky, ekologické hry a pod.

En vironmentálne prírodné laboratórium v obci Suchá nad
Parnou pozos táva z nasledovných tr och základných čas-
tí:

• Ekocentrum – predstavuje úvodné stanovište pre
vstup na náučný chodník. Má char akter výchovno-vzde-
lávacieho a poradenského centra v environmentálnej
oblasti. Jeho hlavnou náplňou je poskytovať širokej ve-
rejnos ti informácie a konzultácie v oblas ti ochrany
a tvorby životného pros tredia. Je sústredené na priblí-
ženie a poznávanie krajiny, resp. územia ako celku. 0pi-
suje a ilustruje vlastnos ti jednotlivých krajinotvorných
zložiek . Ako stála expozícia je tu komplex kartografic-
kých výstupov – panelov, ktoré pútavou, názornou for-
mou prezentujú vlastnos ti jednotlivých zdrojov územia.
V Ekocentre je zároveň k dispozícii informačný systém
a doteraz spracované štúdie a dokumentácie o území.
Súčasťou Ekocentra je aj fotodokumentácia znázorňu-
júca kr ajinno-ekologické dominanty územia, ako
aj negatívne faktor y ohrozujúce životné prostr edie obce.
Predstavu je súbor environmentálnych f otografií, ktoré
prezentujú nielen vnímanie krajiny záujmového územia
odborníkmi, ale aj miestnym obyvateľstvom. Vo fotodo-
kumentácii sú fotografie, ktoré boli r ealizované formou
súťaže Suchovská ekofotografia. Súčasťou Ekocentra
je aj výstavka de tských prác - kresby a ekoplagáty za-

chytávajúce vnímanie životného prostredia deťmi
a mládežou.

• Ekolaboratórium  - má charakter náučnej plochy
zameranej na demonštráciu a sledovanie vybraných prí-
rodných javov a procesov. Umožňuje štúdium vegetá-
cie vo vzťahu k stanovištným podmienkam územia, ako
aj monitoring kvalit y jednotlivých zložiek životného
prostredia. Ekolaboratórium pozostáva z dvoch základ-
ných častí:

- z abiotickej - tvor enej súborom prís trojov na sledo-
vanie a hodnotenie základných vlastností zložiek život-
ného pros tredia – klimatické ukazovatele, hydrologic-
ké, pôdne procesy a pod. Základom abiotickej časti je
klimatická stanica so súborom prís trojov zameraných
na sledovanie zákonitostí počasia a klímy v území. Špe-
ciálne pomôcky abiotickej časti Ekolaboratória tvoria dve
kufríkové sady na meranie znečisťujúcich prvkov vo vode
a pôde, ktoré sú umiestnené v špecializovane j učebni
v interiéri školy: Aquamerck je kompletné laboratórium
na analýzu vody a Agroquant je pôdne laboratórium
komplexne vybavené na stanovenie obsahu dusičnanov,
dusitanov, amoniaku a hodnôt pH v pôde,  komposte,
hnojovici a ostatných priemyselných hnojivách.

- z biotickej, ktorá má charakter bot anickej záhrady
a je prezentovaná súborom s tanovištne vhodných dre-
vín s ilustráciou ich hlavných charakteris tických čŕt, ale
aj súborom intr odukovaných dr uhov ako príklad nega-
tívneho zásahu človeka do prírodne j krajiny. Súčasťou
je aj prezentácia vybraných druhov ornitofauny viaza-
nej na biotopy záujmového územia. Žiaci sa tu môžu
učiť spoznávať rastlin y a živočíchy typické pre danú
oblasť.

Osobitnú súčasť Ekolaboratória pr edstavujú modely
na ilustráciu prírodných javov a procesov, ktoré sú pre-
dovšetkým viazané na abiotické a biotické podmienky
územia:

- erózny model – cieľom modelu je indikovať eróziu

pôdy podmienenú zrážkovou vodou. Model môže slúžiť
na sledovanie reálneho účinku zr ážok na modelovú plo-
chu, ale aj na možnú simuláciu erózie pôdy.

- modelovanie a monitoring rozkladu biomasy - cie-
ľom modelu je poukázať na proces premeny organickej
hmoty z rastlinných zvyškov, kt orý predstavuje počia-
tok cyklu živín v prírode. Model je založený na pozoro-
vaní rozkladu stromovej biomasy počas vegetačnej se-
zóny.

• Náučný chodník preds tavuje výchovno-vzdeláva-
ciu trasu vedenú prír odne a kultúrne zaujímavými loka-
litami obce s cieľom vizuálnou formou priblížiť verejnos-
ti najvýznamnejšie krajinno-ekologické prvky územia.
Jednotlivé stanovištia prezentujú prírodné danosti úze-
mia (unikátnosť flóry a f auny vo vzťahu k ich pros tre-
diu), kultúr nohistorické danosti (f o rmy osídlenia
a sociálno-ekonomického rozvoja a pod.). Upozorňujú aj
na negatívne zásahy a vplyvy človeka na krajinu a jej
jednotlivé krajinotvorné zložky (napr. regulácia tokov,
vplyvy veľkoplošného intenzívneho poľnohospodárstva,
vplyvy rekreácie a pod.). Náučný chodník pozostáva z 11
základných zastávok, ktoré sú špecificky tematicky
zamerané a sú lokalizované v intraviláne a extr aviláne
obce. Výtvarné stvárnenie informačných panelov môže,
okrem edukačnej činnosti, evokovať aj es tetické cítenie
návštevníka. Náučný chodník v obci Suchá nad Parnou,
na rozdiel od väčšiny náučných chodníkov na Sloven-
sku, nie je lokaliz ovaný v žiadnom chránenom území,
ale je umiestnený priamo v poľnohospodársky intenzív-
ne využívanej krajine. Jeho cieľom je priblížiť zaujíma-
vos ti kultúrne j poľnohospodárskej krajiny – najmä tvor-
bu funkčných ekologických sietí. Z hľadiska náročnosti
možno chodník považovať za nenáročný. Trasa je okruž-
ná, uzavretá s východiskovým bodom pr ed obecným
úradom na námestí obce. Celková dĺžka trasy je cca 4 –
5 km. Doba prechádzky je rôzna, závisí od vekovej ka-
tegórie návštevníkov a od f ormy štúdia na jednotlivých

Výchova cez projekt

Minister životného prostredia SR L. Miklós prestrihol symbolickú pás ku na slávnostnom o tvor ení Environmentálneho prír odného laboratória
v Suchej nad Parnou
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stanovištiach. Z hľadiska tematického ide o typ poly-
funkčného náučného chodníka pr ezentujúceho nielen
prír odné, ale aj kultúrnohistorické hodnoty obce.

Základné cieľové skupiny, ktoré sa podieľali na rea-
lizácii projektu boli:

a) Odborníci z oblasti životného pros tredia (pr acov-
níci ÚKE SAV, Distelverein Deutsch Wagram), ktorí uro-
bili k omplexné krajinno-ekologické mapovanie územia
a na základe t oho vypracovali odborný scenár Environ-
mentálneho prírodného laboratória.

Prínosom bol priamy kontakt odborníko v
s verejnosťou, korekcia ich rozhodnutí na základe po-
žiadaviek a špecif ík mies tneho obyvat eľstva, ako
aj zapojenie miestneho obyvateľstva do rozhodovacie-
ho procesu starostlivos ti o životné prostredie.

b) Pedagogickí pr acovníci, odborníci a aktivisti
z oblasti živ otného pros tredia, ktorí realizovali Ekolabo-
ratórium a tiež aplikovali nový systém environmentál-
ne j výchovy a vzdelávania.

Prínosom pre túto skupinu je obohatenie vyučova-
cieho procesu o nové formy výchovy a vzdelávania –
vzdelávanie a výchova priamo v prírode, zís kanie me-
dzinárodných skúseností, celkové obohatenie a skvalit-
nenie vyučovacieho procesu, ako aj vytvorenie nových
didaktických pomôcok.

c) Predstavitelia samosprávy, záujmových organizá-
cií, ktorí realizovali a následne budú prevádzkovať jed-
notlivé zariadenia environmentálnej výchovy, a to obec-
ný úrad - Ekocentrum a Poľovné združenie Zelený háj -
náučný chodník .

Prínosom pre túto cieľovú skupinu bolo vytvorenie
par tnerstiev v rámci odborných organizácií a organizácií
pôsobiacich v oblasti výchovy a vzdelávania. Za prínos
možno tie ž považovať vytvorenie informačného systé-

mu o území, vypracovanie en-
vironmentálneho manažmentu
územia, čo skvalitní a zjedno-
duší rozhodovacie procesy.

d) Žiaci základnej a materskej
školy sú základnou modelovou
skupinou na overenie netr adič-
ných foriem environmentálnej
výchovy.

Prínosom pre túto skupinu
je, okrem zatraktívnenia envi-
ronmentálnej výchovy, aj prí-
spevok k celkovému rozvoju
osobnosti – zvýšenie environ-
mentálneho vedomia, formova-
nie zručností, rozvoj tímovej
spolupráce, rozvoj vnemových
techník a pod. Z hľadiska efek-
tí vnosti f ormovania envir on-
mentálneho vedomia začíname
s výchovou v detskom veku
a následne ju budeme rozvíjať
a zdokonaľovať na vyšších stup-
ňoch štúdia. Jedno tlivé vývojo-
vé etapy nemožno zanedbať.
Pre deti sa vytvoril pries tor
a možnosti, aby sa o životnom
prostr edí nedozvedali len
z učebníc, ale aby si mohli
v pr axi vyskúšať svoje t eoretic-
ké vedomos ti. Tým sa celá
problematika životného prostre-
dia môže dos tať hlbšie.

e) Ostatní obyvatelia obce (nepriami účastníci) – boli
zapojení do projektu nepr estaj-
ným informovaním cez žiakov,
miestne médiá, ba dokonca sa
mnohí z nich aktí vne zapojili do
spolupr áce. Viacerí z nich sa za-
pojili do súťaže o Suchovskú
ekofotografiu a ekoplagát.

Pre širokú verejnosť je príno-
som náučný chodník a Eko-
centrum, ktoré sú vhodnými ná-
strojmi pre poznávanie svoje j
krajiny ako celku – v histo-
rických, environmentáln ych
a sociálno-ekonomických súvis-
lostiach. To sa v konečnom dô-
sledku preja ví na formovaní en-
vironmentálneho vedomia. Skú-
senosti z pr ojektu sú zhrnuté
v manuáli, ktor ý predkladá kon-
krétnu ukážku tvorby Environ-
mentálneho prírodného labor a-
tória v obci Suchá nad Parnou.
Súčasťou manuálu je aj prezen-
tácia pracovných lis tov, ktor é
môžu byť využité v rámci envi-
ronmentálne j výchovy . Sú kon-
cipované tak, aby využívali in-
formácie zís kané pri návšteve
jednotlivých súčasti tohto labo-
ratória. Z hľadiska odbornosti sú
pracovné listy sústredené na po-
chopenie základných environ-
mentálnych pojmov, na pozná-
vanie podmienok a problémov
bezpros tredného životného

prostredia. Pracovné listy preds tavujú vhodný nástroj
na doplnkovú fo rmu envir onmentálnej výchovy.
V úlohách a zadaniach sa využívajú rôzne techniky, na-
príklad doplňovačky, tajničky, roháčik, hádanky, osem-
smerovky, číselné hlavolamy, kreslenie a pod. Úlohy
v pr acovných listoch tematicky nadväzujú na zastávky
náučného chodníka a na informácie z panelov Ekocen-
tra a Ekolaboratória.

Tento projekt je pilotným projekt om v oblasti r ozvo-
ja netradičných foriem environmentálnej výchovy. Skú-
senos ti s výchovou formou projektu, ako aj metódou
výchovy priamo v prírode, môžu byť vhodnou inšpir á-
ciou na rozvoj a aplikáciu podobných metód i v ostat-
ných školách.

Environmentálne prírodné laboratórium je vhodnou
didaktickou pomôckou na výučbu prírodovedne orien-
tovaných predmetov priamo v prírode. Môže slúžiť na
environmentálnu výchovu nielen v rámci uvedenej ško-
ly, ale môže byť vhodným priestor om aj na realizáciu
nef o rmálnej environmentálne j výchovy pr e školy
a obyvateľov blízkeho okolia. Environmentálnu výcho-
vu môžu návštevníci realizovať aj formou exkur zií a škol-
ských výletov. Pevne veríme, že pr ezentovaný projekt
bude vhodnou inšpiráciou nielen pre pedagogických pra-
covníkov, ale aj pre manažérov obcí a všetkých tých,
ktor ým nie je ľahostajný osud životného pros tredia.

Predkladaný príspevok je výsledkom riešenia pro-
jektu CBC PHARE – Spoločný fond malých projektov
SR – AT 2002/000 – 642.03 - 0013 Učíme sa navzá-
jom. Tento dokument bol vytvorený s finančnou pomo-
cou Európskej únie. Názory v ňom vyjadrené sú výluč-
ne názormi riešiteľov projektu a nevyjadrujú žiadnym
spôsobom oficiálny názor Európskej únie.

Zita Izako vičová
Ús tav krajinnej ekológie SAV
Ilustračné foto: J. Lichý
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Väčšina chovateľov týchto hebkých a elegantných
živočíchov asi v t ejt o chvíli začudovane zdvihne obo-
čie a v duchu si odpovie: samozr ejme, ž e vie, veď
vždy ma nadšene víta po príchode domov a vždy vie,
ako mi jemne a ohľaduplne prejaviť svoju náklonnosť.
Väčšina f ilozofov však bude namietať, že vonkajšie
spr ávanie zvierat nie je spoľahlivým indikátor om ne-
pochybnej exis tencie vedomia. Každopádne je jas-
né, že oveľa ľahšie a rýchle jšie prisúdime vedomie
niektorému z našich domácich miláčikov, ako zúfalo
bučiacej krave, ktor ú práve zaživa por cujú na niekt o-
rom z amerických bitúnkov (Scully, 2002).

Teraz už naša úvodná otázka dostáva jednoznač-
ný osobný a politický rozmer. Napriek mnohým ča-
rokr ásnym básňam o živej prírode a je j vznešených
obyvat eľoch, tisíckam kníh a filmov o ochrane divo-
činy a pod. t otiž nikto z nás nemôže veľa zmeniť na
tom, že len my, ľudia, sa nachádzame na vrchole
potravného reť azca alebo pyr amídy, ž e sme to my,
kto zámerne vyselektoval celé armády na mäso bo-
hatých a poslušných živočíchov, ktor é postupne tuč-
nejú v našich veľkochovoch a na našich čoraz viac
mechanizovaných a odľudštených poľnohospodár-
skych farmách, aby ich mohol v príhodnej chvíli pre-
meniť na chutný rezeň, steak, tlačenku, klobásu ale-
bo bif tek.

Pre toht o krutého lovca a zabi jaka, kt or ý sa skr ý-
va v každom z nás, je pochopit eľne prijateľnejšie za-
tajovať uvedené skutočnosti a myslieť si, že zvier atá
sú len bezvedomé automaty ovládané vrodenými in-
štinktmi a niekoľkými podmienenými r efle xmi, ako
čestne pripustiť, že mnohé z nich dokážu vyriešiť zlo-
žité experimentálne úlohy, zámerne použí vať symbo-
lickú komunikáciu či orientovať sa s pomocou dlho-
dobej a krátkodobe j pamäte v sple ti časových
a priestor ových súvislostí. Dr žit eľ Nobelovej ceny za
literatúru Elias Canetti vo svoje j známej eseji Masa a
moc (1960, 1994) konštatoval, že naše nie celkom
čisté svedomie v tejto veci sa pr ejavuje aj počas oby-
čajného vyprázdňovania, ktor é sa väčšinou odohrá-
va v skryt osti a v akomsi zvláš tnom utajení.

Sme si teda dobre vedomí svojej viny, spočívajúcej
hlavne v t om, že sús tavne, masovo a bez väčšieho vá-
hania nielen vraždíme, ale v početných laboratórnych
experimentoch aj opakovane mučíme a cielene poško-
dzujeme svojich zvieracích ,,príbuzných”, o čom na-
pokon svedčí aj skut očnosť, že laboratór ni pracovníci
popri tom, že takto zaobchádzajú s pokusnými zviera-
tami, zároveň si spomedzi nich vyberajú vyvolených
maskotov alebo miláčikov, na ktor ých si akoby kom-
penzujú svoju vinu (Serpell, 1999). V tejto súvislosti
sa vynárajú dve základné otázky. Po pr vé, nie je naše
pokrytectvo podmienené aj tým, že si v duchu uvedo-
mujeme, aké sú nám zvieratá blízke, ako ďaleko sa
spolu s nami dosta l i  vo vývojovom procese?
A po druhé, jes tvuje nejaký f aktor, nejaká málo uve-
domovaná či nedostatočne reflektovaná skutočnosť,
ktor á by nejako ospr avedlňovala naše bezohľadné
počínanie?

Najpr v sa pokúsime odpovedať na prvú otázku,
čiže rozhodnúť, či zvieratá disponujú komplexným
a bohato štruktúrovaným vedomím alebo nie. Zdá sa,
že s be žnou definícou vedomia ako najvyššej funk-

cie mozgu sa v tomto prí-
pade ďaleko nedos tane-
me. Užitočne jšie je rozlišo-
vať medzi perceptuáln ym
a ref lex ívnym vedomím.
Kým v pr vom prípade si
daný živočích uvedomuje
svo j  momentálny  sta v
a komplexne vníma svoje
okolie, v druhom si je už
vedomý toho, že si svo j
stav uvedomu je, čiže uve-
domuje si svo je vedomie.
Väčšina bádat eľov sa do-
mnieva, ž e ref lexí vne ve-
domie majú len ľudské by-
tos ti, zatiaľ čo zvier atám
sú dostupné len nižšie for -
my alebo stupne percep-
tuálneho vedomia, resp.
uvedomovania.

Pepperbergová a  Lynn
(2000) napríklad na zákla-
de experimentov s viacerými
druhmi živočíchov rozlišu jú
medzi piatimi stupňami ich
uvedomovania (angl. awar-
eness). Na prvom stupni sa
podľa nich nachádzajú holu-
by, ktoré boli v experiment e
schopné uvedomiť si jedno
jednoduché pravidlo a s jeho
pomocou si všimnúť určitý
predmet a vyhnúť sa mu. Na
druhom zas živočíchy, kto-
ré sú schopné nielen rozlišo-
vať medzi predmetmi podľa
určitého pravidla, ale aj vyu-
žívať toto pr avidlo v rôznych
experimentálnych situáci-
ách, t. j. „prenášať ho” z jedného kontextu do druhého.
Na treťom stupni už sledujeme živočíchy, ktor é dokážu
prepájať dve pravidlá, dva nezávislé súbory informácií pri
zháňaní potravy v širokom okolí a majú t eda vo svojom
mozgu určitú predstavu o minulej potrave (jej tvare, farbe
a pod.).

Na štvr tom stupni uvedomovania sa nachádzajú via-
ceré vtáky, kt oré si dokážu dlhší čas vo svojej pamäti
udržať rôznorodé r eprezentácie vonkajších predmetov
alebo procesov, napríklad rozoznať, kt orý zo susedných
vtákov práve spieva, kt orý nápev si vybral zo svojho
repertoára a pod. Na piatom stupni napokon evidujeme
živočíchy, ktoré sa vyznačujú ešte dokonalejšou pamä-
ťou, pretože si pamätajú nielen to, kde našli určitú po-
travu, ale aj kedy to bolo a o aký druh potr avy konkrét-
ne išlo. Len tieto živočíchy dokázali úspešne zvládnuť
aj náročné experimenty, pri ktorých bol špecifický pred-
met skrytý v jednom z malých kontajner ov a bolo treba
určiť, v ktorom z nich sa naozaj nachádza. Podľa Pep-
perbergovej a Lynna preto disponujú perceptuálnym
vedomím, ktor é im dovoľuje sledovať pohyb objektu na
časovej osi z minulosti do budúcnosti a mať tak určitú
predstavu o časovom prúde.

Ani títo autori sa však neodvážili prisúdiť komplex-
né a bohato štruktúrované ľudské vedomie iným ži-
vočíchom. Jaak Panksepp (2001) už bol v tomto
smere o niečo odvážnejší, keď si položil celkom opráv -
nenú otázku, či takéto vedomie môžeme prisúdiť
malým deťom alebo nie. Odpovedal na ňu síce zápor-
ne, ale zároveň podotkol, že aj také to deti majú ve-
domie, ibaže nižšieho stupňa, kt oré označil ako afek-
tí vne. Podľa neho takýmto vedomím disponu jú
v rôzne j miere všetky cicavce, v dôsledku čoho môže
byť študované tak na ontogenetickej, ako aj fyloge-
netickej a naddruhovej úrovni. Pr áve afektívne vedo-
mie ako súbor základných neurochemicky generova-
ných a kontrolovaných emócií je akýmsi jadrom ľud-
ského vedomia, pr etože najplnšie a najpôvodnejšie
vy jadruje vnútor né pohnútky, motí vy i aktuálne psy-
chické stavy daného jednotliv ca (a každého cicav-
ca).

Ešte smelší boli Kristopher Chandroo, S tephanie
Yueová a Richard Moccia (2004), keď prisúdili ry-
bám (a súčasne aj všetkým stavovcom) nielen poci-
ťovanie bolesti, ale aj jednoduchú f ormu vedomia
(angl. consciousness). Najpr v spochybnili tvrdenia

Vie vaša mačička,
ako veľmi ju zbožňujete?

Ilustračné foto: Tomáš Kopečný
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tých vedcov, ktorí sa domnievajú, že len živočíchy
s neokor texom môžu mať vedomie, pričom sa odvo-
lali na štúdie dokazujúce, ž e skutočným neuronál-
nym subs trátom ľudského vedomia je skôr celý tha-
lamokor tikálny systém a nie len neokor tex. Pripome-
nuli tiež mnohé nové štúdie ľudského mozgu, nazna-
čujúce, že vedomie predstavuje skôr globálny funkč-
ný stav celého  mozgu , ako len funkciu neokor tikál-
nej aktivity samotne j. Nes totožnili sa ani s tými bá-
dat eľmi, ktorí sú pr esvedčení, že na vznik vedomia
bol potr ebný podstatný nárast neokor texu. Ako uvied-
li, odborná literatúra je plná správ o pacientoch, kt o-
rí po zr anení, resp. kvôli závažnej vývo jovej poruche
stratili veľkú časť neokor texu a napriek tomu dispo-
nu jú normálnymi poznávac ími schopnosťami
i štandardným inteligenčným kvocientom.

Nenechali sa ďalej „zastrašiť” ani pods tatne odliš-
nou štruktúrou mozgu r ýb a ľudí. Podľa nich totiž pri
por ovnaní mozgových štruktúr a funkcií vo všetkých
veľkých skupinách stavovcov vystupu je do popre-
dia značná konzervatívnosť ich vývo ja, v dôsledku
čoho môžu byť jednotliv é štrukturálne a funkčné roz-
diely medzi druhmi „opísané ako špecializované adap-
tácie v rámci konzis tentne j celkovej organizácie”
(Chandroo et al., 2004). Okr em toho je známe, ž e
zväčšenie a štruktúrne zdokonalenie predného moz-
gu (angl. for ebrain) sa v evolúcii vyskytlo nezávisle
mnohokrát v rozličných skupinách s tavovcov, vrát a -
ne r ýb a cicavcov. V mozgu rýb boli pritom objavené
analogické š truktúry ako v limbickom systéme cicav-
cov, zodpovednom za emocionálne pr ežívanie vnú-
torných a vonkajších podnetov a ich operatívne vy -
hodnocovanie. Ako na záver zdôraznili Chandroo
a kol., najnovšie štúdie spr ávania r ýb dokonca po-
tvrdili, že ich spr ávanie nie je prednos tne determino-
vané vrodenými inštinktmi, pretože proces učenia
(pomocou podmienených ref lexov a pod.) u nich pre-
bieha vo viacerých životných f ázach, v závislosti od
zmien ich životného prostredia, čo sa prejavu je
v postupnom zväčšovaní alebo zmenšovaní jednotli-
vých čas tí ich mozgu i v zmenách jeho organizácie.

Ale najďalej zo vše tkých bádateľov v tomto smere
ur čite zašla Eileen Cristová (2004), keď prisúdila ja-
zyk a spolu s ním aj jednoduché vedomie včelám, kto-
ré podľa ne j komunikujú rovnako účinne a variabilne
ako ľudia pr os tredníctvom špecifického tanca, ozna-
mujúceho zhromaždeným včelám vzdialenosť potrav-
ného zdroja, jeho dr uh a pod. Tento včelí tanečný ja-
zyk údajne preds tavuje najkomplexnejší symbolický
systém doteraz dekódovaný v ríši zvierat, pričom je
„na vyšše j úrovni ako komunikačné pr ostriedky
vše tkých vtákov a cicavcov s výnimkou človeka”
(von Frisch a Lindauer, 1956). Ďalší bádatelia však
namietli, že t akéto konštatovania sú prinajmenšom
predčasné, pretože včelí tanec je pomerne rigidný
a málo pris pôsobivý, nevykazuje žiadnu vnútr odru-
hovú variabilitu, ani výr aznejšie príznaky individuál-
neho rozhodovacieho procesu pri svojom vykonáva-
ní, nehovoriac o ďalších oveľa pravdepodobnejších
možnos tiach jeho vzniku v rámci vr odeného inštink -
tí vneho spr ávania a naučene j behaviorálne j odpove-
de na úspešné pokusy nájsť vzdialenú a r ozptýlenú
potravu.

Na druhom póle názorového spektra nachádzame
bádat eľov, ktorí sú presvedčení, že vedomím dispo-
nujú len ľudské bytosti. Jedna skupina aut orov (do
ktorej patria napríklad Thomas Suddendorf a Dan
Sperber) sa prit om domnieva,  že pr vé byt os ti
s vedomím nemuseli používať (našu) hovor enú reč,

ale vystačili aj s takými r eprezentáciami r eprezentá-
cií, čiže metareprezentáciami ob jektov a procesov,
kt o ré boli komunikované pr ostr edníctvom gies t
a mimiky. Podľa Suddendor fa tak vedomie nevzniklo
náhle spolu s rečou, ale rozvíjalo sa postupne už od
čias Homo erectus a pomáha tak vysvetliť jeho mi-
moriadny evolučný úspech, pr ejavujúci sa predo-
vše tkým v mimoriadnej časopriestorovej rozľahlosti
jeho životného areálu – veď t ento hominid obýval
Star ý svet takmer 1,5 milióna rokov a vo východnej
Ázii bol podľa všetkého vystriedaný až modernými
sapientmi. Keďže vedomie u erektov je v eľmi ťažké
dokázať, opier a sa tento novozélandský psychológ
najmä o ontogenetické súvislos ti.

Vo svoje j výnimočnej eseji Vznik metamysle  dô-
sledne r ozlišuje medzi tromi štádiami vo vývoji det-
skej mysle a následne aj tr omi základnými typmi ľud-
skej mysle vôbec. Myseľ chápe ako r eprezent ačný
systém (na zobr a zo vanie vonkajších ob jekto v
a procesov a následné vir tuálne manipulovanie
s nimi), ktor ý pozos táva z niekoľkých úr ovní. Na pr-
vej úrovni tzv. základnej mysle (angl. primary mind)
sa väčšina normálnych detí nachádza asi do 2. roku
veku, pričom disponuje základnými repr ezentáciami,
čiže jednoduchým vnímaním vonkajších dejov. V 2.
roku života však dieťa nadobúda tzv. komparatí vnu
myseľ (angl. collating mind), obsahu júcu sekundár -
ne repr ezentácie vonkajších de jov, akési združené
modely vonkajších objektov a procesov, ktor é mu
pomáhajú int erpr etovať skutky iných bytos tí vzhľa-
dom na ich túžby, zámery a pod. Na tejt o úrovni, na
kt orú sa zr ejme pr epracovali aj ľudoopi, niektor é vtá-
ky a mor ské cicavce (hlavne delfíny), už dieťa dispo-
nuje tzv. vhľadom  do vzájomných vzťahov vecí, plá-
novaním, sebaspoznávaním (podobne ako niektorí
ľudoopi v známych Gallupových experimentoch so
zr kadlami), jednoduchou empatiou i schopnosťou
uvedomiť si s tanovisko (resp. per spektívu) iných
bytostí, vie klasif ikovať symboly a môže mať aj urči-
té pr edstavy (teórie) o mysli iných ľudských bytos tí
(Perner, 1991, 1995).

K rozhodu júcemu zvratu v jeho vývoji však dochá-
dza až po utvor ení tzv. metamysle , čiže po vzniku
terciárnych reprezentácií, skutočných alebo plnohod-
no tných reprezentácií reprezentácií (me tarepr ezen-
tácií) zhr uba v štvrtom r oku jeho veku, s pomocou
ktorých už môže objavovať, porovnávať, analyzovať,
vyvodzovať, vytvár ať, repr odukovať atď. vzť ahy me-
dzi jednotlivými, ner az navzájom si protirečiacimi r e-
pr ezentáciami. Až vt edy začína odhaľovať skr yté vý-
znamy vecí, s poznávať ich t aké, aké naozaj sú, aké
boli, aké by mohli byť , mali byť a pod. A čo je ešte
dôležit ejšie, až vtedy definití vne získava schopnosť
odolávať svojim impulzí vnym reakciám a nahrádzať
ich reakciami zalo ženými na refle xí vnom úsudku ale-
bo dôvodení. V tomto čase sa tiež u neho ob javuje
sebauvedomenie, ktoré je úzko spojené so súčasne
vznikajúcou epizodickou (a autobiografickou) pamä-
ťou, vďaka ktor ej sa dieťa s táva špecifickým jedin-
com s vlastnou históriou, s vlas tným jedinečným prí-
behom, čo dovoľuje charakterizovať epizodickú pa-
mäť ako rozhodujúci diš tinktívny znak, oddeľujúci ľud-
ské bytos ti od iných živých tvorov, kt oré takouto pa-
mäťou a subjektivitou nedisponu jú.

Nemôžeme opomenúť ani početnú skupinu aut o-
rov (reprezentovanú t akými známymi osobnosťami,
ako sú Noam Chomsky, Boris Poršnev či Der ek Bic-
ker ton), kt orej členovia sú presvedčení, ž e vedomie
vzniklo až u súčasných ľudí , spolu s komplexným

zvukovým jazykom (rečou), ktor ý je podľa nich jedi-
ným vhodným substr átom na úspešné konštituova-
nie a dlhodobé f ix ovanie tak výsostne ľudského fe-
noménu, akým je vedomie. Vcelku sa ale zdá, že
v súčasnos ti je už tento názor prekonaný a do po-
pr edia sa čor az viac dostávajú hlasy tých bádat eľov,
kt orí sú presvedčení o pos tupnom vzniku a ďalšom
zdokonaľovaní vedomia v r ámci gestickej komuniká-
cie medzi er ektmi a po nich nasledujúcimi hominid-
mi. Na pr vú z našich dvoch základných otázok preto
môžeme odpovedať nasledovne – ľudia si dnes veľ-
mi dobr e uvedomujú, aké vyspelé sú v skut očnosti
„nemé” zvieratá a aká t enká je hranica, ktorá ich od-
deľuje od ľudských bytostí; inak povedané, vaša
mačička nepochybne cíti a uvedomuje si, ako ju máte
radi , dokáže sa k vám správať t ak láskavo , ako
k nikomu  inému , ale nedokáže z vás – a ani z niko-
ho iného – vytvoriť súčasť svojho osobného , autobi-
ografického príbehu, pretože celkom zjavne nedis-
ponu je sebauvedomením a epizodickou pamäťou .

Alebo ešte pr esnejšie – vaša mačička môže vní-
mať vašu lásku len percep tuálne, ale nie refle xí vne;
aj pr eto je jej vzťah k vám v podstate daný a viac-
mene j predvídateľný, čo sa určit e nedá povedať
o vašom vzťahu k nevernému manželskému partne-
rovi, skorumpovanej politickej strane či nedôver yhod-
nej vláde. Naša úvodná otázka má t eda aj svoju dr u-
hú časť , ktor á je tiež hodná disk usie. Môžeme sa to-
tiž oprávnene spýtať, či a nakoľko je hodnotná taká
láska, ktor á smeruje len k jednému zvieratku, zatiaľ
čo vše tky ostatné buď ponecháva bokom, alebo ich
priamo mení na ob jekt konzumu, zábavy či sadis tic-
kého labor atór neho výskumu. Aj ten najväčší idea-
lis ta pritom musí uznať , že konzumovanie mäsa, a s
tým spojené väznenie, týranie a zabíjanie jatočných
zvier at sa nám v dohľadnej dobe sotva podarí výraz-
nejšie obmedziť. Rovnako málo pravdepodobné je po-
zmenenie súčasných r astových hospodárskych tr en-
dov vyúsťujúcich do nič enia pozemských ekosysté-
mov a následného bezpr ecedentne rýchleho vymie-
rania ras tlinných a živočíšnych druhov. Preto je také
dôležité nájsť rele vantnú odpoveď na našu druhú
základnú otázku a nejako rozumne zdôvodniť naše
súčasné počíňanie.

Odpoveď na ňu určite nebude spočívať v obhajobe
samoúčelného konzumu, ani v lacnej globalis tickej
pr opagande, vyzdvihujúcej len pozitívne stránky ci-
vilizačného vývoja. Podľa nášho názoru správnu od-
poveď možno nájsť len v rámci celkových vývojových
tr endov neživej, živ ej a sociálnej prírody, ktor é jedi-
né umožňujú ob jektívne posúdiť,  či vôbec máme prá-
vo bezo zvyšku ovládať, manipulovať a vykorisťovať
pozemskú biosféru, a ak pr edsa len áno, tak z akého
dôvodu, resp. s akým tr anscendentým a vše tko
ospravedlňujúcim účelom. Dnes už pomerne r ozsiah-
la globálno-evolučná lit eratúra ponúka dve najčastej-
šie sa opaku júce a navzájom súvisiace odpovede.
V prvom prípade sa ľudská spoločnosť chápe ako
priebežné zavŕšenie evolučného procesu, posledný ,
najdynamickejší článok evolúcie, ktor ý ako jediný
dokáže obrátiť dot erajšiu logiku celého vývojového
procesu.

Už pred niekoľkými desiatkami rokov t ak E. T. Fa-
deje v postrehol, že jednotlivé vývojové s tupne príro-
dy, resp. formy pohybu hmoty zaberajú postupne  čo-
raz menšiu časť z celkového časopries torového ob-
jemu nášho vesmíru , zatiaľ čo ich stavebné (a štruk-
túrne) jednotky sú čor az väčšie a väčšie (ľudia sú

Pokračovanie na s. 31
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Štátna vedecká knižnica – Literárne a hudobné mú-
zeum (ŠVK– LHM) v Banskej Bystrici v minulos ti už viac-
krát zorganizovalo environmentálne zamerané podu ja-
tia, ktoré sa s tretli so záujmom širokej verejnos ti. Od
septembra tohto roku v ŠVK– LHM realizujú projekt gran-
tového programu Pries tor, ktorý vytvorila Nadácia Slo-
venského plynár enského priemyslu. Au to rkou

a garantom projektu je Mgr. Soňa Žabková, PhD. Pro-
jekt, ktorý je vyjadrením vzťahu človeka k životnému
prostr ediu a vychádza z poznania ľudovej kultúr y
a tradícií, je určený telesne a mentálne pos tihnutým
deťom a mládeži, zrakovo a sluchovo postihnutým, ako
aj alkoholovo, drogovo a inak závislým občanom. LHM
sa v rámci realizácie projektu rozhodlo pre moderný
spôsob práce s ver ejnosťou a séria zaujímavých
a interaktívnych aktivít sa uskutočňu je v priestoroch
múzea. V rámci projektu LHM ponúka jednoduché hodi-
ny dramatickej výchovy v bábkarskom salóne expozí-
cie Múzeum – domov múz. Na deti tu čakajú nové báb-
ky, napríklad maňušková r ozprávka Snehulienka
a sedem trpaslíkov, marioneta Gašparko, javajka Prin-
cezná a ďalšie postavičky zo sveta rozprávok, s ktorými
si môžu nacvičiť divadelné scénky , bábkové predstave-
nia, ale tiež si navrhnúť a vyr obiť
vlastné bábky.

