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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

„„ZZáássaaddnnoouu  cchhyybboouu  pprriieemmyysseellnnééhhoo  žžiivvoottaa  aa jjeehhoo  eettoossuu
aa eexxppaannzziiee  jjee,,  žžee  nniiee  jjee  ttrrvvaalloo  uuddrržžaatteeľľnnýý““

The Ecologist 
I. Pojem – trvalo udržateľný rozvoj

Pojem trvalá udržateľnosť bol prvýkrát explicitne pou-
žitý v špeciálnom čísle časopisu The Ecologist takto:
„Zásadnou chybou priemyselného života a jeho etosu
a expanzie je, že nie je trvalo udržateľný“.  Hlavnou akti-
vistkou problematiky trvalo udržateľného rozvoja bola G.
H. Brundtlandová a pod jej vplyvom boli formulované i naj-
výstižnejšie definície:

• trvalo udržateľným rozvojom sa označuje rozvoj, uspo-
kojujúci potreby súčasných generácií bez obmedzenia
schopnosti uspokojovať potreby budúcich generácií, 

• trvalo udržateľný rozvoj predstavuje proces zmeny, ve-
dúci k harmonizácii využitia prírodných zdrojov, sme-
rovania investícií, orientácie technologického rozvoja
a inštitucionálnych zmien a k zvyšovaniu potenciálu
uspokojovania ľudských potrieb súčasných a budú-
cich generácií,

• trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti je taký rozvoj,
ktorý súčasným i budúcim generáciám zachováva
možnosť uspokojovať ich základné životné potreby
a pritom neznižuje rozmanitosť prírody a zachováva
prirodzené funkcie ekosystémov (§ 6, Trvalo udržateľný
rozvoj, zákon č. 17/1992, Zb.  o životnom prostredí).

Princípmi trvalo udržateľného rozvoja sú najmä: zlep-
šovanie kvality ľudského života, - uprednostňovanie pre-
ventívnych opatrení pri ochrane životného prostredia, -
zachovanie kultúrnej identity, - racionálne využívanie prí-
rodných zdrojov.

Z tohto hľadiska bola prelomová konferencia OSN v Rio
de Janeiro v roku 1992. Najvýznamnejším a najrozsiahlej-
ším dokumentom je  Agenda 21 (40 kapitol - program kom-
plexnej starostlivosti o životné prostredie ľudstva). Proble-
matikou trvalo udržateľného rozvoja sa koncepčne
zaoberá najmä M. Huba, V. Ira, J. Hanušin, J. Lacika, J.
Szöllös. 

Medzi kľúčové dokumenty v tejto oblasti patrí Národný
environmentálny** akčný program II - NEAP II. V rámci
projektu Podpora trvalo udržateľného rozvoja v Slovenskej
republike je prezentovaný ako Návrh uplatňovania Agendy
21 a vyhodnocovania ukazovateľov trvalo udržateľného
rozvoja v SR. Trvalo udržateľnému rozvoju energetiky Slo-
venska sa venoval vo svojej štúdii napr. J. Szöllös (1998) 
a na koncepciu zjednotenia ekonomickej a ekologickej
roviny poukazuje v práci, určenej pre environmentálne
školenie pracovníkov SPP, Š. Poláčik (1998). Pre životné
prostredie je teória trvalej udržateľnosti dostatočne roz-
pracovaná. Chýbajú však skutky, a preto je tento príspe-
vok výzvou k realizácii praktických činov v slovenskom
plynárenskom priemysle. 

„„PPeerrffííddnnyy  ččlloovveeččee!!  NNeecchh  jjee  pprreekklliiaattyy  ddeeňň,,  
kkeeďď  ssii  ooppuussttiill  jjaasskkyyňňuu......““

Leonardo da Vinci
II. Plynárenstvo pre environmentálne hospodárstvo

Až dobudovaním veľkých líniových (tranzitných) plyno-
vodov sa vytvorili podmienky pre znižovanie negatívnych
vplyvov sektorom energetiky, ako aj podmienky pre dlho-
dobo perspektívne využitie zemného plynu ako fosílneho
energetického zdroja s najmenším škodlivým vplyvom. 

