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Zásadnú podporu tr valo udržateľného r ozvoja (TUR) de-
klarovala Konf erencia Organizácie spojených národov (OSN) o život-
nom prostredí a rozvoji v Riu de Janeiro v roku 1992, na ktorej boli
prijaté 4 zásadné dokumenty: Rio-deklar ácia (27 zásad),
Dohovor o biologickej diverzite, Rámcový dohovor o klima-
tických zmenách a AGENDA 21 (40 kapitol) tvoriaca základ-

né východisko pre vypracovanie stratégií TUR na vše tkých
úrovniach. Táto podpora bola znovu potvrdená a deklarova-
ná aj v prijatých záverečných dokumentoch na Svetovom sum-
mite o tr valo udržateľnom rozvoji (WSSD) v Johannesburgu 2002. Na
všetkých úrovniach musí byť vyvinuté úsilie na podporu in-
tegrácie troch zložiek trvalo udržateľného rozvoja - ekono-
mického rozvoja, sociálneho rozvoja a ochr any životného
prostredia - ako navzájom závislých a podporujúcich sa pi-
lierov. Výzvou pre všetkých je premietnuť princípy TUR do
každodenného správania, posudzovať vše tky plánované
i realizované aktivity pros tredníctvom kritérií TUR
a vyhodnocovať smerovanie k trvale j udržateľnosti pomo-

cou ukazovateľov (indikátorov) TUR. Práve pre potrebu vy-
hodnocovania smerovania k TUR Komisia pre trvalo udr ža-
teľný rozvoj OSN schválila na svojom zasadnutí dňa 18. apríla
1996 v New Yorku ukazovatele TUR.

Pre Slovenskú republiku bolo z celého súboru relevant-
ných 125 ukazovateľov TUR. Sedem ukazovateľov súboru

sa týkalo morí a pobrežných oblastí a su-
chých, púštnych a polopúštnych oblastí.
Takýto súbor ukazovateľov TUR bol schvá-
lený uznesením vlády SR č. 655/1997 zo
16. septembra 1997 a bolo ním uložené
ministrom, vedúcim ostatných ústredných
orgánov štátnej správy SR v bode B1 vy-
hodnocovať podľa požiadaviek a me todi-
ky OSN a podľa určeného gestorstva uplat-
ňovanie jednotlivých kapitol Agendy 21 a
ukazovatele TUR v SR. Na tomto princípe
bola vypracovaná rezortom Ministerstva
životného pros-
tredia SR Sprá-
va RIO+10, kto-
rá bola pripra-
vená pre Sve-
tový summit o

trvalo udržateľnom rozvoji v Jo-
hannesburgu. Správa na základe
ukazovateľov trvalo udržateľného
rozvoja hodnotí desaťročné obdo-
bie napĺňania cieľov stanovených
v oblasti TUR v Riu de Janeiro v
podmienkach SR.

Str ategický dokument Národná
stratégia trvalo udržateľného rozvoja Slo-
venskej republiky (NS TUR) obsahuje
orientácie a priority TUR SR, stra-
tegické ciele a cesty a prostried-

ky na podporu priorít a dosiahnutia strategických cieľov TUR
SR. Základnou orientáciou SR by malo byť dlhodobé, cieľa-
vedomé a komplexné smerovanie k vytváraniu spoločnosti
založenej na princípoch TUR a ich pr aktickom uplatňovaní.
K dosiahnutiu tejto orientácie je potrebné vo všetkých sfé-
rach spoločnosti vychádzať z princípov a kritérií TUR a orien-

tovať sa na nasledovné dlhodobé priority (in-
tegrované ciele) TUR SR identifikované v NS
TUR, medzi ktoré nevyhnutne patrí aj vyso-
ká kvalita životného pros tredia, ochrana a racio-
nálne využívanie prírodných zdrojov - efek-
tívna ochrana životného prostredia, šetr né
využívanie prírodných zdrojov, odstránenie
envir onmentálnych záťaží a poškodenia
prostredia, limitovanie ekonomického roz-
voja v súlade s prírodnými podmienkami a
potenciálmi, dosiahnutie a udržanie kvalit-
ného životného prostredia s dôrazom na
ohrozené oblasti.

Strategické ciele TUR, ktoré je potrebné v
rámci smerovania aj k uvedenej dlhodobej
priorite dosiahnuť vo vzťahu k životnému
prostrediu, sú: (1) zlepšenie zdravotného
stavu obyvateľstva a zdravotnej starostli-
vosti, skvalitnenie životného štýlu, (2) roz-

voj integrovaného modelu pôdohospodárstva, (3) reštruktu-
ralizácia, modernizácia a ozdravenie výrobného sektora, (4)
zlepšenie dopravnej a technickej infraštruktúry, rozvoj ces-
tovného ruchu, (5) reštr ukturalizácia a modernizácia banko-
vého sektora, (6) zníženie energetickej a surovinovej nároč-
nosti a zvýšenie efektívnosti hospodárstva SR, (7) zníženie
podielu využívania neobnoviteľných prírodných zdrojov pri
racionálnom využívaní obnoviteľných zdrojov, (8) zníženie
environmentálneho zaťaženia prostredia, (9) zmiernenie dô-
sledkov globálnej zmeny klímy, narušenia ozónovej vrstvy a
prírodných katastrof, (10) zlepšenie kvality životného prostre-
dia v regiónoch.