Na r ozvoj intelektuálnych schop-
ností, výtvarného cítenia a manuálnej
zručnosti detí sú zamerané hodiny vý-
tvarne j a pracovnej výchovy.

Pri návšteve expozície Ľudové hu-
dobné nástroje na Slovensku sa deti
zoznámia sa s jednotlivými skupina-
mi hudobných nástr ojov. Vďaka
grantu, ktor ý umožnil výrobu sady
cvičných hudobných nástrojov, si
deti nástroje môžu aj vyskúšať. O
návštevu pr áve tejto expozície majú
záujem najmä zrakovo postihnutí ob-
čania. Sada cvičných hudobných
nástrojov im totiž umožňuje vnímať
exponáty hmatom a sluchom. Expo-

zícia je vybavená aj popiskami
v Braillovom písme.

„Otázka handicapovaných, zdra-
votne pos tihnutých detí, mi už dlh-
šie ležala na srdci. Naše múzeum
síce robilo pre ne viacero podujatí,
no zdalo sa mi to stále málo. Chcelo
to niečo naviac, napríklad umožniť
im realizovať sa priamo v múzeu,”
hovorí autorka projektu Soňa Žab-
ková. “Grantový progr am Priestor
ma zaujal. Vypracovala som projekt
Práca s marginalizovanými skupina-
mi obyvateľstva v prostredí knižni-
ce a múzea. Z 238 žiadostí zasla-
ných Nadácii SPP bolo podporených
55 projekt ov, z t oho deväť
z Banskobystrického kraja, a my
ako jediná štátna kultúrna inštitúcia.
Z peňazí, ktoré sme dostali, sme dali vyrobiť asi štyrid-
sať hudobných nástrojov, takisto bábky, nakúpili sme

materiál na výtvarnú a pracovnú výchovu.”
Do projektu, kt orého realizácia sa končí v decembri

tohto roku, sa zapo jilo banskobystrické Krajské stredis-
ko Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Občian-
ske združenie duševného zdravia SANARE, Špeciálna
základná škola Ďumbier ska z Banskej Bystrice, deti
z triedy pre viacnásobné postihnutie pri ZŠ Magurská,
Banská Bystrica, Priatelia Zeme – CEPA, Obchodná aka-

Priestor pre skvalitnenie života

Študenti Obchodnej akadémie pr e telesne postihnutú mládež zo Slovenskej Ľupč e na prednáške
v múzeu

Tvorivé dielne pre zrakovo postihnutých – arteterapia

Žiaci integro vanej špeciálnej triedy pre viacnásobné postihnutie pri
ZŠ na Magurskej ulici v Banskej Bystrici

Zrakovo postihnutí v expozícii Ľudové hudobné nástroje na Slovensku

démia pre telesne pos tihnutú mládež Slovenská Ľupča
– Príboj... „Chodia medzi nás však aj jednotlivci, naprí-

klad zrakovo postihnutí z Levoče si
prišli vyskúšať hudobné nástroje.
So zrakovo pos tihnutými sa
v múzeu stretávame raz za týždeň.
Poskytujeme im priestor, aj materi-
ál, kreslíme, maľujeme, modelu je-
me a dúfame, že sa nám z týcht o
prác podarí urobiť aj výstavu. Sna-
žíme sa, aby tvorivé dielne boli za-
uj ímavé, inšpir ujúce. De t i  sa
v našich expozíciách inšpirujú ľudo-
vou kultúrou, hudbou, prírodným
materiálom, drevom, z ktorého sú
vyrobené nástroje, bábky... Už te-
raz môžem s istotou povedať, že
v tejto práci budeme v múzeu po-
kračovať aj po skončení projektu.
Že týmto deťom aj naďalej budeme
poskytovať „priestor” pre skvalitne-

nie ich života a získavanie životných skúseností.”
Anna Gudzová

Foto: Soňa Žabková
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väčší ako bunky a bunky sú väčšie ako atómy atď.).
S prechodom ľudských bytos tí do otvor eného vesmíru
sa však doslova karta začína obracať, pretože sociál-
na forma pohybu sa tak s táva potenciálne väčšou ako
biologická forma pohybu, aj k eď je dosť ťažké preds ta-
viť si, že by sa niekedy sociálne, kultúr ne a technické
mohlo úplne vyčleniť z biologického. Pokiaľ má Fade-
jev pr avdu (o čom by sa dalo určite polemizovať), jed-
no z možných ospravedlnení nášho egoistického
a bezohľadného správania sa voči naše j živej prírode
by mohlo spočívať v myšlienke prenesenia pozemskej
prírody do okolitého vesmíru a jej zachovania v ne jakej
viac či menej modifikovane j forme v časovom interva-
le, ktor ý ďaleko presiahne ten časový úsek, ktorý má
život vymeraný na postupne sa zohrievajúce j, čoraz
nehostinnejšej a napokon celkom neobývateľne j Zemi
(ako niekoľkokrát naznačili Ward s Brownleem v knihe
Život a smr ť planéty Zem, 2003).

V dr uhom sa zas ľudia považujú za budúcich rozum-
ných správcov celej planéty, ktorí sa počas nasledujú-
cich niekoľko sto rokov presunú na obežnú dráhu okolo
Zeme (a možno aj na najbližšie vesmírne t elesá), aby
zbavili Zem civilizačnej záťaže a mohli odtiaľ s prehľadom
pozorovať, kontrolovať a usmerňovať  určujúce procesy
v pozemskej biosfére, čiže udržiavať biologickú produk -
tivitu pozemských ekosystémov na optimálnej úrovni,
obnovovať hr ozivo klesajúcu biodiverzitu, likvidovať
premnožené invázne druhy a pod. Stačí si však prečítať
niekoľko bežne dostupných evolučno-biologických prí-
ručiek (Flegr, 2005; S torch a Mihulka, 2000; Wuketits,
1997 atď.), aby sme si uvedomili, ako ďaleko máme pri
súčasnom stave biologického poznania k realizácii ta-
kýchto odvážnych zámerov a plánov.

Preto sa ako oveľa r eálnejšia javí stratégia, ktorú
už niekoľko r okov vehementne obhajuje a čor az dô-
kladnejšie rozpr acúva nemecký ekonóm Hermann
Scheer (1999, 2004), spočívajúca v nahradení pre-
žitej f osílno-atómovej energetiky solárnou energeti-
kou a umožňujúca akoby jedným šmahom vyriešiť
vše tky hlavné ekonomické, politické a ekologické
problémy. Podľa Scheera by t akáto operácia viedla
k likvidácii naše j závislosti na fosílnych paliv ách,
ur ýchlila by decentralizáciu energetického zásobova-
nia a zredukovanie r ozsiahlych energetických sietí,
podnie tila presun ekonomických aktivít na vidiek, kde
by sa v čoraz väčšom rozsahu začali pes tovať t ech-
nické plodiny ako jediná rozumná náhradka ubúdajú-
cich nerastných surovín, čo by v konečnom dôsled-
ku viedlo nielen k zmierneniu r as túceho medzinárod-
ného napätia, ale aj ku skutočnej demokratizácii hos-
podár skeho a politického života na vše tkých jeho
úrovniach, k postupne j revitalizácii pozemských eko-
systémov a nepochybne aj k r ýchlemu obmedzeniu
továrenského f armárenia a masívneho požierania bez-
branných pozemských živočíchov .

Jedovatý a zakomplexovaný skeptik, ktor ý sa tiež
skrýva v každom z nás, by mohol aj v tomto prípade
namietnuť, že globálne nadnárodné monopoly, ovlá-
dajúce v čoraz väčšom rozsahu médiá, vzdelávacie
inš titúcie, nadácie i tzv. nezávislé občianske organi-
zácie, a tým v pods tate aj celý verejný život, sotva
budú súhlasiť s vyššie opísanou ekonomicko-politic-
kou operáciou, ktor á ich zbaví väčšiny moci, vplyvu
a ziskov. To nás ale nezbavuje povinnos ti hľadať také
formy osobného a spoločenského života, kt oré po-
môžu prežiť t ak pribúdajúcemu ľudstvu, ako aj čoraz
viac tr piacej a zdanliv o bezmocnej živej prír ode.

Rober t Burgan

Táto neveľká dedinka je skry-
tá medzi vŕškami pohoria Tribeč
neďaleko hranice chránene j kra-
jinne j oblasti Ponitrie, na cestne j
tr ase zo Zlatých Moraviec do Par-
tizánskeho. Spolu s obcou Kľak
vstúpila do novodobej histórie,
keď ju v polovici marca 1945 fa-
šisti vypálili a časť obyvateľov
povraždili za ich pomoc partizá-
nom počas SNP.

Tu nad obcou v r ekreačno-
ubytovacom zariadení Breziny sa
koncom septembra 2005, už po
jedenás ty r az, stretli členovia
Klubu seniorov ochrany prírody.
Hoci or ganizátori rozoslali viac,
ne ž sto pozvánok, s talo sa už
zvykom, že podujatia sa zúčastňuje zhruba polovica zväč-
ša už pravidelných, stálych, a zopár nových členov zo
všetkých končín Slovenska a t akmer zo všetkých praco-
vísk Štátnej ochrany prírody SR, vrátane tých, ktorí sú už
„vo výslužbe”.

Účastníkov str etnutia privítal, pozdr avil a ho jnosťou
informácií o hodnotách a zvláštnostiach tamo jšej príro-
dy zaopatril riadit eľ Správy Chránene j krajinne j oblasti
Ponitrie Radimír Siklienka. Táto CHKO s jej pracovníkmi
a priaznivcami si práve pripomenula 20. výročie jej vy -
h lásen ia .

Jedenáste s tretnutie bolo výnimočné tým, že sa naň
ako hostia dostavili aj minister životného prostredia László
Miklós a ústr edný riaditeľ Štátnej ochr any prírody SR  Ján
Mizerák. Obaja sa milo, úctivo a povzbudivo prihovorili
účas tníkom a aj sľúbili hľadať možnos ti využívania znač-
ného odborného potenciálu, aký seniori ochrany prírody
predstavujú.

Spoločná spomienka a úct a bola venovaná nedožitým
šesťdesiat ym narodeninám vtedajšieho riadit eľa Správy
CHKO Štiavnické vr chy a aktivistu SZOPK Milana Kapus-
tu, s ktor ým mali mnohí terajší seniori v eľa aj osobných,
neraz humorných zážitkov. Pr ostredníctvom dataprojek-
tor u  niektor é z nich priblížil jeho bývalý kolega Tono
Maruška. Na túto prezentáciu nadviazal s ériou dokumen-
tár nych diapozitívov o živote, práci a spoločenských as-
pekt och viažucich sa k Milanovi Kapustovi aj Jurko Gal-
vánek.

Druhý deň podujatia – spravidla piatok – býva veno-
vaný exkurzii do zaujímavého terénu blízkeho chránené-
ho územia. Teraz pozornosť patrila zubrej obore, kde sa
všetci mohli z bezprostr ednej blízkosti priz erať správaniu
sa majestátnych, najväčších európskych cicavcov. Ne-
menej zaujímavý bol Národný žrebčín v Topoľčiankach,
kde sa chovmi udržujú čisté gene tické línie huculov, lipi-
canov, arabských plnokrvníkov, ba aj hovädzieho dobyt-
ka. Na to nadviazala prehliadka ojedinelého múzea ko-
niar stva, kde sú vystavené bričky, povozy, postr oje, r ôz-
na vybavenosť s pomôckami a nástrojmi remeselných
dielní. Sú tu tiež ukážky ocenení a vyznamenaní, aké kone
z t ohto chovu získali na dos tihových a iných súťažiach,
aj fotogaléria zakladat eľov a riaditeľov žrebčína. V tejto
súvislosti nemožno nespomenúť odborný výklad 80-roč-
ného Františka Hrúzika, od roku 1941 spojeného prácou
s chovom koní, účastníka rímskej olympiády v jazdectve,

budovat eľa múzea a dnes dôchodcu, nadšene
a s humorom rozprávajúceho o všetkom, čo súvisí
s koňmi. Bol to „lektorský koncert”.

Akciu organizačne k plnej spokojnosti zvládol jej nový
garant Dušan Slávik, ktorý ju úvodným príhovorom otvo-
ril a počas jej trvania sa staral o bezproblémový priebeh.
Významný podiel na jej príprave a priebehu mali však aj
skorší or ganizátori V iliam Stockmann a Július Burkov-
ský.

Priebežnú audio a videodokumentáciu podujatia, vr á-
tane rozhovorov s viacerými staršími účas tníkmi pred
kamerou realizovali pracovníci Slovenského múzea ochra-
ny prírody a jaskyniarstva z Liptovského Mikuláša. Po
programovo pes trom a spoločensky dr užnom str etnutí
sa seniori rozchádzali s náde jou, že sa v dobrom zdraví
znovu str etnú na dvanástom podujatí, ktoré bude opäť
koncom septembra 2006 pravdepodobne v Hutnej doli-
ne pri Ľubietovej, teda v územnej pôsobnosti CHKO BR
Poľana pri príležitosti 25. výročia jej vyhlásenia.

RNDr. Ján Kleiner t, Csc.
Foto: Juraj Galvánek

Seniori ochrany prírody
sa stretli v Skýcove

Účastníci XI. s tretnutia seniorov ochrany prír ody, Skýcov – Brezin y

Výklad F rantiška Hrúzik a o chove koní nadchol poslucháčov

Dokončenie zo s. 29
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Historické základy environmentalizmu
a environmentálneho práva (XI.)

„Keď zapálili nové ohne a vykonali si svoje obrady,
obnovili tiež zmluvu, ktorú mali so svojou modlou, že jej
budú slúžiť, a obnovili sochy tohto božs tva vo svojich
domovoch s veľkou radosťou nad tým, že svet je
v bezpečí. Je zrejmé, že tento spôsob merania času je
diablovým vynálezom, ktor ý umožňuje obnovovať kaž-
dých 52 rokov ich podriadenosť, pod hrozbou blížiaceho
sa konca sveta, a  ich vieru v to, že on predlžuje čas
a dáva im ho darom, čím umožňuje svetu pokračovať.”

(Zo správy fr antiškána pátera Bernardina Sahaguna
z roku 1576 o oslavách Nového ohňa/Toxiuh molpilli
na Yucatane)

Medzi najstaršie a najvýznamnejšie patria (nielen
v Mexiku) stavby „ľudu krajiny gumovníkov” – Olmékov
(ol´měc z aztéckeho „olli gumu”), tvoriacich civilizáciu
a možno i štátny útvar v období 1150 prnl. - 100 n. l.
(Olmeca I. – III. a Post-olmeca až do 1100 n. l. – V illa
Alta). Budovali ich v rámci pr votnej „cultura madre” už
v čase vlády 19. egyptskej dynastie (Ramesse II.), naj-
mä neďaleko karibského pobrežia. Dodnes bolo ziste-
ných cca 50 olméckych sídiel od Ría Blanco, resp. od
oblasti pr edolméckych sídiel Paso de Ovejas, El Trapi-
che, Remojadas a Taxía v štát e Veracruz, až po Río Grijal-
va v š táte Tabasco, s vplyvmi až po sansalvadorskú
Chalchuapu a možno i ďalej, v ktor ých preukázali zr učnosť
v opracúvaní kameňa i pre sochársku tvorbu. Niektoré
možno nadviazali na ešte staršie veracruzske náleziská
ako napríklad Sant a Luisa pri El Tajíne, severne jšie Pánu-
co, Altamirano a Pavón už v Tamaulipase. Mladšie olméc-
ke sídlo Tres Zapotes neďaleko sopečného pohoria Tuxtla

(1 650 m n. m.), pochádza asi z rokov
880 - 100 prnl. Viaceré unikátne kamen-
né monumenty Olmékov tu v súčasnosti
použili na výstavbu miestnej väznice (sa-
mozrejme, väčšina z nich mala niekoľko-
násobne väčšiu hodnotu ne ž celá záchyt-
ka). Odtiaľto pochádza aj legendárna s téla
C – nález „amerického Schliemanna”
Matthewa S tirlinga, s datovaním do roku
31 prnl. Z ďalších sídiel/nálezísk od Cer-
ro de las Mesas s mohylovými pahorkami
(moundami)  a 15, s télami po posvätné
rituálne miesto - vrch Cerro Sagrado Manatí
so starovekou umelou vodnou nádržou a
náleziskom drevených sošiek spr ed roku
1500 prnl. až Los Soldados možno uviesť
napríklad El Mesón (s moundami
a platformou La Paila pri mes te Angel
R.Cabada), Lago de Catemaco, San Martín Pa-
japan, Laguna de los Cerros, El Azuzul, Coatza-
coalcos, Cruz del Milagr o, Medias Aguas, Este-
ro Rabón, Loma del Zapote a Potr ero N uevo
s rel iéf om spo jenia olméckej ženy
s jaguárom atď. Blízko pri brehoch rieky
Río Chiquito na území dvoch obcí San Lo-
renzo (so základmi f ázy Ojochi – Bajío z
rokov 1 500 - 1 350 prnl.) a Tenochtitlan (založene j po
povodni roku 1936 n. l.) preskúmal Stir ling najstaršiu
olmécku usadlosť už s verejnou stavbou z rokov 1 500
- 800 prnl. Jej súčasťou bola plochá vyvýšenina (dlhá
1 220 m a vysoká cca 45 m), na ktorej vrchných 7 m

navŕšili na vybudovanie sústavy pahor-
kov, súbežných valov, výbežkov a asi 20
panví jazierok so snahou prispôsobiť jej
tvar zhora letiacemu vtákovi alebo pred-
me tu. Tvorcovia tejto gigantickej s tavby
zatiaľ ostávajú nepoznaní. Okolo obdĺž-
nikového nádvoria sa po nich zachovalo
cca 200 hlinených moundov, 10 čadičo-
vých obrovských hláv s „hokejovou” pril-
bou (najvyššia Cabeza El Rey 2,85 m)
vážiacich až 20 ton, niekoľko plochých
čadičových blokov (napríklad trónu č. 14
o rozmeroch 3,98 x 1,52 x 1,8 m o hmot-
nosti vyše 40 t on). Prvotnú environmen-
tálnu infraš truktúru tu tvorila čadičovými
kvádrami vyložená kanalizačná sieť (s až
170 m dlhými zakrytými zber ačmi odpa-
dovej vody). Kvádre sem dovážali asi na
pltiach zo 60 km vzdialeného pohoria
Tuxtla (Cerro Cint epec). Uvedené olmécke
hlavy s negroidnými črtami tváre a infan-
tilným výrazom prirovnávajú niektorí au-
tori veľkosťou a ob jemom cca 130 ob-
rovským kamenným guliam (o priemere
až 2 m a hmotnosti do 16 t) najmä
z juhozápadnej Kostariky (objav robotníkov
United Fruit Company z roku 1940 v delte
rieky Diquis).

Do mladšieho významného olmécke-
ho kultového centr a La Venta na riečnom
os trove (s rozvojom najmä v rokoch 800
- 400 prnl.) dovážali čadičové bloky po

rieke Tonalá až zo vzdialenosti 100 km. Charakterizuje
ho najmä desaťryhová, „bábovková”, dnes zatrávnená
pyramída (pripomínajúca čínsku mohylu z utlačenej hli-
ny v Li -šane v podobe sopky na plochom vrchole
s kráterom), vysoká 34 m nad základňou 126 x 72 m.
Na výstavbu a obklady kruhovej mohyly, okolitých mo-
undov a centrálnych dvoch komplexov budov a námes-
tí pozdĺž severojužnej osi (obdobne ako v Teotihuacáne
a staročínskom Anyangu), sem Olmékovia doviezli tisí-
ce ton čadiča a serpentinitu. Prit om v čase výstavby
týchto ob jektov tu údajne žilo už len asi 150 ľudí. Potre-
ba a vôľa stavať práve tu zrejme boli nenásilnou samo-
zrejmosťou a vychádzali z presvedčenia, nie z tyranie.
Artefakty z tejto lokalit y objavenej roku 1937, ako aj
ďalšie olmécke pamiatky (Veľká hlava/Cabeza Colosal
I., Veľká matka/La Abuela, Veľký oltár/Gran Altar, Ja-
guar Humanizado...), sčasti pr eniesli kvôli ťažbe ropy
do Par que -Museo de La Venta pri V illahermose. Ob javenie
ropy a rozvoj ropného priemyslu v mexickom š táte Ta-
basco práve v jadre olméckeho osídlenia po embargu
štátov OPEC zničili potenciálne i odkr yté archeologické
náleziská, ktoré mohli poskytnúť informácie o kultúrach
a energiách v staroveku a odhaliť našu minulosť pre
budúcnosť. Nikomu nevadí, že r opa sa minie, niekoľko
ľudí zbohatne a ľudstvo ostane v nevedomosti o vlastnej
podstate, od ktor ej sa chce vzdialiť, čo je nemožné, lebo
z nej vychádza a tvorí jej súčasť , i keď len vo vymedze-
nom environmente, v ktorom dokáže žiť a pr ežiť určitú
dobu (regionálne i globálne). Odkaz predkov dnes ničí
aj priemyslom a dopravou znečistené ovzdušie spôso-
bujúce kyslé dažde, kt o ré zapríčinili stmavnutie
a r ýchlejšie zvetrávanie vápencov mnohých stavieb
a rozpad ich „čitateľnej” výzdoby v širšom okolí až po
Palenque. Z La Venty sa zachovali čadičové kvádre, po-
zoruhodné stély (napríklad stéla „Strýko Sam”, na kto-
rej bradatá pos tava pripomínajúca Sýr čana alebo Gréka
komunikuje s vládcom La Venty a evokuje otázku po-

Olmécka Veľká hla va/Cabeza Colosal

Telamones – atlanti z Tuly/Tollanu



6/2005     ENVIROMAGAZÍN 33

Environmentalizmus

rovnateľnú s obdobnou otázkou v Južnej Afrik e: Odkiaľ
nebradatí obyvatelia t entor az Ameriky dávno pred prí-
chodom Španielov vedeli o bradatých obyvateľoch iných
kontinentov?), až 3 m vysoké čadičové stĺpy okolo druhé-
ho námes tia a najmä 4 niekoľkotonové megalitické hla-
vy (najvyššia 2,41 m) so zjazveným tetovaním tiež pri-
pomínajúcim africké tr adície (africký pôvod naznačujú
aj mŕtvoly z niektorých olméckych nekropol, pričom do
hrobov pridávali sošky psov ako v Egypte a Peru). Čo
viedlo obyvateľov San Lorenza, La Venty a Tres Zapo-
tes (aj tu ob javili 3 megahlavy vysoké až 1,47m), ale aj
ďalších lokalít k tvorbe t akýchto hláv (doteraz 33, z toho
17 typických olméckych). Odlišnosť a výraz ich tvárí
vylučuje s tvárnenie bohov a navádza k exis tencii
„kvázi bohov” (obdobe božských far aónov a čínskych
cisár ov), ku ktor ým ich tvorcovia a komunita pr eja vo-
vali bezmedznú úctu a ochotu podriadiť sa bez stra-
chu z násilia. Zrejme išlo o „Prométheov” – šíriteľov
nových poznatkov a tvorcov novej kultúr y, schopných
naučiť ostatných meniť životné pros tredie a spôsob
života v ňom na prežitie; prípadne silových vodcov,
ur čujúcich „ces tu” vývoja. Doteraz najväčšiu megahla-
vu (3,4 m a 64 t) našli neskoršie na lokalite Rancho la
Cobata/Cer ro  El Vigía v mexickom š táte Veracruz a pr e-
niesli do Museo Regional Tuxteco v Santiago Tuxtla.
Ďalšie bazaltové megahlavy pochádzajú z mexických
lokalít Las Limas, Chalcatzingo (3) vo Valle de Morelos (z
rokov 900 - 400 prnl. známej štruktúrami, platforma-
mi, olméckym oltár om, reliéfmi, s kulptúrami a stélami
El Cazador a La Reina) a z guat emalských lokalít Mon-
te Alt o (tr ojr ozmerne spracované až dvojmetro vé
skulptúry nájdené v r okoch 1968 - 1970 vedcami
Ha rvardskej univerzit y ako súčasť kultúr y asi z roku
1000 prnl., ktorá dosiahla vr chol v rokoch 300 prnl. -
200 n. l.) pri mestečku La Democracia, Santa L ucía Co-
tzumalhuapa  s mladším kamenným ceremoniálnym cen-
trom Bilbao/Las Piedras (cca z roku 600 n. l.), El Baúl
(vybudovane j v izapanskom slohu a osídlene j od roku
200 prnl. dodnes) a Abaj Tak alik/ah-BAH tah-kah-LEEK, čo
naznačuje, že olmécky , resp. predolmécky/proto-
mayský vplyv na zmeny envir onmentu a vývoj kultúr y
bol oveľa väčší a starší než sa donedávna predpokla-
dalo (siahal až do rokov 4000 - 3000 prnl.). Pritom
mnoho otázok o pôvode a pôsobení Olmékov a ich
pr edchodcov ostáva nezodpovedaných. Prejavil sa aj
v s tar ých sídlach v štáte Oaxaca - Monte Albán, San José
el Mogote pri Etle (s počiatkami zapotéckej kultúr y spr ed
3500 r okov) a Juxtlahuaca  s jaskynnými maľbami
a v štát e Geurrero - Amuco, Teopantecuanitlán/Tlacoz otitlán
(s valmi a skulptúrami) a Oxt otitlán s far ebnými freska-
mi, hieroglyf ickými nápismi a skulp túrami (1200 - 700
prnl.), v La Mojar ra so stélou dodnes nerozlúš teného
epiolméckeho/isthmianskeho písma, nálezmi v El Vie-
jóne, Padre Piedr a, Gualupite pri Cuauhnáhuacu v štát e
Morelos (nezamieňať s predklasickou lokalitou Gualu-
pita – Las Dalias v štát e Puebla), Ne xpe, Las Bocas, Balan-
cáne, Chiape de Cor zo, X ocu; v  guatemalských lokalitách
Abaj Takalik, La V ictoria a Monte Alt o, v sansalvadorskej
Chalchuape, v honduraskom Copáne a v belizskom Cuel-
lo, kde už pred r okom 2000 prnl. pestovali yamy.

 Olmékovia-Xicallanca alebo Putún Mayovia ovplyv-
nili aj environment v strednom Mexiku, kde cca 35 km
severozápadne od aglomerácie Cholula - Puebla založili
svoje str edisko Cacaxtla/Ca-CASHT-la (rozvinuté v r okoch
650 - 850 n. l. a ob javené až roku 1975) s Gran Basa-
mento (200 m dlhou a 25 m vysokou platformou),
Templo Rojo, Templo de Venus, 22 m pomaľovaným
Mural de la Batalla na Edificio A z roku 750 n. l. V 2 km
vzdialenom Xochitécatle/So-chi-TEH-catle odkr yli jedny

z najs tarších mexických pyramíd, napríklad kužeľovitú
15,6 m vysokú Pir ámide/Edifício de la Espiral o priemere
50 m z rokov 1000 - 800 prnl. s chrámom boha vetra
Ehecatla (podľa Legenda de los soles vládol v období
dr uhého slnka Nahui Ehecatl po období pr vého slnka
Nahui Ocelotl; podľa Vatikánsko-latinského kódexu vlá-
dol v druhom veku Ehecatl 4010 rokov v období vetra
Acotzintli, ktor ý nastúpil po prvom veku Matlactili 4008
rokov v období potopy Apachiohualiztli, v kt orom vlá-
dla bohyňa vôd Chalchiutlicue, žena Tláloca). Xochitécatl
zaznamenal rozvoj najmä v obdobiach 300 prnl. - 100
n. l. a 600 - 800 n. l., k eď tu postavili z masívnych blo-
kov kameňa ojedinelú veľkú Pirámide de las Flores so
stranou základne 144 m, Pirámide/Edifício de la Ser-
pient e (73 x 58 m) a kamennú platf ormu Edifício de los
Volcanos (45 x 33 m). V starom mes te Cuarna vaca/´kw e-
hr-nah-VAH-kah´ (už z roku 1200 prnl.), kde na mieste
aztéckej pyramídy pos tavili Španieli v rokoch 1522 -
1532 Palacio de Cortés dnes s Museo de Cuauhnáhu-
ac, sa považuje pôvod Pirámide de Teopanzolco (na
mieste star ého chrámu a kultúrnych vrstiev až z roku
7000 prnl.) tiež za dedičstvo olméckej a predolméckej
kultúry.

Olmécky/Protomayský vplyv sa predpokladá aj v sídlach
Cuicuilco, Tlapaco ya – Zohapilco (2400 - 1600 prnl.)
a Tlatilco (1200 – 900 prnl.), Dainzu a Mitla, Vis tahermo-
sa a Mirador. Nad pacif ickým pobrežím Tehuantepec-
kého zálivu ob javili s taré sídla od Tonalá cez Pi jijiapan
a Alt amiru po San Isidro en Malpaso v š táte Chiapas. Skú-
ma sa ich vzťah k najstarším osídleniam spr ed roku
2000 prnl., akými boli jaskyne Loltún na Yucatane, San-
ta L uisa a El Trapiche  na pobreží Campechského zálivu,
Los Tapiales, Chantuto, Chupicuar o, Santa Mar ta, Puerto Már-
guez , spomenutý Coxcatlán v doline Tehuacan (jaskyňa
a skalná terasa osídlené už v rokoch 7000 – 5400
prnl.) s počiatkom pestovania kukurice a ďalších plo-
dín, El Riego, Ajalpan, Abejas alebo guatemalské Huehuete -
nango (pri archeologickej lokalite Zaculeu s mayskými
pyr amídami) s kostným odpadom po úlovkoch lovcov
chobotnáčov (slonovitý Cuvieronius prežil až do 5.
stor očia n. l.),veľkých pásovcov (Glyptodon) a koní –
druhov, ktoré v Amerike vyhynuli a upadli do zabud-
nutia, prič om prispeli k zmenám je j envir onmentu
a pr ežitiu iných druhov, vr átane človeka.

Akademik Joseph Needham z univer zity v Cam-

bridge, Gordon Ekholm, vedúci mexickej archeológie
Amerického prír odopisného múzea a H. Michael Xu
z Central Oklahoma Univer zity dospeli k názoru, ž e
olmécka kultúra vykazuje veľkú podobnosť s čínskymi
kultúr ami Che-nan a Šan-tung/Šang-dong /cca 1800 -
1122 prnl.) z čias dynastie Šangov, keď podľa legen-
dy po zajatí cisár a asi 250 000 ľudí odplávalo po T i-
chom oceáne na východ. Najs taršie predolmécke, resp.
pr otomayské kultúr y od Veracruzu po pobrežie Belize
však presahu jú obdobie 2000 - 3000 prnl. (hľadá sa
dôvod založenia mayského kalendára 11. augusta 3113
prnl.). Vznikajú predpoklady o zat opených civilizáciách
v okolí Yucatanu (údajne eš te okolo roku 10 500 prnl.
dosahoval skoro Kubu) a v oblas ti Bahamských os tro-
vov, ktor é až do oteplenia a zvýšení hladiny mora oko-
lo roku 7000 prnl. boli súčasťou veľkého ostrova „Po-
seidia” (americký vizionár Edgar Cayce ho roku 1940
určil za miesto A tlantídy; Dr. J. Manson Valentine a M.
Dmitri Ribikoff tu r oku 1967 v mori pri ostrove Andros
objavili pravouhlú s tavbu dlhú cca 300 m a v r oku
1968 pri ostrove Bimini dva súbežné asi 500 m dlhé
múry z kvádrov považované niektor ými autormi za špe-
cifickú geomor fologickú odlučnosť hornín; ďalší múr
údajne aj s ker amikou objavil Robert F. Marx). Na zá-
klade r ôznych komparácií i špekulácií vznikajú hypo-
tézy o spojitos ti týchto kultúr s kultúrami Mezopotá-
mie, Egypta, Líbye a Etiópie, prípadne pr edkeltskými
obyvateľmi Veľkej Británie alebo „mor skými národmi”
ohrozujúcimi v staroveku východné S tredomorie (disk
z krétskej lokalit y Fais tos, reliéfy bradatých pos táv ne-
amerického pôvodu, megalitické sochárstvo...). Naprí-
klad aj kadidelnice Mayov jazyka Cakchiquel z guate-
malského Iximché (tiež s pyr amidálnymi š truktúrami
a ihris kom z rokov 1470-1521) pripomínajú kultúru sta-
rovekého S tredomoria. Tie to úvahy však nezodpove-
dali zásadnú otázku o dôvodoch migrácie obyvateľ-
s tva na území dnešného Mexika v s ta ro veku
a budovaní prvých hlavných olméckych a mayských
sídiel v močaris tej krajine, i keď nemožno vylúčiť zme-
nu vodného režimu a ekosystémov vplyvom stúpania
hladiny mora, resp. poklesu pobrežných oblastí do
Mexického zálivu. Predpokladá sa, že v minulos ti bolo
vnútrozemie environmentálne vhodné pre hospodársky
rozvoj, výstavbu a poľnohospodár stvo; schopné pri-
jať asi dobrovoľne emigr antov možno  s vyspelejšou

Výklenk ová pyr amída v El Tajíne – centre Totonakov
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PF. Pour Féliciter. Pre šťastie...
Koniec starého a začiatok nového roka je obdobím želaní. Vzájomne sa obdarúvame želania-

mi šťastia, zdr avia, lásky, pohody, úspechov... Aj naša príroda nás v tomto čase obdarúva.
Krásou. A táto fotografia je toho dôkazom. Lis ty, ktoré akoby zázrakom si v mrazivých dňoch
zachovali letnú zeleň, obliekla do sviatočných šiat. Vyzdobila ich trblietavou čipkou, utkanou
z námrazy. Ako zručná čipkárka, s citom pre detail. A pohotová f otografka, v tomto prípade Ing.
arch. Katarína K ujanová PhD., zachytila túto krásu pre pot ešenie nás všetkých. Spolu s ňou ž eláme
všetkým čitateľom Enviromagazínu úspešný a šťastný nový rok a veľa krásnych, oku lahodia-
cich stretnutí s prírodou, podobných ako je t ento.

Ak máte aj vy zábery zachytávajúce našu prírodu ako „umelkyňu”, alebo iné zaujímavé
snímky, pošlite ich do našej fotosúťaže.

Vaša r edakcia

kultúrou a odlišnou stravou (napríklad Olmékovia jedli
najmä ryby a psov). Analogicky by mohla obdobná
situácia nastať pri pokračujúcich klimatických zme-
nách, otepľovaní a stúpaní hladiny oceánu aj v Európe,
vrátane „neturistickej migrácie Holanďanov na východ-
né Slovensko” alebo „Dánov a Nemcov do etnicky
homogénneho Poľska”. Výrazné zmenšenie environ-
mentu, ktor ý pritom podlieha zmeneným klimatickým
podmienkam (povodne, hurikány...), pre skoncentro-
vaných 6 - 7 miliárd obyvateľov Zeme si dnes nedoká-
žeme preds taviť a všetky sci-f i verzie sú len „víziami
prvotvorcov atómových bômb o ich účinku pr ed ich
použitím v Hirošime a Nagasaki”.