Komplexná koncepčná plynofikácia prispieva k zníženiu
emisií splodín fosílnych palív v regiónoch a k ochrane regio-
nálnych biotopov. Tým súčasne pozitívne prispieva k spomale-
niu globálnych zmien na Zemi (kyslých dažďov a ďalších nega-
tívnych efektov). Najmarkantnejšie je to vidieť pri palivách -
namiesto uhlia s väčším podielom síry sa používa ušľachtilé
palivo - plyn. Do ovzdušia sa tak dostáva iba zlomok SO2 a pod-
statne sa znížila produkcia odpadov (škvary a popolčeka). 

III. Environmentálna súčasnosť SPP

K moderným environmentálnym základom sa manaž-
ment SPP prihlásil v roku 1996, kedy sa začala tvoriť jed-
notná podniková environmentálna legislatíva. Zabezpe-
čuje štátne legislatívne limity a reguláciu v hlavných
environmentálnych oblastiach: ovzduší, vodnom a odpa-
dovom hospodárstve, ochrane prírody a krajiny. 

Podobne bol vytvorený základ noriem vo vibroakustic-
kej oblasti. Tieto funkcie zabezpečuje tím ekológov - vodo-
hospodárov závodov a ekológov - technológov v metodic-
kom centre (Odbor technickej kontroly a starostlivosti 
o TS, Nitra, Technický úsek, SPP, a. s., Bratislava).

Za pomocné oblasti plynárenstva (pre ekológa) sa považujú:
informačné systémy (napr. GIS-y), vzdelávanie a pomocná envi-
ronmentálna legislatíva (informovanosť o životnom prostredí),
resp. normotvorba v životnom prostredí (ISO 14 000). Nezaned-
bateľná pozornosť v podniku sa venuje investičným činnos-
tiam v interakcii so životným prostredím. V poslednej dobe
doznieva aktivita, týkajúca sa ekologických auditov. Intenzívna
a badateľná je transformácia vo sfére environmentálnej legis-
latívy, kde sa presadzuje snaha vytvoriť maximálnu kompati-
bilitu s európskou legislatívou. 

Vytvára sa predpoklad na komplexnú koncepciu trvalo
udržateľného rozvoja aj v plynárenstve na Slovensku.
V nasledovných častiach je opísaná štruktúra environ-
mentálnej dimenzie plynárenstva.

III. 1. Ochrana ovzdušia

Atmosféra je popri vode najzákladnejšou potrebou člo-
veka k životu. Klimatické zmeny (otepľovanie), ubúdanie
ozónu (globálne), znečistenie ovzdušia (lokálne, regionál-
ne, či makroregionálne) - môžu nebezpečne vplývať na
populáciu. Plynárenstvo je odvetvie, ktoré má výraznú
zásluhu na komplexnom znižovaní emisií do ovzdušia. 

ENVIRONMENTÁLNA DIMENZIA TRVALO 
UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA V PLYNÁRENSTVE 

Štefan POLÁČIK*
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Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR definovalo
moderné legislatívne základy ochrany ovzdušia a rozpracovalo
zákon o ovzduší. V zákonodarnej environmentálnej oblasti je
zreteľná najväčšia dynamika. Najvýznamnejšie legislatívne
normy sú zákon č. 401/1998 o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia, zákon č. 473/2000, ktorým sa mení a dopĺňa naria-
denie vlády SR č. 92/1996, ktorým sa vykonáva zákon č.
309/1991 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami
(zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov. Vyhláška MŽP
SR č. 474/2000 (viažúca sa na zákon č. 134/1992 SNR o štátnej
správe ochrany ovzdušia) o zisťovaní množstva vypúšťaných
znečisťujúcich látok, o spôsobe a podmienkach zisťovania, sle-
dovania a preukazovania údajov o dodržaní určených emis-
ných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania
a o požiadavkách na technické prostriedky na monitorovanie
emisií a imisií. Pri všetkých činnostiach závody SPP dbajú na
to, aby výrazne negatívne neovplyvňovali ovzdušie. 

