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Zoznam použitých skratiek:
BEV
BRKO
CH4
CNG
CO
CO2
CO2 ekv.

CZT
EEA
EK
EN
ENO
EÚ
EVO
GHG
HBÚ
HDP
HDS
HFC
HL
H2S
IDS
IPCC
IROP
IS EZ
KES
LOU
LP
LPG
LULUCF
ĽUV
MdaV SR
MF SR
MH SR
MSP
MŽP SR OOEK
MŽP SR OPVŽP
N2
NAPCP SK
NECP
NEHAP V.
NH3
NKÚ
NMVOC
N2O
NOX
NUS SR
O2

batériové vozidlá
biologicky rozložiteľný komunálny odpad
metán
stlačený zemný plyn (metán)
oxid uhoľnatý
oxid uhličitý
ekvivalent CO2 - táto jednotka sa používa na zlúčenie objemu všetkých skleníkových plynov
do jedného číselného údaja. Predstavuje množstvo emisií oxidu uhličitého (CO2), ktoré by za
dané obdobie spôsobili rovnaké oteplenie klímy ako vypustené množstvo daného
skleníkového plynu alebo zmesi skleníkových plynov.
centrálne zásobovanie teplom
Európska environmentálna agentúra
Európska komisia
energetická náročnosť
Elektráreň Nováky
Európska únia
Elektráreň Vojany
skleníkové plyny
Hlavný banský úrad
hrubý domáci produkt
hrubá domáca spotreba energie
hydrofluórouhľovodíky
hospodárske lesy
sírovodík
integrovaný dopravný systém
medzivládny panel pre klimatické zmeny
Integrovaný regionálny operačný program
Informačný systém environmentálnych záťaží
konečná energetická spotreba
lesy osobitného určenia
lesný pozemok
propán bután, skvapalnený ropný plyn
využívanie pôdy (krajiny), zmeny vo využívaní pôdy (krajiny) a lesníctvo
ľahké úžitkové vozidlá
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
malý a stredný podnik

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor obchodovania
s emisnými kvótami
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania
vplyvov na životné prostredie
dusík
Stratégia ochrany ovzdušia Slovenskej republiky do roku 2030- 1. časť Národný program
znižovania emisií
Integrovaný národný energetický a klimatický plán na roky 2021 – 2030
Akčný plán pre životné prostredia a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky V.
amoniak
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
nemetánové prchavé organické zlúčeniny
oxid dusný
oxidy dusíka
Nízkouhlíková stratégia rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku
2050
kyslík
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PFC
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PP
PPC
PPVO SR
PRV
REZ
SB
SF6
SHMÚ
SPRD SR 2030
SPRDI SR 2020
ŠOP SR
UNFCCC
ÚEV
US EPA

ochranné lesy
obnoviteľné zdroje energie
primárne energetické zdroje
fluorované uhľovodíky
plug-in hybridné elektrické vozidlá
prachové častice o veľkosti častíc 2,5 µm a menej
prachové častice o veľkosti častíc 10 µm a menej
Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky
porastová pôda
paroplynový cyklus (elektráreň)
Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky
Program rozvoja vidieka
register environmentálnych záťaží
Svetová banka
fluorid sírový
Slovenský hydrometeorologický ústav
Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030, II. fáza
Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Organizácie Spojených národov o zmene klímy
územie európskeho významu
Agentúra pre ochranu životného prostredia (angl. U.S. Environmental Protection Agency,
skrátene EPA/USEPA)
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A.ZÁKLADNÉ ÚDAJE
I. Základné údaje o obstarávateľovi
1. Označenie
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2. Sídlo
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

3. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu
obstarávateľa, od ktorého možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente, a
miesto na konzultácie
Kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa:
Mgr.Milan Zvara, riaditeľ odboru obchodovania s emisnými kvótami
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
Tel.: 02/59562580
E-mail: milan.zvara@enviro.gov.sk
Údaje kontaktnej osoby:
Mgr. Mário Gnida, odbor obchodovania s emisnými kvótami
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
Tel. 02/59562586
E-mail: mario.gnida@enviro.gov.sk
Miesto na konzultácie:
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

II. Základné údaje o strategickom dokumente
1.Názov
Nízkouhlíková stratégia rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030, s výhľadom do roku 2050

2. Územie (SR, kraj, okres, obec)
Územie dotknuté strategickým dokumentom:
Kraj:

Slovenská republika
8 krajov- Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Banskobystrický,
Nitriansky, Žilinský, Prešovský, Košický
Okres:
všetky okresy v rámci SR v počte 79 okresov
Obec:
všetky obce v rámci SR v počte 2890 obcí
Strategický dokument svojim charakterom a dosahom má dopad na celé územie Slovenskej republiky.
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3. Dotknuté obce
Dotknutými obcami sú všetky obce na území Slovenskej republiky začlenené do 79 okresov a 8 samosprávnych
krajov.

4. Dotknuté orgány
Dotknutým orgánom je orgán verejnej správy ktorého vyjadrenie sa vyžaduje pred prijatím alebo schválením
strategického dokumentu.
Zoznam dotknutých orgánov tvoria najmä nasledovné subjekty:
 Úrad vlády Slovenskej republiky
 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
 Ministerstvo zahraničných vecí a Európskych záležitostí Slovenskej republiky
 Bratislavský samosprávny kraj
 Žilinský samosprávny kraj
 Trnavský samosprávny kraj
 Trenčiansky samosprávny kraj
 Prešovský samosprávny kraj
 Košický samosprávny kraj
 Banskobystrický samosprávny kraj
 Nitriansky samosprávny kraj
 Združenie miest a obcí Slovenska
 Únia miest Slovenska

5. Schvaľujúci orgán
Vláda Slovenskej republiky

6. Obsah a hlavné ciele strategického dokumentu a jeho vzťah k iným strategickým
dokumentom
Nízkouhlíková stratégia rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030, s výhľadom do roku 2050 (ďalej len „NUS
SR“) sa zaraďuje medzi dlhodobé strategické dokumenty s celoštátnym dosahom
NUS SR ako strategický dokument s celoštátnym dosahom podľa § 3 písm. e) zákona č. 24/2006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“), podlieha povinnému posudzovaniu vplyvov v súlade s § 4
ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov.
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Požiadavka na vypracovanie NUS SR vychádza z Parížskej dohody1 a je daná Nariadením Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2018/1999 o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy, ktorým sa menia nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, smernice Európskeho parlamentu a Rady
94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EÚ, 2012/27/EÚ a 2013/30/EÚ, smernice Rady
2009/119/ES a (EÚ) 2015/652 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/20132
(ďalej len „Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999“). Podľa článku 15 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999 majú členské štátny EÚ uloženú povinnosť predložiť dlhodobú
stratégiu znižovania emisií do 1. januára 2020.
Povinnosť vypracovať NUS SR vyplýva tiež z plnenia úloh Akčného plánu k Národnému programu reforiem
20133. Túto prioritu si stanovila aj vláda SR v programovom vyhlásení vlády SR na roky 2016 – 2020, podľa
ktorého má „MŽP pripraviť Nízkouhlíkovú stratégiu do roku 2050“, ktorá identifikuje potenciál nákladovo
efektívneho znižovania emisií v jednotlivých sektoroch hospodárstva.