 Najviac pyramidálnych stavieb postavili nízki veľ-
kohlaví Mayovia a ich predchodcovia (nazývaní samot-
nými Mayami „stavitelia = saiyam uinicol”) medzi ka-
ribským pobrežím Yucat anu a Guatemalou (dnes pre-
važne pokryté sekundárnym pr alesovitým spoločen-
stvom - selvou, a to aj na  mies tach kr vopotne vysu-
šených alebo zanesených mokradí). Pôvodné teórie
o ich migrácii z Guatemalskej vysočiny k pobr ežiu
a na Yucatan dnes nar ážajú na t eóriu o migrácii
v opačnom smere. Pôvodne zr ejme išlo o mie -
rumilovných ľudí, ktorí sa stali bo jovní až po premno-
žení ich populácie, pričom kr vavé ľudské obe te za-
čali praktizovať oveľa neskoršie až v 1. tisícročí n. l.,
najmä pod vplyvom Toltékov. Obdobne ako v Egyp te
za otrokov (ppentacobov) Mayovia považovali len za-
jatcov, zlodejov vydaných do otroctva okradnutým,
prípadne nemajetných, ktorí dobrovoľne vstúpili do
otroctva, avšak so zmenou svojho majiteľa museli
súhlasiť. Otroctvo nebolo prísne; otroci dokonca mohli
mať vlastných otrokov. Tvrdšie podmienky znášali len
zajatci a zločinci. Pr ofesor Huber t H. Lamb úpadok
Mayov v r okoch 700 - 1000 n. l. pripisuje zvýšenej
variabilite vlhkos ti klímy v pásme 10 - 20o  severnej
zemepisnej šír ky, kt orá spôsobila zmeny v ich život-
nom pros tredí, neúrodnosť a hladomor v niektor ých
rokoch. Podľa Sherreta S. Chasa z Harwardskej uni-
verzit y mayská civilizácia podľahla suchu v rokoch
790 - 810. Podľa jazer ných sedimentov však sucho
rokov 725 - 1020 vyvr cholilo v rokoch 962 - 986.
Pritom už okolo r oku 800 tu žilo až 200 ľudí na 1
km2, ktorí klčovali zvyšné pralesy a vysušovali mo-
čiare, aby získali milpu – úrodnú pôdu/kukuričné pole
na dva r oky; ďale j 7 až 12 rokov ponechanú na rege-
neráciu ako úhor. Táto situácia zr ejme spôsobila kom-

bináciu neprekonateľných environmentálnych, hos-
podárskych a sociálnych problémov a nemohla za-
bezpečiť tr valo udr žateľný rozvoj. Dovtedy božskí
vládcovia (spr ostredkovatelia s tyku ľudí s božstvami)
postupne strácali svoju bezmedznú autoritu, naprí-
klad nezvládnutím stresových ekologických faktor ov
v období sucha spojených s neúspešným vyvoláva-
ním boha dažďa Chaca/Tláloca; tiež porážkami po
začatí vojenských výprav s odhalením vlas tnej zra -
niteľnos ti, premnožením dvoranov a r ôznych prislu-
hovačov so zavedením vynucovaných rastúcich daní
a služieb, namiesto dobrovoľných darov a neziš tnej
pomoci vodcom na znak úct y (analógie nachádzame
na rôznych mies tach dodnes). Stabilné/sebestačné
a mierumilovné komunit y boli a sú zase vystavené
napospas vonkajším agresorom. Príkladom môže byť
poľnohospodárska komunit a Hohokamskej, resp. Mo-
gollonskej kultúry v Casas Gr andes/Veľké dom y v štát e
Chihuahua - rozsiahlom štvorposchodovom ter asovi-
tom pueble s 1,5 m hrubými múrmi z rokov 700 -
1450, vyše 2 000 miestnosťami (spojené Casa amu-
rallada, Casa del Pozo, Casa de la Cr áneos, Casa de
las Columnas...; osobitne Casa de la Serpiente) pre
cca 3 000 ľudí (iné veľké pueblá ako Bonit o, Taos,
Aztec mali len do 800 mies tností), dômyselným vo-

Mesačná pyramída v Teotihuacáne – podľa Aztékov výtvor obrov guiname

dovodným systémom, cisternami a moundami (Krí-
žový, Vtačí, Obetný). Bez ilúzií a f antázie Karla Maya
ju zlikvidovali, pueblo poškodili a násilne obsadili roku
1340 výbojní Apači (dnes ako archeologická zóna
Paquimé už v deser tif ikovanej kr ajine).

 Podľa pror ockých kníh jaguarích kňazov väčšiny
miest, napríklad Chilam Balam z Tiziminu a Chilam Ba-
lam z Chumayelu, výr aznej r edukcii Mayov na Yucata-
ne prispela morová epidémia v rokoch 1480 - 1500
a epidémia kiahní – „ľahkej smr ti – mayacimil” v rokoch
1500 - 1520; až následne španielska konquista (Juan
Dias de Solis a Vincento Yanez Pinzon sa vylodili na
Yucat ane roku 1506 len nakrátko; z Valdíviovej posád-
ky po s troskotaní roku 1511 ostali naživ e len ako otr oci
Jér onimo de Aguilar a Gonzalo Guerrero, neskôr zať vlád-
cu Che tumalu; Valdíviu a ďalších zjedli Mayovia - znalci
písma a 365,242-dňového kalendára roku Ha´ab, zná-
meho už roku 353 prnl.).

 „Spustil sa prudký dážď, pršalo, keď trinásť bohov
prišlo o svoje žezlá; zrútili sa nebesá, spadli na zem/
zaliali zem, keď ju štyria bohovia – bacabovia zničili.”

 (Z prorockej mayskej knihy Chilam Balam)

RNDr. Joz ef Klinda



Rilski Manastir (claustr um) postavili nad sútokom Manas tirskej r eky a Iliinej
reky (Drusljavice) do Rilskej reky, na dne doliny v lesnom komplexe pod Maljo vi-
cou (2 729 m n. m.) vo výške 1 147 m n. m., na mieste pod pustovňou veľmoža
a neskoršie pustovníka sv. Iv ana Rilského (876 - 946), ktorého pozostatky sem
uložili až v roku 1469. Svätec so svojimi žiakmi žil v doline asi o 4 km vyššie,
kde dnes stojí Kaplnka sv. Lukáša. Kláštor po zničení zosuvom v 14. stor. a
trojnásobnom vypálení Turkami obnovili za podpory mecenášov a ľudu. Jedným
z nich bol macedónsky bojar a miestodr žiteľ Chr elja, ktorý dal kláštor v roku
1335 opevniť a na jeho nádvorí postaviť v roku 1343 kostolík, ktorý v 19. s tor.
nahradila trojloďová päťkupolová Bazilika nanebovstúpenia Panny Márie. Stavi-
teľom kostola bol majster Pavol, ktorý sa vyučil v gréckom cirkevnom štáte na
polostr ove Athos. Asi 20 m vysoké múry s podperami spevňuje od roku 1335
dodnes 22 m vysoká hranatá päťposchodová Chreljo va veža. Mníšsky habit a
opevnenie však nezabránili tomu, aby tu Chrelju nezaškr tili.

Súčasnú tr ojkrídlovú podobu získal kláštor v rokoch 1816 – 1829.
Z exteriérových malieb upút ajú najmä výjavy s príšerami chrliacimi oheň, zvermi
a vládcom podsvetia. Diabli s krídlami netopierov navádzajú ľudí k hriechu, no tí
sa bránia s pomocou anjelov, svätcov a svojou vierou v Boha. Do kupoly nartexu
umiestnili umelci maľbu Krista ako Pána sveta obkoleseného anjelmi. Pôvodné
fresky zo 14. s tor. sa zachovali len v kaplnke veže, ku kt orej pristavali lodžiu ako
zvonicu. Do kláštorného komplexu tvaru nepravidelného š tvorca o ploche 80
000 m2 sa vchádza cez 2 veľké brány. Vo východnom krídle z roku 1817 umiestnili
v roku 1962 kláštorné múzeum. V múzeu chránia zvyšky pôvodných fresiek,
pôvodné kostolné dvere zo 14. stor., Chr eljevov tr ón, kríž s miniatúrnou drevo-
rezbou od mnícha Rafaela z Radomiru, sakrálne predmety, nádoby, mince, prvý
glóbus v Bulharsku, pergamenové knihy a rukopisy z 10. stor. Kláštorná knižni-
ca obsahuje až 16 000 kníh, vrátane 134 r ukopisov z 15. až 19. s tor. (lis tov
cárov, sultánov...).

K ochrane kláštora vyzval všetkých Bulharov už v roku 1762 kronikár Paisi j
Chilendarskij. V roku 1961 kláš tor vyhlásili za národnú pamiatku a pri tej príleži-
tosti z neho vysťahovali na 7 rokov 50 mníchov a v kos tole zakázali bohoslužby.
Neďaleko kláštora sa nachádza cintorín s osáriom a jednoloďovou kaplnkou.

Súčasťou SD je Rilský kláštor od roku 1983.

Bulharsko – Rilský kláštor

Okolie prístavu, kde sa nachádza dnešný Tallin, osídlili najskôr V ikingovia.
Sídlo malo obchodný význam už v 10. - 11. stor. Ar abský geograf Idrísí ho spomí-
na z roku 1154 ako Kalevanlinna/Koluvan (Kalevovo mesto). V rokoch 1226 -
1227 sa v ňom usídlili križiaci (Teutónsky rád) a mesto sa rozdelilo na pevnosť
(cas trum) a dolné mesto (suburbum). Pribudli kláštory dominikánov a cisterciánov
(sv. Katarín y a sv. Michala), ako aj pr vý kresťanský Kostol sv . Mikuláša. Po od-
chode Dánov v roku 1346 tu vládli nemeckí križiaci a od roku 1561 Švédi. Švéd-
ski ar chitekti zrekonštr uovali budovy Vyšehradu zničené po požiari v roku 1684
a dobudovali systém bastiónov mestských hr adieb. Po tzv. Severnej vojne mesto
obsadili vojská cára Petr a I. Veľkého. V rokoch 1918 - 1940 tu opäť mali najväč-
ší vplyv Nemci. V r oku 1944 bolo značne poškodené bombardovaním.

Veľký hrad (Vyšehrad) na planine Toompea na 7 ha vznikol na základe Malej
pevnosti (Malého hradu), ktorú vybudovali Dáni po roku 1219. Po viacer ých
dostavbách a prestavbách nadobudol v r oku 1773 na želanie Kataríny II. dnešnú
trojposchodovú barokovú podobu. Už zďaleka vidieť juhozápadnú valcovitú hradnú
vežu nazývanú Pikk Herrmann (Dlhý Herrmann), ktorá pr esahuje výšku 35 m.
Ďalšia veža Pils tiher na severozápade a tretia veža Landskrone na severovýcho-
de dosahujú výšku 20 m. Štvrtá veža (Stür-den-Körl) sa nezachovala.

Dominantou podhradia sa stal gotický Dóm, ktor ý sa uvádza už v 13. stor.
Z pôvodného interiéru sa po požiari v roku 1684 zachoval renesančný sar kofág
(od tallinského majstra Passera) s pozostatkami švédskeho veliteľa De la Guardi
(počas bitky sa utopil v Narve) a jeho manželky Žofie. Na sarkofágu je okrem
bitky na Narve prvý r az zobrazené mesto Tallin. Na druhe j strane podľa projektu
Preobraženského postavili v r okoch 1894 - 1900 pravoslávny chr ám Alexandra
Nevského. Neďaleko neho na kopci Harju mägi stojí veža Kiek-in-de-Kök (Nakuk-
ni do kuchyne). V jej južnej stene sa zachovalo 6 kamenných a 3 železné kanó-
nové gule, ktor ými počas Livónskej vojny v roku 1577 ostreľovali opevnené
Dolné mesto. Mestské hradby pôvodne o dĺžke asi 2,5 km, spevnené 27 vežami
a priechodné 6 bránami, patria k najzachovalejším v severne j Európe. Na ulici
Pikk k najstarším domom (pr estavanom v štýle holandského manierizmu v rokoch
1597 - 1600) patrí sídlo Spoločnosti čiernohlavých založenej v roku 1399. Sú-
časťou SD je historické centrum Tallinu od roku 1997.

Estónsko - Historické centrum Tallinu
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RNDr. Jozef Klinda

Helsingor, uvádzaný už v 12. stor., zaznamenal značný rozvoj po roku 1429,
keď dánsky kráľ Erik VII. Pomoranský (1412 - 1439) tu zaviedol vyberanie cla od
lodí, plávajúcich do (z) Baltského mora (toto právo odkúpili európske štáty od
dánskej vlády v roku 1857). Na ochr anu úžiny dal postaviť hrad Krogen, ktorý
prestaval podľa projektov Hansa van Paeschena a flámskeho architekta Anthonia
van Optergena v rokoch 1574 - 1585 Frederik II. (1559 - 1588) na opevnený rene-
sančný zámok Kronborg Slot. Stalo sa to po roku 1523, keď mesto zničila lübecká
flotila a jeho obyvateľstvo v roku 1530 postihla epidémia moru. V dosahu jeho diel
bola každá loď v 4 km širokej úžine až po švédsky Helsingborg. Po požiari 25.
septembra 1629 dal kráľ Christian IV. (1588 - 1648) hrad obnoviť Hansovi van
Steenwinckelovi. V rokoch 1658 - 1660 Kronborg obsadili Švédi (odvtedy švédske
lode nemuseli platiť clo). Následne králi Frederik III. (1648 - 1670) a Christian V.
(1670 - 1699) obstarali dobudovanie jeho for tifik ačného systému. V rokoch 1785
- 1926 slúžil ako kasárne. Po odchode vojakov ho v rokoch 1929 - 1935 zreštauro-
vali (Johannes Magdahl Nielsen) a sprístupnili verejnosti, ktorá ho pozná najmä
ako prostredie Shakespearovej divadelnej hry Hamlet. Obidve poschodia zámku
po vyrabovaní Švédmi dosť sporo zapĺňa prevažne holandský nábytok . Vo veľkej
banketovej sále sa zachovalo po požiari 7 zo 40 gobelínov s podobizňami dán-
skych kráľov (dnes v Národnom múzeu). V západnom krídle interiérom upúta Malá
sála a v ostatných častiach najmä kráľovské apartmány. Vyrezávaným a pozláteným
dreveným interiérom vyniká zámocká kaplnka. V kazematách, kde väznili politic-
kých väzňov a skladovali potraviny, sa nachádza socha spiaceho obra Holger Dan-
ske, ktor ý sa podľa legendy zobudí vtedy, keď bude potrebné zahnať nepriateľov
Dánska. Zámok a opevnenia postavili z pieskovca. Prístup do neho len z prístavu
umožňujú 3 br ány a 3 mosty. Prvý vstup z juhozápadu vedie cez predsunutú Wür t-
temberskú ravelinu, chránenú tr omi bastiónmi. Na jej západnej strane sa vychádza
na úroveň pr vej opevnenej zóny (Kronvaerk) s hospodár skymi budovami
a vojenskými barakmi. Z nej sa prechádza na sever k malej bráne Dark, chránenej
zo severného pobrežia menšou ravelinou. Každý roh vlastného 2 - 3 poschodového
zámku v predĺžení chránia staré bastióny spojené hradbou, za ktorou je priekopa.
Najvyšší bod dosahuje nad dvorom 57 m vysoká hlásna veža, najnižší zámocká
studňa. Súčasťou SD je hrad Kronborg od roku 2000.

Dánsko – Hrad Kronborg

Bulharsko - Starobylé mesto Nesebar
Nesebar/Nesebr založili grécki Dórovia na mieste tráckej osady na skalnatom

polos trove (pôvodne možno ostrove) o dĺžke 850  a šírke 350 m. Zachovaný
nápis hovorí o dobrých vzťahoch Grékov a Trákov. Gréci ho neskoršie nazývali
Messembria. Vybudovali v ňom akropolu, agoru, Apollónov chrám, divadlo, min-
covňu a hradby. Časť týcht o hradieb, ktoré sa datujú až do roku 510 pred n. l., sa
zachovala dodnes. V roku 812 Nesebar dobyl bulharský chán Krum (803 - 814).
V 11. storočí sa v mes te striedala byzantská a bulharská nadvláda. Najväčší
rozkvet zaznamenalo mes to za vlády bulharského cára Iv ana Alexandra Asena
(1331 - 1371) v čase 2. Bulharskej ríše, keď malo čulé obchodné styky so Str e-
domorím. Niektoré údaje uvádzajú z tohto obdobia až 48 kostolov a 2 kaplnky.
V roku 1453 Nesebar obsadili Turci a mesto stratilo svoj pôvodný význam, i keď
os talo miestnym centrom kresťanstva, obchodu a r ybárstva. Takto ho spomína v
17. storočí turecký cestovateľ Evlia Čelebi.  Z tohto obdobia sa zachovali turecké
kúpele a s tudňa.

Súčasná zástavba t ypických domov plovdivského štýlu pochádza z 19. stor.
z obrodeneckého obdobia. Charakterizujú ju kamenné murované prízemia so sklad-
mi, dielňami a letnými kuchyňami, nad ktor ými prečnieva do ulice drevená nad-
stavba prvého poschodia s arkiermi, podperami a širokými str ešnými rímsami.
V Nesebare od 5. stor. postavili vyše 40 kresťanských kostolov, z ktor ých časť
sa zachovala len v ruinách. K najstarším patrí na konci polostrova Kos tol Panny
Márie z 5. - 6. stor. Nový metr opolitný kostol neďaleko prís tavu postavili v 11. -
13. stor. Vyniká ikonostasom  z roku 1599 a  nástennými  maľbami zo 14. - 15.
stor. Ešte bližšie k prístavu sa nachádza po zemetr asení v roku 1913 už len
zrúcanina štvrtej trojloďovej Baziliky sv. Jána Aliturgitu z o 14. stor. Tento ne-
šťastný, no bohato zdobený kos tol nevysvätili, lebo ho znečistila krv murára,
ktorý spadol z lešenia pri jeho dostavbe. Na centrálnom námestí sa zachoval
tr ojloďový Kostol Pantokratora z 13. - 14. stor., na severnej str ane polostr ova je
to trojloďový kamenný Kos tol sv. Jána Kr stiteľa z 9. - 11. stor. Na hrádzi a na
severnom konci polostr ova stoja drevené plachtové veterné mlyny.

Dnes žije v Starom Nesebar e asi 6 500 ľudí. Časť obyvateľov sa presídlila do
Nového Nesebaru na pobreží blízko letoviska Slnečné pobrežie.

Súčasťou SD je starobylé mesto Nesebar od roku 1983.
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VZDELÁVANIE

FRODOVA CESTA
Kapitola XXI.

Zimné mapovanie okolo riek
Milí mladí priatelia,
„už je zima, už je mráz, kam sa vtáčku, kam schováš

...,“ hudie si možno nejeden z vás pri teplej peci, pod
huňatou prikrývkou, či v prekúrenom sídliskovom byte.
Je tu zima, vonku vládne meluzína, krajinu pokryli sne-
hové záveje, ľadový pancier spútal nejednu riečku a na
strechách otŕčajú svoje dlhé nosy ľadové cencúle. Bŕŕ...,
kto by už chodil vonku.

A tak sedíme doma, napchávame sa sladkým peči-
vom, nekonečné hodiny pozeráme na nereálne reality šou
na televíznych obrazovkách, prstami mrskáme po klá-
vesnici počítačov..., a niektorí z nás sa dokonca strašne
nudia. Chyba. Zima je totiž krásna. Zamrznuté kráľov-
stvo za našimi oknami, zdanlivo nehybný ospalý svet,
ukrýva mnohé tajomstvá, za ktorými sa oplatí vykročiť.
Stačí sa primerane obliecť, obuť, zbaliť niečo pod zub...

Vykročiť popri rieke, vnoriť no-
hy do čerstvého prašanu a kľuka-
tiť svoje kroky slalomom breho-
vého porastu, zanechávajúc za
sebou líniu stupají postupne za-
nášanú drobným snehom, zahľa-
dieť sa do spletitého príbehu stôp
živočíchov a dešifrovať príbeh, kto-
rý sa tu pred časom odohral. Za-
počúvať sa  do rozhovorov  sýko-
riek, vrabcov, hýľov... Vidieť vydru
a jej nežné materské hry s potom-
stvom. Tešiť sa z ranného svitania,
poludňajších trblietajúcich sa slneč-
ných lúčov, večerného šeraa mra-
zivej noci. Byť tu  a teraz. Bez ohľa-
du na kalendárny mesiac, dennú
hodinu...

Stačí vykročiť, priatelia! Za brá-
ničkou domu, dverami bytu každé-
ho z vás čaká dobrodružstvo. Ak
ho, samozrejme, chcete  objavovať.

Vaše listy, kresby, fotogra-
fie… očakávame do 31. mar-
ca 2006 na adrese:
ENVIROMAGAZÍN, ,,Frodova cesta”, Tajovského
28, P.O.B 252, 975 90 Banská Bystrica.

Obálku označte: „Prísne tajné! Len pre Froda”. Naj-
šikovnejších Frodových pomocníkov čakajú knižné
odmeny.
Váš Frodo

Zimné sčítavanie vtáctva
Zimné sčítanie vtáctva je významnou aktivitou, ktorú

na Slovensku koordinuje Spoločnosť pre ochranu vtác-
tva na Slovensku. Cieľom sčítania je odhadnúť početnosť
druhov zimujúcich u nás a určiť trendy ich početnosti (po-
kles, stagnácia, vzostup). Zimné sčítanie vtáctva sa rea-
lizuje od októbra do apríla nasledujúceho roku vždy po-
čas určeného mesačného termínu (jeden víkend
v mesiaci), januárový termín je súčasťou medzinárodné-
ho programu International Waterbird Census. Významné
sú však aj údaje získané mimo oficiálnych sčítacích ter-
mínov, ktoré nadobudnú pozorovatelia počas pravidelných
zimných vychádzok.

Na pozorovanie vtáctva je potrebný ďalekohľad, naj-
lepšie so zväčšením 7 až 10-krát. Kto pozoruje vtáctvo
z väčšej vzdialenosti, napr. vodné vtáctvo, bude určite
potrebovať ďalekohľad so statívom. Ďalej je potrebný
nenápadný odev, ktorý nebude vtáky rušiť.

Slovensko je popredkávané tisíckami kilometrov drob-
ných vodných tokov, na ktorých však často zimujú dru-
hy ako volavka, vodnár, močiarnica..., a ktoré nemajú
sčítavateľa. A pritom,  každý záznam o výskyte toho-kto-
rého druhu, hoc na malom toku, má veľký význam.

Zimné sčítanie vtáctva na vašom miestnom potoku
môže byť taktiež užitočnou témou pre stredoškolskú od-
bornú činnosť. Viac informácií o zimnom sčítaní vtáctva,
literatúre a i.  je možné získať na adrese: Spoločnosť pre
ochranu vtáctva na Slovensku, Mlynské Nivy 41, 821 09
Bratislava, tel.: 02/55 422 185, fax: 02/55 422 186,
E – mail: sovs@changenet.sk, http://www.changenet.sk
Informácie o obsadeností jednotlivých tokov sčítavateľ-
mi získate u regionálneho koordinátora Jozefa Ridzoňa,
ridzon@sovs.sk, mobil: 0902 222 160

Metódy mapovania
vybraných skupín vtákov
a vydry
Mapovanie vtáctva v brehových porastoch

Vtáctvo v brehových porastoch sa mapuje „pásovou
metódou“ tak, ako ju popisuje Janda a Řepa (1986). Vtác-
tvo sa pri použití tejto metódy sčítava v páse brehového
porastu, ktorý musí spĺňať tieto kritériá:

1. Pás musí mať rovnakú šírku na všetkých miestach.
Šírku si zvolí sčítavateľ tak, aby si bol istý, že spozo-
ruje všetky vtáky vyskytujúce sa v páse (maximál-
na šírka by nemala presiahnuť 25 m). Zároveň by
nemala byť šírka väčšia, ako je najužšie miesto sčí-
taného brehového porastu. Prípadne, ak je brehový
porast rozdelený na viacero celkov, tak sčítavateľ
nemusí sčítať celý brehový porast, ale len jeho jed-
nu ucelenú časť (ako rozdelenie sa nechápe cesta
alebo elektrické vedenie, ale väčšie plochy bez bre-
hového porastu). V takom prípade opäť volí šírku
pásu podľa najužšieho miesta (vybranej časti) bre-

hového porastu. Sčítateľ teda sám usúdi, či bude
šírka pásu 4 m, 10 m, 15 m alebo 25 m. Obyčajne
sa v lesných biotopoch, a teda aj v brehových po-
rastoch, používa šírka pásu 25 m.

2. Pri nasledujúcich sčítaniach sa mapovanie opakuje
na rovnakom úseku pásu. Teda na úseku s rovnakou
dĺžkou a šírkou. Ak sčítavateľ mapuje pri sčítaní vod-
ného vtáctva dlhý úsek (napr. 15 km), často mu celý
deň zaberie len mapovanie vodného vtáctva.
V takomto prípade sa sčítania bežných druhov ne-
zúčastní, ak by ho to malo zdržiavať. Prípadne sčíta
len vybraný úsek brehového porastu, ktorý bude pri
nasledujúcich sčítaniach rovnaký. Minimálna dĺžka
sčítaných pásov (ak nebude sčítaný brehový porast
popri celom toku) nesmie byť pod 2 000 m. Autori
Janda a Řepa odporúčajú sčítať dlhšie pásy ako
5 000 m.

3. Dĺžku a šírku pásu musí sčítateľ vždy uviesť vo for-
mulári. Toto sa nesmie meniť, pokým sa nezmení
funkčné využitie parcely, na ktorej stojí brehový po-

rast. Sčítaná plocha musí byť
rovnaká každú sezónu, aby
bolo možné výsledky porovná-
vať. Výnimku predstavujú prípa-
dy, keď sa pobrežný porast
vyrúbe...

Ráta sa len vtáctvo, ktoré
preletí do strán alebo za chrbát
pozorovateľovi. Osobitne sa
zaznamenávajú vtáky, ktoré
preletia ponad sčítaný pás ale-
bo sú pozorované mimo neho.
Zapisujú sa do stĺpca „prelet“.
Vtáky, ktoré nie sú spoľahlivo
druhovo určené, sú pri zohľad-
není správania, veľkosti alebo
iných znakov pripočítané k po-
dobnému najhojnejšiemu dru-
hu. Zaratávajú sa všetky poču-
té či videné vtáky. Nezaratávajú
sa vtáky, u ktorých jestvuje po-
dozrenie, že už raz boli zazna-
menané (napríklad kočujúce kŕd-
liky mlynárok, sledujúce pozoro-
vateľov a podobne). Sčítania sa

zúčastňujú len mapovatelia, ktorí vedia spoľahlivo určiť
všetky druhy, ktoré sa na línii môžu vyskytnúť. Vtáctvo sa
na línii v hniezdnom období ráta najdlhšie do 9.00 hod.
Vtáctvo sa nesčituje pri vetre silnejšom ako 5o Bs.

Sledovanie výskytu vydry riečnej

Vydra riečna je živočích s prevažne nočnou aktivi-
tou, žijúci skrytým spôsobom života. Jej výskyt možno
najľahšie dokázať nálezom pobytových znakov. Sú to
hlavne stopy, trus, zvyšky po konzumácii potravy, vy-
drie kĺzačky a značkovacie kôpky. Stopa vydry je okrúh-
la, päťprstá, prsty sa rozbiehajú hviezdicovito zo stre-
du stopy.
Rozmery:

Predná: d=5 - 6,5 cm, š=5 - 6,5 cm, zadná d=6 - 10 cm
(podľa podkladu a rýchlosti pohybu), š=6 cm. Plávacia
blana je v stope viditeľná len za úplne ideálnych podmie-
nok, pazúry sa odtláčajú nezreteľne. Často tiež nebýva
odtlačený 5. prst. V hlbšom snehu prechádzajú často od-
tlačky nôh do brázdy vzniknutej šmýkaním tela (vydra
v snehu akoby pláva).

Ilustračná kresba: Lenka Milonová
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Možnosť zámeny:
• líška, pes – stopa je štvorprstá, pretiahnutá, všetky

prsty smerujú dopredu,
• kuna – stopa je menšia (šírka do 4 cm),
• jazvec – prsty s dlhými pazúrmi smerujú rovnobež-

ne dopredu,
• rys – podobný tvar, ale stopa štvorprstá, bez pazú-

rov, šírka 4 – 8 cm,
• mačka – detto, šírka stopy 3 cm. Údaje o dĺžke kroku

značne varírujú (asi 50 – 60 cm), rozkrok cca 10 cm.
V stope vydry býva niekedy odtlačený aj pozdĺžny pre-
rušovaný pruh – odtlačok chvosta.

Trus vydry:
Čerstvý trus je čiernozelená kašovitá kôpka, ktorá má

niekedy valcovitý tvar, neskôr tuhne. Obsahuje takmer vždy
šupiny a kosti rýb. Spoľahlivým znakom je charakteristic-
ký zápach (nie nepríjemný) po rybacine. Starší trus stráca
konzistenciu, farbu, je sivý, rozpadavý. Niekedy zostávajú
len kostičky a šupiny. Vydra kladie trus po celej dĺžke ko-
ryta alebo na brehu v tesnej blízkosti vody. Najčastejšie ho
možno nájsť na kameňoch v toku, na piesčinách (vydra
nahrabe malú kôpku piesku a na jej vrchol odkladá trus),
menej často na krtincoch v blízkosti toku, na melioračných
výpustoch, na padnutých kmeňoch na brehu a koreňoch,
trsoch trávy, voľne na snehu. Prednostne vyhľadáva ná-
padné miesta v toku (mosty, splavy a pod.). Niekedy znač-
kuje tmavým lepkavým dechtovitým výlučkom.
Možnosť zámeny:

• kuna, líška – odporne páchne, nie sú zvyšky rýb,
• tchor – môžu byť zvyšky rýb, ale zapácha,
• ondatra – bez zápachu so zvyškami rastlinnej potravy.

Vydrie kĺzačky sú 40 – 50 cm široké, často značne dlhé
sklzy z vysokých hlinitých a zasnežených brehov. Sklzy po-
užívajú aj ondatry, tie sú však len krátke a úzke (do 20 cm).

Miesta váľania používa vydra pred čistením srsti. Váľa
sa na brehu v tráve, na zemi, na snehu (stopy vody, blata).

Stopy po konzumácii potravy zanecháva vydra len
vzácne. Na brehu (pod previsom, v brehových porastoch)
alebo na ostrovčeku a plochých skalách v toku môžeme
nájsť kôpky šupín, zvyšky plutiev, skrelové oblúky rýb,
krv atď. (konzumácia rýb začína prevažne od hlavy), oje-
dinele tiež lastúry lastúrnikov a zvyšky rakov. Lastúrnik-
mi sa živia tiež ondatry (možnosť zámeny). Pozor na zá-
menu so zvyškami zanechanými rybármi (šupiny, plut-
vy) a vtákmi.

Značkovacie kôpky robí vydra na piesčitých náplavoch.
Nohami nahrabe niekoľko cm vysokú kôpku, ktorej vr-
chol označí trusom alebo len výlučkom pachovej žľazy.
Vrchol kôpky je vždy cítiť rybím tukom. Menej nápadné
sú cesty pravidelne používané pri pohybe po brehu
a oddychové miesta na brehoch s hustým zárastom vy-
sokého tŕstia, ostríc a pod., v tvare ležoviska, a príležitos-
tné úkryty medzi koreňmi stromov, v brehových prievi-
soch a dutinách, v hŕbach raždia a skál.

Kde hľadať? Zvýšenú pozornosť je treba venovať mos-
tom (stopa, trus tu dlho vydrží, vydra ich vyhľadáva na
kladenie trusu), sútokom a piesčitým naplaveninám, otvo-
rom v ľade. Kontrolovať je treba najmä kamene a vyč-
nievajúce predmety, aj prievisy brehov, dutiny v skalách
a pod.

Postup pri kontrole

Do pripravených vreciek odoberieme vzorky trusu –
zvlášť z jednotlivých lokalít, označíme, zaznačíme cha-
rakter toku (vodnej plochy) a okolitej krajiny. Každú po-
chybnú stopu je nutné zmerať. Stopu sledujeme čo naj-
ďalej (stopa býva často nezreteľná, takže jej pôvodcu
musíme určiť podľa chovania a spôsobu pohybu), vydru

obyčajne prezradí časté vliezanie a vyliezanie z vody. Je
nutné zaznamenať hustotu značiek, smer pohybu, čer-
stvosť stopy/trusu a všetky doplňujúce údaje o chovaní
vydry zistené zo stôp, a o biotope.

Do formulára o výskyte vodného vtáctva (na vyžiada-
nie dodá SOVS) zapíšte v prípade pozorovania zistené
pobytové znaky vydry, počet pozorovaných jedincov,
v prípade, že je tok znečistený, je nutné popísať typ zne-
čistenia. V prípade, že poznáte miestne pomery, sú víta-
né doplňujúce informácie o prítomnosti jednotlivých dru-
hov rýb na lokalite.

Vhodné je vybrať si termín na kontrolu výskytu vydry,
a to deň – dva po čerstvom napadnutí snehu tak, aby
bolo možné sledovať len čerstvé pobytové znaky. Toto
sa však týka len menších tokov, u väčších je žiaduce
sčítavať vodné vtáctvo a aj vydry v hlavnom termíne.
Pozn. red.: K tejto téme vydala Slovenská agentú-
ra životného prostredia elektronickú publikáciu
CD-rom Detektív v prírode (pozri rozhovor vo fa-
rebnej časti na s. 16 - 17).

Mapovanie kormoránov na nocoviskách

Najpresnejšou metódou mapovania kormoránov je ich
zisťovanie na nocoviskách. Tieto vtáky sa počas dňa in-
tenzívne premiestňujú medzi viacerými loviskami, preto
sú veľmi časté dvojité registrácie. Vtáky sa začínajú zhro-
mažďovať na nocoviskách už hodinu pred zotmením. Ak
poznáte vo vašom okolí nocovisko tohto vtáka, máte
možnosť zapojiť sa do sčítania.

Kormorány sú kvôli streľbe na nich v okolitých kraji-
nách, ale aj u nás, veľmi plaché, a preto je nutné od no-
covísk dodržiavať dostatočnú vzdialenosť, prípadne se-
dieť v úkryte alebo byť zaodetý do odevu s podobnou
farbou ako má okolie (sneh, suchá tráva).

PRÍLOHY K ČLÁNKOM

SITUAČNÁ SPRÁVA O ZNEŠKODŇOVANÍ KOMUNÁLNYCH
ODPADOVÝCH VÔD A ČISTIARENSKÝCH KALOV V SR 2004
(príloha k článku na s. 21)
Úvod

Voda je neoddeliteľnou súčasťou živej krajiny a všet-
kých jej súčastí. Zachovanie funkčného a plnohodnotného
vodného ekosystému je preto dôležité z pohľadu ekolo-
gických kritérií, aj z nutnosti zabezpečenia základných
podmienok biologického a ekonomického života pre sú-
časnú spoločnosť a budúce generácie.

Právny systém riešiaci nakladanie s vodami v Sloven-
skej republike siaha do čias existencie spoločného čes-
ko-slovenského štátu a má dostatočne dlhú tradíciu. Za
posledných 50 rokov boli v SR uvedené do praxe závaž-
né koncepčné dokumenty, akými boli smerné vodohos-
podárske plány, ku ktorým v ďalšom období pribudli hyd-
roekologické plány čiastkových povodí a generel využí-
vania vôd a ich ochrany. Podľa poslednej právnej úpravy
vodného zákona sa v rámci vodného plánovania v SR
budú vyhotovovať plány manažmentu povodí a Vodný
plán Slovenska, ktorých súčasťou budú programy opat-
rení na dosiahnutie environmentálnych cieľov.
Z legislatívnych opatrení možno spomenúť zákon č. 138/
73 Zb. o vodách (vodných zákon), ktorý bol v SR
v platnosti viac ako 30 rokov. Zmena politicko-ekonomic-
kého usporiadania a príprava na vstup Slovenska do
Európskej únie vyvolali potrebu zásadných zmien aj
v právnych dokumentoch. V súčasnosti platný vodný
zákon a jeho vykonávacie predpisy v sebe transponujú
požiadavky predpisov Európskych spoločenstiev (ES),

ako napríklad smernice Európskeho parlamentu a Rady
2000/60/ES tzv. rámcovej smernice o vode a smernice
Rady 91/271/EHS týkajúcej sa čistenia mestskej odpa-
dovej vody.

Pre oblasť ochrany vôd sú dnes v SR rozhodujúce na-
sledovné právne predpisy: zákon č. 364/2004 Z. z.
o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej ná-
rodnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení ne-
skorších predpisov (vodný zákon) a nariadenie vlády SR
č. 296/2005 Z. z, ktorým sa ustanovujú požiadavky na
kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné
hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a oso-
bitných vôd. V oblasti verejných vodovodov a kanalizácií
je to ešte zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovo-
doch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zá-
kona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.

Členské štáty EÚ sa zaviazali v zmysle článku 16 smer-
nice 91/271/EHS zverejňovať v dvojročných intervaloch si-
tuačné správy o zneškodňovaní komunálnych odpadových
vôd a čistiarenských kalov, za SR je týmto k dispozícii.