Samostatnou kapitolou ochrany ovzdušia je prevádzka
kompresorových staníc (KS), ktoré zabezpečujú prepravu
plynu pre spotrebu na Slovensku, ale i tranzit do západnej
Európy. Manažment podniku má snahu, aby všetky generácie
turbín (GT - 650, Nuovo Pignone i Cooper Rolls) spĺňali najp-
rísnejšie predpísané limity (najmä emisie NOx a CO). Na turbí-
nach sa pravidelne vykonávajú emisné merania. Vzhľadom na
základné médium a prirodzenú priestorovú diverzifikáciu pro-
dukovaných emisií nepatria naše kompresorové stanice medzi
najväčších znečisťovateľov ovzdušia. V roku 1996 boli vykona-
né aj kkoommpplleexxnnéé  iimmiissnnéé  mmeerraanniiaa  vv ookkoollíí  vvššeettkkýýcchh  kkoommpprreessoorroo--
vvýýcchh  ssttaanníícc  aa oodd  rrookkuu  11999999 pprreebbiieehhaajjúú  mmeerraanniiaa  vv ookkoollíí  KKSS  22
nneepprreettrržžiittee..  

„„VVooddaa  jjee  nnaajjlleeppššiiaa  zz vveeccíí..““
Pindaros

III. 2. Vodné hospodárstvo

Voda je jedným z najdôležitejších faktorov, ktorý vstupuje
takmer do všetkých hlavných procesov spojených s kolobehom
hmoty v prostredí, vstupuje do potravinových reťazcov a do
metabolizmu živých organizmov. Preto je potrebné vodu (povr-
chovú i podzemnú) chrániť pred škodlivými látkami, ktoré
môžu ohroziť jej akosť a zdravotnú nezávadnosť. Vodohospo-
dárska legislatíva SR sa tvorí pomerne dlho. Základná legisla-
tíva platí už 30 rokov (zákon č. 138/1973 o vodách s novelami).  

V celom podniku sa aktívne využíva program EVO (Eviden-
cia Vodohospodára), ktorý je základným evidenčným prostri-
edkom vodohospodára. Každá vodohospodársky významná
lokalita je vybavená čističkou odpadových vôd. Kvalitu vypúš-
ťaných vôd kontrolujú závodné chemické laboratóriá (v Divízii
Slovtransgaz) alebo externé akreditované laboratóriá. V súlade
so záujmami SPP a s platnou vodohospodárskou legislatívou
SR  je v závodoch stanovený postup pri uskutočňovaní kontrol
vodohospodárskeho zabezpečenia metanolového, olejového,
odpadového hospodárstva a skladov so škodlivými látkami.

„„VVššeettkkoo,,  ččoohhoo  ssaa  ččlloovveekk  ddoottkknnee,,  ssaa  zzmmeenníí  nnaa  ooddppaadd..““
M. Bates

III. 3. Odpadové hospodárstvo

V tejto oblasti je žiadúca najväčšia aktivita ekológov závo-
dov SPP, a. s. Pracovníci denne vytvárajú odpad, a tí, ktorí
s odpadmi manipulujú, musia byť o nich dostatočne informo-
vaní a poučení. Všetci zamestnanci v závodoch SPP pri činnos-

tiach pri ktorých vzniká odpad, sú povinní dodržiavať pravidlá
predchádzania vzniku odpadov (minimalizácie), triedenia, evi-
dencie, odvozu a likvidácie, a to podľa zásad v miestnom pre-
vádzkovom predpise a podľa platnej legislatívy. Od každého
pracovníka v údržbe, prevádzke i v kancelárii závisí, aké bude
jeho životné prostredie na pracovisku.