Indikátory trvalo udržateľného rozvoja
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Cesty a prostriedky na podporu priorít a do-
siahnutia strategických cieľov TUR SR navrhujú
činnosti, ktorými by mala spoločnosť prispieť k
splneniu jednotlivých strategických cieľov. Pre
ich monitorovanie je potrebné vytvoriť taký sú-
bor ukazovateľov TUR, ktorý by komplexne a
objektívne odrážal stav v dosahovaní vytýčených
strategických cieľov. Jednotný súbor ukazova-
teľov TUR schválený vládou SR v roku 1997, uvedený ako
príloha NS TUR, neumožňuje komplexne vyhodnocovať sme-
rovanie SR k trvalej udržateľnosti. Hoci ukazovatele prezen-
tujú ľudské činnosti, procesy a modely, ktoré majú účinok
na TUR, indikujú stav TUR a zár oveň uvádzajú strategické a
ďalšie možnosti reakcie na zmeny v stave TUR, v oblasti
environmentálneho piliera zahrnuté indikátory nespĺňajú po-
žiadavky pre zabezpečenie objektívneho a komplexného od-
počtovania cieľov NS TUR. Tento súbor je neúplný aj vo vzťahu
k súboru indikátorov RIO+10 procesu SR, ako aj v porovna-

ní s indikátormi Komisie OSN pre
trvalo udržateľný rozvoj (UN
CSD) a Lisabonskými indikátor-
mi Európskej únie.

Z tohto dôvodu bol v r oku
2005 odborníkmi Slovenskej
agentúry životného prostr edia

vypracovaný Návrh ukazovateľov na hodnotenie plnenia Ná-
rodnej stratégie trvalo udr žateľného rozvoja SR v oblasti
environmentálneho piliera TUR. Súbor ukazovateľov zahŕ-
ňa indikátory, ktoré sú sledované a vyhodnocované na úrovni
OSN ako UN CSD indikátory, na úrovni EÚ ako Lisabonské
indikátory a indikátory RIO+10 procesu v SR. Do návrhu boli
zaradené aj nové indikátory, ktoré je potrebné vyhodnoco-
vať, aby bolo možné odpočtovať strategické ciele NS TUR.
Okrem indikátorov z oblasti environmentálneho piliera je súbor
doplnený aj o indikátory súvisiace so životným prostr edím,

hodnotiace napĺňanie príslušných priorít a cieľov NS TUR
(obr. č. 1).

Navrhnutý súbor ukazovateľov na hodnotenie plnenia
národnej stratégie v oblasti environmentálneho piliera TUR
vychádza z možnosti jeho aplikovateľnosti pri vyhodnoco-
vaní plnenia hlavných cieľov vytýčených v NS TUR a v je j
prioritných oblas tiach, s dôrazom na vecné a smerné ciele a

priority spadajúce do oblasti environmentálne-
ho piliera TUR podľa jednotlivých ciest a prostried-
kov navrhnutých k ich dosiahnutiu (obr. č. 2).

Kompletný súbor ukazovateľov je prístupný
na www.enviroportal.sk. Indikátory sú rozčlene-
né podľa príslušnosti k jednotlivým pilierom TUR.
Technické riešenie prezentácie indikátorov TUR
umožňu je užívateľovi jednoduchý prístup
k požadovanej informácii na rôznej úrovni de tai-
lizácie problému. Prvá úroveň poskytuje základ-
né inf ormácie o stave a trendoch vývoja vybra-
ného indikátora TUR formou grafického zhodno-
tenia (graf, mapa, tabuľka) trendu vývoja, me-
dzinárodného porovnania, krátkym zhodnotením
vývoja (grafické vy jadrenie trendu pomocou
„smajlíkov”), odkazov na podrobnejšie, doplňu-
júce informácie. Druhá úroveň poskytuje podrob-
nejšie informácie o stave a trendoch vývoja vy-
braného indikátora TUR prostredníctvom popisu

príslušného indikátora, cieľa, resp. zdôvodnením toho, prečo
sa indikátor TUR sleduje a podrobnejším popisom trendov za-
znamenaných u príslušného indikátora (t. j. prečo a z akých
dôvodov sa vyvíja k lepšiemu, resp. k horšiemu). Tretia úro-
veň poskytuje vysvetľujúce a doplňu júce informácie
o príslušnom indikátore TUR (definície pojmov, podporné úda-
je a hodnotenia) dostupné na druhej hierarchickej úrovni.

Ing. Ľudmila Marcinátová
Slovenská agentúra životného pros tredia

Banská Bystrica
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