Všeobecné informácie
Členským štátom Európskej únie sa 1. mája 2004 stalo

aj Slovensko. Okrem mnohých iných práv a povinností sa
tým pre SR stali záväzné aj mnohé právne normy EÚ. Pre
oblasť komunálnych odpadových vôd je to práve smerni-
ca Rady 91/271/EHS, týkajúca sa čistenia mestskej od-

padovej vody (ďalej smernica) prijatá 21. mája 1991. Uve-
dená smernica, s cieľom zachovať potrebnú kvalitu vôd
a životného prostredia, rieši jeden z veľmi dôležitých zdro-
jov ich znečisťovania – komunálne (mestské) odpadové
vody. Smernica upravuje spôsob zberu, čistenia, vypúšťa-
nia mestských odpadových vôd a vôd určitých priemysel-
ných odvetví, ako aj nakladanie s kalom vzniknutým
v priebehu čistenia komunálnych odpadových vôd.
Poznámka: V bežnej slovenskej terminológii je zaužíva-
ný termín „komunálne (municipal)“ odpadové vody, kto-
rý presne zodpovedá termínu „mestské (urban)“ defino-
vanému smernicou.

V súčasnosti sú v národných slovenských právnych
normách, týkajúcich sa oblasti vôd, plne zahrnuté platné
predpisy Európskych spoločenstiev.

S ohľadom na vecnú aj ekonomickú náročnosť splne-
nia podmienok tejto smernice boli v prístupových roko-
vaniach s EÚ dohodnuté pre Slovensko prechodné obdo-
bia. Nimi definované povinnosti SR pre oblasť verejných
kanalizácií, uvedené v Zmluve o pristúpení k Európskej
únii, možno zhrnúť nasledovne:

• priebežne zabezpečovať primerané čistenie odpado-
vých vôd vo všetkých aglomeráciách, ktoré majú
vybudovanú stokovú sieť,

• do konca roka 2010 zabezpečiť odvádzanie odpa-
dových vôd a ich čistenie vrátane odstraňovania nu-
trientov vo všetkých aglomeráciách nad 10 000 EO,
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• do konca roka 2015 zabezpečiť odvádzanie a plné
biologické čistenie odpadových vôd v aglomeráci-
ách nad 2 000 EO

Poznámka: EO – ekvivalentný obyvateľ je množstvo or-
ganického biologicky odstrániteľného znečistenia vyjad-
rené hodnotou päťdňovej biochemickej spotreby kyslíka
vo výške 60 g/obyvateľa a deň.

Údaje o stave rozvoja verejných kanalizácií, úrovni
odkanalizovania a úrovni čistenia odpadových vôd sú
pravidelne zbierané prostredníctvom štatistického zisťo-
vania, ktoré vykonáva Štatistický úrad SR (počty odka-
nalizovaných a čistených obyvateľov) a Výskumný ústav
vodného hospodárstva (úroveň prevádzky čistiarní od-
padových vôd (ČOV) v správe vodárenských spoločnos-
tí). Všetky relevantné údaje sú ukladané v centrálne ve-
dených databázach. Informácie o verejných kanalizáciách
v správe vodárenských spoločností sú aktualizované prie-
bežne a v dostatočnej výpovednej hodnote. Veľkým prob-
lémom je zisťovanie informácií o stave verejných kana-
lizácií prevádzkovaných obcami, kde častokrát nie sú
k dispozícii ani údaje štatistického zisťovania o počtoch
odkanalizovaných obyvateľov a čistených odpadových
vodách.

Pôsobnosť smernice 91/271/EHS

Smernica a národné právne normy zabezpečujúce jej
vykonanie upravujú a tvoria rámec pre:

• určenie a vykonávanie výstavby verejných kanali-
zácií, tak čistiarní odpadových vôd, ako aj stoko-
vých sietí,

• riadenie prístupu k priemyselným zdrojom znečiste-
nia, ktoré produkujú biologicky odbúrateľné odpa-
dové vody v množstve viac ako 4 000 EO, a ktoré
vypúšťajú odpadovú vodu priamo do tokov,

• nakladanie s čistiarenskými kalmi,
• sledovanie a obmedzovanie určených škodlivých

látok vo vodách,
• periodické sledovanie vykonávania programov za-

bezpečujúcich dosiahnutie cieľov tejto smernice.

Národné právne normy vykonávajúce smer-
nicu 91/271/EHS

Ustanovenia smernice Rady 91/271/EHS boli do ná-
rodnej legislatívy SR transponované:

• zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene
a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/
1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpi-
sov (vodný zákon),

• nariadením vlády SR č. 296/2005 Z. z., ktorým sa
ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne cie-
le povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov
znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd,

• zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch
a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zá-
kona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových od-
vetviach.

Citlivé a normálne oblasti

S cieľom zabezpečiť vyššiu úroveň ochrany vodných
ekosystémov zaviedla smernica inštitút citlivých oblas-
tí. Rieši sa ním situácia eutrofne ohrozených vodných
útvarov a/alebo vodných útvarov slúžiacich pre odber
vody na pitné účely. Na území každej citlivej oblasti je
potrebné uplatňovať prísnejšie kritériá pre úroveň od-
kanalizovania a čistenia odpadových vôd, ako je to
v prípade ostatných území. Nariadením vlády SR č. 249/
2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zrani-
teľné oblasti, bolo celé územie Slovenska vyhlásené za
citlivú oblasť.

Poznámka: Eutrofizácia je obohacovanie vody živinami,
najmä zlúčeninami dusíka a fosforu, nazývanými nutrien-
ty, ktoré má za následok zvýšený rast siníc, rias a vyšších
rastlinných foriem, čím môže dôjsť k nežiaducemu zhor-
šovaniu ekologickej stability a kvality tejto vody.

Aglomerácia – sídelný útvar

Na rozdiel od presne definovaného sídelného útvaru
(obec, mesto, mestská časť) je aglomerácia oblasťou,
v ktorej sú osídlenie alebo hospodárska činnosť natoľko
koncentrované, že je opodstatnené odvádzať z nich mest-

ské odpadové vody do mestskej čistiarne odpadových
vôd alebo na miesto ich konečného spracovania
a vypúšťania.

V praktickom dôsledku to znamená, že aglomerácia
môže byť zložená z viacerých obcí (napríklad spoločné
odkanalizovanie obcí trnavského regiónu), alebo jeden
sídelný útvar môže predstavovať dve a viac aglomerácií
(napríklad aglomerácia pravobrežného a ľavobrežného
Trenčína). Rovnako je možné, že časť obce, napríklad zo
sídelno-geografických dôvodov, nebude vyriešená cen-
tralizovaným systémom odkanalizovania. Posledný spo-
mínaný prípad bude v podmienkach Slovenska častý
v oblastiach rozptýleného lazníckeho osídlenia.

Štruktúra verejných kanalizácií

Základné hodnotenie úrovne odkanalizovania a čiste-
nia odpadových vôd v zmysle smernice 91/271/EHS sa
vykonáva vo viacerých veľkostných kategóriách aglome-
rácie. S nimi korešpondujú aj veľkostné kategórie aglo-
merácií používané v nariadení vlády 296/2005 Z. z.
V závislosti od veľkosti zdroja znečistenia (t. j. od veľ-
kosti aglomerácie) sú vo vyššie spomínaných predpisoch
určené rozdielne podmienky pre kvalitu vyčistených od-
padových vôd vypúšťaných z týchto zdrojov.

Podľa požiadaviek
smernice je pre aglome-
rácie s veľkosťou nad
10 001 EO, pokiaľ sa na-
chádzajú v citlivej oblas-
ti, určená povinnosť od-
straňovať nutrienty. Zna-
mená to, že čistiareň od-
padových vôd, a k nej pri-
slúchajúca stoková sieť,
musí vytvoriť podmienky
pre účinné znižovanie ob-

Veľkostné kategórie aglomerácií:

podľa  smernice
č. 91/271/EHS

51 EO -  2 000 EO
2 001 EO - 10 000 EO
0 001 EO - 15 000 EO
15 001 EO - 150 000 EO
nad 150 001 EO

podľa nariadenia vlády SR
č.  296/2005 Z. z.

51 EO - 2 000 EO
2 001 EO - 10 000 EO
10 001 EO - 25 000 EO
25 001 EO - 100 000 EO
nad 100 001 EO

sahu zlúčenín dusíka a fosforu vo vyčistených vodách.
Národný predpis vyžaduje rovnaký efekt čistenia ako
smernica, s tým rozdielom, že ho odstupňúva v kategóri-
ách bližšie rešpektujúcich veľkostné delenie aglomerácií
na Slovensku.

Pokiaľ ide o menšie aglomerácie, nachádzajúce sa
v citlivej oblasti, je v nich požadované plné biologické
čistenie odpadových vôd so zabezpečením nitrifikácie (pre
veľkosť aglomerácií 2001 - 10 000 EO) alebo plné biolo-
gické čistenie len s odbúraním organického znečistenia
(pre aglomerácie menšie ako 2 000 EO).

Poznámka: Nitrifikácia je biologická oxidácia amoniaku
cez dusitany na dusičnany. Nitrifikácia v kombinácii
s denitrifikáciou je najbežnejším spôsobom biologické-
ho odstraňovania dusíka.

Údaje o počte odkanalizovaných obyvateľov boli v roku
2004 dostupné z 624 obcí. Súčasne boli evidované aj
údaje o čistených odpadových vodách z 514 obcí. Z nich
vyplýva, že celkovo bolo v roku 2004 v SR na stokovú
sieť pripojených 3 009 849 obyvateľov (t. j. 55,9 %
z celkového počtu obyvateľov SR), pričom odpadové vody
sú čistené od 2 909 114 obyvateľov (t. j. 96,65 %
z odkanalizovaných obyvateľov).

Vyčíslenie kapacity čistiarní odpadových vôd vo vzťa-
hu k daným veľkostným triedam aglomerácií je proble-
matické z dvoch príčin. Okrem chýbajúcich údajov
z obecných verejných kanalizácií je väčšina stredných
a veľkých čistiarní odpadových vôd postavená v čase,
kedy neboli pri čistení odpadových vôd kladené požia-
davky na odstraňovanie nutrientov. Preto aj v minulosti
vypočítané projektované kapacity sú uvádzané na pod-
statne iné kvalitatívne požiadavky. Prepočet na kapacitu
vyhovujúcu súčasným požiadavkám je pre každú čistia-
reň vždy individuálny a vzhľadom na súčasné obdobie
rozsiahlych rekonštrukcií a modernizácií verejných kana-
lizácií nie je tento údaj v SR dostupný.

Pripojenosť obyvateľov
na verejné kanalizácie
Požiadavky smernice 91/271/EHS

Rovnako ako v prípade požiadaviek na čistenie odpa-
dových vôd, aj v prípade odkanalizovania sú pre SR zá-
väzné vynegociované termíny. Pretože výstavba, prípad-
ne rekonštrukcia stokových sietí, patrí medzi investične

Tabuľka 1: Členenie aglomerácií v SR podľa veľkostných kategórií (stav k 31. 12. 2004)

Graf 1: Podiel obyvateľov žijúcich v jednotlivých kategóriách kanalizačných
aglomerácií SR k roku 2004

Zdroj: VÚVH

Zdroj: VÚVH
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najnáročnejšie položky, je potrebné v prvom rade zabez-
pečiť odkanalizovanie aglomerácií nad 10 000, respektí-
ve 2 000 EO. Menšie aglomerácie budú riešené neskôr,
podľa dostupnosti finančných prostriedkov. Odľahlé lo-
kality obcí vo väčších aglomeráciách, ktoré nie je z eko-
logických, technických či ekonomických príčin potrebné
a vhodné riešiť centralizovaným odkanalizovaním, budú
riešené individuálnymi systémami.

Pre Slovenskú republiku platia nasledovné termíny pre
zabezpečenie odkanalizovania jednotlivých aglomerácií:

Sídelnosprávna štruktúra Slovenska

Slovensko, ako krajina strednej Európy, leží na hlavnej
európskej rozvodnici medzi Baltským a Čiernym morom.
Rozloha SR je 49 035,81 km2, počet obyvateľov ku
31. 12. 2004 bol 5 384 822, čo predstavovalo hustotu
osídlenia 109,8 obyvateľa/km2. V mestách žilo 2 991 131
obyvateľov, v obciach 2 393 691 obyvateľov. (Zdroj: Šta-
tistický úrad SR, ďalej ŠÚ SR.)

Územnosprávne sa Slovensko člení na 8 krajov,
79 okresov a 2 928 sídelných útvarov (mesto, obec, mest-
ská časť). S ohľadom na historicko-geografické pomery
žije značná časť obyvateľstva vo vidieckych oblastiach,
čo predstavuje určitú hranicu, kedy centralizovaný sys-
tém odkanalizovania je už veľmi náročným riešením.
Poznámka: Hlavné mesto Slovenska Bratislava a druhé
najväčšie mesto Košice nie sú evidované ako jeden sí-
delný útvar, ale podľa ich mestských častí, ktorých je
v Bratislave 17 a v Košiciach 22.

Špecifický prístup z pohľadu odkanalizovania si na Sloven-
sku budú vyžadovať oblasti rozptýleného osídlenia, takzvané
lazy. Existujú tri hlavné oblasti rozptýleného osídlenia: myjav-
ská, detviansko-krupinská a kysucko-oravská. Mimo posled-
nej oblasti, v takto štruktúrovaných obciach nie je predpoklad
efektívneho použitia centralizovaných systémov kanalizácie.
V prípade kysuckých obcí je možné centralizovane odkanali-
zovať súvislé osídlenie v údoliach, kde žije asi 60 – 70 %
obyvateľov bývajúcich v týchto obciach. Okrem uvedených
oblastí sú na Slovensku regióny s výskytom vysokého počtu

malých obcí, hlavne severový-
chodné okresy SR, Gemer
a oblasti horného Ponitria až
Turca.

Je viditeľná snaha využiť
možnosť pripojenia menších,
satelitných obcí na kanalizá-
ciu väčšieho mesta. Uvede-
ný prístup zabezpečuje pod-
mienky pre rozvoj danej
obce ako zázemia väčšieho
mesta, rovnako aj efektívne

rieši zneškodňovanie produkovaných odpadových vôd vo
vyššej kvalite, ako by bolo vyžadované pre samostatný
menší zdroj. Preto je tento trend podporovaný a zohľadňu-
je sa pri prebiehajúcich rekonštrukciách a intenzifikáciách
stredných a veľkých čistiarní odpadových vôd.

Podľa odborných odhadov je na Slovensku inštalo-
vaných okolo 5 000 domových čistiarní odpadových
vôd, ktoré riešia nakladanie s odpadovými vodami od
približne 20 000 obyvateľov. Ich prevádzka, rovnako
ako prevádzka žúmp, je často problematická. S ohľadom
na sídelnú štruktúru Slovenska, ekonomickú a demo-
grafickú situáciu a ekologické požiadavky možno pred-
pokladať, že cieľová úroveň napojenosti obyvateľstva
na verejné kanalizácie sa v roku 2015 bude pohybovať
okolo 71,5 %.

Vývoj pripojenosti obyvateľstva na verejnú

kanalizáciu

Na rozdiel od situácie v pripojenosti obyvateľstva na
verejné vodovody, vývoj v odkanalizovaní obyvateľov stále

výrazne zaostáva. Vo fáze realizácie sú mnohé investič-
né projekty, ktoré zvýšia podiel obyvateľstva napojené-
ho na verejné kanalizácie, ale investičné a následne aj
prevádzkové náklady budú vždy limitujúcim faktorom ich
rozvoja, a to hlavne v malých obciach.

V období rokov 2002 až 2004 podiel počtu obyvate-
ľov pripojených na verejnú kanalizáciu vzrástol o 0,8 %,
pričom podiel obyvateľov s odkanalizovanými a čistenými
odpadovými vodami vzrástol o 3,8 %.

Čistenie odpadových vôd
Požiadavky smernice 91/271/EHS

V situácii, keď bolo celé územie Slovenska vyhlásené
za citlivú oblasť, sú požiadavky na čistenie komunálnych
(mestských) odpadových vôd určované tak parametrami
biologicky odbúrateľného znečistenia, ako aj požiadavka-

mi na odstránenie nutrientov. Smernica predpisuje dva
možné spôsoby hodnotenia dosiahnutia požadovanej úrov-
ne čistenia odpadových vôd, a to buď dosiahnutím predpí-
saného limitu odtokovej hodnoty pre daný parameter, ale-
bo dosiahnutím požadovanej účinnosti odstránenia danej
znečisťujúcej zložky na čistiarni odpadových vôd.

Podľa vyššie uvedených kvalitatívnych požiadaviek pre
Slovenskú republiku platia v zmysle zmluvy o pristúpení
nasledovné termíny zosúladenia úrovne čistenia odpado-
vých vôd:

Graf 2: Podiel obcí v jednotlivých veľkostných kategóriách kanalizačných aglo-
merácií SR k roku 2004

Tabuľka 2: Štruktúra rozdelenia obcí podľa ich veľkosti a počtov
obyvateľov v nich bývajúcich

Graf 3: Rozdelenie obyvateľov Slovenska podľa
veľkostí obcí (stav k roku 2004)

Graf 4: Rozdelenie obcí Slovenska do jednotlivých
veľkostných kategórií (stav k roku 2004)

Tabuľka 3: Vývoj pripojenia obyvateľstva a čistenia odpadových vôd v SR za
posledných 15 rokov

Zdroj: VÚVH
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Situácia v čistení ko-
munálnych odpado-
vých vôd v SR

Plnenie požiadaviek na kvali-
tu čistenia odpadových vôd je o
to náročnejšie, že podľa dostup-
ných údajov vyhovovalo v roku
2004 požiadavkám smernice zo
sledovaných čistiarní odpado-
vých vôd len 54 %. Uvedený údaj
je však nadlepšený kategóriou
menších ČOV, ktorá má menej
prísne kritériá a predstavuje aj
menšie bilančné zaťaženie.

Obzvlášť kategória aglomerácií s veľkosťou nad 10 001
EO, ktorá si pre zabezpečenie odstraňovania dusíka vyžadu-
je technologicky komplikovanejšie usporiadanie, bude vo veľ-
mi krátkej dobe nesmierne náročná hlavne na investície, keď
zo všetkých 92 čistiarní v danej kategórii aglomerácií vyho-
vuje požiadavkám smernice len 17 čistiarní odpadových vôd.
Kategória veľkosti aglomerácie medzi 2 001 a 10 000 EO je
v trochu lepšej situácii, keďže požadovaným limitom vyho-
vuje „až“ 50 ČOV. Pritom však ešte stále nie je v realizácii
investičný projekt pre dve aglomerácie tejto kategórie, ktoré
vôbec nemajú zabezpečené čistenie odpadových vôd. Jed-
ná sa o aglomerácie Štúrovo a Gbelce. Posledne menovaná
aglomerácia siedmich veľkých obcí v povodí toku Paríža
(pozn. red.: pravostranný prítok Hrona pred jeho ústím
do Dunaja) nemá ani vybudovanú stokovú sieť.

Aglomerácie s veľkosťou medzi 2 001 až 10 000 EO
vyžadujú jednoduchšiu technologickú schému čistenia,
napriek tomu však vzhľadom na ich počet predstavujú rov-
nako značnú technickú a investičnú náročnosť. Uvedené
fakty znamenajú okrem iného aj to, že v najbližších desia-
tich rokoch bude možné v malých aglomeráciách, pod
2 000 EO, riešiť čistenie odpadových vôd len v lokalitách,
kde je vybudovaná stoková sieť a vody zatiaľ nie sú čiste-
né. Takýchto obcí je podľa štatistického zisťovania v SR
najmenej 110, pričom obyvatelia sú pripojení na verejnú
kanalizáciu, ale odpadové vody nie sú čistené.

Kvalita čistenia odpadových vôd

Ako bolo uvedené v predchádzajúcich kapitolách, drvi-
vá väčšina stredných a veľkých komunálnych ČOV bola
svojho času navrhnutá a postavená na nižšie kvalitatívne
požiadavky ako sú na ČOV kladené v  súčasnosti. Z tohto
dôvodu dnes prebiehajú rozsiahle rekonštrukcie a intenzifi-
kácie týchto stokových sietí a ČOV. Podľa dostupných úda-
jov je dosahovanie požadovaných kvalitatívnych výstupov
v zmysle požiadaviek smernice 91/271/EHS pre jednotli-
vé veľkosti ČOV v SR uvádzané v tabuľke 5.

Uvedené hodnoty plne dokumentujú skutočnosť, že
úroveň čistenia v najmenších aglomeráciách je aj pri níz-
kych požiadavkách na jej hĺbku pomerne slabá a podiel
vyhovujúcich čistiarní sa pohybuje pod tromi štvrtinami.
Kategória 2 001 až 10 000 EO, stále s relatívne nízkymi
nárokmi na hĺbku čistenia a rovnako nízkym bilančným
množstvom znečistenia, je v situácii už o niečo lepšej
a v dvoch z troch parametrov presahuje podiel vyhovu-
júceho čistenia 90 %.

Charakteristická je situácia stredných a veľkých čistiar-
ní odpadových vôd do 150 000 EO, ktoré zväčša na dob-
rej úrovni odstraňujú organické znečistenie (na čo boli aj
navrhnuté a postavené), ale v odstraňovaní nutrientov vý-
razne zaostávajú. U najväčších ČOV nad 150 001 EO sa
navyše prejavuje aj niekoľko prípadov ich preťaženia, kedy
nie sú schopné v súčasnom stave vyčistiť všetko privá-
dzané znečistenie, čo sa prejavuje aj v nižšom podiele vy-
hovujúcich parametrov základného organického znečiste-
nia. Potešujúca je situácia, že na všetkých veľkých čistiar-
ňach odpadových vôd nad 100 001 EO aktuálne prebie-
hajú rozsiahle rekonštrukcie a modernizácie spolufinanco-
vané z fondov EÚ (ISPA a Kohézny fond).

Ako zaujímavosť možno uviesť fakt, že z 11 ČOV
s kapacitou nad 100 001 EO spĺňa všetky kvalitatívne
podmienky smernice len jedna ČOV v Ružomberku, v kto-
rej tvoria okolo 80 % znečistenia odpadové vody celulózo-
papierenského priemyslu, majúce prirodzený nedostatok
zlúčenín dusíka a fosforu, ktorých obsah je pre iné ČOV
tak problémový. Hodnotenie súladu so smernicou je mož-
né alternatívne vykonávať vyššie uvedenými spôsobmi,
tak hodnotením podľa kvality vyčistených vôd, ako aj
hodnotením podľa účinnosti odstránenia konkrétneho typu

Tabuľka 5: Podiel čistiarní odpadových vôd vyhovujúcich v danom parametri požiadavkám

Tabuľka 4: Počet čistiarní odpadových vôd a ich kapacita v SR v roku 2004

* Spadajú sem aj niektoré menšie ČOV vo väčších aglomeráciách, kde je vo výstavbe ich pripojenie na centralizo-
vaný systém, po ktorého dokončení budú odstavené.

** Jedná sa o čistiarne, ktoré kapacitne spadajú do uvedenej veľkostnej kategórie, ale stoková sieť je vo výstavbe
a pripojenosť obyvateľstva ešte nedosiahla predpokladanú úroveň.

Základné požiadavky smernice 91/271/EHS na vypúšťané znečistenie z čistiarní odpadových vôd

Graf 5: Vývoj pripojenia obyvateľstva na verejnú kanalizáciu v SR
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Graf 7: Kapacita ČOV na Slovensku v roku 2004 podľa veľkostných kategórií (kategória, počet EO,
počet ČOV, podiel ČOV na celkovom počte)

Graf 8: Podiel vyhovujúcich ČOV pre jednotlivé parametre

Tabuľka 6: Vývoj množstva produkovaného čistiarenského kalu v pôsobnosti vodárenských
spoločností a spôsobu nakladania s ním

znečistenia. Tieto prístupy však nie je možné kombinovať
(musí sa hodnotiť len buď jedným, alebo len druhým). Na
mnohých, najmä menších čistiarňach odpadových vôd, však
nie sú parametre vstupujúcich vôd merané, prípadne nie sú
merané v požadovanom rozsahu, preto sa nedá vyčísliť
účinnosť odstránenia konkrétneho parametru. Preto na Slo-
vensku používame hodnotenie podľa kvality odtekajúcich
vyčistených odpadových vôd.

Priemyselné odpadové vody
Požiadavky smernice 91/271/EHS (podľa
článku 13)

Smernica 91/271/EHS pokrýva požiadavky týkajúce
sa nie len komunálnych odpadových vôd, ale aj odpado-

vých vôd produkovaných vybranými odvetviami potravi-
nárskeho priemyslu, ako sú:

• spracovanie mlieka,
• výroba ovocia a zeleninových výrobkov,
• výroba a fľaškovanie nealkoholických nápojov,
• spracovanie zemiakov,
• mäsový priemysel,
• pivovary,
• výroba alkoholu a alkoholických nápojov,
• výroba krmiva pre zvieratá z rastlinných výrobkov,
• výroba želatíny a lepidla z usní, kože a kostí,
• sladovne,
• odvetvie spracovania rýb.

Vymenované druhy priemyselných odpadových vôd
potravinárskeho charakteru vypúšťané zo zdrojov zne-

čistenia nad 4 000 EO, ktoré nie sú likvidované v komu-
nálnych čistiarňach odpadových vôd, musia byť v súla-
de s požiadavkami smernice, prípadne požiadavkami ur-
čenými príslušným národným predpisom.

Situácia v čistení priemyselných odpado-
vých vôd v SR

Na Slovensku je evidovaných 21 priemyselných zdro-
jov znečistenia spadajúcich do kategórie priemyselných
odpadových vôd, menovaných v predchádzajúcej časti.
Jedná sa o priemysel spracovania mlieka, ovocia a zele-
niny, nealkoholických nápojov, priemysel spracovania
mäsa a rýb, pivovary a sladovne. Vypúšťanie z týchto
zdrojov je upravené v zmysle nariadenia vlády SR č. 296/
2005 Z. z., kde v prílohe č. 3, časť B a bod 8 sú podrob-
ne špecifikované požiadavky na kvalitu vyčistených vôd.

Uvedené priemyselné zdroje znečistenia vypúšťajú do
povrchových tokov v SR spolu 53,62 t/rok BSK

5
 v 4,813

mil. m3 vody, čo dokladuje dobrú úroveň čistenia, keď
z uvedeného vypočítaná priemerná odtoková koncentrá-
cia BSK

5
 dosahuje 17,5 mg/l.

Čistiarenský kal
Požiadavky smernice 91/271/EHS (podľa
článku 14)

Čistiarenský kal je nutný vedľajší produkt procesu čis-
tenia odpadových vôd. Obsahuje nerozpustené látky za-
chytené priamo z odpadových vôd, ako aj procesom čis-
tenia vznikajúci takzvaný „prebytočný“ kal (mikrobiálne
organizmy čistiace odpadové vody). Kal je na samotnej
čistiarni biologicky a/alebo fyzikálno-chemicky upravo-
vaný - stabilizovaný, čím sa minimalizujú jeho prípadné
nežiaduce vlastnosti. Vďaka svojmu obsahu humínových
látok, ako aj hnojivých zložiek (hlavne fosfor, čiastočne
aj dusík) môže byť vhodným organickým hnojivom alebo
cennou súčasťou kompostov. Podmienky jeho použitia,
aj s ohľadom na prípadný obsah nežiaducich látok, upra-
vujú ďalej uvedené právne predpisy. Smernica požaduje
vytvorenie podmienok pre možnosti opätovného využí-
vania čistiarenského kalu, ako aj zabezpečenie eviden-
cie jeho produkcie a kvality. Rovnako je nutné zamedziť
jeho vypúšťaniu do povrchových vôd a znížiť, alebo od-
strániť obsah nežiaducich látok v kale.

Situácia v nakladaní s čistiarenským
kalom v SR

Nakladanie s čistiarenským kalom má v našich pod-
mienkach dlhodobo riešené pravidlá a podmienky. Kvali-
ta aj množstvo kalov, hlavne od rozhodujúcich producen-
tov, sú pravidelne monitorované. Vypúšťanie čistiaren-
ského kalu do podzemných a povrchových vôd je v SR
zakázané zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách. O pod-
mienkach aplikácie čistiarenského kalu do poľnohospo-
dárskej pôdy pojednáva aj zákon č. 188/2003 Z. z.
o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do
pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne-
skorších predpisov. Približne 70 – 80 % čistiarenských
kalov bolo v posledných rokoch využívaných aplikáciou
do pôdy. Zvyšná časť bola ukladaná na skládky alebo
dočasne uskladnená.

Pod aplikáciou čistiarenského kalu do pôdy sa rozu-
mejú všetky spôsoby jeho použitia, a to od jeho použitia
ako zložky kompostu, cez priamu aplikáciu čistiarenské-
ho kalu do pôdy za účelom zlepšenia jej kvality, až po
jeho rekultivačné využitie (napríklad rekultivácie skládok,
háld, líniových stavieb a podobne) alebo využitie na les-
nú pôdu.

Graf 6: Podiel počtu a kapacity ČOV v jednotlivých kategóriách aglomerácií v SR v roku 2004
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Pretože požiadavky na aplikáciu čistiarenského kalu
do pôdy budú čoraz prísnejšie a možnosti skládkovania
kalu budú obmedzované až zastavené, budúci vývoj spra-
covávania čistiarenských kalov nutne otvorí ďalší spô-
sob nakladania s kalmi – spaľovanie kalov. Navrhova-
ným dlhodobým cieľom je dosiahnuť podmienky pre mož-
nosť aplikovania 75 % produkcie kalov do pôdy.

Investičná náročnosť
V roku 2004 prebehla transformácia dovtedy štátnych

podnikov Vodární a kanalizácií na akciové vodárenské
spoločnosti s následným prevodom akcií na mestá a obce.
Rozhodujúcimi prevádzkovateľmi verejných kanalizácií,
čo sa týka ich počtu a najmä ich kapacity, sú  dnes v SR
Vodárenské spoločnosti, a. s. V tomto období v SR záro-
veň dochádzalo aj k úprave (deregulácii) cien vodného
a stočného na ceny vecne regulované, pokrývajúce všet-
ky náklady a primeranú mieru zisku za poskytované vo-
dohospodárske služby.

Investičný dlh, ktorý vznikol v predošlom období pri
obmedzených centrálne prideľovaných investičných
prostriedkoch a regulovaných cenách stočného neumož-
ňujúcich  plnohodnotný cyklus ekonomickej reprodukcie,
je však značný. Súčasné zvýšenie požiadaviek na kvali-
tu čistených vôd predstavuje ďalší významný nárast finan-
čných požiadaviek.

Typické pre súčasné obdobie je, že podiel nákladov
na rekonštruciu existujúcich a výstavbu nových stoko-
vých sietí tvorí v celkovom priemere 75 % celkových
nákladov vynaložených na odstránenie „investičného
dlhu“ vzniknutého v minulom období. Nutnosť rozsiah-
lych rekonštrukcií väčšinou už existujúcich čistiarní
v aglomeráciách nad 10 001 EO sa prejavuje:

• vo zvýšenom pomere na celkových nákladoch v pro-
spech ČOV oproti stokovým sieťam,

• výrazným zvýšením nákladov na rekonštrukcie ČOV
oproti ich výstavbe, ako dokumentujú priložené ta-
buľky.

V tejto súvislosti možno konštatovať, že v danej kate-
górii je úroveň odkanalizovania obyvateľov pomerne dob-
rá, ČOV existujú a nie je potreba stavať nové. Ich nedo-
statkom však zostáva, že nedosahujú požadované para-
metre úrovne čistenia odpadových vôd.

Záver
Oblasť verejných kanalizácií je aktuálne jednou z naj-

dynamickejších oblastí komunálneho sektora na Sloven-
sku. Dosiahnutím požiadaviek európskych a národných
právnych predpisov urobíme veľký krok ku zabezpeče-
niu ekologickej stability našej krajiny, podmienok pre
ekonomický rozvoj a k zvýšeniu kvality života jej oby-
vateľov.

Poznámka:
Technický koordinátor:
Slovenská agentúra životného prostredia
Banská Bystrica
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Bratislava
Hlavné riešiteľské organizácie:
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava
Hlavný riešiteľ:
Ing. Miloš Dian - Výskumný ústav vodného hospodár-
stva, Bratislava
Schválené:
Generálny riaditeľ sekcie vôd MŽP SR
v Bratislave december 2005

Graf 10: Odhad výšky investičného dlhu verejných kanalizácií v SR (stav ku koncu roku 2004,
cenová úroveň k 31. 12. 2004)

Tabuľka 7: Odhad základných technických a investičných ukazovateľov rozvoja komunálnych čistiarní odpa-
dových vôd (ČOV) a stokových sietí (SS) v SR  od roku 2004 (cenová úroveň k 31.12. 2004)

Tabuľka 8: Porovnanie podielov nákladov jednotlivých vecných položiek k celkovým nákladom

N
celk.

Celkový dusík

NL Nerozpustené látky

P
celk.

Celkový fosfor

SHMÚ Slovenský hydrometeorologický ústav

SR Slovenská republika

SS Stokový systém

ŠÚ SR Štatistický úrad Slovenskej republiky

VÚVH Výskumný ústav vodného hospodárstva

Zoznam skratiek

BSK
5

Biochemická spotreba kyslíka za 5 dní

ČOV Čistiareň odpadových vôd

EO Ekvivalentný obyvateľ

EÚ Európska únia

ES Európske spoločenstvá

CHSK
Cr

Chemická spotreba kyslíka dichrómanom

MŽP SR Ministerstvo životného prostredia Slovenskej

republiky

Graf 9: Vývoj produkcie a nakladania s čistiarenským kalom v SR



PRÍLOHA

ENVIROMAGAZÍN     6/20058

TATRY
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Hodnotenie funkcií a funkčnej ujmy lesných ekosystémov TANAP−u v dôsledku
veternej kalamity (2004), etapa I. Tichá a Kôprová dolina

Kolektív pracovníkov Mendelovej poľnohospodárskej
a lesníckej univerzity v Brne pod vedením prof. I. Vysko-
ta spracovával projekt ,,Hodnotenie funkcií a funkčnej
ujmy lesných ekosystémov TANAP-u v dôsledku veter-
nej kalamity (2004), etapa I. Tichá a Kôprová dolina“.
Dňa 13. 12. 2005 sa v budove MŽP SR v Bratislave ko-
nalo slávnostné odovzdanie výsledkov tohto projektu za
osobnej účasti ministra životného prostredia SR Lászlóa
Miklósa a ministra životného prostredia ČR Libora Am-
brozeka. Tatranský národný park na stretnutí reprezento-
val riaditeľ Správy TANAP-u Tomáš Vančura.

 Ústav tvorby a ochrany krajiny Lesníckej a drevár-
skej fakulty Mendelovej poľnohospodárskej a lesníckej
univerzity v Brne dokončil správu z I. etapy hodnotenia
stavu celospoločenských funkcií lesov v dôsledku kala-
mity a vzniknutej ujmy metódou ekosystémovej kvantifi-
kácie prof. Vyskota. Metóda hodnotí bioprodukčnú, eko-
logicko-stabilizačnú, hydricko-vodohospodársku, edafic-
ko-pôdoochrannú, sociálno-rekreačnú a zdravotno-hygie-
nickú funkciu lesných ekosystémov. Dielo je vypracova-
né na základe medzinárodnej dohody ministerstiev život-

ného prostredia ČR a SR kolektívom pracovníkov vyššie
uvedeného ústavu.

 V prvej etape boli hodnotené lokality s najvyšším stup-
ňom ochrany - Tichá a Kôprová dolina, v ďalších etapách
budú zhodnotené modelové územia Štrbské Pleso, Tat-
ranská Lomnica, Starý Smokovec, Vyšné Hágy a Mokri-
ny. Na základe funkčných potenciálov bol porovnávaný
stav diferencovanej funkčnej účinnosti ekosystémových
typov pred kalamitou s ich funkčnou účinnosťou po kala-
mite podľa stupňov poškodenia. Kvantifikácia funkčnej
ujmy lesných ekosystémov detekuje dopady na krajinné
prostredie a optimalizáciu jeho revitalizácie a celospolo-
čenského využitia.