Špecifickou črtou plynárenstva je bezprostredná potreba
a spotreba veľkého množstva olejových produktov. Okrem olejov
použitých v prevádzke turbín, kumulujú sa i ďalšie použité oleje
(motorové, médium guľových uzáverov). Vzhľadom na to, že po ich
použití ide o nebezpečné odpady, musí byť manipulácia s odpa-
dovými ropnými látkami vykonávaná odborne. V opačnom prípa-
de hrozí kontaminácia pôdy a vody. Nevyhnutnou zložkou odpa-
dového hospodárstva sú kontajnery na zhromažďovanie odpadov
a každý pracovník musí akceptovať ich označenie. 

V závodoch je zavedený funkčný softvér OHP (Odpadové
Hospodárstvo Pôvodcu), ktorý v súlade s úradnou legislatívou
integruje evidenciu odpadov v celom SPP. Komplexný program
odpadového hospodárstva však smeruje k dosiahnutiu cieľov
stanovených legislatívou, založenou na hierarchii: redukovať,
znovu použiť, recyklovať, zlikvidovať. Nový zákon NR SR č.
223/2001 o odpadoch platí od júla 2001. Má nedokonalosti, no
napriek tomu je moderný.  Vyžaduje si zapojiť úsilie všetkých
pracovníkov závodov.

„„ČČlloovveekk  aa pprríírrooddaa  ssttoojjaa  nneessppoocchhyybbnniitteeľľnnee  vvoo  vvzzťťaahhuu  
„„jjaa  ––  oonnaa““,,  pprriiččoomm  „„jjaa““  jjee  vvžžddyy  ččaassťťoouu  „„oonnaa““,,  

aallee  „„oonnaa““  vvžžddyy  oossttáávvaa  ooddlliiššnnáá  oodd  „„jjaa““..““  
U. Riedl

III. 4. Ochrana prírody a krajiny

„Každý človek je povinný chrániť prírodu a krajinu 
pred poškodzovaním a ničením. Musí sa starať podľa svojich
možností o jej zložky a prvky, s cieľom ich zachovania a ochra-
ny, zlepšovania stavu životného prostredia. Vytváranie a udrži-
avanie územného systému ekologickej stability je verejným
záujmom“ (§ 4, 287/1994 Z. z.). „Účelom ochrany prírody a kra-
jiny je prispieť k zachovaniu rozmanitosti podmienok a noriem
života na Zemi. Ide hlavne o predchádzanie a obmedzovanie
zásahov, ktoré ohrozujú, poškodzujú alebo ničia podmienky
a formy života, prírodné dedičstvo, vzhľad krajiny, znižujú jej
ekologickú stabilitu“ (§1, 287/1994 Z. z.). 

Odštepné závody i závody DSTG, SPP, a. s. sú subjekty,
ktoré svojou aktivitou v ochrannom i bezpečnostnom pásme
v bezprostrednej blízkosti plynovodu alebo iného plynárenské-
ho zariadenia, zasahujú do životného prostredia. Ak pri údržbe,
či výmene komponentov plynárenských zariadení musí dôjsť
k zásahu do vegetácie, vyjadrujú sa k tomuto postupu vyškole-
ní odborníci (ekológovia). 

V tejto oblasti je najvýznamnejší zákon NR SR č. 287/1994 z.
z. o ochrane prírody a krajiny (s novelami). Pochopenie kon-
cepcie trvalo udržateľného rozvoja by malo byť v úzkej korelá-
cii vo vzťahu k prírode a krajine. 

„„RRaazz  ssaa  bbuuddee  mmuussiieeťť  pprroottii  hhlluukkuu  bboojjoovvaaťť  ttaakk,,  
aakkoo  ssaa  kkeeddyyssii  bboojjoovvaalloo  pprroottii  cchhoolleerree  aa mmoorruu““

R. Koch
III. 5. Hluk - špecifický činiteľ transportu plynu

Existencia hluku a vibrácií špecificky ovplyvňuje život,
zdravie a životné prostredie (ŽP) ľudí. Problematika ochrany 