6.1. Obsah strategického dokumentu
Návrh NUS SR je spracovaný v jednom variante riešenia strategického dokumentu obsahujúcom scenáre
znižovania emisií do roku 2050 resp. 2040 podľa:
- scenára s existujúcimi opatreniami (v NUS SR označované ako WEM),
- scenára s dodatočnými opatreniami (v NUS SR označované ako WAM),
- scenára s ďalšími dodatočnými opatreniami (v NUS SR označované ako NEUTRAL).
Scenáre vývoja emisií sa pritom viažu na nasledovné sektory:
- energetika vrátane dopravy a fugitívnych emisií,
- priemyselné procesy,
- doprava,
- poľnohospodárstvo,
- využívanie pôdy, krajiny, zmeny vo využívaní pôdy a lesníctvo (sektor LULUCF),
- odpady.
Obsah NUS SR vychádza z prílohy IV. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999. Je daný
potrebou riešenia problematiky komplexne a prierezovo. Návrh strategického dokumentu NUS SR sa po
obsahovej stránke člení na niekoľko častí. V úvode je stručne popísaný právny a politický rámec a celkový
kontext, z ktorého vychádza potreba vypracovania dokumentu. Ďalej stratégia opisuje štruktúru sektorov
a emisií skleníkových plynov (GHG) na Slovensku a doterajšie trendy v ich znižovaní a ciele znižovania do
budúcnosti, vrátane možných trendov znižovania v budúcnosti. V hlavnej časti stratégie je popísaný aktuálny
stav redukcie emisií a modelované scenáre znižovania emisií do roku 2050 resp. 2040 podľa jednotlivých
scenárov redukcie emisií. V záverečných kapitolách sa rozoberajú ekonomické a sociálne vplyvy opatrení, ktoré
boli modelované v scenároch WAM. Na konci stratégie sa nachádzajú prílohy I. a II., v ktorých je podrobný popis
scenárov podľa jednotlivých sektorov a popis analytických modelov a použitých postupov.
Návrh NUS SR obsahuje opatrenia nevyhnutné na znižovanie emisií GHG a predstavuje víziu do roku 2050, ktorá
môže viesť k dosiahnutiu rovnováhy medzi emisiami GHG a ich záchytov nákladovo efektívnym spôsobom.
Návrh NUS analyzuje možnosti ciest prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo a vo finále dosiahnutie klimatickej
neutrality. Obsahuje podrobné analýzy len menej ambicióznych scenárov redukcií emisií (a zvyšovania záchytov)
WEM a WAM, ktoré nepovedú ku klimatickej neutralite. Hlavný cieľ stratégie – dosiahnutie klimatickej
neutrality, bol definovaný v poslednom štádiu prípravy NUS SR, kedy bolo ukončené modelovanie možných
1

http://www.minzp.sk/files/oblasti/politika-zmeny-klimy/paris-agreement_sk_final.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32018R1999
3
schválený uznesením vlády SR č. 198/2013 z 24. apríla 2013
2
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scenárov vývoja emisií. Do NUS SR boli preto doplnené ďalšie možné dodatočné opatrenia (NEUTRAL), ktorých
účinok a príspevok k splneniu cieľa bude modelovaný v rámci aktualizácie NUS SR o 5 rokov.
NUS SR považuje za potrebné, aby sa horizontálne vo všetkých emisných sektoroch začali implementovať všetky
identifikované opatrenia v scenároch WEM a WAM a všetky ďalšie dodatočné opatrenia (NEUTRAL).
K úsiliu dosiahnuť klimatickú neutralitu budú pritom musieť prispieť všetky identifikované emisné sektory
spoločne, pretože niektoré musia zvýšiť redukčné úsilie z dôvodu, že emisie poslednú dekádu neklesajú a trend
je potrebné zvrátiť. Stratégia poukazuje na potrebu dosiahnuť národný cieľ ETS do roku 2030 lebo celkové
modelované emisie v týchto sektoroch sú vyššie ako cieľový emisný zvyšok, ktorý možno v roku 2050 emitovať
(sektor energetika bez dopravy a emisie z priemyselných procesov) alebo v špecifickom sektore LULUCF zvrátiť
trend klesajúcich záchytov v dlhodobom meradle.
Návrh NUS SR pozostáva z textovej časti a príloh. Vlastný strategický dokument, verzia schválená vládou SR
uznesením č. 104/2020 dňa 5.3.2020, je spracovaný v rozsahu 77 strán a 2 prílohy. Textová časť obsahuje
nasledovné kapitoly:
Zoznam skratiek
Zhrnutie
1
PREHĽAD A PROCES SPRACOVANIA STRATÉGIE
1.1
Úvod
1.2
Právny a politický kontext
1.2.1
Európsky politický kontext
1.2.2
Právny rámec prípravy stratégie
1.2.3
Procesné kroky prípravy dokumentu
1.3
Verejné konzultácie
2
OBSAH STRATÉGIE
2.1
Celkové zníženie emisií a zintenzívnenie odstraňovania emisií do roku 2050
2.1.1
Plánované zníženie emisií a zintenzívnenie odstraňovania emisií do roku 2050
2.1.2
Národný cieľ do roku 2030 a prípadne po ňom a orientačné medzníky do roku 2040 a 2050
2.2. Politiky a opatrenia adaptácie
2.3
Energia z obnoviteľných zdrojov
2.3.1
Biomasa ako obnoviteľný zdroj
2.4
Energetická efektívnosť
2.5
Podrobná analýza jednotlivých sektorov
2.5.1
Sektor energetika (vrátane dopravy a fugitívnych emisií)
2.5.2
Sektor priemyselné procesy
2.5.3
Sektor doprava
2.5.4
Poľnohospodárstvo
2.5.5
Sektor využívania pôdy, krajiny, zmeny vo využívaní pôdy a lesníctvo (LULUCF)
2.5.6
Sektor odpadov
3
SÚČASNÉ A PLÁNOVANÉ MOŽNOSTI FINANCOVANIA NAVRHOVANÝCH OPATRENÍ
3.1
Odhadované investície potrebné na dekarbonizáciu
3.2
Plánované možnosti financovania mitigačných a adaptačných opatrení po roku 2020
3.2.1
Modernizačný fond
3.2.2
Inovačný fond
3.2.3
EÚ rozpočet (Európske štrukturálne a investičné fondy)
3.2.4
Environmentálny fond
3.3 Politiky a opatrenia pre súvisiaci výskum, vývoj a inovácie
4
ANALÝZY VPLYVOV SOCIÁLNO HOSPODÁRSKYCH ASPEKTOV NAVRHOVANÝCH POLITÍK A OPATRENÍ
4.1
Podrobná analýza vplyvov opatrení podľa použitého scenára WAM
ZÁVER
Prílohová časť návrhu NUS SR obsahuje nasledovné dve prílohy:
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Príloha I - Detailnejšie informácie vyplývajúce z modelovania podľa sektorov
Príloha II - Špecifické prístupy a analytické modely aplikované pre jednotlivé sektory