 Správa konštatuje, že pôvodný stav porastov vyka-
zoval hodnoty reálnych efektov prevažne nad 60 % reál-
neho potenciálu funkcií lesa. V dôsledku veternej kala-
mity poklesla hodnota reálneho efektu, teda aktuálna účin-
nosť lesných porastov v Tichej a Kôprovej doline, do
pásma 10 až 50 % pričom minimálne hodnoty sa kon-
centrujú u silne poškodených porastov. Rozdiely hodnôt
reálnych efektov lesných porastov pred a po kalamite

umožňujú v rámci použitej metodiky finančné vyjadrenie
vzniknutej finančnej ujmy. Z dosiaľ spracovaných hod-
notení ujmy v obdobných podmienkach horských lesov
vyplýva, že predpokladaná výška ujmy na funkciách les-
ných ekosystémov v dôsledku mimoriadnej klimatickej
epizódy v kalamitne postihnutom území Tichej a Kôpro-
vej doliny sa pohybuje okolo 485 mil. Sk.

 Rozhodujúce ale je, že veterné extrémy tohto typu majú
opakujúci sa charakter. Súčasné smrekové monokultúry
v Tatrách sú nepôvodné a najmä vďaka prevažne homo-
génnej zjednodušenej štruktúre majú znížený stabilizačný
charakter. Po analýze možno konštatovať, že vetru lepšie
odolali prímesové dreviny (smrekovec, limba, listnáče) za-
tiaľ čo smrekové porasty boli deštruované. Je preto nutné
využiť súčasné lesohospodárske a ekologické poznatky o
mechanickej a ekologickej stabilite lesných porastov ku
zmenám v hospodárení, vedúcich k zvýšenej stabilite les-
ných porastov proti potenciálnemu ohrozeniu.
Ing. Juraj Švajda
vedúci odboru s trážnej služby, envirovýchovy
a propagácie Správy TANAP-u

MVO Ľudia a voda: Rok po čiernom dni našich Vysokých Tatier alebo ako sa dá
pomôcť, keď sa chce!

Pred rokom v novembri 2004 sa upriamila všetka po-
zornosť Slovákov na našu pýchu a pľúca Slovenska. Na
Vysoké Tatry. Zo správ z rádia a záberov z televízie sme
ostali ohromení, zhrození a neveriacky sme krútili hlava-
mi. Naše Tatry dostali od matky prírody riadne ,,zaucho"
a zostali na kolenách. Pripomeňme si, čo presne sa pred
rokom stalo. Písal sa 19. november 2004, keď sa v po-
poludňajších a večerných hodinách prehnala Vysokými
Tatrami veterná smršť, ktorá dosahovala miestami až silu
230 km/hod. Táto smršť zničila veľkú časť lesných po-
rastov od Podbanského až po Tatranskú Lomnicu. Zniči-
la 12 600 hektárov prevažne smrekového lesa a ďalšie
tisíce hektárov poškodila. Les však nebol jediný, ktorý
sa stal obeťou vyčíňania matky prírody. Víchrica narobi-
la veľké škody aj na infraštruktúre tatranských osád,
poškodila mnohé obydlia a dokonca aj zabíjala. Veľké
škody utrpel TANAP, ktorý prišiel o porasty v mnohých
chránených lokalitách. Vzniknutú situáciu bolo potrebné
bezodkladne riešiť. Vznikol tak Vládny výbor pre obnovu
a rozvoj Vysokých Tatier. Začali sa tak krôčik po krôčiku
odstraňovať následky veternej smršte.

Príčinou mimoriadnej sily veternej smršte vo Vysokých
Tatrách bola súčinnosť viacerých prírodných javov. Extrém-
ne intenzívny studený frontálny systém prichádzajúci
z oceánu na pevninu sa nad Tatrami stretol s mimoriadne
ostrým rozhraním teplého vzduchu stúpajúceho z Poprad-
skej kotliny nahor a masou studeného vzduchu súčasne
stekajúcou z hôr. Chladný oceánsky vzduch „podporil" do-
máci tatranský a vrhol sa spolu s ním v ústrety až príliš
teplému vzduchu z prehriatej kotliny. Výsledkom agresív-
neho stretu bolo extrémne silné prúdenie, ktoré vykonalo
dielo skazy. Podstatou pohromy teda boli veľké rozdiely
teplôt vzdušných systémov. Tie rozdiely má na svedomí
prehriata pevnina. Jej prehriatie je zasa dôsledkom roz-
siahleho vysušovania pôdy. Ak by sa nezačalo konať, tak
by fenomén pokračoval ešte extrémnejšie.

„Nie je čas mudrovať. Treba začať robiť. Nelamento-
vať, že to či ono sa nedá. Ale práve naopak. Pokúsiť sa

ukázať, že sa dá. Chyby sa síce nikdy nedajú vylúčiť,
najväčšou chybou by však bolo ostať stáť so založenými
rukami. „To je cesta do pekla. Vysušeného. Horúceho.
Bez kvapky vody," to je základná myšlienka mimovlád-
nej organizácie Ľudia a voda. MVO Ľudia a voda sa zao-
berá tematikou vysušovania krajiny už desať rokov
a v tejto oblasti má bohaté skúsenosti. Rozbehol sa tak
projekt s názvom Modrá alternatíva. Súčasťou Modrej
alternatívy je aj projekt Vodný les Slovenskej sporiteľne,
ktorý spoločne  pripravili MVO Ľudia a voda a OZ Čisté
Tatry. V spolupráci s Vládnym výborom pre obnovu
a rozvoj Vysokých Tatier projekt uvádzajú do života: MVO
Ľudia a voda, OZ Čisté Tatry, Štátne lesy TANAP, Sloven-
ský skauting a OZ Kostitras za silnej podpory generálne-
ho partnera Slovenskej sporiteľne.

Cieľom projektu je udržať takmer všetku dažďovú
vodu v ekosystémoch, ktoré buď po prírodnej katastro-
fe alebo ľudskou devastáciou nedokážu udržiavať vodu.
Ochladená revitalizovaná krajina môže zmierniť výstup-
né teplé vzdušné prúdy nad Popradskou kotlinou a to
zabráni stekaniu studených prúdov z hôr do kotlín. Pre
obnovu Vysokých Tatier je potrebné riešiť dva navzá-
jom súvisiace problémy. Prvým je obnova porastov
v zdevastovanej časti TANAP-u. Druhým, oveľa nároč-
nejším, je zmiernenie príčin vpádov studených vetrov
z hrebeňa hôr do kotliny pod nimi. Vpádom studených
vetrov síce zabrániť nemožno, možno však znížiť inten-
zitu výstupných teplých prúdov z Popradskej kotliny.
Autori projektu sú presvedčení, že ak sa v budúcnosti
chceme vyhnúť podobným katastrofám, musíme okrem
obnovy zdevastovaného TANAP-u stoj čo stoj ochladiť
Popradskú kotlinu. Považujú to za kľúčový moment
celého problému.

Konkrétnym cieľom projektu Vodný les je obnoviť les-
ný porast na štyridsiatich hektároch zničeného územia
TANAP-u. Projekt bol rozšírený o 12-hektárový protipo-
žiarny vodoholding po požiari 30. júla 2005. Samotné
zalesnenie tejto plochy je však až záverečnou etapou

projektu. Podstatnú časť obsahu projektu totiž predsta-
vuje súhrn drobných technických vodozádržných opatre-
ní (vodoholdingy), ktoré zabránia nepriaznivým mikrokli-
matickým zmenám, vodnej erózii a vysušovaniu ekosys-
tému. Projekt má ukázať jednoduchosť a čistotu tohto
inovačného riešenia ochrany vôd, klímy i slovenskej prí-
rody ako celku.

Realizácia projektu na vybranej zdevastovanej ploche
TANAP-u, spočíva najmä v uplatnení tzv. vodoholdingu.
Jednotlivé typové projekty tohto systému budú do bu-
dúcnosti zabraňovať vysušovaniu pôdy zadržiavaním
dažďovej vody. Budú predchádzať vzniku povodní, pôd-
nej erózii, budú chrániť vodné zdroje. Ambíciou projektu
je inšpirovať tvorcov stratégie obnovy nielen v zdevasto-
vanej oblasti TANAP-u, ale aj v nadmieru vysušenej Po-
pradskej kotline aj v iných častiach Slovenska.

Po prvej etape, prípravnej fáze projektu a zmluvnom
zabezpečení hlavných partnerov a dodávateľov projektu,
sa v súčasnosti začína rozbiehať druhá etapa, vlastná
realizácia projektu. Jej náplňou bude výstavba systémov
zadržiavania vody technológiou vodoholdingu. Tretiu eta-
pu bude tvoriť zalesnenie obnoveného ekosystému.

Ničivé účinky počasia prehrievaním a vysušovaním
zemského povrchu totiž hrozia prakticky všade. Najlep-
ším riešením by bolo, keby sa tento projekt rozšíril aj do
okolitých krajín a zamedzil by sa tak počet takých výky-
vov počasia. Prejavy počasia su stále extrémnejšie
a extrémnejšie, čoho priamym svedkom sme už aj u nás
na Slovensku.

Projekt obnovy tatranskej prírody v číslach: Odpraco-
valo sa 28 372,5 hodín dobrovoľníkmi, skautmi a brigád-
nikmi z 894 miest a obcí celého sveta, a to 198 brigádni-
kov zo Slovenska, 111 dobrovoľníkov z Ukrajiny, Litvy,
Nórska, Česka a Slovenska, 776 skautov zo 14 krajín Eu-
rópy. Spolu sa vybudovalo 2 158 vodoholdingov s jedno-
razovým vodozádržným objemom 6 136,2 m3 dažďovej
vody na ploche 52 hektárov. (Pozn. red: Viac informácií
nájdete na www.vodnyles.sk)
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Tri otázky pre predsedu MVO Michala Kravčíka

1. Ako ste vnímali tieto dni pred rokom? Aké boli
vaše prvé dojmy a myšlienky?

V tom čase, ako sa „ženili čerti" v Tatrách, som bol na
pracovnom stretnutí s pánom štátnym tajomníkom mi-
nisterstva pôdohospodárstva Ing. Golianom a poslanky-
ňou NR SR pani Tkáčovou, kde sme rozprávali o mož-
ných riešeniach prevencie pred živelnými pohromami a
ako spájať úžitky ochrany vôd v lesníckej politike. To
sme ešte nevedeli, čo sa v Tatrách dialo. Po správach
o hrôzostrašnej víchrici som zvolal pracovné stretnutie

do Tatier (3. - 5. decembra 2004), na ktoré reflektovalo
18 zainteresovaných. Z tohto stretnutia vzišli odporúča-
nia, ktoré sa v podstate dostali do plánu likvidácie škôd
a stali sa impulzom na odštartovanie krokov obnovy. Tie-
to v podstate boli ovplyvnené skúsenosťami likvidácie
živelnej pohromy z roku 1989 v Bavorsku.
2. Môžete krátko zhodnotiť svoje pocity z dote-
raz vykonaných prác na Vodnom lese?

Som nesmierne rád, že som sa so svojimi priateľmi
rozhodol pomáhať Tatrám a že aj samotný Vodný les je
priestorom, ktorý mobilizuje ľudí k spolupráci, k toleran-
cii a k solidarite s Tatrami. Vodný les je už teraz priesto-

rom ďalších nápadov, ako efektívne a systematicky rie-
šiť a integrovane obnovovať zdevastovanú prírodu. Naša
predstava Modrej alternatívy, ktorú teraz naplno rozvíja-
me vo Vodnom lese v Tatrách medzi tým, čo toľko na
Slovensku po nej šliapali, vo svete je to hlavný smer rie-
šenia vodohospodárskych a environmentálnych politík
v prevencii aj pred živelnými pohromami.
3. Čo sa stane s projektom Vodný les po jeho
oficiálnom ukončení prác v tretej etape?

Radi by sme dostali priestor aj na budúci rok a rozvi-
nuli projekt do programu ďalšej pomoci Tatrám.
Rozprával sa Peter Chobor

Ján Lichý: Fraška s názvom Vodný les – Slovenská sporiteľňa
Plne si uvedomujem určitú odbornú a spoločenskú zod-

povednosť pri písaní tohto príspevku, ale z môjho pohľadu
som urobil všetko pre to, aby som napísal príspevok kvali-
fikovaný a objektívny. Ďakujem za informácie pracovníkom
Slovenskej sporiteľne, Štátnych lesov TANAP-u, lesníckym
odborníkom, ale aj samotnému inžinierovi Michalovi Krav-
číkovi,  s ktorým som sa na lokalite stretol pri svojej prvej
návšteve v júli 2005. Lokalitu nad Horným Smokovcom
som navštívil trikrát – v júli a dvakrát v októbri, aby som
podľa možnosti objektívne zachytil aktivity v rámci projek-
tu Vodný les – Slovenská sporiteľňa.  Hneď na úvod mu-
sím povedať, že tak presvedčivo spracovaná webová strán-
ka Vodný les musí presvedčiť aj najväčších skeptikov
o správnosti projektu Ing. Kravčíka. Skloňuje sa tu veda,
je tu rozsiahly rozhovor s Dr. Jánom Baricom, je tu proste
všetko o genialite tohto projektu. Žiaľ, nie je tu ani zmienka
o geologickej skladbe územia, kde sa projekt realizuje, nik
sa tu nezamýšľa, či je reálne v týchto podmienkach
s priepustnými prehrádzkami zadržať 580 m3/ ha, ani ako
by vyzeral les, keby sa naozaj toľko vody podarilo zadržať,
nikde sa nehovorí o tom, ako sa dá overiť funkčnosť budo-
vaných prehrádzok.

Zaráža ma, že na tak závažný projekt, ako je vybudo-
vanie viac ako 2 158 prehrádzok na 52 ha lesa, nebolo
potrebné urobiť posúdenie EIA, že sa nevybudoval žia-
den pozorovací objekt (vrt), pomocou ktorého by bolo
možné posúdiť vplyv výstavby prehrádzok na hladinu
podzemnej vody. Je tu proste geniálny nápad, o ktorého
výsledkoch nie sú žiadne pochybnosti. Keby naozaj pre-
hrádzky  zadržiavali povrchovú vodu tak, ako sa v projekte
hovorí, došlo by k zásadným zmenám tak skladby lesa,
ako aj v živočíšnej druhovej skladbe. Prekvapuje ma to
preto,  že aj odborná verejnosť navonok prijíma tento pro-
jekt a jeho realizáciu bez povšimnutia. Potlesk projektu
v médiach v žiadnom prípade nemusí byť smerodajný.

Svoju cestu za poznaním - prečo práve Vodný les, som
začal v Slovenskej sporiteľni, ktorá projekt financovala.
Tu som sa v podstate dozvedel len to, že projekt posúdili
dvaja odborníci a odporučili ho financovať.  Prečo sa
obrátil autor projektu práve na Slovenskú sporiteľňu a na
akom základe ho odborníci odobrili, sa pravdepodobne
nikdy nedozvieme, hoci práve v tomto bode začala svo-
jím spôsobom fraška Vodného lesa.

Pri mojej prvej návšteve, pôvodne  40 ha lokality kala-
mitnej plochy nad Horným Smokovcom, som si uvedo-
mil, že to, čo robia brigádnici, skauti (vďaka za ich nadše-
nie a elán), nemôže lokalite ublížiť, čo som aj Ing. Kravčí-
kovi povedal. Moje prvotné obavy vyplývali z jeho aktivít
na potoku nad Repášmi, ktorý som navštívil počas bri-
gádnickej výstavby malých  prehrádzok. Tie totiž pri naj-
bližšej väčšej vode spôsobili devastáciu brehov na neo-
génom podklade.

V Hornom Smokovci sa tiež realizovali malé prehrádz-
ky, ktoré jednak majú zadržiavať a usmerňovať spadnu-
té zrážky do vývratov a ďalej zabrániť toku vody po exis-

tujúcich cestách. Prvé prehrádzky boli už po prvom väč-
šom daždi zanesené zeminou a niektoré boli už aj poško-
dené, pretože boli robené skutočne veľmi provizórne. Ako
som zistil pri druhej návšteve, brigádnici zanesené
a poškodené prehrádzky  opravili a vyčistili. Na webovej
stránke sa píše, že prehrádzky majú trvalý charakter,
avšak priamo na mieste som počul, že sú to len dočasné
stavby. Pokiaľ by ste lokalitu navštívili, tak by vám bolo
jasné, že realizované prehrádzky dlho nevydržia.

Viac ako tieto nedostatky urobila na mňa zlý dojem
hlboko zarezaná ,,cesta“ po pohybe ťažobných a doprav-
ných  mechanizmov – čo je preferovaná cesta povrcho-
vých vôd počas dažďa. Od lesníkov som sa dozvedel, že
pri práci s takýmito mechanizmami bežne ukladajú ko-
náre na cestu, a tak spevňujú terén, po ktorom sa pohy-
bujú. Prečo sa tak nestalo v danej lokalite,  mi nik nevy-
svetlil.

Návšteva na lokalite mi umožnila lepšie sa zamyslieť
nad  realizovaným projektom. V projekte sa hovorí
o plánovanom zadržaní 580 m3 vody na hektár pomocou
prehrádzok.  Pri pohľade na doposiaľ urobené netesné
prehrádzky to našťastie nie je možné.  Naviac, keď som sa
oboznámil s geológiou daného územia, ktoré je tvorené
extrémne priepustnými morenovými materiálmi, bolo mi
jasné, že  žiadna akumulácia naviac  tu neprichádza do
úvahy.  Niektoré prehrádzky sa naplnili veľmi rýchlo odpla-
vovaným materiálom, ale nedá sa vylúčiť, že aj v prípade,
že by tam prehrádzky mimo ciest neboli, by tento transport
neskončil v najbližšom nižšom vývrate.

Pri pohľade na daný terén vidieť, že vsakovacie schop-
nosti množstva vývratov v podstate eliminujú možný zvý-
šený odtok z územia stratou stromového krytu.  Mal som
to šťastie, že pri svojej druhej návšteve na lokalite ma
prijal odborník a kompetentný pracovník Štátnych lesov
TANAP-u, ktorý mi v priateľskom rozhovore vysvetlil pre-
čo Vodný les a prečo nad Horným Smokovcom.  Tu tre-
ba povedať, že pracovníci tejto organizácie to nemali
a nemajú ľahké. Kalamita na 12 000 ha  v exponovanom
území Vysokých Tatier, tlaky zľava, sprava, zhora a zdola.
Keď prišiel Ing. Kravčík s tým, že má peniaze na svoj
projekt, podľa môjho názoru sa zachovali veľmi logicky.
Vybrali mu prístupnú lokalitu, z hľadiska odtoku bezprob-
lémovú vzhľadom na vysokú priepustnosť podložia, na-
viac bez potokov, čo už samo osebe svedčí o tom, že
vysoká priepustnosť nedovoľuje vytvoriť povrchový od-
tok, ktorý by vytvoril koryto potoka. Bolo im jasné, že
čokoľvek tam Ing. Kravčík urobí, nezhorší existujúci stav.
Malo to ešte aj ďalšiu výhodu: nakoľko nebol v danej
lokalite žiaden tok, nebolo potrebné si vyžiadať vyjadre-
nie  od správcov povodia, čo sa uskutočnilo až keď už
boli práce v plnom prúde. A tak si Ing. Kravčík a jeho
brigádnici mohli na danej ploche robiť čo chceli. Nie som
informovaný ako vzájomne komunikovali spolupracovní-
ci Ing. Kravčíka s pracovníkmi ŠL TANAP-u.  Z toho, čo
som však videl, že sa na začiatku vysádzajú stromčeky,

ktoré sme pri návšteve lokality našli pohodené na slnku
spolu s igelitovými vreciami s nevysadenými stromček-
mi, si myslím, že na lokalite chýbali skutoční lesnícki od-
borníci, ktorým práca v lese je viac ako reklama.

Technicky zhodnotiť vplyv výstavby pomerne veľké-
ho množstva prehrádzok bez akýchkoľvek pozorovaní
a meraní priamo v teréne, je veľmi ťažké, dalo by sa po-
vedať doslova nemožné. Prehrádzky môžu v teréne plniť
funkciu zachytávania splavenín, ktoré vznikajú predo-
všetkým deštrukciou terénu pohybom mechanizmov, pre-
tože plošný priesak je veľký vzhľadom na geologickú
štruktúru podložia. Morenový, priepustný materiál je veľ-
mi dobre viditeľný jednak vo vývratoch, ale aj na plo-
chách postihnutých požiarom, kde zhorela hrabanka.
Naplnená prehrádzka materiálom logicky stráca prípad-
nú akumulačnú schopnosť, ktorá je však až na spome-
nutú veľkú priepustnosť podložia, prakticky nulová. Pri
prižmúrení oboch očí by tento projekt skôr zniesol názov
Protierózny les ako Vodný les.

Akumulačná schopnosť prehrádzok by sa mohla pre-
javiť na jar počas topenia snehu, ktorý by sa pravdepo-
dobne topil dlhšie ako na voľnej ploche. Keď však zobe-
rieme do úvahy počet prehrádzok na ploche 52 ha - 2 158
ks a ich akumulačný objem hodne nadhodnotený cca
6 136,2 m3  (údaje zverejnené Ing. Kravčíkom v novembri
2005), predstavuje to výšku zrážky 12 mm, čo je orien-
tačne pri celoročnej  zrážke v lokalite približne 850  mm
1,4 %. O čom je potom vlastne reč?

Môj názor, že sa na lokalite vlastne nič nestalo, je
v úplnej zhode s názorom  lesníckych odborníkov.  Sa-
mozrejme, že pracovníci lesov majú svoje spôsoby ako
v prípade podobných kalamít postupovať. Veď bez zby-
točných rečí a medializácie vyriešili pred pár rokmi kala-
mitu v okolí Osrblia a aj teraz v oveľa ťažšom teréne ako
vo Vysokých Tatrách riešia kalamitu z roku 2002
v Nízkych Tatrách a Slovenskom rudohorí. Skôr je na
mieste otázka, kde skončili výskumné úlohy a štúdie,
vypracované na riešenie tatranskej kalamity, urobené za
nemalé peniaze v profesionálnych ústavoch?

Kto a čo získal  projektom Vodný les - Slovenská spo-
riteľňa? Predovšetkým Ing. Kravčík, a Slovenská spori-
teľňa, a to veľkolepú reklamu. A čo Vysoké Tatry, tie ako
to často v takýchto prípadoch a sponzorstve býva, ne-
získali prakticky nič. Čo je na veci, žiaľ, horšie, pri mojej
návšteve lokality v októbri som zistil, že sa sem organi-
zujú exkurzie študentov a žiakov, aby sa oboznámili
s geniálnym projektom, ktorý zachráni Vysoké Tatry, a má
ukázať lesníkom a zadubeným vodohospodárom, ako sa
to robí. Organizátori očakávajú, že genialita projektu
prekročí hranice Slovenska. Škoda, že tie hranice ne-
prekročia tí, ktorí z rôznych dôvodov tento nezmysel pod-
porujú a propagujú.

Predsa len na záver treba spomenúť jedno pozitívum
v prospech Ing. Kravčíka,  ktoré veľmi dôsledne propa-
guje aj na webovej stránke, a to, že zahraniční brigádnici
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sa oboznámili s Vysokými Tatrami a Slovenskom, čo je
pravda, hoci sa to mohlo stať aj pri zmysluplnejšej práci.

Keby sme neboli na Slovensku, finančná pomoc Slo-
venskej sporiteľne Vysokým Tatrám mohla skutočne vy-
ústiť do ekologickej pomoci a urobiť zo 40 ha vzorovo
zrekultivovanú plochu. Stačilo zakúpiť jeden alebo viac
drtičov lesného odpadu, a takto získaný materiál vrátiť

na zdevastované plochy. V súčasnej dobe podľa neove-
rených informácii drtí lesný odpad poľský podnikateľ,
ktorý ho po spracovaní predáva v Poľsku a na Sloven-
sku. Drtič sa nekúpil, ale zato plochu stráži pekne vyre-
zaná drevená socha strážcu, ktorý, neviem prečo, musí
mať v ruke lampáš s horiacou  sviecou. Socha v pozadí
s hrebeňmi Vysokých Tatier je peknou kulisou pre náv-

števy Vodného lesa. Dobrý public relacion je často dôle-
žitejší ako samotný výsledok.

V podstate je všetko jasné, až na jedno: dokedy bude
na Slovensku víťaziť diletantizmus, populizmus nad od-
bornosťou a to nielen vo Vysokých Tatrách?
Autor je členom Slovenskej vodohospodárskej spo-
ločnosti

SPRÁVY

V predchádzajúcom čísle Enviromagazínu sme vás in-
formovali o publikácii Európske životné prostredie – stav
a perspektíva 2005 (pozri s. 29), ktorú, ako tretiu v poradí,
vydala Európska environmentálna agentúra (EEA). Publi-
kácia na takmer šesťsto stranách hodnotí súčasný stav
životného prostredia v Európe, vývoj za posledných päť
rokov a výhľady do budúcnosti (pozri http://reports.
eea.eu.int/state_of_environment_report_2005_1/).

Na základe informácií poskytnutých samotnými kraji-
nami správa ponúka porovnanie, do akej miery jednotli-
vé krajiny dosahujú vytýčené ciele, a to v tzv. hodnotia-
cej karte krajiny (pozri http://reports.eea.eu.int/sta-
te_of_environment_report_2005_1/en/soer_files/SK-
scorecard.pdf

 Správa zahŕňa údaje krajín EÚ (Rakúsko, Belgicko,
Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Lit-
va, Lotyšsko, Luxemburg, Malta, Holandsko, Poľsko,
Portugalsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko,
Írsko, Taliansko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švéd-
sko, Spojené kráľovstvo) a Bulharska, Islandu, Lichten-
štajnska, Nórska, Rumunska a Turecka.

Podobne ako v druhej správe z r. 1999 stále platí zá-
kladné zistenie EEA, že kvalita životného prostredia
v Európe je rôzna a neudržateľný rozvoj niektorých kľúčo-
vých hospodárskych sektorov v minulosti bol prekážkou
ďalšieho zlepšenia. Na druhej strane dosiahnutý pokrok
je dôkazom, že formulovať a napĺňať politiku životného
prostredia v jednotlivých členských krajinách má zmy-
sel a nie je samoúčelné.

Stručné zhrnutie
Európske pokroky, rozhodnutia na miestnej úrov-
ni, globálny dosah

Európania si cenia svoje životné prostredie — prieskum
Eurobarometer ukázal, že veľká väčšina (viac ako 70 %)
si želá, aby politici kládli rovnakú váhu na environmentál-
nu, hospodársku a sociálnu politiku. Ako jednotlivci sú
Európania pripravení podniknúť kroky v oblasti životné-
ho prostredia, i keď by ich snahy mohli byť účinnejšie,
ak by mali viac informácií o lacnejších alebo dokonca
bezplatných alternatívach. Urobili by viac aj keby boli pre-
svedčení, že ich spoluobčania sa snažia o to isté.

Počas posledných 30 rokov sa urobilo mnoho pre zlep-
šenie životného prostredia v Európe. Z väčšiny benzínu
bolo odstránené olovo. Ozónovú vrstvu stenčujúce
chlórfluórderiváty uhľovodíka (CFC) sa postupne prestali
používať. Emisie oxidov dusíka v doprave boli zreduko-
vané približne o 90 % v porovnaní s množstvom, ktoré
by bolo vyprodukované, ak by neboli katalyzátory uve-
dené na trh. Emisie kysličníka siričitého z výroby elektri-
ny boli tiež značne znížené z dôvodu zavedenia technoló-
gií na desulfurizáciu dymových plynov.

Nárast čistenia mestských odpadových vôd prispel k
vyčisteniu riek, jazier a zátok v rámci Európy. Vyhlásené
chránené prírodné oblasti v Európskej únii v súčasnosti
predstavujú 18 % jej územia a napomáhajú udržiavať
ekosystém a uchovať biologickú rozmanitosť. Lesy sa

Európske životné prostredie – stav a perspektíva 2005
postupne rozrastajú a v niektorých regiónoch sa obno-
vujú rýchlejšie ako v minulosti. Tieto a mnohé iné pokro-
ky sú prínosom pre zdravie ľudí a kvalitu ich života.

Hlavné otázky a problémy však naďalej pretrvávajú.
Najakútnejšími sú klimatické zmeny, ktorých dôsledky
sa prejavujú v čoraz častejších extrémnych výkyvoch
počasia, regionálnych úbytkoch vody a topení polárneho
ľadovca. Ďalšími prioritami v oblasti životného prostredia
sú znečistenie ovzdušia a regulácia chemikálií tak, aby
sa znížil ich vplyv na zdravie a životné prostredie, zacho-
vanie pôdy ako produktívneho zdroja a zásobárne biodi-
verzity, zlepšenie kvality a kvantity sladkej vody a zabez-
pečenie zdravia oceánov. Predovšetkým oceány sú kľúčo-
vými ekosystémami, ktoré podporujú ekologické tovary
a služby, na ktorých sme závislí.

Odpovede na niektoré z týchto otázok sú skryté vo
zvýšenom používaní obnoviteľných energetických zdro-
jov, ako je veterná a slnečná energia nahradzujúca vy-
čerpateľné a neobnoviteľné zdroje, o používanie ktorých
zápasia rozvinuté, ako aj rozvíjajúce sa ekonomiky.

Mnohé zo súčasných environmentálnych problémov,
ktorým čelíme, majú korene v spôsobe, akým Európa
využíva svoju pôdu, v jej hospodárskej štruktúre a spô-
sobe nášho života. Tieto javy je ťažké zmeniť. Najvýraz-
nejšia je zmena v presune environmentálneho ťažiska z
produkcie na spotrebu. Lepšie povedomie o environmen-
tálnych a zdravotných následkoch by pozitívne ovplyvni-
lo naše každodenné rozhodovanie o tom, čo kúpiť, kde
bývať a pracovať a kam cestovať.

Výdavky domácností európskej pätnástky sa v rokoch
1990 až 2002 zvýšili o jednu tretinu. Predpokladá sa, že
sa v celej EÚ do roku 2003 zdvojnásobia, s veľkými roz-
dielmi medzi pristupujúcimi skupinami a regiónmi. Vo vy-
soko globalizovanom hospodárstve voľby spotrebiteľov
výrazne ovplyvňujú nielen životné prostredie Európy, ale
aj mnohé iné časti sveta. Na zvrátenie niektorých súčas-
ných a budúcich klesajúcich trendov je potrebné lepšie
pochopenie možných dôsledkov, a to prostredníctvom
intenzívnejšieho výskumu.

Pri približne piatich „globálnych hektároch“ na osobu je
„ekologická stopa“ európskej 25 — čo je odhadovaná plo-
cha potrebná na produkciu zdrojov, ktoré skonzumujeme
a absorbovanie odpadu, ktorý vytvoríme — približne polo-
vičná v porovnaní so Spojenými štátmi, ale stále väčšia
ako v prípade Japonska. Je tiež viac ako dvojnásobkom
priemeru krajín, ako je Brazília, Čína alebo India. Používa-
nie prírodných zdrojov v celosvetovom merítku je približne
o 20 % vyššie, ako je miera obnovy každý rok. Tomuto sa
hovorí „žiť z kapitálu namiesto z úrokov“.

Rastúca urbanizácia, ústup pôdy
Skoro tri štvrtiny európskej populácie žije v mestských

a predmestských oblastiach, ktoré predstavujú okolo 10 %
celkovej rozlohy EÚ. Vyzerá to jednoducho, napriek tomu
intenzita a konflikty mnohonásobného používania pôdy
môžu mať vplyv na hodnotné časti európskeho územia,
ďaleko odtiaľ, kde sa reálne uskutočňuje prvotné použi-
tie pôdy.

Posledné analýzy ukázali, že viac ako 800 000 ďal-
ších hektárov prirodzene produktívnej pôdy bolo zmene-
ných na umelé povrchy, domy, kancelárie, obchody, to-
várne a cesty, pridávajúc 6 % k mestským oblastiam
kontinentu v rokoch 1990 až 2000. To zodpovedá troj-
násobku územia Luxemburska a predstavuje výrazné
zníženie prírodného kapitálu. Nízka cena kvalitnej poľno-
hospodárskej pôdy v porovnaní so zastavanou pôdou je
jedným z kľúčových faktorov ovplyvňujúcim túto urbani-
začnú expanziu.

Turizmus tiež rýchlo narastá, čo je spôsobené sčasti
nízkymi cenami leteckej dopravy a stále bohatšej a star-
núcej populácie Európy. Turizmus tiež prispieva k rozras-
taniu urbanizovaných oblastí, najmä v okolí prímorských
aglomerácií, aké sú pozdĺž husto zastavaného pobrežia
Stredozemného mora. Nedostatočne plánovaný rozvoj
turizmu môže tiež zvýšiť tlaky na oblasti, ktoré trpia ne-
dostatkom vody.

Ako mestské časti rastú, ich používanie pôdy a vody
okolitých oblastí sa zvyšuje. Tento nárast má dopad na
kľúčové ‚služby‘ poskytované prírodou zadarmo, ako je
napríklad prirodzená filtrácia spodných vôd do zásobní-
kov pitnej vody, uchovanie močiarov a genetickej rôzno-
rodosti nájdenej v oblastiach s malým rozsahom poľno-
hospodárstva. Odstránenie zalesnených plôch môže spô-
sobiť radikálny odtok dažďovej vody, čo môže podnietiť
zosun pôdy a iné problémy, zatiaľ čo rozšíri oblasti ohro-
zené povodňami.

Zmena podnebia je za dverami
Nastáva zmena podnebia. Priemerné teploty v Európe

sa zvýšili za posledných 100 rokov o 0,95 °C a predpo-
kladá sa, že narastú o 2 – 6 °C v nasledujúcom storočí.
Na niektorých miestach môže poľnohospodárstvo profi-
tovať z dlhších období rastu, ale na iných miestach vý-
razný úbytok vody a výraznejšie (a ťažšie predvídateľné)
zmeny počasia robia poľnohospodárstvo riskantnejším.

Zvyšujúca sa teplota morí veľmi pravdepodobne pod-
poruje rast ‚vodného kvetu‘ — toxického hypoplanktónu
škodlivého pre morský život i pre ľudí. Zooplanktón, na-
chádzajúci sa na dolnom konci potravinového reťazca
a ryby, ktoré sú na ňom závislé ako na hlavnom zdroji
potravy, majú tendenciu nasledovať teplotné zmeny.
V skutočnosti niektoré druhy už emigrovali tisícky kilomet-
rov smerom na sever. Suchozemské živočíchy a rastliny
sú tiež v pohybe. Nanešťastie, niektoré druhy nemajú mož-
nosť migrácie. Alpské druhy žijúce v najvyšších nadmor-
ských výškach už nemajú veľmi možnosť kam ísť ďalej.

Ministri EÚ reagovali na túto skutočnosť dohodou
o cielenom obmedzení dlhodobého globálneho nárastu
priemerných teplôt o maximálne 2 °C v porovnaní s tep-
lotou v predindustriálnom období. Tiež naznačili, že sta-
bilizácia koncentrácie CO

2
 výrazne pod 550 ppm môže

byť potrebná na dosiahnutie tohto cieľa a bude vyžado-
vať zníženie emisií skleníkových plynov v rozvinutých kra-
jinách o 60 – 80 % do roku 2050 v porovnaní s úrovňami
z roku 1990. V krátkodobom meradle je EÚ na dobrej ces-
te splniť svoje ciele vyplývajúce z Kjótskeho protokolu ako
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výsledok systému obchodovania s emisiami EÚ (EU Emis-
sions Trading Scheme) a iných opatrení vrátane Európ-
skeho programu zmeny podnebia (European Climate
Change Programme). Strednodobým cieľom v období do
roku 2020 je zníženie emisií skleníkových plynov
o 15 – 30 % v porovnaní s hodnotami z roku 1990. Do-
siahnuť tento cieľ bude náročnejšiou úlohou.

Štúdie EEA obsahujúce scenáre vedú k záveru, že kľú-
čom k hospodárstvu s nízkymi uhlíkovými emisiami sú
predovšetkým tri hlavné opatrenia: zníženie spotreby
energie, zvýšenie podielu obnoviteľnej energie a zefek-
tívnenie energie pri výrobe elektriny, najmä prostredníc-
tvom opatrení na šetrenie energie. Použitie obnoviteľných
zdrojov na výrobu energie sa postupne zvyšuje, zatiaľ čo
možnosť zvýšeného používania jadrovej energie ostáva
otvorená a intenzívne diskutovaná problematika vo väč-
šine krajín.