Pokračovanie na str.  19
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Pokračovanie zo str. 14
životného prostredia pred hlukom a vibráciami je spojená
s niekoľkými legislatívnymi normami. V plynárenstve je
potrebné minimalizovať vplyvy plynárenských zariadení -
kompresorových a regulačných staníc na ŽP. Hluk sa však
mení v závislosti od geografických daností, času, povahy
hluku, a preto je potrebné v blízkosti takýchto zariadení
realizovať individuálne merania. Najmä na kompresoro-
vých staniciach, pri každom vážnom zásahu (po generál-
nej oprave turbosústrojov, po výmene protihlukovej izolá-
cie kobiek a potrubí) sa sleduje stav emisií hluku.
Navrhujú a realizujú sa koncepčné riešenia v oblasti zni-
žovania emisií a imisií hluku. 

Z legislatívneho hľadiska platí pre túto oblasť Vyhláš-
ka MZ SR č. 14/1977 Zb. o ochrane zdravia pred nepriaz-
nivými účinkami hluku a vibrácií (s prílohou: Najvyššie
prípustné hladiny hluku a vibrácií, Vestník MZ SSR č.
3/1977).

„„VVeeddeecckkyy  ppooddlloožžeennéé  zzáákkllaaddyy  ppooddnniikkuu  
ssúú  zzáákkllaaddoomm  jjeehhoo  pprroossppeerriittyy..““

Š. Poláčik
III. 6. Špecifické aktivity v plynárenstve a životnom prostredí

Nasledujúca skupina špecifických zložiek je neoddeli-
teľnou súčasťou budovania moderného plynárenstva. Ich
dôsledné a všestranné uplatňovanie zviditeľňuje proces,
vedúci k harmonizácii využitia prírodných zdrojov a vytvá-
ra predpoklad skutočnej realizácie koncepcie trvalo udr-
žateľného rozvoja v plynárenstve SR. 

III. 6. 1.  Investičná činnosť a životné prostredie

Rozvoj akejkoľvek investičnej činnosti je bezprostredne
zviazaný s jednotlivými komponentami štruktúry životné-
ho prostredia. Táto zložitá interakcia musí byť tiež koordi-
novaná s ekológami, pretože vždy ide o vplyv na prostre-
die. SPP presne dodržiava legislatívu a podrobuje
príslušné aktivity posudzovania vplyvov na životné pros-
tredie (EIA - Environmental Impact Assessment). V roku
2000 bol zákon č. 127/1994 o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie novelizovaný zákonom č. 391/2000. Aj
menej významné investičné aktivity environmentálneh
o charakteru posudzujú vždy odborníci na životné prost-
redie. V priebehu realizácie EIA sa musia nájsť formy
minimalizácie vplyvu na životné prostredie. 

III. 6. 2. Ekologické audity

V rokoch 1996 - 1998 sa realizovali v SPP ekologické audi-
ty vo všetkých závodoch. Každý audit bol ukončený záve-
rečnou výstupnou správou. Odporúčané aktivity z nich
spadajú do troch časových horizontov. Poradie, v akom sú
kroky na zlepšenie životného prostredia uskutočňované,
závisí od rozsahu environmentálnych dopadov, ako aj od
celkovej náročnosti ich odstraňovania. Ekologický audit je
nevyhnutnou podmienkou pre možnosť prihlásiť sa
k zavádzaniu európskej normy ISO 14 000.

III. 6. 3. Environmentálne vzdelávanie 

Vedecky podložené základy subjektu sú základom jeho
prosperity. Veda a s ňou spojená inovácia je veľmi dôleži-
tá, najmä v životnom prostredí. Obidve totiž vytyčujú stra-
tegické smery a technológie v životnom prostredí - odvetví,

ktoré je často spojené s nemerateľnými a veľmi kompliko-
vanými priestorovými analýzami i syntézami.

V roku 1998 sa uskutočnilo v gescii Slovenského ply-
nárenského a naftového zväzu kolokvium venované pro-
blematike implementácie normy ISO 14 000. Problemati-
ke životného prostredia boli venované dve konferencie.
Vedenie SPP si osvojilo potrebu environmentálneho
vzdelávania všetkých pracovníkov. 