6.2. Hlavné ciele strategického dokumentu
Cieľom NUS SR je načrtnúť možnosti pre ucelený dlhodobý (30-ročný) strategický výhľad prechodu na
nízkouhlíkové hospodárstvo, ktoré bude zavŕšené dosiahnutím klimatickej neutrality v roku 2050. Splnenie
tohto cieľa by znamenalo redukcie emisií minimálne vo výške 90 % v porovnaní s rokom 1990 (bez započítania
záchytov). Tento ambiciózny cieľ si Slovensko určilo až v poslednom štádiu prípravy NUS SR.
Stratégia identifikuje kľúčové politiky a opatrenia, ktoré povedú k splneniu hlavného cieľa Parížskej dohodyobmedziť rast globálnej teploty do konca storočia o maximálne 2 °C a vynaložiť úsilie na obmedzenie zvýšenia
teploty na 1,5 °C v porovnaní s predindustriálnym obdobím. V súlade s cieľom Parížskej dohody sa EÚ
a Slovensko zaviazali4 do roku 2050 dosiahnuť klimatickú neutralitu, čo znamená, že by sa malo vypustiť len
toľko emisií GHG, koľko je možné zachytiť.
NUS SR má za cieľ identifikovať všetky opatrenia s cieľom dosiahnuť klimatickú neutralitu v SR, čo je podmienené
emitovaním v roku 2050 maximálne takého množstva emisií, ktoré nepresiahne emisný zvyšok.
Splnenie spoločného cieľa vyžaduje participáciu všetkých rezortov hospodárstva a definovanie jednotlivých
politík tak, aby sa navzájom dopĺňali a podporovali.
Nízkouhlíková stratégia si dáva za cieľ vybrať a analyzovať nákladovo efektívne opatrenia, čo sa týka rozsahu
redukcií emisií a ekonomického a sociálneho dopadu.
Tabuľka 1 Stručný prehľad kľúčových cieľov NUS SR:

Strategický dokument
Nízkouhlíková stratégia
rozvoja
Slovenskej
republiky do roku 2030, s
výhľadom do roku 2050

Kľúčové ciele
poskytnúť dlhodobý strategický výhľad prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo
s perspektívou na 30 rokov
zabezpečiť súlad s cieľmi Parížskej dohody, hlavne pokiaľ ide o cieľ dosiahnuť
uhlíkovú neutralitu
zabezpečiť súlad s ostatnými strategickými dokumentmi a akčnými plánmi v rámci
národného hospodárstva (energetika, priemysel, doprava, pôdohospodárstvo a
lesníctvo, odpady)
zabezpečiť celkové zníženie emisií GHG a zlepšenie ich odstraňovania záchytmi
identifikovať jednotlivé sektory, u ktorých sa vyžaduje dosiahnutie zníženia emisií
a zlepšenie ich odstraňovania
definovať možnosti financovania opatrení a odhad dlhodobých investícií
vyhodnotiť dopady stratégie a jej opatrení na makroekonomické ukazovatele

Opatrenia navrhované v NUS SR vychádzajú z referenčného scenára WEM, ktorý poukazuje na trendy vo vývoji
emisií GHG. V mnohých prípadoch (sektoroch) tieto trendy poukazujú na nezlučiteľnosť s cieľom SR dosiahnuť
klimatickú neutralitu v roku 2050. Za účelom dosiahnutia cieľa NUS SR sa navrhol súbor opatrení- scenár WAM.
Z projekcií v scenári WAM však vyplýva, že aj napriek zahrnutiu ďalších dodatočných opatrení do modelovania
v rámci jednotlivých sektorov, sa nepodarí prispieť redukciami dostatočne k dosiahnutiu klimatickej neutrality
v roku 2050. Bude preto potrebnév sektoroch prijímať sériu ďalších dodatočných opatrení - scenáre (NEUTRAL).
V rámci jednotlivých sektorov IPCC sa NUS SR zaoberá možnosťami:
- Sektor energetika (vrátane dopravy a fugitívnych emisií)
o dekarbonizácie energetiky- prostredníctvom navrhnutých 11 dodatočných opatrení v rámci
(WAM) scenára
4

Závery Európskej Rady z júna 2019 a vystúpenie SR na Klimatickom akčnom summite v septembri 2019
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o dekarbonizácie fugitívnych emisií CH4 a CO2 z ťažby uhlia a poťažobných aktivít- implementáciou
1 dodatočného opatrenia v rámci (WAM) scenára
o dekarbonizácie fugitívnych emisií skleníkových plynov z ťažby, prepravy a distribúcie zemného
plynu a ropy v SR na obdobie 2017 – 2040- navrhnuté 1 dodatočné opatrenie v rámci (WAM)
scenára
o implementácie súboru ďalších dodatočných opatrení (NEUTRAL) v sektore energetiky
a energetickej efektívnosti- prostredníctvom navrhnutých 26 ďalších dodatočných opatrení
v sektore energetiky a 22 ďalších dodatočných opatrení na zvyšovanie energetickej efektívnosti
Sektor priemyselné procesy
o dekarbonizácie priemyslu- implementáciou 2 dodatočných opatrení v rámci (WAM) scenára
o implementácie súboru ďalších dodatočných opatrení (NEUTRAL) v sektore priemyselných
emisií- prostredníctvom navrhnutých 9 ďalších dodatočných opatrení
Sektor doprava
o dekarbonizácie v sektore dopravy- navrhnuté 3 dodatočné opatrenia v rámci (WAM) scenára
o implementácie súboru ďalších dodatočných opatrení (NEUTRAL) v sektore dopravynavrhnutých 29 ďalších dodatočných opatrení
Sektor poľnohospodárstvo
o implementácie súboru ďalších dodatočných opatrení (NEUTRAL) v sektore poľnohospodárstvo- navrhnutých 17 ďalších dodatočných opatrení
Sektor využívanie pôdy, krajiny, zmeny vo využívaní pôdy a lesníctvo (sektor LULUCF)
o zvýšenia záchytov sektora LULUCF- navrhnuté 2 dodatočné opatrenie v rámci (WAM) scenára
o implementácie súboru ďalších dodatočných opatrení (NEUTRAL) v sektore LULUCFnavrhnutých 17 ďalších dodatočných opatrení
Sektor odpady
o implementácie súboru ďalších dodatočných opatrení (NEUTRAL) v sektore odpadynavrhnutých 7 ďalších dodatočných opatrení