Pomalý pokrok v riadení dopytu po energii
Zvýšená efektivita vo výrobe energie a znižujúca sa

energetická spotreba priemyslu bola od roku 2000 vy-
kompenzovaná zvýšenou spotrebou energie spotrebiteľ-
mi a v sektore služieb. Používa sa viac elektrických spot-
rebičov v rastúcom počte domácností. Štúdie poukazujú
na to, že napríklad elektrické zariadenia ponechané
v pohotovostnom stave v súčasnosti predstavujú 3–13 %
spotreby elektriny v domácnosti.

Do roku 2030 sa očakáva nárast dopytu po energii
v Európe o 20 %, čo je podstatne nižšia miera, ako sa
predpokladá pre HDP, avšak v nesprávnom smere voči
požiadavkám na potlačenie zmien podnebia. Cenovo efek-
tívne opatrenia na energetickú účinnosť sa nevyužívajú.
Efektívnejšie kombinované teplárne a elektrárne by mohli
zvýšiť efektívnosť dodávania energie. Získavanie uhlíka
a jeho skladovanie by mohlo slúžiť ako tranzitná techno-
lógia. Opatrenia na zvýšenie efektívnosti budov, automo-
bilov a spotrebiteľských tovarov, stimulované trhovými
mechanizmami a nariadeniami, by pomohli znížiť dopyt.

Zo strednodobého hľadiska, podporované investície
do obnoviteľných zdrojov energie a do vodíka, ako nosi-
ča energie, by mohli pomôcť znížiť závislosť Európy od
fosílnych palív. Najmä vodík by pomohol sektoru dopra-
vy, ktorý je najrýchlejšie rastúcim prispievateľom zvyšu-
júcej sa spotreby energie a emisií CO

2
 v Európe. Bohu-

žiaľ sa očakáva, že tento trend bude v nasledujúcich de-
saťročiach pokračovať. Predpokladá sa, že najmä podiel
leteckej dopravy na celkovej preprave sa zdvojnásobí
v rokoch 2000 až 2030.

EÚ sa dobre zhostila vedúcej úlohy pri vytyčovaní am-
bicióznych cieľov na zníženie skleníkových plynov. Tiež
si uvedomila skutočnosť, že nečinne sa prizerať predsta-
vuje príliš veľké riziko. Prechod na energetické zdroje
s nízkym obsahom uhlíka, ako predpokladá scenár EEA,
bude znamenať vyššie účty za energiu pre spotrebiteľa.
Ale aj nečinnosť niečo stojí, na čo poukazuje stále viac
štúdií o tomto probléme. Jedna navrhuje, aby sa „spolo-
čenské náklady na uhlík“ — cena za každú tonu uhlíka
uvoľneného do atmosféry pre globálnu spoločnosť —
pohybovali okolo 60 eur za tonu. Iné štúdie navrhujú
omnoho vyššie poplatky. Rôzne odhady závisia od toho,
akú má finančnú hodnotu dlhodobý dopad na podnebie,
poľnohospodárstvo, kvalitu vzduchu, škodcov, zásoby
vody a choroby.

Tieto náklady môžu byť posudzované z perspektívne-
ho hľadiska, berúc do úvahy emisie skleníkových plynov
v európskej 25-ke. Pohybujú sa v rozmedzí 5 až 25 ton
uhlíka na osobu v závislosti od toho, v ktorej krajine žije-
te (zodpovedá to 300 eurám na osobu a 1 500 eurám
sociálnych výdavkov na osobu). Uvedené čísla sa porov-

návajú s odhadovanými dodatočnými nákladmi 45 eur
na osobu v roku 2030 za nízko karbónové hospodár-
stvo: posledná možnosť je lacnejšia.

Sme síce zdravší, ale naďalej nás ohrozuje znečistenie
Európa urobila veľký pokrok v znižovaní mnohých spô-

sobov znečisťovania ovzdušia. Eliminovala najmä v mno-
hých oblastiach smog a znížila kyslý dážď. Vysoké koncen-
trácie jemných čiastočiek a prízemného ozónu však neustá-
le spôsobujú zdravotné problémy v mnohých mestách a pri-
ľahlých oblastiach. Prízemný ozón má tiež ničivé následky
na zdravie ekosystému a na úrodu na rozhľahlých poľno-
hospodárskych plochách vo vidieckych oblastiach Európy.

Napriek zníženiu emisií ostali koncentrácie týchto je-
dovatých látok vysoké, často nad existujúcimi povolený-
mi hladinami. Vystavenie koncentráciám vedie k skráte-
niu predpokladanej dĺžky života, spôsobuje predčasnú
smrť a v rôznych formách ohrozuje zdravie. Zvýšený
objem dopravy, o 30 % u nákladnej a o 20 % u osobnej,
za posledných desať rokov znamenal, že výrazný tech-
nologický pokrok v mnohých oblastiach nevyústil do
všeobecného zníženia emisií.

Európa stráca 200 miliónov pracovných dní ročne
v súvislosti s ochoreniami súvisiacimi so znečistením
vzduchu. Nielen to, OECD odhaduje, že 6,4 % úmrtí
a chorôb detí a mládeže v Európe je zapríčinené znečis-
tením prostredia. Táto hodnota je ešte vyššia v nových
členských štátoch EÚ. Analýza podporujúca tematickú
stratégiu pre znečistenie ovzdušia vydaná v septembri
2005 ukázala, že podstatné dopady na zdravie ľudí
a ekosystémy pretrvajú aj v prípade implementácie exis-
tujúcej legislatívy v plnom rozsahu.

Všetky zlepšenia technológie dopravy, od hybridných
vozidiel po vodíkom poháňané vozidlá, zohrávajú úlohu
pri znižovaní znečistenia. Rovnako tak aj územný rozvoj,
ktorý by mohol ponúknuť integrované spôsoby dopravy
ako reálne alternatívy k preprave autom v mnohých mest-
ských oblastiach.

Občania Európy sú tiež vystavení stále rastúcim zme-
siam chemických znečisťujúcich látok vznikajúcich z je-
dla a moderného spotrebného tovaru, ako je nábytok,
oblečenia a výrobky pre domácnosť. Čoraz častejšie sa
poukazuje na prepojenie medzi chemikáliami a rastúcim
trendom výskytu rakoviny v rozmnožovacích orgánoch
(rakovina semenníkov, prostaty a prsníkov) a na výskyt
leukémie u detí. Chýba síce presvedčivý dôkaz, ale vša-
deprítomná existencia stôp chemikálií vo vzorkách ľud-
skej krvi a v prostredí je jednoznačným dôvodom pre
znepokojenie. Obmedziť používanie nebezpečných che-
mikálií vo farmárstve a znížiť ich zvyšky v spotrebiteľ-
skom tovare by pomohlo zredukovať neznáme dôsledky
takéhoto mixu chemikálií.

Predchádzať znečisteniu sa vypláca
Na vyčistenie odpadových vôd Európy a na zníženie

priemyselných odpadov znečisťujúcich vody bolo pod-
niknuté veľké úsilie. Je však ešte treba prejsť dlhú cestu,
kým bude smernica o čistení mestských odpadových vôd
plne implementovaná. Doteraz bol dosiahnutý pokrok
prostredníctvom kapitálových investícií a vylepšených
spôsobov čistenia. Budúce trendy naznačujú, že ďalšie
znižovanie znečistenia odpadových vôd bude dosiahnu-
té najmä v nových členských krajinách EÚ, podporova-
ných štrukturálnymi fondami a kohéznym fondom od roku
2007. Skúsenosti s čistením odpadových vôd za posled-
ných 20 rokov poukazujú na to, že investície do čistiarní,
spolu s reálnymi ekonomickými zámermi na zníženie zne-
čistenia už pri zdroji, ponúkajú finančne najefektívnejší
spôsob zníženia znečistenia.

Európska únia sa prostredníctvom svojich politických
nástrojov, ako je smernica o dusičnanoch, snaží znížiť
znečistenie spôsobné poľnohospodárstvom. Investície
vodárenského priemyslu popritom naďalej zabezpečujú
kvalitu pitnej vody. Naďalej pretrváva vyluhovanie orga-
nických a minerálnych hnojív a pesticídov do európskych
riek a spodnej vody. Zatiaľ čo sa predpokladá, že použí-
vanie týchto chemikálií vymizne v pôvodnej európskej
pätnástke, s intenzifikáciou poľnohospodárstva sa pred-
pokladá zvýšenie používania minerálnych hnojív o 35 %
v roku 2020 v desiatich nových členských štátoch.

Problémy s kvalitou spodných vôd Európy pretrvajú
v mnohých oblastiach, nakoľko môže trvať desaťročia
kým znečisťujúce látky preniknú zem a dostanú sa do
našich riek, jazier a zásob vody. Prevencia formou me-
niacich sa spôsobov obhospodarovania pôdy je efektív-
nejšia ako čistenie, najmä v dlhodobom merítku.

Vyčerpanie prírodných zdrojov
Stav svetových zásob rýb ilustruje nebezpečenstvo

vyčerpania prírodných zdrojov a ničenie ekosystému.
Ryby sú posledným hlavným zdrojom potravy, voľne
dostupnej v prírode. Organizácia OSN pre výživu a poľ-
nohospodárstvo (FAO) odhaduje, že 75 % svetových
zásob rýb je už odchytených a najväčší dravci ako tu-
niak a žralok sa stávajú vzácnejšími.

Vyčerpanie mnohých európskych zásob spôsobilo
posun európskych rybárov ďalej na more za podpory bi-
laterálnych dohôd a dotácií. Táto rybárska flotila zohráva
dôležitú úlohu pri ‚výlove potravinového reťazca‘ tým, že
vylovili tony najlepších druhov rýb. To vedie k ohrozeniu
mnohých hospodársky významných druhov a aj k ohro-
zeniu štruktúry ekosystému.

Vyhlásenie 18 % pôdy Európy za chránené oblasti
v rámci siete Natura 2000 prispeje k zabezpečeniu zdra-
via a rôznorodosti ekosystémov. Napriek tomu územia
Európy, ktoré sú kľúčovou súčasťou kultúrneho dedič-
stva a hlavným domovom biodiverzity, podstupujú roz-
siahle a možno nezvratné zmeny. Tieto zmeny majú vplyv
na jednotlivé druhy aj na fungovanie ekosystému.

Najväčšie straty biotopov a ekosystémov pre biodi-
verzitu na celom kontinente počas deväťdesiatych rokov
sa udiali na vresoviskách, kosodrevinách, v tundrách,
mokradiach, rašeliniskách a močiaroch. Mnohé z mokra-
dí, ktoré ešte ostali, sa strácajú v dôsledku zástavby na
morskom pobreží, budovania horských nádrží a regulá-
cie toku riek. Podobná je situácia aj v lesných porastoch,
aj keď je v porovnaní s minulosťou pokrytá stromami
väčšia časť Európy, je ťažba dreva intenzívnejšia ako
v minulosti.

Tieto straty majú vplyv na jednotlivé druhy. Napriek
existencii ochranárskych politík ako súčasti európskej
stratégie s cieľom zachovať biotopy voľne žijúcich zvie-
rat, mnohé druhy sú naďalej ohrozované, vrátane 42 %
pôvodných cicavcov, 15 % vtákov, 45 % motýľov, 30 %
obojživelníkov, 45 % plazov a 52 % sladkovodných rýb.

Pôda v Európe sa vyznačuje jedinečnou rôznorodos-
ťou s viac ako 300 hlavnými typmi pôdy, ktoré sa nachá-
dzajú na celom kontinente. Stratená pôda môže byť ča-
som nahradená prirodzenými procesmi, ale môže trvať
aj 50 rokov, kým sa vyprodukuje aspoň pár centimetrov
novej pôdy. Pôda by mala byť vnímaná ako neobnoviteľ-
ný zdroj. Existuje veľa hrozieb pre pôdu — erózia, zhutňo-
vanie, kontaminácia, zasolenie. Tieto naďalej zostávajú
problematické a sú výzvou spolu s očakávaným vývo-
jom v Európe v oblasti urbanizácie, intenzívneho poľno-
hospodárstva a industrializácie/deindustrializácie.

Na celom kontinente sa stále zvyšuje dopyt po vode,
a to najmä zo strany domácností. Odhaduje sa, že
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v nových členských štátoch sa zvýši v nasledujúcom de-
saťročí používanie vody v domácnostiach o 70 %. Viac
vody sa používa na zavlažovanie jedlých plodín, najmä
v južnej Európe, kde už teraz existujú zjavné problémy
s vodou. Očakáva sa, že zmeny podnebia rozšíria a pre-
hĺbia tento problém. Dlhodobá dostupnosť bohatých
a spoľahlivých zásob čistej vody sa stane dôležitejšiou
v kontexte plánovania využitia pôdy do budúcnosti, naj-
mä v oblasti Stredozemného mora.

Počas posledného desaťročia sa v Európe podarilo rela-
tívne oddeliť ekonomický rast od využívania materiálových
a energetických zdrojov. Napriek tomu sa čerpanie zdro-
jov v absolútnych číslach nezmenilo. Existujú veľké roz-
diely medzi krajinami EÚ vo využívaní materiálových zdro-
jov, ktoré sa pohybujú okolo 11 kg/euro HDP v porovnaní
s menej ako 1 kg/euro. Tieto rozdiely môžu byť sčasti vy-
svetlené rovnováhou hospodárskej aktivity medzi priemys-
lom a službami. Produktivita zdrojov a energie v západnej
Európe je v priemere štyrikrát vyššia ako v nových člen-
ských štátoch. To poskytuje značné príležitosti na dosiah-
nutie väčšej rovnováhy v produktivite zdrojov medzi eu-
rópskou pätnástkou a európskou desiatkou prostredníc-
tvom prenosu technológie a iných opatrení.

Integrácia, inovácia a reforma trhu
Úspešné politiky EÚ v oblasti životného prostredia sa za

posledných 30 rokov vo veľkom zameriavali na dobre vidi-
teľné bodové zdroje. Tieto problémy sa riešili najmä regulá-
ciou a technologickými inováciami. Výzvou je teraz vyvinúť
a realizovať dlhodobé stratégie pre tie ekonomické odvetvia,
ktoré najviac prispievajú k rozptylu zdrojov znečistenia.

Dosiahnutie výrazného pokroku si pravdepodobne
bude vyžadovať niekoľko desaťročí súvislej, dlhodobej,
ale aj flexibilnej politiky, ktorá má širokú podporu obča-
nov. To znamená, že poskytovanie informácií pre verej-
nosť a opatrenia na zlepšenie povedomia budú stále dô-
ležitejšie pre efektívne uplatňovanie politiky.

Účinná politika bude tiež musieť podporiť zmeny
v správaní európskych spotrebiteľov, rovnako ako sústre-
diť pozornosť v dopravnom, energetickom a poľnohos-
podárskom odvetví na aktivity, ktoré sú menej škodlivé
pre životné prostredie. Dlhodobá inštitucionálna reforma
a finančné plánovanie, ktoré podporuje väčšiu efektivitu
ekologických opatrení môže pomôcť pri propagovaní spo-
mínaných aktivít. Tieto by mohli byť doplnené o použitie
trhových mechanizmov. Napríklad posun od dotácií ur-
čených na účely poškodzujúce životné prostredie k dotá-
ciám, ktoré podporujú rozvoj a používanie ekologických
inovácií v priemyselnej výrobe, preprave energie a poľ-
nohospodárstve, by mohol veľmi napomôcť prechodu
k trvalo udržateľným ekonomickým aktivitám.

Mnohé politiky EÚ už obsahujú environmentálne ciele
a vypracúvajú sa veľké rozpočty na podporu aktivít
a správania v súlade s environmentálnymi cieľmi, naprí-
klad v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky. Vzhľa-
dom na veľmi rôznorodú povahu zmien vznikajúcich pri
používaní pôdy by Európa mohla ťažiť zo zvýšenej spolu-
práce medzi jednotlivými sektormi a dosiahnuť tak rov-
novážnu teritoriálnu kohéziu, napríklad medzi regionál-
nym územným a dopravným plánovaním a použitím štruk-
turálnych a kohéznych fondov EÚ.

Odvetvie dopravy je dobrým testovacím príkladom na
zdôraznenie prínosu integrovanejších prístupov. Pre toto
odvetvie existuje obrovské množstvo prepojených hyb-
ných síl a tlakov, ktoré majú vplyv na životné prostredie.
Na jednej strane toto odvetvie dosiahlo výrazné zníženie
emisií látok znečisťujúcich životné prostredie, ako sú ozó-
nové prekurzory a okysľujúce látky. Na druhej strane však
emisie skleníkových plynov ďalej rastú pretože dopyt po

doprave (nákladnej a osobnej) má naďalej náskok pred
znižovaním emisií dosahovaným technologickými vylep-
šeniami a prísnejšími regulačnými opatreniami.

V súlade s rozvojom miest má infraštruktúra dopravy
trojaký vplyv na krajinu. Prispieva k zaberaniu kvalitnej
poľnohospodárskej pôdy, k rýchlejšiemu zhutňovaniu pôdy
a k fragmentácii biotopov v celej Európskej únii. Tiež vy-
stavuje veľkú časť populácie vysokej úrovni hluku.

Naša rastúca túžba po cestnej a leteckej mobilite vy-
ústila do problémov spojených s dopravou, ktoré sa stá-
vajú prioritami v otázkach životného prostredia a udrža-
teľného rozvoja či už na úrovni miest alebo celosvetové-
ho riadenia. To sa odráža na širokej škále otázok a prob-
lémov, ktoré posúvajú dopravu z pozície miestneho prob-
lému (územné plánovanie a dizajn) na globálny (sklení-
kové plyny a zmena podnebia).

Dlhodobé integrovanejšie aktivity priniesli výrazný prínos.
Zdanenie benzínu znázorňuje efektivitu dlhodobých posu-
nov v ekonomických motiváciách prostredníctvom trhových
mechanizmov. Technológie vozidiel v Amerike a Európe sú
v podstate rovnaké. Avšak daň z paliva, ktorá sa v Európe
pohybuje okolo 50 %, stimulovala zmeny v správaní spot-
rebiteľov. Spolu s politickým tlakom na používanie technoló-
gií tieto faktory urobili v posledných desaťročiach nové eu-
rópske autá skoro dvojnásobne efektívnejšie, čo sa týka
spotreby paliva, ako ich amerických protihráčov, kde je daň
za pohonné hmoty podstatne nižšia. Štúdie ukazujú, že znač-
nú úsporu energie by bolo možné dosiahnuť podobným spô-
sobom v prístupe k cenám energie.

Čo môžeme urobiť
Daňová reforma môže prispieť k vyrovnanejšiemu

a zdravšiemu prostrediu. Postupné presúvanie daňového
základu od zdaňovania „kvalitných zdrojov“, ako sú investí-
cie a práca, k zdaňovaniu „zlých zdrojov“, ako sú znečiste-
nie a neefektívne používanie, by tiež pomohlo zahrnúť vý-
davky na životné prostredie do cien služieb a produktov.
To by vytvorilo realistickejšie signály trhových cien.

Politici by tiež mohli navrhnúť podobné opatrenia, aby
sa zabezpečilo, že dane za životné prostredie nebudú
sociálne nespravodlivé. Chudobnejší členovia spoločnosti
vo všeobecnosti minú veľkú časť svojho príjmu na zá-
kladné potreby ako sú jedlo, voda a energia. Štúdie zisti-
li, že dane z elektriny dopadajú najmä na chudobných,
zatiaľ čo dane z dopravy ich veľmi nepostihujú, pretože
tieto vrstvy využívajú osobnú dopravu v menšej miere.
Dane zo znečistenia sú vo všeobecnosti neutrálne vo
svojom vplyve na jednotlivé sociálne skupiny.

Politické stratégie, ktoré odvodzujú väčší výnos zo
spotreby a menší z práce, môžu tiež poskytnúť širší
a rozširujúci sa daňový základ ako odpoveď na zmenšu-
júcu sa pracovnú silu a starnúcu populáciu.

Sedem tematických stratégií vyvíjaných v súlade so Šies-
tym environmentálnym akčným programom, spolu s politika-
mi sektorovej integrácie a Stratégiou trvalo udržateľného roz-
voja Európskej únie podporujú dlhodobé plánovanie.

Dlhodobé koherentné politiky môžu podporiť reštruk-
turalizáciu stimulov z finančných nástrojov, trhových cien
a daní, ktoré budú nevyhnutné na zníženie rastúcich
a stále zjavnejších nákladov vyplývajúcich z používania
prírodných zdrojov planéty. Výsledné zisky odrážajúce
sa v ekologickej efektívnosti by mohli tiež pomôcť zlep-
šiť konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva.
Lepšia energetická produktivita a produktivita zdrojov
v Európe by mohla tiež pomôcť čiastočne kompenzovať
iné konkurenčné výhody, ktoré majú vynárajúce sa eko-
nomiky Ázie a Južnej Ameriky.

Ešte stále však existujú výrazné bariéry efektívnej im-
plementácie politík na všetkých úrovniach vládnutia v EÚ.

Štúdie EEA poukazujú na to, že inštitucionálne otázky môžu
byť rovnako dôležité ako obsah samotnej politiky.

Podpora verejnosti pri úspechoch v environmentálnej
oblasti, dosiahnutých za posledné desaťročia, sa odráža
v zisteniach výskumu Eurobarometru v roku 2005. Tieto
výsledky naznačujú, že občania Európy sú pripravení
urobiť viac. Táto správa poukazuje na to, že vlády i obča-
nia by mali skutočne urobiť viac, aby bol hospodársky
rozvoj v súlade s možnosťami Zeme.

Európa má dobré postavenie, aby mohla určovať smer
a vytvoriť tak múdrejšiu, čistejšiu, konkurencieschopnejšiu
a bezpečnejšiu európsku spoločnosť. Takéto výhody by mohli
podporiť zlepšenia globálnej ekologickej efektívnosti a rovnos-
ti, ktorá, koniec-koncov, zabezpečuje kvalitu života v Európe.

Hodnotiaca karta
Je to nástroj, ktorý ukazuje relatívne výsledky člen-

ských krajín EEA v oblasti životného prostredia. S cieľom
vyvolať diskusiu medzi politikmi a občanmi v členských kra-
jinách EEA a dospieť k spoločnej tvorbe politiky. Čitateľovi
umožňuje  robiť relevantné porovnania jednotlivých krajín
a problémov s referenčnými hodnotami. Je určená pre poli-
tikov, ktorí potrebujú pochopiť zmeny v oblasti životného
prostredia a spôsob, akým tieto zmeny priamo alebo
nepriamo závisia od zavedenia politických opatrení. Pou-
žíva deväť ukazovateľov základného súboru ukazovate-
ľov EEA: emisie skleníkových plynov, spotreba energie,
obnoviteľné zdroje na výrobu elektriny, emisie látok spô-
sobujúcich acidifikáciu prostredia, emisie ozónových pre-
kurzorov, dopyt po nákladnej doprave, ekologické poľ-
nohospodárstvo, komunálny odpad, používanie sladko-
vodných zdrojov; (výber ukazovateľov uvedených
v hodnotiacej karte má na starosti EEA a nemusí nevy-
hnutne odzrkadľovať priority krajín).
Pozn. red.: Hodnotiacu kartu nájdete na webovej stránke
EEA - adresa je uvedená na začiatku tohto článku na s. 10.

Použitie hodnotiacej karty
Výsledky jednotlivých ukazovateľov sú prezentované

prostredníctvom počtu obyvateľstva, HDP a/alebo ako
vzdialenosť k cieľu. Napríklad, pri skleníkových plynoch
výsledky Litvy dosahujú horných 25 % škály na osobu,
stredných 50 % škály podľa HDP a sú na dobrej ceste
dosiahnuť svoj cieľ, a to pomocou farebného označenia.

Hodnotiaca karta ukazuje údaje stavu v jednom roku (2002
alebo 2003) a pokrok v nasledujúcich desiatich rokoch (väč-
šinou 1992 – 2002 znázornené kolónkami so šípkami).

Je hodnotiaca karta spravodlivá?
Nie je to konečná celková analýza výsledkov krajín

v oblasti životného prostredia, i keď odkrýva modely re-
latívnych výsledkov v tejto oblasti medzi jednotlivými člen-
skými krajinami EEA. Zoskupovanie krajín v hodnotiacej
karte odhaľuje niektoré z týchto modelov, rovnako ako
niektoré zásadné sociálno-ekonomické a geografické fak-
tory. Zoradenie krajín neodráža ich celkovú pozíciu na
škále hodnotenia.

Aby bola hodnotiaca karta čo najspravodlivejšia, za-
meriava sa rovnomerne na súčasný stav a na vývoj za
určité obdobie. Preto by napríklad mala ukázať, že kraji-
na urobila veľký pokrok, i keď jej súčasné výsledky nie
sú až také dobré. Po druhé, číselné údaje na osobu
poskytujú spravodlivý pohľad na výsledky od veľkosti
štátu, pokiaľ nie je cieľ jasne prepojený s HDP.

Zistenia vyplývajúce z hodnotiacej karty
• Nemecko, Spojené kráľovstvo, Holandsko, Francúzsko

a Švédsko nedávno reštrukturalizovali svoj priemysel
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a/alebo politiky zaoberajúce sa životným prostredím
majú u nich dlhú tradíciu. Hospodárstvo týchto krajín je
vo všeobecnosti menej náročné na energie a produku-
je menej emisií, ale ich spotreba energie na osobu je
oveľa vyššia ako v desiatich nových členských štátoch.

• Portugalsko, Španielsko a Írsko sú veľmi rýchlo sa
rozvíjajúce ekonomiky, majú ťažkosti v dosahovaní
všetkých cieľov v oblasti životného prostredia na-
chádzajúcich sa na hodnotiacej karte a vo všeobec-
nosti produkujú ich hospodárstva veľa emisií.

• Luxembursko, Slovinsko, Belgicko, Nórsko, Rakúsko,
Taliansko, Dánsko, Fínsko a Grécko mali problém do-
siahnuť svoje ciele obsiahnuté v Kjótskom protokole
(rozdelenie bremena), či ciele v emisii ozónových pre-
kurzorov. V rámci tejto skupiny existuje pomerne veľa
rozdielov, ale všetky krajiny majú pomerne veľké emi-

Slovenská republika preukázala dobré plnenie uka-
zovateľov stavu životného prostredia v roku 2002,
ale priemernejší pokrok počas posledných 10 ro-
kov. Hoci tieto trendy z časového hľadiska nie sú
v súčasnosti dôvodom na obavy, Slovenská repub-
lika musí dať pozor, aby sa tieto trendy v budú-
cich rokoch nezhoršili, čo by mohlo znamenať
nepriaznivé dôsledky pre životné prostredie.

Emisie skleníkových plynov
Podľa všeobecne očakávaných výsledkov, celkové emi-

sie skleníkových plynov (GHG) v Slovenskej republike
v roku 2002 významne poklesli oproti východiskovému
roku (1990) o približne 21 Tg, zodpovedá to poklesu asi
o 29 %. To znamená, že cieľ Kjótskeho protokolu na
2008 – 2012, zníženie o 8 % oproti úrovniam v roku
1990, bude úspešne splnený. Avšak dlhodobejšie celko-
vé emisie skleníkových plynov budú musieť byť znížené
o približne 70 % oproti úrovniam v 1990, pre čo budú
potrebné dodatočné politické opatrenia.
Spotreba elektrickej energie

Hoci konečná spotreba elektrickej energie v rámci štátu
na jedného obyvateľa je v Slovenskej republike skôr nízka
v porovnaní s ostatnými štátmi EÚ, očakáva sa jej nárast
spolu s rastom HDP a rastúcou životnou úrovňou. Počet
domácich spotrebičov, ktoré používajú slovenské domác-
nosti, tvorí v súčasnosti len asi 50 % priemeru členských
štátov EÚ. Počet elektrických spotrebičov, ktoré sa použí-
vajú v slovenskom sektore služieb, tvorí len asi 30 % prie-
meru EÚ. Pri predpokladanom náraste počtu spotrebičov
a s tým súvisiacim nárastom spotreby elektrickej energie
je pre krajinu nevyhnutné, aby sa stala aktívnejšou v ob-
lasti energetickej efektívnosti. Okrem toho, jednou z hlav-
ných charakteristík slovenského sektora energetiky je,
v porovnaní s EÚ a niektorými susednými krajinami, vyso-
ká úroveň energetickej náročnosti. Je to spôsobené hlav-
ne vysokou úrovňou dopytu po elektrickej energii zo stra-
ny ťažkého priemyslu (hutníctvo, oceliarsky priemysel, stro-
járstvo, chemický priemysel). V energetickej politike Slo-

sie ozónových prekurzorov, veľkú spotrebu energie na
osobu a veľký objem emisií skleníkových plynov. Tieto
trendy môžu byť dôsledkom intenzívnej dopravy.

• Desať nových členských štátov EÚ, spolu s Bulhar-
skom a Rumunskom:

• má hospodárstvo s relatívne vysokou intenzitou pro-
dukcie energie a emisií,

• pravdepodobne dosiahne ciele týkajúce sa kvality
ovzdušia,

• má intenzívnu nákladnú dopravu,
• má najnižšiu zaznamenanú úroveň komunálneho od-

padu v Európe.
Iba Slovinsko sa nezhoduje s týmto modelom a viac sa

podobá na Belgicko alebo Nórsko, i keď produkuje viac emisií.
• Cyprus, Malta, Island, Turecko, Lichtenštajnsko

a Švajčiarsko nie je možné riadne porovnať s ostatný-

mi krajinami. Niektoré z týchto krajín vstúpili do Európ-
skej environmentálnej agentúry len nedávno a výmena
údajov s týmito krajinami ešte len prebieha.

Poznámka pre čitateľa
Analýza každej krajiny bola vypracovaná v spolupráci

s danou krajinou s cieľom poskytnúť dodatočný pohľad na
analýzu výsledkov danej krajiny. Výber ukazovateľov má na
starosti EEA a nemusí nevyhnutne odrážať priority jednotli-
vých krajín. Pre lepšie pochopenie problémov na úrovni kra-
jiny, niektoré zahrnuté položky pochádzajú z národných zdro-
jov, a preto nemusia byť jednoznačne porovnateľné s údaj-
mi, ktoré zozbieral Eurostat, EEA alebo iné medzinárodné
orgány. EEA preberá plnú zodpovednosť za konečnú verziu.
Pozn.: Výťah zo správyŽivotné prostredie Európy — Stav
a perspektíva 2005: Analýza krajín

Slovensko

venskej republiky bol deklarovaný cieľ zlepšiť energetickú
efektívnosť. Štúdia tiež zahŕňa Akčný plán energetickej efek-
tívnosti pre roky 2002 – 2012.
Obnoviteľná elektrická energia

Využitie obnoviteľných zdrojov energie bude mať po-
zitívny dopad na slovenské hospodárstvo. Biomasa má
najväčší potenciál pre využitie na Slovensku (44 %
všetkých obnoviteľných zdrojov energie), potom nasle-
dujú veľké vodné elektrárne (17,5 %), geotermálna ener-
gia (16,6 %), slnečná energia (13,7 %), odpadové hos-
podárstvo (9,3 %), biopalivá (6,6 %), malé vodné elek-
trárne (2,7 %) a veterná energia (1,6 %).

Očakávajú sa nasledovné výsledky: zlepšené využitie
domácich zdrojov energie, znížená závislosť na doveze-
nej energii, zlepšená zahraničná obchodná bilancia, zlep-
šená bezpečnosť a spoľahlivosť dodávok energie, zníže-
né emisie skleníkových plynov a posilnené hospodárske
aktivity, pokiaľ ide o výrobné programy a nové pracovné
miesta. Správne umiestnenie obnoviteľných zdrojov ener-
gie sa môže stať kľúčovým prvkom regionálneho rozvoja
a môže prispieť k lepšej sociálnej a ekonomickej súdržnos-
ti krajiny. Koncepcia využívania obnoviteľných zdrojov
energie v Slovenskej republike, schválená slovenskou
vládou vo februári 2002, je kľúčovým strategickým do-
kumentom.
Emisie látok spôsobujúcich acidifikáciu prostre-
dia a ozónových prekurzorov

Emisie SO
2
, NO

X
, NH

3
 a NMVOC sa oproti roku 1990 zní-

žili a Slovenská republika je na dobrej ceste splniť do roku
2010 špecifické ciele v súlade so smernicou 2001/81/ES
o národných emisných stropoch pre určité látky znečisťujú-
ce ovzdušie a v súlade s Göteborským protokolom. Podľa
záznamov o výsledkoch ozónových prekurzorov je Sloven-
ská republika jednou z krajín s najväčším pokrokom.
Dopyt po nákladnej doprave

V porovnaní s rokom 1995 nastal v Slovenskej repub-
like významný pokrok v dopyte po nákladnej doprave.
Množstvo prepravené železnicou pokleslo a v súčasnosti
neexistuje žiadna iná reálna náhrada ako cestná náklad-

ná doprava. Napriek tomu je Slovenská republika jednou
z krajín s najväčším pokrokom (1995 – 2003).
Výmera využívaná na ekologické poľnohospodárstvo

Podiel výmery ekologického poľnohospodárstva je
2,18 % z celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy. Na Slo-
vensku bol prijatý nový Akčný plán pre ekologické poľno-
hospodárstvo v Slovenskej republike do roku 2010, s cie-
ľom dosiahnuť 5 % výmeru na ekologické poľnohospodár-
stvo z celkovej poľnohospodárskej výmery do roku 2010.
Komunálny odpad

Produkcia komunálneho odpadu je ustálená na úrovni
približne 300 kg na osobu ročne (1,6 mil. t/rok za Sloven-
sko). Hlavná časť tohto množstva je skladovaná na sklád-
kach odpadov (78,2 % v 2002) a malá časť (4,3 %
v 2002) je spaľovaná. Množstvo triedeného zberu odpadu
z domácností narastá, pretože samosprávy využívajú fi-
nančnú podporu z Recyklačného fondu. Infraštruktúra na
recykláciu narastá rýchlo. Podľa rozvoja v oblasti komu-
nálneho odpadového hospodárstva, počas sledovaného
obdobia a podľa posledných údajov z roku 2004, ciele
stanovené v Programe odpadového hospodárstva do roku
2005 (35 % opätovné využitie materiálu, 15 % opätovné
využitie energie a 50 % odvoz na skládky odpadov), môžu
byť s najväčšou pravdepodobnosťou splnené.
Využitie sladkovodných zdrojov

Od roku 1990 poklesol na Slovensku celkový odber
vody. Odber povrchových vôd predstavuje 60 % celko-
vého odberu na Slovensku. Najväčším spotrebiteľom
povrchovej vody je priemyselný sektor so 78 %. Odber
povrchovej vody pre dodávky vody predstavuje približne
10 % všetkých odberov; odber povrchovej vody pre za-
vlažovanie predstavuje približne 10,5 %. Odber podzem-
nej vody predstavuje 40 % celkového odberu na Sloven-
sku. Významná časť (približne 75 %) je zastúpená verej-
nými dodávkami vody.

Poznámka: Ďalšie informácie získate prostredníctvom národ-
ného kontaktného miesta. Kontaktné údaje nájdete na:
http://org.eea.eu.int/organisation/nfp-eionet_group.html



PRÍLOHA

ENVIROMAGAZÍN     6/200514

Z iniciatívy Európskej environmentálnej agen-
túry (EEA) sa niekoľkokrát do roka stretávajú
vedúci predstavitelia environmentálnych agentúr
členských krajín EEA (31 krajín). Koncom sep-
tembra 2005 sa v Prahe uskutočnilo zatiaľ po-
sledné, v poradí už piate stretnutie riaditeľov eu-
rópskych environmentálnych agentúr (Network of
Heads of European Environmental Protection Agen-
cies, EPA), ktorého sa za slovenskú stranu zú-
častnil riaditeľ Centra environmentalistiky a in-
formatiky Slovenskej agentúry životného prostre-
dia Ing. Vladimír Benko.

Tento orgán založila EEA v roku 2001, s cieľom spojiť
odborný a informačný potenciál týchto agentúr pôsobia-
cich predovšetkým v krajinách EÚ, a efektívnejšie pod-
porovať tvorbu a realizáciu environmentálnej politíky
v jednotlivých krajinách a napomáhať riešiť zistené prob-
lémové okruhy. EEA taktiež poskytuje informácie o vývo-
ji stavu životného prostredia k vypracovaniu európskych
environmentálnych predpisov.

Jedným z výsledkov tohto rokovania, ktorého program
bol zameraný na stav životného prostredia v Európe
a na globálne problémy, je prijatie Pražského vyhlásenia
na podporu vhodných regulačných environmentálnych
opatrení. Tieto opatrenia môžu mať vplyv na zvyšovanie
konkurencieschopnosti a ekonomické prínosy spoločnos-
tí, ktoré ich uplatňujú.