III. 6. 4. GIS (Geografický informačný systém)

V súlade s rozvojom informačných systémov divízie Slov-
transgaz je zavedený geografický informačný systém s o-
rientáciou na produkty firmy INTERGRAPH. Tento moder-
ný a výkonný informačný systém poskytuje možnosti
zobrazovania trojdimenzionálnych plánov, máp, resp.
schém. V súčasnosti je v systéme rozpracovaná oblasť
vodného hospodárstva kompresorových staníc.

III. 6. 5. Informovanosť o životnom prostredí

V súčasnosti má každý občan právo vedieť, v akom prostredí
žije. Všeobecne mu to umožňuje Ústava SR a konkrétne zákon
NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám,
pričom povinné zverejňovanie informácií sa sprístupňuje bez-
platne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť
výšku materiálových nákladov. Povinná osoba (organizácia - t. j.
SPP, a.s.) môže zaplatenie úhrady odpustiť, resp. má byť využitá
vyhláška MF SR č. 481/2000 o podrobnostiach úhrady nákla-
dov za sprístupnenie informácií. 

Informácie sa zverejňujú napr. publikovaním v tlači, sú vysta-
vené na úradnej tabuli s možnosťou voľného prístupu, atď. (§ 6).

Informácie  možno sprístupniť aj na základe žiadosti,
a to najmä ústne, nahliadnutím do spisu, vrátane mož-
nosti vyhotoviť odpis alebo výpis, uložiť na technický
nosič dát, sprístupniť kópie predlôh s požadovanými
informáciami, vrátane telefonicky, faxom, poštou, elektro-
nickou poštou. 

Obmedzenia prístupu k informáciám sú najmä
z dôvodu:

a) ochrany utajovaných skutočností,
b) ochrany osobnosti a osobných údajov,
c) ochrany obchodného tajomstva.

Závody SPP poskytujú dôležité informácie hlavne o:
• stave (merania) ovzdušia, vody, pôdy;
• činnostiach a opatreniach prijatých na ochranu životné-

ho prostredia, vrátane administratívnych opatrení, plá-
nov a programov na ochranu životného prostredia a na
prevenciu ochrany zdravia ľudí, na ochranu biologickej
diverzity a ekologickej stability;

Závody neodkladne informujú verejnosť, ak spôsobili vážne
ohrozenie alebo poškodenie životného prostredia (§ 33a ).

IV. Plynofikácia - test trvalo udržateľného rozvoja 

Koncepciu trvalo udržateľného rozvoja možno uplat-
niť v širokej škále činností plynárenstva. Najvýraznejšie
sa prejavuje v plynofikácii a výstavbe plynovodov, kde sú
nutné zásahy do krajiny. Tento proces je zdĺhavý a nároč-
ný a vyžaduje nemalé investičné prostriedky. 

Číselne sa plynofikácia vyjadruje ako percento obyva-
teľstva s možnosťou pripojenia sa k sieti zemného plynu.
V stratégii plynofikácie musí byť racionálny prístup
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najmä z hľadiska územného. Analýza tohto procesu za
obdobie rokov 1997 - 1998 (J. Jakúbek, Š. Poláčik, 1999)
ukázala, že v plynofikácii pôsobia odštepné závody SPP
na území Slovenska ako póly rastu. Existuje len 12 okre-
sov (zo 79) s plnou plynofikáciou, 66 s čiastočnou plyno-
fikáciou a 1 okres (Námestovo) sa začína plynofikovať.
Ostáva ešte 12,3 % neplynofikovaných obcí. Je pravdepo-
dobné, že do všetkých, najmä odľahlých obcí, nepovedie
plynovodná sieť. Preto je potrebné pokračovať najmä
v environmentálnej stratégii, ktorá by mala byť nosným
kritériom ďalšej plynofikácie. 