V rámci návrhu opatrení v scenári WAM a ďalších dodatočných opatrení (NEUTRAL) sa pritom dôraz kladie
najmä na:
- dôsledné plnenie existujúcich opatrení prijatých v iných stratégiách, programoch, plánoch a platnej
legislatíve,
- uskutočnenie strategických rozhodnutí a krokov,
- uplatnenie finančných a regulačných nástrojov,
- potrebu prijatia nových legislatívnych úprav,
- potrebu prijatia prevádzkových, administratívnych a organizačných opatrení a pravidiel,
- zvýšenie a zlepšenie informovanosti, vzdelávania, odbornosti,
- podpore využívania existujúcej infraštruktúry a využívanie jej kapacity a existujúcich sietí, ktorá je
predpokladom pre dekarbonizáciu hospodárstva,
- podporu rozvoja infraštruktúrnych projektov, aktivít a činností smerujúcich k redukcii emisií GHG
a optimalizácie/ zníženia nárokov na vstupy a produkciu výstupov,
- zvýšenie tempa obnovy objektov a zariadení,
- vytvorenia rovnakých podmienok pre zariadenia,
- zvyšovanie účinnosti a efektívnosti existujúcich objektov a zariadení,
- nastavenie finančných podporných mechanizmov.
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6.3. Vzťah k iným strategickým dokumentom
Návrh NUS SR vychádza a je v súlade so schválenými, resp. pripravovanými strategickými dokumentmi iných
rezortov.
Podľa jednotlivých úrovní je vo vzťahu s nasledovnými súvisiacimi strategickými dokumentmi:
- medzinárodná úroveň
o Rámcový dohovor OSN o zmene klímy (UNFCCC)
o Parížska dohoda
o Európska zelená dohoda
o Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj
o Klimatický a energetický rámec 2030
o Roadmap 2050
o Národné energetické a klimatické plány na obdobie od roku 2021 do roku 2030
-

národná úroveň

Východiskovou základňou pre prípravu stratégie a koncepčný rámec vytvárajú národné sektorové stratégie,
akčné plány, programy a iniciatívy:
o Energetická politika Slovenskej republiky (2014)
o Stratégia hospodárskej politiky SR do roku 2030 (2018)
o Stratégia energetickej bezpečnosti SR (2008)
o Zelenšie Slovensko - Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (ďalej len
„Envirostratégia 2030“)
o Stratégia rozvoja elektromobility v Slovenskej republike a jej vplyv na národné hospodárstvo Slovenskej
republiky (2015)
o Národný politický rámec pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami (2016)
o Akčný plán rozvoja elektromobility v Slovenskej republike (2018)
o Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2017-2019 s výhľadom do roku 2020 (2017)
o Akčný plán rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2014 – 2020
o Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020 (2015)
o Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025
Návrh NUS SR je konzistentný aj s Integrovaným národným energetickým a klimatickým plánom na roky 2021 –
2030 (ďalej NECP). Rovnako tak obsahuje niektoré opatrenia navrhované, resp. prevzaté aj do Stratégie ochrany
ovzdušia Slovenskej republiky do roku 2030- 1. časť Národný program znižovania emisií (ďalej NAPCP SK).
Vzťah NUS SR k iným strategickým dokumentom je výrazný a zasahuje alebo preberá opatrenia a ciele zahrnuté
v strategických dokumentoch iných rezortov. NUS SR zohľadňuje všetky nosné okruhy súvisiace s riešenou
problematikou.
Podrobná analýza strategických dokumentov, plánov, politík, programov, najmä z oblasti ochrany ovzdušia,
energetiky, dopravy, priemyslu, poľnohospodárstva a odpadového hospodárstva je v prílohe č. 2 Správy
o hodnotení a v kap. IV.1.1. Požiadavky na vstupy. Analýza prieniku NUS SR a existujúcich strategických
dokumentov je uvedená v prílohe č. 3 Správy o hodnotení.

12

Nízkouhlíková stratégia rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030
s výhľadom do roku 2050
Správa o hodnotení strategického dokumentu

III. Základné údaje o súčasnom stave životného prostredia dotknutého
územia
1. Informácie o súčasnom stave životného prostredia vrátane zdravia a jeho pravdepodobný
vývoj, ak sa strategický dokument nebude realizovať
Informácia o súčasnom stave životného prostredia vrátane zdravia a jeho pravdepodobný vývoj, ak sa
strategický dokument nebude realizovať sa zameriava primárne na charakteristiky, údaje a informácie
relevantné z hľadiska zamerania strategického dokumentu a dotknuté návrhom strategického dokumentu.
Strategický dokument sa dotýka mnohých okruhov tém. V nasledujúcich kapitolách sa uvádza výber
relevantných údajov a analytických a prognostických informácií. Podobnosti sú súčasťou existujúcich správ,
štatistík a dokumentov generovaných jednotlivými rezortmi.

1.1.

Súčasný stav životného prostredia

Zmena klímy spôsobená zvyšovaním antropogénnych emisií GHG predstavuje jednu z najzávažnejších
environmentálnych hrozieb pre ľudstvo. Oxid uhličitý (CO2), metán (CH4) a oxid dusný (N2O) sú najdôležitejšími
antropogénnymi GHG so zvyšujúcou sa koncentráciou v atmosfére. Zoznam GHG zahŕňa aj halogénované
uhľovodíky (PFC, HFC) a SF6, ktoré nie sú kontrolované Montrealským protokolom.
Na globálnej úrovni emisie GHG rastú5. Od roku 1990 sa zvýšili o 50 % a od roku 2000 o 35 % v dôsledku
hospodárskeho rastu a využívania fosílnej energie. V poslednom desaťročí sa emisie GHG zvýšili ročným tempom
o 1,5 %, s miernym spomalením od roku 2014 do roku 2016. V roku 2018 sa rast globálnych emisií GHG obnovil
ročným tempom 2,0 % (bez LULUCF)6. Nárast globálnych emisií GHG bol spôsobený najmä emisiami CO2, ktoré
sa v roku 2018 zvýšili o 2,0 %. Globálne emisie CH4 a N2O sa zvýšili o 1,8 % a 0,8 %. V roku 2018 emisie
fluórovaných plynov (tzv. F-plyny) naďalej rástli odhadom o 5,9 %.
Šesť najväčších producentov GHG, ktorí spolu tvoria 62 % v celosvetovom meradle, sú Čína (26 %), Spojené štáty
(13 %), Európska únia (viac ako 8 %), India (7 %), Ruská federácia (5 %) a Japonsko (takmer 3 %). V roku 2018
došlo k skutočnému zvýšeniu emisií GHG v štyroch z týchto krajín: Čína (+ 1,9 %), India (+ 5,5 %), Spojené štáty
americké (+ 2,7 %) a Ruská federácia (+ 5,1 %), zatiaľ čo emisie sa znížili v Európskej únii (-1,5 %) a Japonsku (1,2 %).
Slovenská republika len okrajovo prispieva ku globálnej uhlíkovej stope. Emisie GHG predstavujú menej ako
0,1 % globálnych emisií. EU prispieva ku globálnym emisiám 8 %, z čoho predstavujú emisie SR menej ako 1 %7.