Správa poukazuje na to, že kvalitná environmentálna
regulácia môže napomôcť nielen riešeniu problematických
otázok stavu životného prostredia, ale môže byť prospeš-
ná aj pri riešení niektorých ekonomických súvislostí. Skrá-
tený súhrn výsledkov tohto jednania obsahuje Pražské
vyhlásenie (1. vydanie), ktoré sumarizuje moderný prí-
stup k environmentálnej regulácii, uverejňujeme v úplnom
znení.

Pražské vyhlásenie
(1. vydanie)

Prínos vhodných environmentálnych regulačných
opatrení ku konkurencieschopnosti: Materiál vypra-
covaný sieťou vedúcich predstaviteľov európskych
agentúr na ochranu životného prostredia1

November 2005

Zhrnutie
Tento materiál skúma dôkazy o prepojení medzi envi-

ronmentálnymi regulačnými opatreniami a konkurencie-
schopnosťou v kontexte súčasného zamerania EÚ na rast
a pracovné miesta. Zistilo sa, že moderný prístup k regu-
lačným opatreniam môže:

• znížiť náklady na priemysel a obchodnú činnosť,
• vytvoriť trh pre environmentálne vhodný tovar a služby,
• podporiť zavedenie inovácií,
• znížiť obchodné riziko a zvýšiť dôveru investičného

trhu a poisťovacích spoločností,
• podporovať konkurenčnú výhodu a vytvoriť konku-

rencieschopný trh,
• vytvoriť a udržať pracovné miesta,
• zlepšiť zdravie pracovnej sily a širšej verejnosti,

ZÁVEREČNÁ SPRÁVA RIADITEĽOV EURÓPSKYCH AGENTÚR
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
 Bude Slovensko uplatňovať prísnejšie environmentálne normy pre zlepšenie
konkurencieschopnosti svojich podnikov?

• chrániť prírodné zdroje, od ktorých je závislý obchod
a aj my všetci.

Domnievame sa, že v súčasnosti existujú významné
dôkazy z medzinárodného výskumu, že dobrý manaž-
ment životného prostredia a  vhodné environmentálne
regulačné opatrenia nebrzdia celkovú konkurencieschop-
nosť a hospodársky rozvoj. Naopak, môžu byť prospeš-
né tým, že vytvoria tlak, ktorý podporí zavádzanie inová-
cií a upozorní podniky na nedostatky zdrojov a na nové
možnosti. Sieť riaditeľov európskych agentúr na ochranu
životného prostredia predkladá tento materiál ako príspe-
vok k súčasnej diskusii.

Úvod
Efektívne environmentálne regulačné opatrenia sú

súčasťou úspešného trhu a nevyhnutnou zložkou pulzu-
júceho, moderného hospodárstva. Neregulovaný trh by
bol chaotický, nespravodlivý a pravdepodobne by nedo-
kázal poskytnúť to, čo ľudia chcú – bezpečné, spoľahlivé
produkty a čisté životné prostredie pre život a prácu.

Niekedy sa predpokladá opak. Teda, že environmentálne
regulačné opatrenia sú pre hospodárstvo príťažou a že majú
za následok iba brzdenie obchodu, neefektívnosť a nižšiu
konkurencieschopnosť. Podniky sa často zameriavajú na čas
a náklady vynaložené na rokovanie s regulačnými orgánmi
a majú tendenciu podceňovať výhody vyplývajúce
z regulácie pre obchod a širšiu spoločnosť.

Represívne environmentálne regulačné opatrenia môžu
pôsobiť škodlivo, ale moderný prístup môže pomôcť po-
skytovať také zlepšenia v oblasti životného prostredia,
ktoré ľudia chcú, a nie sú v rozpore s konkurencieschop-
ným hospodárstvom. Dobré a moderné regulačné opat-
renia by mali zahŕňať zmes politických nástrojov vrátane
trhových opatrení, ako je obchodovanie s emisiami, prí-
stup založený na riziku a efektívna účasť a dialóg s pod-
nikmi a ostatnými zainteresovanými stranami.

Niektoré krajiny, vrátane Nemecka, Talianska a Švéd-
ska, poukazujú na výhody koherentného enviromentál-
neho kódexu, ktorý by spájal, sumarizoval a harmonizo-
val všetky právne predpisy týkajúce sa životného prostre-
dia a ochrany prírody. Takýto kódex môže verejnosti
a firmám pomôcť lepšie pochopiť právne predpisy
a zjednodušiť ich presadzovanie príslušnými orgánmi.

Spoločnosť profituje z menšieho znečistenia, menšie-
ho množstva odpadu a lepšej kvality života. Pre profit
podnikov sú lepšie prehľadné normy, ktoré sú presadzo-
vané efektívne, a nie neistota a nekalá hospodárska sú-
ťaž tých, ktorí tieto pravidlá ignorujú.

Vhodné environmentálne regulačné opatrenia po-
máhajú znížiť náklady priemyslu a  obchodu

Podniky môžu profitovať priamo, pretože regulačné
opatrenia v oblastiach, ako napríklad efektívne využitie
energie a obmedzenie vzniku odpadov, môžu viesť k zní-
ženiu nákladov a pomôcť spoločnostiam vytvoriť atrak-
tívnejšie produkty. Tieto znížené náklady sú podstatným
prínosom pre celé hospodárstvo. Z výskumu vo Veľkej
Británii2  sa dá predpokladať, že:

• minimalizácia odpadu by mohla prispieť k ušetreniu

skoro 4,4 miliardy eur z ročných prevádzkových
nákladov výrobcov, čo sa rovná 7 % zisku za rok
2000, a teda 60 % by sa ušetrilo na materiále, ktorý
neskončí v konečnom výrobku,

• priemysel by mohol ušetriť 2,7 miliardy eur prostred-
níctvom efektívneho využitia energie,

• zvyčajná doba návratnosti investícií do odpadu nie
je viac ako 12 mesiacov,

• taktiež sektor poľnohospodárstva by zlepšením en-
vironmentálnych riadiacich postupov mohol ušetriť
okolo 1,3 miliardy eur.

Jednotlivé spoločnosti dokazujú, že takéto zisky ne-
musia byť krátkodobé. Zdravotnícka spoločnosť Baxter
International odhaduje, že vďaka opatreniam, ako naprí-
klad obmedzenie produkcie obalov a odpadu, ktoré boli
zavedené od roku 1996, ušetrí viac ako 50 miliónov eur
ročne. Technologická spoločnosť 3M začala svoj program
prevencie pred znečistením v roku 1975 a stále z neho
profituje, pričom od začiatku programu ušetrila 740 mili-
ónov eur.

Talianske národné konzorcium pre zhodnocovanie
a recykláciu obalov založených na celulóze (Comieco) ne-
dávno zverejnilo výsledky činnosti zberu separovaného
papiera a kartónu, ktorý uskutočňovali členské priemysel-
né odvetvia počas posledných šiestich rokov3 . Analýza
nákladov a ziskov ukazuje pozitívny zostatok 610 miliónov
eur, čo zodpovedá celej ročnej produkcii talianskeho pa-
pierenského priemyslu alebo 3,5 ročnej spotrebe papiera
v novinovom priemysle.

Inteligentné regulačné opatrenia môžu spoločnostiam
pomôcť porozumieť, ako dosiahnuť také zisky, ktoré pri-
nášajú výhody pre ne a pre ďalšie zainteresované strany
a zároveň umožňujú zlepšiť životné prostredie spolu so
splnením regulačných predpisov.

Dobrovoľné dohody medzi vládami a priemyslom sa
môžu osvedčiť ako užitočné politické nástroje na podpo-
ru inovačných environmentálnych postupov, najmä tých,
ktoré sú založené na vnútorných regulačných opatreniach
spolu s konkrétnymi dobrovoľnými opatreniami a činnos-
ťami spoločného záujmu uskutočnenými v rámci širokej
škály zainteresovaných strán.

Príkladom je dobrovoľná dohoda pre petrochemickú
oblasť Porto Marghera v Benátskom zálive (Taliansko).
Priniesla rad kvalitatívnych výhod a úsporu environmen-
tálnych nákladov v súvislosti s vyčistením a nápravou kon-
taminovaných lokalít a taktiež prevenciu, prípadne zníže-
nie nákladov na pretrvávajúce alebo potenciálne súdne
procesy. Takisto zahŕňa zložku monitorovania a overova-
nia a časom aj plnú účasť zainteresovaných strán z radov
verejnosti, súkromných firiem a sociálnej sféry.

V niektorých krajinách vrátane Talianska poskytujú
schémy EMAS a Ecolabel účinné príklady dobrovoľných
dohôd, ktoré vznikli na podnet vhodného regulačného
opatrenia. Môžu nielen zlepšiť kvalitu environmentálne-
ho manažmentu a výrobkov, ale tiež ušetriť zdroje, znížiť
náklady a podporovať zelené trhy.

Sieť sa pokúsi identifikovať konkrétne príklady v člen-
ských krajinách a podporiť ich šírenie medzi široké spek-
trum zainteresovaných strán.

1 Sieť je neformálnym zoskupením, ktoré spája vedúcich pred-
staviteľov agentúr na ochranu životného prostredia a po-
dobných orgánov v rámci Európy za účelom výmeny názo-
rov a skúseností týkajúcich sa problémov spoločného zá-

ujmu medzi organizáciami zapojenými do každodenného
uplatňovania environmentálnej politiky.

2 Cambridge Econometrics & AEA Technology 2003. The
Benefits of Greener Business (Výhody obchodu priateľskej-

šieho k životnému prostrediu).
3 Štúdia analýzy nákladov a zisku zo zberu separovaného

papiera a kartónu v Taliansku, vyhotovená konzorciom Co-
mieco for AGICI Finanza d’Impresa v júni 2005.
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Prísnejšie environmentálne normy a regulačné
opatrenia pomáhajú vytvárať trh pre environmen-
tálne výrobky a služby

Odhaduje sa, že svetový trh environmentálnych vý-
robkov a služieb má hodnotu 425 miliárd eur, pričom
táto hodnota môže do roku 2010 vzrásť až na 565 mili-
árd eur4 . Táto suma je porovnateľná so sumami pre le-
tecký a kozmický priemysel a farmaceutický priemysel.
Vo Veľkej Británii odvetvie priemyslu environmentálnych
výrobkov a služieb už teraz tvorí viac ako 17 000 spoloč-
ností s odhadovaným ročným obratom 33 miliárd eur.

Medzinárodný inštitút pre environmentálnu ekonomiku
priemyslu (International Institute for Industrial Environmen-
tal Economics) v Lunde ohlásil pretrvávajúci rast počtu
pracovných miest spojených so životným prostredím vo
Švédsku5 . Odhaduje sa, že v budúcich rokoch bude čoraz
viac ľudí venovať aspoň určitú časť svojho pracovného
času úlohám súvisiacim so životným prostredím.

Michael Porter z Univerzity Harvard poskytol praktic-
ký príklad, že firmy z krajín s prísnymi environmentálny-
mi normami majú často vedúce postavenie na trhu a že
tieto krajiny zaznamenávajú lepší ekonomický výkon
v porovnaní s krajinami s menej prísnymi normami6 . Je
to preto, že prísne normy dokážu stimulovať inovácie vo
firmách, ktoré predávajú environmentálne riešenia a tiež
v tých, ktoré sa musia prispôsobiť. Organizácia English
Nature poskytla užitočné zhrnutie medzinárodného vý-
skumu v tejto oblasti, ktorý sa uskutočnil od Porterovej
prvotnej výzvy.7

Vhodné environmentálne regulačné opatrenia pod-
porujú inováciu

Od prísnych environmentálnych noriem závisí obchod-
ný úspech niektorých odvetví priemyslu, najmä tých, ktoré
poskytujú čisté technológie a manažment odpadov. Vedú-
ca pozícia Dánska v oblasti technológie veterných turbín
je príkladom krajiny, ktorá získala konkurenčnú výhodu
presadzovaním environmentálneho vedenia a inovácií.

Spôsob, akým firmy reagujú na regulačné opatrenia,
je dôležitý najmä v environmentálnom kontexte, kedy sú
regulačné opatrenia často navrhnuté s hlavným cieľom
zmeniť správanie. Michael Porter, ktorý potvrdil túto dy-
namiku, napísal: „Údaje jasne ukazujú, že náklady na rie-
šenie environmentálnych regulačných opatrení sa môžu
odstrániť alebo aspoň znížiť prostredníctvom inovácií,
ktoré prinesú ďalšie výhody.”8

Existujú argumenty, že ak spoločnosti riskujú zisko-
vosť tým, že zlyhajú v zavádzaní inovácií, rozsudok nad
ich konaním vynesie neregulovaný trh. Porter a Van der
Linde však namietajú, že toto sú nereálne predpoklady
a že tlak regulačných orgánov je potrebný na prekonanie
pasivity obchodu, na výstrahu a vzdelávanie spoločností
o efektívnosti zdrojov a možnostiach technologických
zlepšení a zároveň na ochranu životného prostredia. Je
jasné, napríklad, že spoločnosti zavádzajúce inovácie ako
následok prísnejšej regulácie odpadu menia produkty

a postupy tak, aby produkovali menej odpadu. Ušetria
peniaze a pravdepodobne nájdu spôsob, ako účtovať vyš-
šie ceny za vylepšený produkt. Podobne spoločnosti, ktoré
reagovali na poplatky súvisiace s klimatickými zmenami
tým, že investovali do efektívnejšieho využitia energie,
taktiež znížili náklady.

Správa organizácie World Wildlife Fund o účinku na-
vrhnutých regulačných opatrení EÚ týkajúcich sa che-
mických látok na zavedenie inovácií hovorí, že regulačné
opatrenia pravdepodobne napomohli zavedeniu inovácií
tak, že podporili nahradenie rizikových a menej vhodných
chemických látok bezpečnejšími alternatívami. Skutoč-
ne, zavedenie inovácií môže priemyslu umožniť lepšiu
medzinárodnú konkurencieschopnosť, pretože výsledné
produkty sú žiadanejšie9 .

Reguláciu musia sprevádzať ďalšie opatrenia, aby pre-
svedčili trh o význame environmentálnych technológií.
Ako uvádza Akčný plán pre environmentálne technoló-
gie Európskej únie (ETAP)10 , sú potrebné opatrenia na
zvýšenie dôvery kupujúcich, ako napríklad zlepšenie tes-
tovania, overovanie výkonu a  normalizácia. Odstránenie
dotácií a hospodárskych stimulov, ktoré sú škodlivé pre
životné prostredie, je tiež jedným z ďalších dôležitých
politických nástrojov.

Štúdia s osemnástimi príkladmi zavedenia ekologicky
vhodných inovácií v Európskej únii, ktorá bola uskutoč-
nená pre holandské Ministerstvo bytovej výstavby, územ-
ného plánovania a životného prostredia v roku 2004,
určuje možné úlohy vlády v oblasti pomoci rozvoju envi-
ronmentálnych technológií11 .

Príležitosti na rast, založené na správnom riadení ži-
votného prostredia, by tiež mali mať významné miesto
v medzinárodnom programe. To uznáva aj rozšírená sku-
pina G8 navrhnutím iniciatívy 3R, ktorá presadzuje glo-
bálny prístup k celkovému materiálovému cyklu, pri kto-
rom dochádza k redukcii, opätovnému použitiu a recyk-
lácii zdrojov a odpadu.

Vhodné environmentálne regulačné opatrenia zni-
žujú obchodné riziko a zvyšujú dôveru investičné-
ho trhu a poisťovacích spoločností

Ak sa firmy vhodne vysporiadajú s environmentálny-
mi otázkami, výsledkom môže byť finančný zisk a tiež to,
že do nich investujú penzijné fondy. Nedávny výskum
dokázal úzke prepojenie medzi riadením rešpektujúcim
potreby životného prostredia, ktoré zahŕňa príslušnú po-
litiku, postupy a výkon, a finančným výkonom. Spojitosť
sa našla v 51 z 60 nedávnych štúdií, ktoré preskúmali
výskumní pracovníci, pokrývajúcich výkon jednotlivých
spoločností, celých sektorov a penzijných fondov12 . Na-
príklad v ropnom a plynárenskom sektore bol rozdiel vo
finančnom výkone spoločností s najlepším a najhorším
environmentálnym prístupom v priebehu troch rokov skoro
12 %. Taktiež indexy FTSE najlepších energetických pod-
nikov zvíťazili nad najhoršími spoločnosťami v priebehu
troch rokov o 39 %. Ďalšia nedávna štúdia organizácie

Climate Group zistila, že 5 medzinárodných spoločností
(DuPont, Alcan, British Telecom, IBM a Norske Canada)
dosiahlo od roku 1990 zníženie svojich emisií skleníko-
vých plynov o 60 %. Výsledné úspory 6 miliárd eur sú
výsledkom efektívneho využitia elektrickej energie (pro-
ces, výrobky, budovy), prechodu na iný typ paliva
a redukcie tvorby odpadu.13

Sektory bankovníctva a poisťovníctva, ktoré poskytu-
jú strategické obchodné poradenstvo a poisťujú všetky
podniky, uprednostňujú podniky s dobrým environmen-
tálnym riadením a nízkym environmentálnym rizikom
a poskytujú im lepší prístup ku kapitálu a nižšie poistné
sadzby, ako podnikom so slabším riadením. Nedávna
dánska štúdia potvrdila, že finančné inštitúcie pri hodno-
tení spoločností zohľadňujú ich riadenie environmentál-
nych rizík14 .

Vhodné environmentálne regulačné opatrenia môžu
prispieť ku konkurenčnej výhode a pomôcť vytvo-
riť konkurencieschopné trhy

Viaceré ekonomické štúdie odhalili mýtus, podľa kto-
rého regulačné opatrenia vedú ku konkurenčnému zne-
výhodneniu. Naopak, vhodné regulačné opatrenia môžu
mať pozitívny vplyv stimulovaním dynamických reakcií,
inovácií a lepších postupov. Svetová banka spozorovala,
že „v rozpore so všeobecnými predstavami, prísnejšie
environmentálne normy v priemyselných krajinách ne-
viedli k zníženiu ich medzinárodnej konkurencieschop-
nosti“.15  Inštitút World Resources Institute tvrdí, že „ne-
existuje žiadny dôkaz toho, že priemyselné odvetvia
ovplyvnené regulačnými nákladmi majú problémy na me-
dzinárodnom trhu”.16

Štúdia Generálneho riaditeľstva pre podnikanie uvá-
dza, že európske právne predpisy, týkajúce sa znečiste-
nia ovzdušia, majú veľmi malý vplyv na konkurencie-
schopnosť v priemysle, najmä v porovnaní s inými me-
dzinárodnými regiónmi.17 V skutočnosti má na konkuren-
cieschopnosť priemyslu vplyv skôr kvalita a rozsah vý-
robkov, kvalita surovín, poloha továrne vzhľadom na trh
a náklady na dopravu. Ďalšie štúdie však poukázali na
to, že makroekonomické štúdie dokážu na úrovni odvet-
ví skryť podstatné odchýlky a obtiažnosti.18

Pri príprave právnych predpisov sa môžu vyskytnúť
pesimistické tvrdenia o možnom vplyve na konkurencie-
schopnosť. Inštitút Economic Policy Institute (Inštitút pre
ekonomickú politiku) však zistil, že v prípadoch, kde pred-
povedané odhady na zavádzanie regulačných opatrení
boli porovnané so skutočnými regulačnými nákladmi,
odhady vždy prevyšovali skutočné náklady. Takéto nad-
hodnocovanie predpovedaných regulačných nákladov
pochádzalo z priemyslu a tiež aj z regulačných orgánov.

Chemický priemysel EÚ argumentuje, že postupné
vyradenie chemických látok ničiacich ozón by spôsobilo
nadmerné náklady a viedlo k likvidácii malých firiem.
Medzinárodný chemický sekretariát ukázal, že skutočné
náklady spôsobené týmto nariadením sú minimálne a bez

4 http://www.dti.gov.uk/sectors_environment.html
5 OECD Environmental Performance Review of Sweden (Sprá-

va organizácie OECD o  environmentálnych výsledkoch
Švédska), 2004.

6 Porter, M. 1990.  The Competitive Advantage of Nations
(Konkurenčné výhody štátov).

7 English Nature Research Report no 368, April 2005 (Sprá-
va o výskume v oblasti životného prostredia Anglicka
č. 368, apríl 2005).

8 Porter, M a Van der Linde, C, 1995, „Towards a New Con-
ception of the Environment-Competitiveness Relationship“
(Smerom k novej koncepcii vzťahu životného prostredia a
konkurencieschopnosti), Journal of Economic Perspecti-
ves 9, č. 4 (jeseň 1995).

9 Berkhout, F. et al.  WWF 2003.  Innovation in the chemi-
cals sector and the new European chemicals regulation
(Inovácie v chemickom sektore a nové európske regulač-
né opatrenia týkajúce sa chemických látok).

10 EK KOM(2004), 28. január 2004.
11 PricewaterhouseCoopers, máj 2004: Examples of Eco-effi-

cient Innovations (Príklady ekologicky vhodných inovácií).
12 Environment Agency, England and Wales, 2004.  Corpora-

te Environmental Governance (Vláda rešpektujúca záujmy
životného prostredia): štúdia o vplyve vládnutia rešpektu-
júceho záujmy životného prostredia na finančný výkon.

13 The Climate Group, 2004. Carbon Down, Profits Up (Menej
uhlíka, väčší zisk).

14 Miljoprojekt Číslo 836, 2003: Environmentally Sustainab-

le Markets: The Role of Financial Actors (Environmentálne
udržateľný trh: Úloha finančných činiteľov).

15 Svetová banka. Competitiveness and Environmental Stan-
dards (Konkurencieschopnosť a environmentálne normy).

16 „Jobs, Competitiveness and Environmental Regulation: What are
the Real Issues“, („Pracovné miesta, konkurencieschopnosť
a environmentálne regulačné opatrenia: skutočné problémy“).

17 Generálne riaditeľstvo pre podnikanie, 2004. Analýza poli-
tiky EÚ týkajúcej sa znečistenia ovzdušia: Dôsledky pre
konkurencieschopnosť európskeho priemyslu.

18 Williams E, MacDonald K a Kind V. Unravelling the Compe-
titiveness Debate (Objasnenie diskusie o konkurencieschop-
nosti). Journal of European Environmental Policy 12 (5)
284 - 290, 2002.
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vplyvu na spotrebiteľov, a teda s minimálnym vplyvom
na konkurencieschopnosť.19

Svetová banka v roku 2005 porovnala regulačné opat-
renia v 145 krajinách20. Usudzuje, že všetky najlepšie
krajiny pre podnikanie implementujú regulačné opatre-
nia, avšak robia to menej nákladným a obtiažnym spôso-
bom. Medzi dvadsať krajín sveta s najlepšou ekonomi-
kou z hľadiska jednoduchosti podnikania patria nasle-
dovné krajiny  Európy: Nórsko, Veľká Británia, Švédsko,
Švajčiarsko, Dánsko, Holandsko, Fínsko, Írsko, Belgicko,
Litva a Slovensko.

Generálne riaditeľstvo pre podnikanie v Európskej ko-
misii zhodnotilo vplyv smernice IPKZ (o integrovanej pre-
vencii a kontrole znečisťovania životného prostredia) na
konkurencieschopnosť. Výsledkom štúdie bolo, že pro-
cesné opatrenia pre zavedenie najlepších dostupných
technológií majú vo všeobecnosti pozitívny vplyv na kon-
kurencieschopnosť. Dôkazy taktiež ukázali, že spoločnosti
s najvhodnejším environmentálnym správaním, napríklad
tie, ktoré zaviedli najlepšie dostupné techniky skoro, nie
sú konkurenčne znevýhodnené a sú z dlhodobého hľa-
diska životaschopné21 . Toto naznačuje, že je potrebné,
aby spoločnosti implementujúce environmentálnu politi-
ku namiesto zvolenia stratégie odporu alebo pasivity, plne
využili adaptačné obdobie. Mnoho regulačných orgánov
sa pokúša využiť analýzu rizík a koncentrovať zdroje
tam, kde je to najužitočnejšie. Analýza rizík taktiež za-
bezpečí zníženie administratívnych nákladov na rutin-
né inšpekcie.

Existuje niekoľko dôvodov, prečo sa regulačné opat-
renia omylom považujú za antikonkurenčné, napríklad to,
že náklady z hľadiska času vynaloženého na rokovanie
s regulačnými orgánmi sú oveľa viditeľnejšie ako výho-
dy, ktorými sú napríklad spravodlivá hospodárska súťaž
a čistejšie životné prostredie. Zdá sa však, že podniky
nadhodnocujú čas potrebný na dosiahnutie zhody. Ne-
dávna správa pre vládu Veľkej Británie (tzv. Hampton
Report22 ) odhaduje, že firmy s 19 zamestnancami by na
splnenie všetkých vládnych regulačných opatrení (nie-
len tých, ktoré sa týkajú životného prostredia) a na súvi-
siacu administratívnu prácu vynaložili menej ako
2,5 hodiny na osobu mesačne. Podstatná časť tohto by
zahŕňala pracovnú silu a finančné regulačné opatrenia
(organizácia OECD odhaduje, že 46 % potrebného času
sa týka zdaňovania a 35 % predpisov o zamestnanos-
ti23 . Taktiež však pripúšťa, že úmerne väčšie podniky majú
menej administratívnej práce vplyvom regulačných opat-
rení na osobu, ako malé podniky. V podstate, odhady
vplyvu regulačných opatrení často neberú ohľad na dva
dôležité problémy:

• samoreguláciu, ku ktorej by došlo v prípade absen-
cie formálnych požiadaviek,

• spôsoby, ktorými sa podniky prispôsobujú.
Samoregulácia je bežná v mnohých oblastiach, preto-

že je v záujme podnikov, aby sa správali zodpovedne,
a zároveň na ne pôsobí tlak spoločnosti, ktorá sa snaží
zabrániť spoločensky škodlivému správaniu, ako je na-
príklad skládkovanie odpadu. Dobrovoľná činnosť nie je
vždy dostatočná na dosiahnutie všeobecnej zodpoved-
nosti a regulačné opatrenia môžu byť efektívnejšie, pre-
tože poskytujú istotu a rovnosť. Dobrovoľná činnosť vskut-
ku funguje, iba ak existuje povedomie, že ak nebudú
dosiahnuté požadované výsledky, zavedú sa regulačné
opatrenia. Je nepravdepodobné, že v prípade zrušenia
opatrení, by zmizli aj náklady spojené s ich zavedením.

 Vhodné environmentálne regulačné opatrenia
pomáhajú vytvárať a udržať pracovné miesta

Dôkazy majú tendenciu udávať, že čistý vplyv envi-
ronmentálnych regulačných opatrení na zamestnanosť
je neutrálny alebo mierne pozitívny. Najviditeľnejšie pro-
fituje sektor environmentálne vhodných výrobkov a slu-
žieb, ktorý od roku 2001 poskytol už viac ako 2 milióny
pracovných miest na plný úväzok v krajinách EU15.24

Konfederácia britského priemyslu (CBI), ktorá si veľ-
mi dobre uvedomuje problémy s konkurencieschopnos-
ťou, pripustila, že „ekonomický rast môže byť v súlade
s lepším životným prostredím“25  a zistila, že „neexistujú
presvedčivé dôkazy, že environmentálne opatrenia ničia
pracovné miesta a podniky“.26

Prísne normy sú dôležité aj v sektoroch, ako je turiz-
mus a  rekreácia, ktoré na získanie zákazníkov potrebujú
príťažlivé fyzické životné prostredie. V Anglicku umožňu-
jú ekonomické aktivity spojené s riadením prirodzeného
prostredia existenciu približne 2,68 milióna pracovných
miest na plný úväzok27 . Vo Walese je v oblasti životného
prostredia zamestnaný približne každý šiesty človek, kým
v Škótsku je v oblasti prírodného dedičstva zamestna-
ných toľko ľudí, koľko je spolu v oblasti biotechnológie,
telefonických centrách a v elektrotechnickom sektore.

Správa OECD o environmentálnych výsledkoch vo
Švédsku za rok 2004 poskytuje dôkazy, že v krajine s
prísnymi environmentálnymi regulačnými opatreniami
environmentálny priemysel krajiny (environmentálna vý-
roba a služby) výrazne prispel k nízkej miere nezamest-
nanosti28 . OECD uvádza, že švédsky environmentálny
priemysel v roku 1998 pozostával z viac ako 6 700 envi-
ronmentálnych podnikov zamestnávajúcich takmer
95 000 ľudí (okolo 1,5 % pracovnej sily), predovšetkým
v rámci manažmentu odpadov a spoločností zameraných
na prírodné zdroje. Obrat environmentálneho priemyslu
bol asi 163 miliárd švédskych korún, čo predstavuje 4 %
celého švédskeho priemyslu.

Vhodné environmentálne opatrenia zlepšujú zdra-
vie pracovnej sily a širokej verejnosti

Existujú úzke prepojenia medzi kvalitou životného
prostredia a ľudským zdravím. Kvalitné životné prostre-

die umožňuje ľuďom žiť dlhšie v dobrom zdraví, a tým
zohrávať aktívnu úlohu v hospodárstve. Práca regulač-
ných orgánov môže predstavovať podstatný prínos tým,
že sa vďaka nim zníži znečistenie a zvýši prístup verej-
nosti ku kvalitnému životnému prostrediu.

Svetová banka tvrdí, že „ekonomický rast je len jed-
nou z výhod obchodných regulačných opatrení. Vyššie
sú aj indikátory ľudského rozvoja. Vlády môžu použiť
príjmy na zlepšenie systémov zdravotníctva a vzdelávania
namiesto podporovania prebujnenej byrokracie. Podniky
trávia menej času a míňajú menej peňazí zaoberaním sa
regulačnými opatreniami a zháňaním vzácnych zdrojov
financií. Namiesto toho investujú svoju energiu do výro-
by a marketingu svojho tovaru. Po druhé, vláda míňa
menej zdrojov na regulačné opatrenia a viac na poskyto-
vanie základných sociálnych služieb”29 . Jedným zo zis-
tení správy je, že znížením administratívneho regulačné-
ho zaťaženia o 15 % vo Švédsku, Veľkej Británii, Nórsku,
Holandsku a Belgicku tieto krajiny ušetrili 1,2 % až
1,8 % celkových vládnych výdavkov. Preto môžu lepšie
regulačné opatrenia uvoľniť peniaze, ktoré sa následne
efektívnejšie využijú na podporu kvality života a zdravia.

Nemôžeme odstrániť všetky riziká poškodenia zdravia
v dôsledku znečistenia pochádzajúceho z regulovaných
priemyselných odvetví, pretože by sa tieto stali neekono-
mickými a spoločnosť by nemohla vyžívať nimi vyrábané
tovary a poskytované služby. Napriek tomu Európska ko-
misia vo svojej nedávnej tematickej stratégii o kvalite ovzdu-
šia odhaduje30, že do roku 2020 môže znížiť náklady na
zdravotnú starostlivosť, ktoré vznikli v dôsledku znečiste-
nia ovzdušia, o 42 až 135 miliárd eur za rok na ročné
náklady v sume 7,1 miliárd eur v roku 2020.

V roku 1998 sa vo Veľkej Británii odhadovalo, že krát-
kodobé účinky znečistenia ovzdušia môžu každoročne
viesť k predčasnému úmrtiu 24 000 ľudí s už zlým zdra-
votným stavom31 , keďže znečistenie ovzdušia môže ešte
zhoršovať zdravotný stav ľudí s chorobami pľúc a srdca
a môže zhoršiť astmu. Novšia hodnotiaca správa britskej
vlády o národnej stratégii kvality ovzdušia odhaduje, že
vo Veľkej Británii bolo o 4 225 menej úmrtí v dôsledku
vypustenia menšieho množstva znečisťujúcich látok vďa-
ka zavedeniu regulačných opatrení32. Európska environ-
mentálna agentúra (EEA) verí, že takéto čísla môžu pod-
ceňovať prínos environmentálnych faktorov k európskej
úmrtnosti a chorobnosti. EEA podniká ďalší výskum o
nákladoch a prínosoch činnosti alebo nečinnosti pri stre-
te s environmentálnym problémom.

Niektoré chemikálie sú skutočne nebezpečné a môžu
predstavovať riziko ohrozenia zdravia, ak sa použijú spô-
sobom, ktorý zvyšuje pravdepodobnosť ich kontaktu
so životným prostredím. To by zahŕňalo aj skupiny che-
mikálií, ktoré sú perzistentné v životnom prostredí, hro-
madia sa v ľuďoch, sú toxické, rakovinotvorné alebo
reagujú s hormónmi (látky spôsobujúce narušenie

19 Medzinárodný chemický sekretariát. Cry Wolf – Predicted
Costs by Industry in the Face of New Regulations (Kriča-
nie na poplach – Aké  náklady predpokladá priemysel ako
následok vplyvu nových regulačných opatrení). Správa ICS
č. 6:04, 2004.

20 Svetová banka 2005.  Doing Business in 2005 (Podnika-
nie v roku 2005).

21 Generálne riaditeľstvo pre podnikanie, 2001. The Impact
of BAT on the Competitiveness of European Industry (Vplyv
najlepších dostupných  technológií na konkurencieschop-
nosť európskeho priemyslu).

22 Hampton P, 2005, vláda Spojeného kráľovstva. Reducing
administrative burdens: effective inspection and enforce-
ment (Znižovanie administratívneho zaťaženia: efektívne
inšpekcie a presadzovanie opatrení).

23 OECD Survey 2001. Business Views on Red Tape – admi-

nistrative and regulatory burdens on small and medium-
sized enterprises (Prieskum organizácie OECD, 2001. Ob-
chodný pohľad na byrokraciu – administratívne a regulač-
né zaťaženie malých a stredných podnikov).

24 Ecotec. Analysis of the EU Eco-Industries, their Employ-
ment and Export Potential, 2001 (Analýza „eko-priemys-
lu“, zamestnanosti a exportného potenciálu krajín EÚ,
2001).

25 Dokument The UK as a place to do business (Veľká Britá-
nia ako miesto na podnikanie), 2004

26 „Environment Costs - The Effects on Competitiveness, He-
alth and Safety“ (Environmentálne náklady – Vplyv na kon-
kurencieschopnosť, zdravie a bezpečnosť) 1994

27 Skupina agentúr Veľkej Británie pre európsku regionálnu
politiku. The Environment, Economic Growth and Competi-
tiveness: The Environment as an Economic Driver, 2005

(Životné prostredie, ekonomický rast a konkurencieschop-
nosť: Životné prostredie ako nástroj na povzbudenie eko-
nomiky, 2005).

28 OECD Environmental Performance Review of Sweden (Sprá-
va organizácie OECD o  environmentálnych výsledkoch
Švédska), 2004.

29 Svetová banka, 2005. Doing Business in 2005 (Podnika-
nie v roku 2005).

30 http://europa.eu.int/comm/environment/air/cafe/pdf/
strat_com_en.pdf

31 Committee on the Medical Effects of Air Pollution (Výbor
pre medicínske účinky znečistenia ovzdušia/COMEAP),
1998.

32 An Evaluation of the Air Quality Strategy (Hodnotenie stra-
tégie kvality ovzdušia), správa vypracovaná AEA Techno-
logy pre Defra, december 2004 správa ED50252.



PRÍLOHA

6/2005     ENVIROMAGAZÍN 17

endokrinného systému – endokrinné disruptory). Na sve-
tovom summite o trvalo udržateľnom rozvoji, ktorý sa
konal v Johannesburgu v roku 2002, sa väčšina štá-
tov EÚ pripojila k záväzku, ktorý sa má dosiahnuť do
roku 2020, a to, že chemikálie sa budú používať
a vyrábať takými spôsobmi, ktoré vedú k minimalizácii
významných nepriaznivých účinkov na zdravie ľudí
a životné prostredie.

Rozvoj iniciatív, ako napríklad návrhy Európskej komi-
sie týkajúce sa registrácie, hodnotenia a autorizácie che-
mikálií (známe pod skratkou REACH), by mohol poskyt-
núť dobrý základ pre riadenie vplyvov chemikálií na zdra-
vie. Európska komisia vypočítala, že výhody pre zdravie
pri práci vyplývajúce z jej pôvodných návrhov REACH
boli rádovo v hodnote 54 miliárd eur počas 30 rokov33 .