Plynofikáciu treba vnímať ako médium trvalo udrža-
teľného rozvoja na zlepšovanie kvality ľudského života,
uprednostňovanie preventívnych opatrení pri ochrane
životného prostredia a racionálne využívanie prírodných
zdrojov. V procese plynofikácie treba zohľadniť ako
dominantné (nie doplnkové) komplexné faktory a hodno-
tenie vplyvov na životné prostredie, najmä obnoviteľné
(trvalo udržateľné) energetické zdroje, štruktúru krajiny,
chránené územia a ochranné pásma, územný systém
ekologickej stability, atď.

„„PPrráávvoo  nnaa  rroozzvvoojj  mmuussíí  bbyyťť  nnaappllnneennéé  ttaakk,,  aabbyy  ssaa  rroovvnnaakkoouu
mmiieerroouu  uussppookkoojjiillii  rroozzvvoojjoovvéé  aajj  eennvviirroonnmmeennttáállnnee  ppoottrreebbyy

ssúúččaassnneejj,,  aajj  bbuuddúúcciicchh  ggeenneerráácciiíí““  
Princíp 2. Deklarácie konferencie OSN 

z Ria de Janeira, 1992

V. Stratégia manažmentu životného prostredia v SPP

Environmentálna analýza umožňuje pochopiť, ako
fungujú prírodné procesy a aké reakcie prírody na činnosť
človeka sa dajú očakávať. Ekonomická analýza môže cez
finančné toky pomáhať rozvíjať hospodárstvo. Koncept
trvalej udržateľnosti spočíva práve v hľadaní ciest syner-
gického spolupôsobenia. 

Súčasná doba vyžaduje akceptovať najmä ekologické
potreby, ktoré boli donedávna viac-menej ignorované
a sociálne potreby, na ktoré sa často zabúda. Je to aj za
cenu vyšších nákladov pri realizácii investícií a výroby.
Javí sa, že popri dlhodobých škodách na zdraví obyvate-
ľstva, vegetácie a živočíchov, je nevyhnutne potrebná eli-
minácia týchto negatívnych dôsledkov, ktorá má v mno-
hých prípadoch nepredstaviteľne vysokú ekonomickú
cenu a náklady.

Globálnu koncepciu zjednotenia ekonomickej, envi-
ronmentálnej, sociálnej a inštitucionálnej roviny problé-
mu - ako jedinej cesty na prežitie - navrhla Gro Harlem
Brundtlandová už v roku 1987 v Komisii pre životné
prostredie OSN. Ide o koncepciu trvalo udržateľného roz-
voja, ktorá k tomu, aby sa stala príťažlivá pre spoločnosť,
musí nadobudnúť aspoň rovnakú dôležitosť ako krátko-
dobá prospešnosť. Mala by reagovať na potreby ľudstva. 

To platí aj are stratégiu riadenia životného prostredia
SPP, pretože „...VV oobbllaassttii  eennvviirroonnmmeennttáállnnyycchh  aakkttiivvíítt  mmáá
aammbbíícciiee  ssttaaťť  ssaa  jjeeddnnýýmm  zz ppoopprreeddnnýýcchh  ppooddnniikkoovv  vv pprreessaa--
ddzzoovvaanníí  zzááuujjmmoovv  ssppoollooččnnoossttii  aa zzaabbeezzppeeččoovvaaťť  zzddrraavvéé  žžiivvoott--
nnéé  pprroossttrreeddiiee  pprree  bbuuddúúccee  ggeenneerráácciiee..“ (P. Kinčeš, 1999). 

Lektor príspevku: RNDr. Dana Kašparová, SPP, o. z., 
Nové Mesto nad Váhom
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** eennvviirroonnmmeennttáállnnyy - hovoríme o životnom prostredí človeka
v tom najširšom zmysle s duševnými, psychologickými, kul-
túrnymi a pod. vzťahmi. Ekológia je náuka o vzťahu živé-
ho(vých) organizmu(ov) s okolím. Ekologické je časťou envi-
ronmentálneho, napr. pre rastlinu environmentálne je len
ekologické. Názor vychádza z práce Weichhart, P., 1979.
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