5

OECD (2020), Environment at a Glance 2020, OECD Publishing Paris,
https://dol.org/10.1787/4ea7d35f-en.
6
Jos Oliver, Jeroen Peters, 2019: Trends in Global CO2 and Total Greenhouse Gas emissions. Summary of the 2019 Report
https://www.pbl.nl/en/publications/trends-in-global-co2-and-totaal-greenhouse-gas-emissions-summary-of-the-2019report.
7
https://www.minzp.sk/files/iep/2019_01_low-carbon-study_sk.pdf
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Graf 1 Medzinárodné porovnanie emisií GHG (CO2 ekvivalent) na obyvateľa v roku 2017
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Zdroj: Eurostat

Slovenská republika sa v rámci OECD radí medzi krajiny s uhlíkovo najnáročnejšími ekonomikami8. Emisie CO2
na obyvateľa sú nižšie ako priemerné hodnoty v OECD9.
Obrázok 1 Emisie CO2 na obyvateľa

Zdroj: OECD

8
9

https://www.minzp.sk/files/informacie/narodny-workshop/epr_slovakia_final_slovak.pdf
https://www.oecd.org/economy/surveys/Slovak-Republic-2019-OECD-economic-survey-overview.pdf
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Obrázok 2 Emisie GHG v tonách CO2 ekvivalent na obyvateľa

Zdroj: https://read.oecd-ilibrary.org/environment/environment-at-a-glance/volume-/issue-_4ea7d35f-en#page5

V OECD6 sa miera rastu emisií GHG znížila, čiastočne v dôsledku spomalenia hospodárstva po finančnej kríze v
roku 2008, ale aj v dôsledku posilnenia klimatických politík.
Porovnanie OECD rokov 2000, 2010 a 2017 poukazuje na pokles emisií GHG – v rámci OECD sa jedná o pokles
o 4,3 %. Klesajúci trend emisií GHG na obyvateľa je zaznamenaný aj v prípade porovnania rokov 2000 – 2016,
tak na Slovensku ako aj v rámci krajín EU. Tento pokles bol čiastočne výsledkom kombinácie opatrení a politík
EÚ a členských štátov a tiež dôsledkom ekonomickej recesie, či presunom niektorých aktivít produkujúcich
vysoké množstvo emisií GHG mimo hranice Európy.
Graf 2 Vývoj emisií GHG (CO2 ekvivalent) na obyvateľa v porovnaní s EU (bez LULUCF a medzinárodnej leteckej

a medzinárodnej námornej dopravy)
15
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Zdroj: Eurostat

Slovenská republika patrí ku krajinám s najnižším množstvom emisií GHG na obyvateľa. Oproti roku 1990 celkové
emisie GHG klesli na Slovensku o zhruba o 41 %, čím sa radí k najúspešnejším krajinám v Európe.
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Obrázok 3 Vývoj celkových emisií GHG v Gg CO2 ekv. na obyvateľa v rokoch 1990 – 2017 na Slovensku

Zdroj: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/BR4-1-4BR_SVK_SHM%C3%9A_final.pdf

Medzi aktuálne opatrenia na znižovanie emisií GHG patrí systém obchodovania s emisnými kvótami
skleníkových plynov (EU ETS), ktorý zastrešuje vyše 11 000 najväčších emitentov emisií skleníkových plynov ako
aj prevádzkovateľov lietadiel v 31 štátoch Európy (okrem EÚ aj Nórsko, Lichtenštajnsko a Island). Tento systém
na Slovensku pokrýva približne 50 % emisií GHG, pričom od jeho účinnosti od roku 2005 sa na Slovensku znížili
emisie v sektoroch EU ETS o 16 %.
Približne 51 % celkových emisií v roku 2017 bolo produkovaných firmami v Systéme obchodovania s emisnými
kvótami (ETS). V týchto sektoroch možno vďaka znižujúcemu sa stropu a trhovým princípom predaja povoleniek
očakávať ich ďalšie znižovanie nákladovo efektívnym spôsobom. Výzvu však predstavujú sektory mimo ETS:
najmä sektor dopravy (kde emisie rastú najrýchlejšie), domácností a poľnohospodárstva, kde neexistujú jasné
motivácie na efektívne znižovanie emisií.
Sektory, ktoré nie sú zahrnuté pod EU ETS, sú pokryté Rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady
č. 406/2009/ES o spoločnom úsilí (ESD)10. Do roku 2020 môže Slovensko v týchto sektoroch zvýšiť emisie GHG
o 13 % oproti ich úrovni v roku 2005, ale aj napriek tomu sa Slovensku podarilo znížiť emisie o 23 %.
Graf 3 Vývoj emisií GHG v rámci systému ETS a mimo systému ETS
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Zdroj: SHMÚ
Emisie stanovené k 15. 4. 2019

Podľa Správy Európskej komisie o preskúmavaní vykonávania environmentálnych právnych predpisov a politík
pre Slovensko11 započítavanie emisií GHG a odstraňovania pomocou záchytov z odvetvia lesníctva a
poľnohospodárstva sa riadi Kjótsky protokolom.

10

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009D040620130701&qid=1498812063411&from=SK
11
https://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_sk_sk.pdf
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Z predbežného započítavania za roky 2013 až 2016 vyplývajú čisté kredity v objeme v priemere –3,0 tony
ekvivalentu CO2, čo zodpovedá 2,6 % započítaného záchytu v krajinách EÚ28 v objeme –115,7 tony ekvivalentu
CO2. Slovensko je jedným z ôsmich členských štátov EÚ, ktoré prekročili maximálnu hodnotu 3,5 % emisií z
východiskového roku (1990).