Odhaduje sa, že telesná nečinnosť a vylúčenie
z ekonomickej aktivity, čo sú časté dôsledky zlého zdra-
votného stavu spôsobeného nepriaznivými environmen-
tálnymi faktormi, stoja Veľkú Britániu približne 12 miliárd
eur ročne. 10-percentný nárast telesnej aktivity
u dospelého obyvateľstva by ušetril minimálne 735 mili-
ónov eur ročne. To by malo významné dôsledky na zdra-
vie spoločnosti a opäť by zaručovalo, že dospelá populá-
cia by bola schopná sa čo najefektívnejšie podieľať na
ekonomike. Preto medzi výhody súladu s regulačnými
opatreniami môžu patriť aj ušetrené náklady z nižšej prá-
ceneschopnosti.

Vhodné environmentálne regulačné opatrenia chrá-
nia prírodné zdroje, od ktorých je závislý obchod
a tiež my všetci.

Na záver by sa nemalo zabudnúť na fakt, že vhod-
né environmentálne regulačné opatrenia pomáhajú

chrániť a uchovávať environmentálne výrobky
a služby, ktoré zadarmo dodávajú riadne fungujúce
ekosystémy. Medzi ne patrí stabilné podnebie, prírod-
né zdroje ako napríklad voda, vzduch a pôda, biogeo-
chemická recyklácia atď. Naše hospodárstvo je ne-
smierne závislé od takýchto služieb, ale často ich be-
rieme ako samozrejmosť.

Nedávne štúdie v Škótsku sa snažili ekonomicky ohod-
notiť tieto služby poskytované ekosystémami 34  35 . Do-
speli k záveru, že hodnota služieb ekosystémov v Škótsku
predstavuje zhruba 22 miliárd eur – približne štvrtinu
škótskeho HDP. No napriek tomu agentúry na ochranu
životného prostredia sú často nútené prejsť do defenzívy
vyhláseniami, že prísne environmentálne riadenie
a regulačné opatrenia zabraňujú ekonomickému rozvo-
ju, znižujú konkurencieschopnosť a dokonca nútia spo-
ločnosti, aby sa sťahovali do regiónov s menej prísnou
environmentálnou politikou.

Záver
Dôkazy zhromaždené v tomto dokumente ukazujú, že

vhodné environmentálne regulačné opatrenia v Európe
môžu pomôcť čistej, konkurencieschopnej ekonomike
a zdravému životnému prostrediu vhodnému na život
a prácu.

Ako členovia siete EEA sme urobili značný pokrok
v zlepšovaní spôsobu, akým plníme povinnosti, ktoré nám
boli uložené legislatívou a snažíme sa o neustále zlepšo-
vanie. V tomto kontexte bude sieť pracovať s cieľom iden-
tifikovať a odstrániť možné prekážky vhodných regulač-
ných opatrení a podporovať dobré príklady a prípadové
štúdie vhodných regulačných opatrení v praxi.
Umweltbundesamt (Federal Environment Agency, Austria)

Flemish Environment Agency
Croatian Environment Agency
Environment service, Cyprus
Czech Environmental Information Agency
Danish Environmental Protection Agency
Estonian Environment Information Centre
Finnish Environment Institute
Federal Environmental Agency, Germany
Federal Agency for Nature Conservation, Germany
National Center for the Environment and Sustainable
Development, Greece
National Directorate for Environment, Nature and Water,
Hungary
Environment and Food Agency, Iceland
Environmental Protection Agency, Ireland
Italian Agency for Environment, Protection and Technical
Services- APAT
Latvian Environment, Geology and Meteorology Agency
Environmental Protection Agency, Lithuania
Malta Environment and Planning Authority
Netherlands Environmental Assessment Agency
Norwegian Pollution Control Authority
Directorate for Nature Management, Norway
Chief Inspectorate for Environmental Protection, Poland
Institute for the Environment, Portugal
Slovak Environmental Agency
Slovak Hydrometeorological Institute
Environmental Agency of the Republic of Slovenia
Swedish Environmental Protection Agency
Environment Agency for England and Wales
Scottish Environment Protection Agency
European Environment Agency

33 Assessment of the Impact of the New Chemicals Policy on
Occupational Health (Posúdenie vplyvu novej politiky che-
mických látok na ochranu zdravia pri práci), správa RPA
pre Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre životné
prostredie, marec 2003.

34 Williams a kol.  Exploring the Value of Scotland’s Environ-
ment (Skúmanie ceny životného prostredia Škótska). Štvrť-
ročný ekonomický komentár, Ústav Frasera z Allanderu,
zv. 28, č. 1, marec 2004.

35 Williams a kol. The Value of Scotland´s Ecosystem Servi-
ces and Natural Capital (Hodnota služieb ekosystému
a prírodného kapitálu Škótska). Časopis Journal of Euro-
pean Environmental Policy, zv. 13, č. 2, marec - apríl 2003.

LEGISLATÍVA
Prehľad legislatívnych zmien v oblasti životného prostredia za druhý polrok 2005

V druhom polroku 2005 sa udialo v oblasti legislatívy
životného prostredia množstvo zmien, ktoré spočívali
v zmenách niekoľkých zákonov, ale najmä v zmenách
týkajúcich sa vykonávacích predpisov.

a) V oblasti odpadového hospodárstva sa uskutočnili
štyri zmeny. Prvá sa dotkla zákona o odpadoch
č. 223/2001 Z. z. Zákon bol zmenený troma nove-
lami, a to:

• novelou stavebného zákona č. 479/2005 Z. z., kto-
rou sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Novela
stavebného zákona zjednodušovala konania podľa
stavebného zákona, pričom zároveň novelizovala
viaceré iné zákony. V zákone o odpadoch bol nove-
lizovaný § 16 tak, aby bolo jednoznačne určené,
v akej etape územného a stavebného konania dáva-
jú orgány odpadového hospodárstva vyjadrenie
k pripravovanej činnosti a že v konaní podľa staveb-
ného zákona majú orgány odpadového hospodár-
stva postavenie dotknutých orgánov;

• zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii
a kontrole znečisťovania bol novelizovaný záko-
nom č. 532/2005 Z. z., pričom doplnil do integ-
rovaného povolenia aj niektoré ďalšie, doposiaľ
samostatne vydávané súhlasy. V oblasti odpado-
vého hospodárstva sú to súhlasy podľa § 7 písm.
f), g) a k) na vydanie prevádzkového poriadku

zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zhod-
nocovanie nebezpečných odpadov, súhlas na na-
kladanie s nebezpečným odpadom a súhlas na
uzavretie skládky a jej rekultiváciu. To znamená,
že pri vydávaní integrovaného povolenia sa ako
jeho súčasť môžu vydať aj tieto súhlasy a pre-
vádzkovateľ, spadajúci pod zákon o IPKZ, ich
dostane od orgánu vydávajúceho integrované
povolenie, ktorým je Slovenská inšpekcia život-
ného prostredia;

• pri schvaľovaní novely zákona o ovzduší bola do
tejto novely, ktorá inak nemá súvis s odpadovým
hospodárstvom, vložená aj novela zákona
o odpadoch. Stalo sa tak až v NR SR formou po-
slaneckých pozmeňovacích návrhov. Novela má
číslo 571/2005 Z. z. a obsahuje viaceré drobné
upresnenia a niekoľko významnejších zmien. Patrí
k nim napr. uprednostnenie zhodnocovania nebez-
pečného odpadu v Slovenskej republike, nemož-
nosť ponechať si na základe čestného vyhlásenia
staré vozidlo po jeho vyradení z evidencie motoro-
vých vozidiel, upresnenie platenia príspevku do Re-
cyklačného fondu za elektrozariadenia vo väzbe na
plnenie záväzných limitov zhodnocovania a recyklá-
cie (ten, kto splní ustanovený limit pre elektrood-
pad z domácností, nemusí platiť do Recyklačného
fondu).

Ďalšími troma zmenami v oblasti právnej úpravy od-
padového hospodárstva bolo vydanie vykonávacích pred-
pisov, a to:

• nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/
2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú limity pre zhod-
notenie elektroodpadu a pre opätovné použitie
a recykláciu komponentov, materiálov a látok.
Nariadenie obsahuje len tabuľku s ustanovením
limitov,

• novela vyhlášky MŽP SR č. 127/2004
Z. z o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyk-
lačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov
a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklač-
ného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti
o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu,
pričom novela má č. 359/2005 Z. z. a obsahuje
výšku príspevkov do Recyklačného fondu za elek-
trozariadenia,

• novela vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z.
o vykonaní niektorých ustanovení zákona
o odpadoch; novela má číslo 599/2005 Z. z.

b) V oblasti vôd došlo k novelizácii zákona č. 364/2004
Z. z. o vodách.

• novelou stavebného zákona č. 479/2005 Z. z., kto-
rou sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Zme-
ny sa týkali upresnenia postavenia orgánov štátnej
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vodnej správy ako dotknutých orgánov v konaniach
podľa stavebného zákona;

• novelou zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej
prevencii a kontrole znečisťovania zákonom č. 532/
2005 Z. z., došlo len k drobným formulačným upres-
neniam.

V oblasti ochrany vôd došlo aj vydaniu viacerých vy-
hlášok:

• vyhláška MŽP č. 433/2005 Z. z., ktorou sa usta-
novujú podrobnosti o využívaní hydroenergetické-
ho potenciálu vodných tokov. Vyhláška vymedzuje
rozsah vodných stavieb s technicky využiteľným
hydroenergetickým potenciálom, upravuje využíva-
nie hydroenergetického potenciálu, definuje vodnú
stavbu s hydroenergetickým potenciálom, ktorej
technické parametre najmä sústredenie prietoku,
rozdiel vodných hladín vytvárajú podmienky na
využitie hydroenergetického potenciálu a užívateľa
hydroenergetického potenciálu, definuje technicky
využiteľný hydroenergetický potenciál, ktorým je
súčet priemerných ročných výrob vybudovaných
a navrhovaných vodných elektrární na vodnom
toku, určuje postup využívania hydroenergetické-
ho potenciálu tak, aby využívanie hydroenergetic-
kého potenciálu bolo v súlade s cieľmi na dosiah-
nutie dobrého stavu vôd a ich trvalo udržateľného
a hospodárneho využívania a upravuje zapracova-
nie zmien pri využití hydroenergetického potenciá-
lu vo vodnom pláne. V ďalšej časti definuje vodnú
stavbu s energetickým využitím a základné krité-
riá posúdenia vodnej stavby s energetickým využi-
tím na zabezpečenie plánovaného, optimálneho
využívania hydroenergetického potenciálu a hlav-
né kritériá, ktoré majú vlastníci vodných stavieb
s energetickým využitím dodržiavať pri ich prevádz-
ke a údržbe, aby nedošlo k ohrozeniu verejných
záujmov.

• vyhláška MŽP č. 457/2005 Z. z., ktorou sa ustano-
vujú podrobnosti manipulačného poriadku vodnej
stavby, upravuje postup pre vypracovanie manipu-
lačného poriadku. Jeho štruktúru a obsah upravo-
vala pôvodne OTN 73 6808 s názvom Manipulační
řády vodohospodářských děl na vodních tocích.

• vyhláška MŽP SR č. 458/2005 Z. z., ktorou sa usta-
novujú podrobnosti o výkone odborného technicko-
bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami
a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru. Záko-
nom č. 230/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch
a verejných kanalizáciách sa novelizovali ustanove-
nia vodného zákona o odbornom technicko-bezpeč-
nostnom dohľade nad vodnými stavbami doplnením
ustanovení o vykonávaní skúšky na získanie odbor-
nej spôsobilosti a o vydaní osvedčenia o odbornej
spôsobilosti na výkon odborného technicko-bezpeč-
nostného dohľadu. Vzhľadom na novelizáciu vodné-
ho zákona sa pôvodná vyhláška rozšírila o úpravu
podrobností o odbornej spôsobilosti a o osvedčení
o odbornej spôsobilosti.

Ďalšie vyhlášky sa týkali ochrany pred povodňami. Išlo o:
• vyhlášku MŽP SR č. 384/2005 Z. z., ktorou sa usta-

novujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov,
o ich schvaľovaní a aktualizácii,

• vyhlášku MŽP SR č. 385/2005 Z. z., ktorou sa ustano-
vujú podrobnosti o vykonávaní predpovednej povodňo-
vej služby a hlásnej a varovnej povodňovej služby,

• vyhlášku MŽP SR č. 386/2005 Z. z., ktorou sa usta-
novujú podrobnosti o predkladaní priebežných infor-
matívnych správ počas povodní a súhrnných správ

o priebehu a o následkoch povodní a o vykonaných
opatreniach,

• vyhlášku MŽP SR č. 387/2005 Z. z., ktorou sa usta-
novujú podrobnosti o vyhodnocovaní a uhrádzaní
povodňových zabezpečovacích prác, povodňových
záchranných prác, škôd spôsobených povodňami
a nákladov na činnosť orgánov štátnej správy ochra-
ny pred povodňami.

V oblasti verejných vodovodov a verejných kanali-
zácií bola schválená vyhláška MŽP SR č. 605/2005
Z. z. o podrobnostiach poskytovania údajov z majetko-
vej evidencie a prevádzkovej evidencie o objektoch
a zariadeniach verejného vodovodu a verejnej kanalizá-
cie ako vykonávací predpis k § 15 ods. 6 a § 16 ods. 6
zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch
a verejných kanalizáciách. Upravujú sa podrobnosti
o poskytovaní údajov z majetkovej evidencie a prevádz-
kovej evidencie o objektoch a zariadeniach verejných
vodovodov a verejných kanalizácií na území Slovenskej
republiky. Údaje z majetkovej evidencie a prevádzkovej
evidencie sú podkladom na vypracovanie, vyhodnoco-
vanie a aktualizáciu plánu rozvoja verejných vodovo-
dov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej re-
publiky, na spracovanie situačných správ za uplynulý
rok a na vypracovanie povinných každoročne predkla-
daných hodnotiacich správ k jednotlivým smerniciam
Európskej únie.

c) V oblasti ochrany ovzdušia došlo k trom novelizá-
ciám zákona č. 478/2002 Z. z. o ovzduší, ktoré sa
udiali tými istými novelizáciami, ako je uvedené vyš-
šie v oblasti odpadov:

• novelou stavebného zákona č. 479/2005 Z. z., kto-
rou sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Zme-
ny v oblasti ovzdušia sa týkali upresnenia postave-
nia orgánov ochrany ovzdušia ako dotknutých orgá-
nov v konaniach podľa stavebného zákona.

• zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii
a kontrole znečisťovania bol novelizovaný zákonom č.
532/2005 Z. z., pričom doplnil do integrovaného povo-
lenia aj niektoré ďalšie, doposiaľ samostatne vydávané
súhlasy. V oblasti ochrany ovzdušia to boli súhlasy na
vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových pa-
rametrov a technicko-organizačných opatrení a súhlasy
na určenie osobitných podmienok a osobitných lehôt
zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok,
údajov o dodržaní určených emisných limitov
a všeobecných podmienok prevádzkovania zdrojov
a monitorovania znečistenia ovzdušia.

• Najvýznamnejšou novelou bola priama novela zá-
kona č. 478/2002 Z. z. o ovzduší, ktorá sa usku-
točnila zákonom č. 571/2005 Z. z. a ktorá prebe-
rá smernicu 2004/42/ES o obmedzovaní prcha-
vých organických zlúčenín unikajúcich pri použí-
vaní organických rozpúšťadiel v určitých farbách
a lakoch a výrobkoch na povrchovú úpravu vozi-
diel. Týmto právnym predpisom Európska únia ur-
čuje maximálny obsah organických rozpúšťadiel
vo vybraných typoch náterových látok a výrob-
koch. Ide o náterové látky s dekoratívnym, funkč-
ným a ochranným účelom, ktoré sa používajú na
povrchovú úpravu objektov, a výrobky používa-
né pri oprave, dekorovaní alebo prestriekavaní
vozidiel mimo výrobného procesu. Smernicou
2004/42/ES sa súčasne novelizuje smernica
1999/13/ES tým, že sa zo zoznamu zariadení
a činností spadajúcich pod túto smernicu vypúš-
ťa prestriekavanie vozidiel a autoopravárenstvo.
Obmedzovanie emisií prchavých organických zlú-

čenín pri tejto činnosti nebude zabezpečované
prostredníctvom dodržiavania emisných limitov,
ale práve používaním náterových látok a ostat-
ných materiálov, ktoré majú obmedzený maximál-
ny obsah rozpúšťadiel. Zákon ustanovuje pôsob-
nosť orgánov ochrany ovzdušia, sankcie a povin-
nosti výrobcov a dovozcov v tejto oblasti. Pri
schvaľovaní tejto novely doplnili do nej poslanci
pozmeňujúci návrh, ktorým sa predĺžilo obdobie
zákonnej výnimky pre zdroje, v ktorých sa užíva
hnedé uhlie v množstve nad 30 % ročnej spotre-
by, majúce pôvod na území Slovenskej republiky
z 31. decembra 2006 do 31. decembra 2010.
Zároveň sa pozmeňujúcim návrhom novelizoval
aj zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za zne-
čisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov,
do ktorého sa vložilo ustanovenie upravujúce pla-
tenie poplatkov v tomto výnimkovom období.

K zmene došlo aj v oblasti vykonávacích predpisov. Bola
schválená vyhláška MŽP SR č. 575/2005 Z. z., ktorou sa
mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťo-
vania ovzdušia, emisných limitoch, technických požiadav-
kách a o všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zo-
zname znečisťujúcich látok, kategorizácii zdrojov znečisťo-
vania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu
emisií znečisťujúcich látok v znení neskorších predpisov. Vy-
hláška nadobudla účinnosť 27. decembra 2005.

d) V oblasti integrovanej prevencie a kontroly zne-
čisťovania upravenej v zákone č. 245/2003 Z. z.
bola schválená novela zákonom č. 532/2005 Z.
z. Novelou sa prebrali najmä ustanovenia smerni-
ce 2003/35/ES, ktorou sa ustanovuje účasť ve-
rejnosti pri navrhovaní určitých plánov a progra-
mov týkajúcich sa životného prostredia a zároveň
sa upravuje aj rozšírená účasť verejnosti na in-
tegrovaných konaniach. Novela zosúlaďuje zákon
o IPKZ aj s druhým pilierom Aarhuského dohovo-
ru. V zákone sa rozšírila účasť verejnosti tak, že
postavenie účastníka konania budú mať aj mimo-
vládne organizácie podporujúce ochranu životné-
ho prostredia. Okrem týchto zmien boli do integ-
rovaného konania zlúčené aj niektoré ďalšie ko-
nania v oblasti odpadov a ochrany ovzdušia (po-
zri vyššie).

e) V oblasti posudzovania vplyvov na životné prostre-
die platí od roku 1994 zákon č. 127/1994 Z. z.
V EÚ boli medzičasom vydané viaceré smernice,
ktoré sa týkajú tejto oblasti a vyžadujú si zmenu
slovenskej legislatívy. Ide o smernicu 2001/42/ES
o posudzovaní účinkov určitých plánov a progra-
mov na životné prostredie a smernicu 2003/35/
ES, ktorou sa ustanovuje účasť verejnosti pri navr-
hovaní určitých plánov a programov týkajúcich sa
životného prostredia a menia a dopĺňajú sa
s ohľadom na účasť verejnosti a prístup k spra-
vodlivosti smernice 85/337/EHS a 96/61/ES.
V decembri 2005 bol v NR SR schválený nový zá-
kon, ktorý s účinnosťou od 1. 2. 2006 zruší dote-
rajší zákon a bude upravovať:

• proces posudzovania vplyvov strategických do-
kumentov na životné prostredie, pričom strate-
gickým dokumentom je návrh politiky, rozvojo-
vej koncepcie, plánu a programu, vrátane stra-
tegických dokumentov, na financovaní ktorých
sa podieľa Európska únia, ako aj ich modifiká-
cie, ktoré sú predmetom prípravy a schvaľovania
na štátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni,
alebo ktoré sú pripravované na schválenie
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prostredníctvom parlamentného alebo vládneho
postupu (nový proces),

• proces posudzovania vplyvov stavieb, zariadení
a iných činností na životné prostredie (doterajší
proces EIA bez väčších zmien, s rozšírením účas-
ti mimovládnych organizácií podporujúcich ochra-
nu životného prostredia).

Nový proces posudzovania strategických dokumen-
tov budú na miestnej úrovni zabezpečovať krajské úrady
životného prostredia a obvodné úrady životného prostre-
dia a ak pôjde o strategický dokument s celoštátnym
dosahom, ktorý má schvaľovať vláda, bude proces jeho
posudzovania zabezpečovať príslušný rezortný ústredný
orgán štátnej správy v spolupráci s MŽP SR.

f) V oblasti ochrany prírody bol novelizovaný zákon
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny nove-
lou stavebného zákona č. 479/2005 Z. z., ktorou sa
mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plá-
novaní a stavebnom poriadku. Novela, ktorá sa mala
pôvodne týkať len zjednodušenia stavebného kona-
nia a postavenia orgánov ochrany prírody a krajiny
ako dotknutých orgánov v konaniach podľa staveb-
ného zákona, bola poslaneckými návrhmi v NR SR
rozšírená aj o ďalšie oblasti. Novelou sa upravujú prí-
pady, kedy sa nebude vyžadovať vyjadrenie orgánu
ochrany prírody a krajiny (napr. ak predmetom sta-
vebného povolenia sú udržiavacie práce, ak bolo
v prípadoch terénnych úprav a ťažobných prác vyjad-
renie vydané k územnému rozhodnutiu, vyjadrenie sa
nebude vyžadovať ku kolaudáciám). Ďalej sa zmeny
dotkli spôsobov vyhlasovania zón chránených území
a vláda bola zaviazaná vydať do 1. 11. 2006 nariade-
nie vlády, ktorým sa vyhlasujú zóny Tatranského ná-
rodného parku. Novela upravuje aj ustanovenia
o úhrade náhrady za obmedzenie bežného obhospo-
darovania v prípadoch odstraňovania následkov mi-
moriadnych okolností a nepredvídaných škôd v lesoch
a upravujú a rozširujú sa výnimky zo zákazu prevodu
vlastníckeho práva zo štátu na iné osoby.

Okrem novely zákona bola vydaná ďalšia vyhláška, ktorou
sa postupne vyhlasujú chránené vtáčie územia – vyhláška
č. 377/2005 Z. z., ktorou sa vyhlásilo chránené vtáčie územie
Lehnice. V Zbierke zákonov bolo uverejnené aj oznámenie
č. 515/2005 Z. z. o uzavretí Európskeho dohovoru o krajine.

g) V oblasti geneticky modifikovaných organizmov bola
nadväzne na novelu zákona o používaní genetických
technológií a geneticky modifikovaných organizmoch,
ktorá bola schválená v prvom polroku novelizovaná
aj vykonávacia vyhláška k tomuto zákonu č. 252/
2002 Z. z. Novela vyhlášky má číslo 399/2005 Z. z.

h) V oblasti EMAS bol schválený nový zákon č. 491/
2005 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrá-
cii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre
environmentálne manažérstvo a audit a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Zákon implementu-
je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 761/
2001, ktorým sa umožňuje dobrovoľná účasť orga-
nizácií v schéme spoločenstva pre environmentálne
manažérstvo a audit (EMAS) vrátane rozhodnutia
Európskej komisie č. 681/2001 o usmernení pre
implementáciu nariadenia. Zákon upravuje práva
a povinnosti organizácií sídliacich na území Sloven-
skej republiky v procese registrácie, proces akredi-
tácie environmentálnych overovateľov na Slovensku
a dozor nad ich činnosťou, pôsobnosť štátnej sprá-
vy vo veciach environmentálneho manažérstva a
auditu, ako aj zodpovednosť za porušovanie povin-
ností ustanovených zákonom a nariadením Európ-
skeho parlamentu a Rady č. 761/2001. Týmto zá-

konom sa zároveň zrušil doterajší zákon č. 468/2002
Z. z. o systéme environmentálne orientovaného ria-
denia a auditu v znení zákona č. 587/2004 Z. z.
a vyhláška MŽP SR č. 90/2004 Z. z., ktorou sa vy-
konáva zákon o systéme environmentálne oriento-
vaného riadenia a auditu. Nová vyhláška, ktorou sa
vykonáva zákon č. 491/2005 Z. z. bola schválená
v decembri. Účinnosť nadobudne spolu so zákonom
od 1. januára 2006 a má číslo 606/2005 Z. z.

i) V oblasti prevencie závažných priemyselných havárií boli
nadväzne na novelu zákona č. 261/2002
Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií, ktorá
bola schválená v prvom polroku 2005 zákonom č. 277/
2005 Z. z., novelizované obidve vykonávacie vyhlášky:

• vyhláška MŽP SR č. 489/2002 Z. z., ktorou sa vy-
konávajú niektoré ustanovenia zákona o prevencii
závažných priemyselných havárií a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov bola novelizovaná vy-
hláškou č. 451/2005 Z. z.

• vyhláška MŽP SR č. 490/2002 Z. z. o bezpečnost-
nej správe a o havarijnom pláne bola novelizovaná
vyhláškou č. 452/2005 Z. z.

j) Ministerstvo vydalo v druhom polroku 2005 aj dva
výnosy týkajúce sa dotácií:

• výnos MŽP SR č. 5/2005 zo 16. novembra 2005
o poskytovaní dotácií obciam na úhradu nákladov
preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti
o životné prostredie (oznámenie č. 535/2005 Z. z.),
ktorý upravuje poskytovanie dotácií na úhradu ná-
kladov preneseného výkonu štátnej správy na obce
a finančné náklady na jednotku príslušného prene-
seného výkonu štátnej správy. Ide o prenesený vý-
kon štátnej správy v oblasti ochrany prírody a krajiny,
na úseku štátnej vodnej správy,  na úseku ochrany
ovzdušia a na úseku ochrany pred povodňami.

• výnos MŽP SR č. 6/2005 zo 16. novembra 2005
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva život-
ného prostredia Slovenskej republiky (oznámenie
č. 550/2005 Z. z.). Ide o poskytovanie dotácií na pod-
poru akcií a opatrení zameraných na dosiahnutie cie-
ľov štátnej environmentálnej politiky na celoštátnej,
regionálnej alebo miestnej úrovni, na preventívnu pro-
tipovodňovú ochranu a na environmentálnu osvetu.

JUDr. Božena Gašparíková, CSc.
riaditeľka odboru legislatívy MŽP SR

 ZDRAVIE

Manipulácia s voľne
uhynutými vtákmi v prírode

Na základe niekoľkých rokovaní so Spoločnosťou pre
ochranu vtáctva na Slovensku (SOVS) bol dohodnutý
tento postup pri náleze uhynutých vtákov:

• pri náleze kadávera ohlásiť túto skutočnosť koordináto-
rovi SOVS (0902 222 160), resp. RVPS (Regionálna ve-
terinárna a potravinová správa); kadávera sa nedotýkať,

• inšpektor RVPS vykoná obhliadku kadávera a posúdi, či
uhynutý vták je vhodný na odber vzorky na testovanie
na AI; pri týchto nálezoch budú odborníci odoberať kloa-
kálne výtery, resp. celé telo uhynutého zvieraťa, ktoré
budú následne zaslané na vyšetrenie (inšpektor RVPS
v prípade, že materiál je vhodný na testovanie, odoberie
vzorku, zabalí a dopraví na zberné miesto ŠVÚ Zvolen),

• inšpektor RVPS zabezpečí odoslanie celého tela ako
vzorky; resp. neškodné odstránenie kadáveru na
mieste alebo odvoz do kafilérie,

• v prípade potvrdenia ochorenia sa bude postupovať
podľa prijatého pohotovostného plánu.

Pre doplnenie: Na základe rokovaní sa dohodol i tzv.
odchyt a krúžkovanie voľne žijúceho vtáctva ornitológ-
mi. O týchto akciách bude informovaná aj príslušná RVPS
s tým, že priamo sa budú realizovať odbery vzoriek zo
živých zvierat a zasielať na laboratórne vyšetrenie.

Informácie o vtáčej chrípke

Vtáčia chrípka je infekčné ochorenie spôsobené víru-
som z čeľade Orthomyxoviridae. Vyskytuje sa u domá-
cej hydiny, voľne žijúcich vtákov (najmä vodných) a prí-
padne u domáceho exotického vtáctva. Ochorenie sa
môže preniesť aj na iné cicavce, hlavne ošípané.
Zdroj nákazy - hlavným rezervoárom chrípkových víru-
sov (nielen vtáčích) v prírode sú kačice a v prírode voľne
žijúce vtáky, najmä vodné.
Šírenie vírusu - vírus sa z organizmu vylučuje sekrét-
mi z horných dýchacích ciest alebo trusom. V truse pre-
žíva vírus pri teplote 4° C až 30 dní, na slame pri izbovej
teplote 28 dní a na vajcovej škrupine 8 dní. Vírus sa
v chove šíri horizontálne po kontakte s chorými vtákmi,
kontaminovanými ošetrovateľmi a predmetmi, krmivom
a vodou. Vertikálne sa vírus šíri násadovými vajcami
a prostredníctvom infikovaného semena pri inseminácii.
Priebeh ochorenia - inkubačná doba sa pohybuje od nie-
koľko hodín do 3 dní u individuálnych vtákov, a viac ako
14 dní v kŕdli, v závislosti na množstve vírusu, ciest infek-
cie, druhovej vnímavosti, virulencie vírusu. Pri vysokopato-
génných kmeňoch je úmrtnosť úhynu 100-percentná. Níz-
kopatogénne kmene sa môžu meniť na vysokopatogénne.
Klinické príznaky - klinické príznaky ochorenia sú variabil-
né. Je pozorovaná znížená aktivita, príjem krmiva, spotre-
ba vody, zhlukovanie pod tepelným zdrojom, častejšia kvo-
kavosťou nosníc a znížená znáška vajec. Z respiračných
príznakov je to kašeľ, kýchanie, chrapot, nadmerné slze-
nie, opuch hlavy a tváre, sinusitída a cyanóza. Môžu sa
vyskytnúť aj črevné a nervové príznaky. Pri perakútnom
priebehu dochádza k úhynu bez klinických príznakov.
U voľne žijúcich vtákov prebieha ochorenie obvykle bez kli-
nických príznakov.
Diagnostika - konečná diagnóza je stanovená na základe
sérologického vyšetrenia a na základe biologického poku-
su, na ktorý sa používajú vtáky bez špecifických protilátok.
Prevencia - prevencia spočíva v dodržiavaní biologickej
ochrany chovov, zoohygienických zásad a v protinákazo-
vých opatreniach.
Terapia - v prípade prepuknutia ochorenia sú všetky kŕdle,
u ktorých bola prítomnosť vírusu potvrdená príslušným
referenčným laboratóriom, zlikvidované.
Zdroj: SOVS
(Pozn. red. : K téme vtáčej chrípky sa vrátime v ďalších
číslach Enviromagazínu.)

Kto vyhral knihu o Harry
Potterovi

V minulom čísle Enviromagazínu sme písali o šiestom kniž-
nom pokračovaní príbehov a dobrodružstiev slávneho čaro-
dejníckeho učňa Harryho Pottera, ako aj o tom, že táto kniha
vyšla na certifikovanom recyklovanom FSC papieri. S iniciatí-
vou, aby sa knihy o Harry Potterovi tlačili na recyklovanom
papieri, prišla samotná autorka J. K. Rowlingová a vydavateľ-
stvo Ikar sa k tejto iniciatíve pridalo. Harry Potter a Polovičný
Princ 6 je prvou knihou Ikaru tlačenou na tomto papieri.

V súťaži o túto knihu sme vám položili otázku na akom
papieri je vytlačená šiesta kniha príbehov Harryho Potte-
ra. Z tých, ktorí odpovedali, že kniha Harry Potter a Polo-
vičný Princ 6 je vytlačená na certifikovanom reycklova-
nom FSC papieri sme vyžrebovali týchto troch výhercov:
Jozef Kolárik z Košíc, Vladimír Dropčo z Banskej Bys-
trice a Mária Matysová z Huncoviec.



PRÍLOHA

ENVIROMAGAZÍN     6/200520

KNIHY

Keď už nič nevieš, povedz a tak ďalej. Tak znie tajnička krížovky piateho tohtoročného  čísla Enviromagazínu. Spomedzi správnych riešiteľov sme vyžrebovali troch výhercov.
Knižné dary redakcie dostanú: Ján Gáll z Vrbového, Margita Cirbesová zo Zvolena a Miroslav Dobrovolný z B. Bystrice. Výhercom srdečne blahoželáme. Ďalšie zaujímavé
publikácie čakajú na troch správnych lúštiteľov tejto krížovky. Vaše odpovede čakáme v redakcii do  24.  februára 2006.

KRÍŽOVKA

U Jamieho v kuchyni

Táto kniha, spolu s nový-
mi časťami televízneho seriá-
lu Jamieho Olivera, v ktorých
zriadil reštauráciu a zároveň
školu pre mladých šéfkuchá-
rov, je základným sprievod-
com pre ľudí, ktorí milujú
skvelé jedlo a chcú variť. Je
plná jasných a rozumných
rád a inšpirácie. Obsahuje

viac ako 100 receptov z kuchárskeho kurzu a reštaurácie.
Jamie vás zoznámi s rozličnými kuchárskymi metódami
od varenia a pečenia, až po vyprážanie a grilovanie. Po-
vzbudí vás, aby ste získali odvahu, pocit nezávislosti,
pobavili sa a v neposlednom rade boli šéfkuchárom vo
svojej vlastnej kuchyni... Jamie Olivier mal osem rokov,
keď začal variť v krčme svojich rodičov Cricketers
v Claveringu v Essexe. Pracoval s najznámejšími šéfku-
chármi v krajine. Boli medzi nimi napríklad Antonio Car-
luccio a Gennaro Contaldo v Neal Street Restaurant, či
Rose Grayová a Ruth Rogersová v Rivers Café. Teraz má
svoju vlastnú reštauráciu vo východnom Londýne, kde
žije so svojou ženou Jools a dcérami.

Neznáme rozprávky o anjeloch, ľuďoch
a zvieratkách
Hans Christian Andersen

Erik Jakub Groch vybral
a upravil 16 menej známych
rozprávok slávneho dánske-
ho rozprávkara Hansa Chris-
tiana Andersena. Sú medzi
nimi rozprávky O dievčati,
ktoré stúpilo na chlieb, Po-
hánka, Ropucha, Chrobák,
Motýľ, Jabloňová vetvička
a púpava, Svätá pravda,
Dvaja kohúti, ale aj Kalamár

a pero, v ktorej sa háda pero s kalamárom, kto z nich je
spisovateľom. V skutočnosti všetky rozprávky v tejto
knihe napísal pred mnohými rokmi jeden pán z ďalekého
severu, ktorého pre nezvyčajnú vysokú postavu volali
dánsky bocian. A zdá sa, že videl naozaj doďaleka, pre-
tože jeho príbehy sú múdre, naliehavé, veselé aj krásne
dodnes. Kniha je ilustrovaná pôvodnými ilustráciami Vil-
helma Pedersena a Lorenza Frolicha, prevzatými z prvého
ilustrovaného vydania z roku 1856.
(Vydavateľstvo Ikar, 2005)

Posledné stránky denníka
Valerij Briusov

Výber poviedkovej
a novelistickej tvorby veľ-
kého ruského symbolistu
je zostavený z bohatej
palety námetov a žánrov
a tvoria ho tri cykly. V pr-
vom, nazvanom O dávnej
minulosti, sa autor predsta-
vuje ako excelentný zna-
lec histórie, v druhom
cykle O smutnej prítom-
nosti dominujú portréty
ľudí so zvrátenou, chorob-

nou psychikou, prózy o vzťahu muža a ženy, variácie
na večné témy lásky a smrti s prvkami detektívnej li-
teratúry a hororu. Tretí cyklus O možnej budúcnosti
upútava exkurzmi do budúcnosti ľudstva a varuje pred
možnými deformáciami spoločnosti. Najrozsiahlejší
text výberu Reia Silvia, príbeh milencov v antickom
Ríme, sa považuje za jeden z vrcholov ruskej novelis-
tiky prelomu 19. a 20. storočia.
(Vydavateľstvo Ikar, 2005)
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