Produktivita CO2
Vyjadruje pomer hrubého domáceho produktu (HDP) v stálych cenách k celkovému množstvu emisií CO2.
Produktivita uhlíka charakterizuje vzájomnú závislosť uhlíkového a klimatického cyklu prepojenú na
environmentálnu a ekonomickú efektivitu ako výsledok politík podporujúcich nízkouhlíkové a čistejšie
technológie pri využívaní energetických zdrojov. Hlavnou úlohou je obmedziť emisie CO2 a iných GHG a
stabilizovať koncentrácie GHG v atmosfére na úroveň, ktorá by obmedzila ich nepriaznivý vplyv na klimatický
systém.
Pristúpením Slovenskej republiky ku Kjótskemu protokolu, následnou legislatívnou úpravou v zmysle jeho
redukčných cieľov a zavedením širokého súboru opatrení dochádza k plynulému znižovaniu emisií GHG. Naopak
HDP má rastúci trend. V roku 2017, oproti roku 2005, sa HDP zvýšilo o 51,8 %. Keďže emisie CO2 klesajú, zatiaľ
čo hrubý domáci produkt rastie, je možné hovoriť o absolútnom decouplingu, čo predstavuje pozitívny trend.
Graf 4 Produktivita CO2, emisie CO2 a hrubý domáci produkt v s.c. 2015 (Index 2005 = 100)

Index 2005 = 100

200
150
100
50
0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

rok
CO2 bez LULUCF

HDP s.c.15

Produktivita CO2

Zdroj: SHMÚ, ŠÚ SR
Poznámka: LULUCF (Land use-Land use change and forestry)

Podľa publikácie OECD12 sa produktivita CO2 zlepšila v mnohých krajinách OECD vrátane Slovenskej republiky.
Polovica krajín OECD znížila emisie v absolútnom vyjadrení (absolútny decoupling).

12

OECD (2017), Green Growth Indicators 2017, OECD Publishing, Paris
http://dx.doi.org/10.1787/9789264268586-en
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Obrázok 4 Vývoj produktivity CO2 na Slovensku a v krajinách OECD

BRIICS (Brazília, Ruská federácia, India, Indonézia, Čína)
Zdroj: OECD (2017), Green Growth Indicators 2017, OECD Publishing, Paris
http://dx.doi.org/10.1787/9789264268586-en

1.1.1.

Emisie skleníkových plynov na Slovensku

V kontexte s posudzovanou stratégiou sa hodnotenie emisnej situácie zameriava najmä na nasledovné látky:
CO2, N2O, CH4, F-plyny. Celkové emisie GHG boli 43 316,45 Gg CO2 ekv. v roku 2017 (bez LULUCF). To predstavuje
zníženie o 41 % oproti základnému roku 1990.
V porovnaní s rokom 1990, celkové emisie GHG, v roku 2017 zaznamenali:
- nárast - v sektore odpady o cca 17 %13 *; doprava- cca 12 %;
13

National inventory report (NIR), Slovakia, 2020, v porovnaní údajov za rok 2018 a referenčným rokom 1990 uvádza zmeny
v celkových emisiách GHG (prepoč. na CO2 ekv.) za sektor odpady- zvýšenie o 25 %*, za sektor priemyselné procesyzníženie o 2,5 %.
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pokles- v sektore priemyselných procesov o cca 1 %13; v sektore energetika- takmer 48 %; v sektore
poľnohospodárstva- takmer 57 %; sektore LULUCF- cca 32 %;

Obrázok 5 Zmena v emisiách GHG (CO2 ekv.) podľa sektorov (%), 1990- 2017, EU a Slovenská republika

Zdroj: EEA, https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer
Vysvetlivky: 5- sektor odpady, 2- sektor priemyselné procesy, 1- sektor energetika, 3- sektor poľnohospodárstvo, 4- využívanie pôdy, zmeny vo využívaní
pôdy a lesníctvo (LULUCF), 1.A.3- Doprava, 1.D.1.b medzinárodné námorníctvo, 1.D.1.a medzinárodné letectvo;

Zníženie emisií GHG bolo výsledkom dočasného poklesu hospodárskych činností, po ktorom nasledovala
reštrukturalizácia hospodárstva spojená s implementáciou nových a účinnejších technológií, znížením podielu
intenzívneho energetického priemyslu a zvyšovaním podielu služieb na tvorbe HDP. Doprava (väčšinou cestná
doprava) so zvyšujúcimi sa emisiami je významnou výnimkou. Ďalšou problematickou oblasťou, kde sa nedarí
nárast emisií účinne regulovať je spaľovanie fosílnych palív v domácnostiach. Slovensko tak úspešne ukončilo prvé
záväzné obdobie Kjótskeho protokolu s cieľom znížiť svoje emisie GHG o 8 % v porovnaní so základným rokom
1990.
Podľa hĺbkového preskúmania Medzinárodnej energetickej agentúry, vykonaného v roku 2018, Slovenská
republika zaznamenala významný pokrok na viacerých úrovniach energetickej politiky. Okrem toho sa znížila
energetická náročnosť slovenskej ekonomiky a zvýšil sa podiel obnoviteľnej energie na dodávkach energie.
Emisie CO2 súvisiace s energiou sa tiež znížili a môžu sa ďalej znižovať vďaka investíciám do jadrovej energie.
Zvyšuje sa energetická účinnosť, zvyšuje sa podiel obnoviteľnej energie a emisie CO2 súvisiace s energiou klesajú.

*objem emisií zo skládok závisí vo veľkej miere na použitej metodike hodnotenia skládok (najmä metodika na hodnotenie
emisií CH4 z ukladania odpadu na skládky) a tiež na rozsahu vykonávania energetického zhodnocovania skládkových plynov
prevádzkovateľmi skládok.
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Graf 5

Vývoj emisií GHG v súvislosti s plnením cieľov Kjótskeho protokolu
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Graf 6 Vývoj emisií GHG
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Odvetvie energetiky (vrátane dopravy), s podielom 68 %, bolo hlavným prispievateľom k celkovým emisiám GHG
v roku 2017. V rámci tohto odvetvia doprava, s 18 % podielom, významne prispieva k emisiám GHG.
Spaľovanie paliva v stacionárnych zdrojoch znečistenia aj znečistenie z malých zdrojov obytných vykurovacích
systémov a fugitívne emisie CH4 z dopravy, spracovania a distribúcie ropy a zemného plynu významne
prispievajú k celkovým emisiám GHG.
Priemyselné procesy a využívanie produktov boli druhým dôležitým sektorom v roku 2017 s podielom 22 % na
celkových emisiách GHG, ktoré produkujú najmä technologické emisie zo spracovania nerastných surovín,
chemickej výroby a výroby ocele a železa. Zníženie emisií z technologických procesov je veľmi nákladné a
existujú špecifické technické limity, preto sa emisie od referenčného roku nezmenili tak významne, ako v
prípade iných kategórií. Ich úroveň je ovplyvnená najmä objemom výroby v priemyselných procesoch.
Najvýraznejšie emisie v sektore priemyselné procesy a využívanie produktov sú emisie HFC a SF6 v dôsledku
priemyselného dopytu a použitia týchto látok v stavebníctve, izolácii budov, elektrotechnickom a / alebo
automobilovom priemysle.
V roku 2017 bol podiel poľnohospodárstva na celkových emisiách GHG 6 %.
Sektor odpady predstavoval v roku 2017 takmer 4 % podiel na celkových emisiách GHG.
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Podiel jednotlivých sektorov na celkových emisiách GHG sa v roku 2017 výrazne nelíši od rozdelenia v roku 1990.
Podrobnosti k emisiám GHG z jednotlivých sektorov sú uvedené v kap. 1.1.1.1 až 1.1.1.6.
Graf 7 Vývoj agregovaných emisií GHG podľa sektorov
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Graf 8

Podiel jednotlivých sektorov na emisiách GHG (2017)
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Poznámka: Emisie bez započítania záchytov v sektore LULUCF (Land use-Land use change and forestry)
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Zdrojom emisií jednotlivých GHG v prípade:
- emisií CO2 je najmä energetický sektor (spaľovanie palív, doprava), so 76 % podielom na celkových
emisiách CO2 v roku 2017, 24 % CO2 sa vyprodukuje v sektore priemyselné procesy a využívanie
produktov a zanedbateľné množstvo v odvetviach poľnohospodárstva (0,2 %) a odpadu (0,01 %). Emisie
CO2 súvisiace so spotrebou energie zo spaľovania odpadu sú zahrnuté v energetickom sektore. Sektor
odpady produkuje 34 % emisií,
- emisií CH4 je s 34 % emisií sektor odpadov, 43 % sa vyrába v sektore energetika a 24 % v sektore
poľnohospodárstva,
- emisií N2O s cca 71 % podielom emisií je sektor poľnohospodárstva (dusík z pôdy), 9 % predstavuje
priemysel (výroba kyseliny dusičnej), 7 % sektor odpadu a 12 % patrí energetike,
- F-plyny sú výlučne odvetvové priemyselné procesy.
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Graf 9 Podiel sektorov na emisiách jednotlivých GHG
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Graf 10 Emisie GHG v roku 2017 podľa plynov (CO2 ekv.(Gg))
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CO2 je dominantný skleníkový plyn na Slovensku. Celkové antropogénne emisie oxidu uhličitého, bez LULUCF,
sa v roku 2017 v porovnaní s východiskovým rokom (1990) znížili o 41,5 %. V súčasnosti je množstvo 36 033,64
g CO2 bez LULUCF. V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2016 je nárast nad 3 %. Zvýšenie emisií CO2 v roku
2017 je spôsobené najmä zvýšením ich vyššou produkciou v odvetviach energetiky, dopravy a priemyselných
procesov v dôsledku zvýšenia ekonomiky a produktivity na Slovensku. V roku 2017 sú emisie CO 2 vrátane
odvetvia LULUCF v porovnaní s predchádzajúcim rokom takmer na rovnakej úrovni roku a klesla o 43,2 % v
porovnaní so základným rokom.
CH4
Celkové antropogénne emisie CH4, bez LULUCF, sa v porovnaní s východiskovým rokom (1990) znížili o 34,2 %
a v súčasnosti sú emisie 4 601,17 Gg ekvivalentu CO2. V absolútnej hodnote, CH4 emisie boli 184,05 Gg bez
LULUCF. Emisie CH4 zo sektora LULUCF sú 0,85 Gg CH4 a boli spôsobené lesnými požiarmi. Trend je v posledných
rokoch pomerne stabilný s miernym poklesom v roku 2012 v dôsledku zníženia emisií zo sektora energetika.
Vývoj emisií metánu je ovplyvnený zavedením nových právnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi a
opatrení zavedených v poľnohospodárstve.
N2O

Celkové antropogénne emisie N2O, bez LULUCF, klesli v porovnaní so základným rokom (1990) o 57,0 % a v
súčasnosti sú emisie 1 926,87 Gg ekv. Emisie N2O v absolútnej hodnote boli 6,47 Gg, bez LULUCF. Emisie N2O
zo sektora LULUCF sú 0,12 Gg. V rozpore s rastúcim trendom v emisiách CO2 a metánu sa emisie N2O, v
porovnaní s predchádzajúcim rokom 2016, znížili o 4 %, v dôsledku poklesu v chemickom priemysle. Tento trend
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závisí od výroby kyseliny dusičnej. Celkový klesajúci trend je spôsobený najmä v dôsledku klesajúceho počtu
zvierat a využívania hnojív v poľnohospodárstve.
F-plyny
Celkové antropogénne emisie F-plynov boli 754,76 Gg, z toho 739,06 HFC, 8,62 Gg PFC a 7,08 Gg SF6 v ekv. CO2.
Emisie HFC sa od roku 1995 zvýšili v dôsledku zvýšenia emisií CO2 spotreba a nahradenie látok PFC a HFC.
Odvtedy došlo k prvému poklesu v poslednom inventárnom roku (2016). K poklesu došlo vo všetkých F-plynoch,
čo je dôsledkom implementovaných právnych predpisov EÚ v súlade s nariadením o F-plynoch. Emisný trend
PFC klesá a emisie SF6 sa mierne zvyšujú v dôsledku zvyšujúcej sa spotreby v priemysle. Zníženie emisií F-plynov
v predchádzajúcom inventárnom roku (2016) a zvýšenie v roku 2017 bolo spôsobené dvojročným intervalom
servisných zariadení.
V roku 2017 F-plyny tvorili 1,7 % z celkových skleníkových plynov, z F-plynov pripadlo 93,5 % na chladiarenské
a klimatizačné zariadenia Preto sú tieto emisie významným zdrojom. Z F-plynov 95 % pripadalo na chladenie
a klimatizáciu, pričom celkové emisie HFC (plynný fluórovaný uhľovodík, ktorý je nežiaducim vedľajším
produktom pri výrobe chladiva v klimatizačných zariadeniach) v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástli o
10%.
Približne 47 % celkových emisií F-plynov (v ekviv. CO2) v roku 2017 pripadlo na komerčné chladenie, za ním
nasledovala autoklimatizácia (26 %), čo súvisí s vysokým podielom automobilového priemyslu za posledné roky
na Slovensku a stacionárne klimatizačné systémy (14 %).
Graf 11 Podiel chladív podľa spôsobu použitia
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Zdroj: SHMÚ

Fotochemicky aktívne plyny, ako sú monoxid uhlíka (CO), oxidy dusíka (NOX) a prchavé organické látky (NMVOC)
nie sú GHG, ale prispievajú nepriamo k zvyšovaniu skleníkového efektu v atmosfére. Tieto plyny sú všeobecne
nazývané ozónovými prekurzormi, pretože ovplyvňujú vytváranie a odbúravanie ozónu v atmosfére.
Emisie prekurzorov ozónu – NOX, CO, NMVOC v dlhodobom horizonte (1990 – 2017) výrazne poklesli.
Z dlhodobého hľadiska v porovnaní s rokom 1990 poklesli emisie NOX o 58,7 %, CO o 67,8 % a NMVOC
o 70,7 %. Pokles bol zaznamenaný aj medziročne oproti roku 2016. V prípade CO o 1,6 %, NOX o 3,1 % a NMVOC
o 6,3 %.
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Graf 12 Vývoj emisií antropogénnych prekurzorov ozónu - NOX, CO a NMVOC
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1.1.1.1. EMISIE ZO SEKTORA ENERGETIKY
Podrobná analýza emisií v rámci sektora energetiky, vychádzajúci z grafu 13 Podiel jednotlivých zdrojov na
agregovaných emisiách GHG v sektore energetiky, poukazuje na skutočnosť, že väčšina emisií GHG pochádza zo
spaľovania fosílnych palív (viac než 90 %), zvyšok pripadá na fugitívne emisie (bane, transformácia, doprava,
distribúcia, spracovanie a skladovanie ropy a zemného plynu). V roku 2017 pochádzalo najviac emisií GHG
v sektore energetiky z dopravy (26,0 %), nasledovali emisie z veľkých (25,4 %) a stredných zdrojov znečisťovania
(24,2 %), emisie z malých zdrojov – vykurovanie domácnosti (18,2 %) a fugitívne emisie (5,9 %).
Štrukturálne zmeny v energetickom sektore a implementácia ekonomických nástrojov mali dôležitú úlohu pri
dosahovaní stavu, keď trend emisií GHG nekopíruje rýchly rast HDP.

Graf 13 Podiel jednotlivých zdrojov na agregovaných emisiách GHG v sektore energetiky
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Zdroj: SHMÚ

Emisie prekurzorov ozónu – NOx, CO a NMVOC v dlhodobom horizonte (1990 - 2017) zo sektora energetiky
zaznamenali výrazný pokles. Najviac poklesli emisie NOx, ktoré v dlhodobom porovnaní klesli o 73,5 %,
nasledovali CO emisie s 42,2 %, emisie NMVOC dlhodobo klesli o 35,4%. Pokles bol zaznamenaný aj
v strednodobom hodnotení rokov 2005 – 2017. Od roku 2005 klesli emisie NOx o 53,6 %, CO 23,3 % a NMVOC
o 7,5 %.
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Graf 14 Vývoj emisií prekurzorov ozónu - NOx, CO a NMVOC z energetiky
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V súvislosti s útlmovým programom ťažby uhlia v Hornonitrianskych baniach a ukončením výroby elektriny v ENO
sa počíta najmä s redukciou emisií SO2, ale aj NOX, NMVOC, PM2,5, ale aj CO2. Jedná sa o jedno z opatrení
prevzaté do NAPCP SK 14. K redukcii emisií v tomto prípade dôjde „skokom“, jednorazovo v roku 2023, keď dôjde
k ukončeniu výroby elektriny v ENO. To znamená, že v podstate plánovaná redukcia predstavuje súčasnú tvorbu
emisií z tohto zdroja zahrnutého v uvedenom opatrení resp. predpokladanú tvorbu emisií v najbližších rokoch
(pred r. 2023), nakoľko uvedený zdroj by mal v r. 2023 definitívne zaniknúť. Podľa ekonomickej analýzy
a hodnotenia efektívnosti opatrení definovaných v NAPCP SK a spracovanej Svetovou bankou sú teda tieto
emisie, ktoré budú redukované a teda mali by približne odpovedať súčasnosti, nasledovné: SO2 (1,908) ale aj
NOX (0,682 kt/rok), NMVOC (0,025 kt/rok), PM2,5 (0,031 kt/rok).
Za posledné 4 roky z hľadiska emisií CO2 ich produkcia v ENO klesala (2 077 299 t v r. 2015, 1 578 201 t v r.
2018), v EVO naopak stúpala (390 409 t v r. 2015, 710 588 t v r. 2018). V prípade ich úplného odstavenia by to
spolu znamenalo spolu o 2 288 789 t CO2 menej oproti roku 2018.
Tabuľka 2 Emisie CO2 a emisné kvóty pre ENO a EVO

Rok

ENO - emisné kvóty [t]

ENO - emisie CO2 [t]

EVO - emisné kvóty [t]

EVO - emisie CO2 [t]

2013

124 866

2 299 035

3 488

375 818

2014

109 387

2 077 299

3 122

375 483

2015

95 357

2 143 125

2 765

390 409

2016

52 778

1 854 213

2 421

448 783

2017

42 066

1 789 587

2 086

617 778

2018

32 653

1 578 201

1 763

710 588

Zdroj: https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/registry_en#tab-0-1

14

https://ec.europa.eu/environment/air/pdf/reduction_napcp/Slovakia%20Draft%20NAPCP%2010May19.pdf
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Graf 15 Emisie CO2 a emisné kvóty pre ENO a EVO
2 500 000

140 000

2 250 000

emisie CO2 [t]

1 750 000

100 000

1 500 000

80 000

1 250 000
1 000 000

60 000

750 000

40 000

500 000

20 000

250 000
0

emisné kvóty [t]

120 000

2 000 000

0
2013

2014

2015

2016

2017

2018

rok
ENO - emisie CO2 [t]

EVO - emisie CO2 [t]

ENO - emisné kvóty [t]

EVO - emisné kvóty [t]

Kým odstavenie ENO je už takmer neodkladné a reálne, tak EVO postupne prechádza transformáciou z uhlia na
biomasu a druhotné suroviny. Na stránke SE, a.s. sa uvádza, že od roku 2009 je do paliva v EVO pridávaná
biomasa – drevná štiepka15. Na bloku č. 6 spoluspaľuje 7 % (80 – 90 ton denne), na bloku č. 5 až 22 %, čo činí
400 ton biomasy za deň. Elektráreň tak prispieva k ochrane životného prostredia regiónu, čím výrazne znižuje
emisie oxidu uhličitého. V rokoch 2009 – 2015 ušetril závod životné prostredie od viac ako 220 000 ton emisií
CO2.
Emisné kvóty (povolenky) 16 pridelené pre ENO a EVO tvoria iba malú časť vzhľadom k celkovej produkcii emisií
a postupne klesajú. Pre ENO bolo pridelených 95 357 t v r. 2015, 52 778 t v r. 2016, 42 066 v r. 2017, ale iba 32
653 t v r. 2018. Pre EVO to bolo 2 765 t v r. 2015, 2 421 t v r. 2016, 2 086 t v r. 2017, ale iba 1 763 t v r. 2018.
Podľa diplomovej práce17 to napr. v r. 2016 pri cene 5 €/t predstavuje zvýšené náklady na nákup povoleniek cca
9 mil. € (7,4 €/MWh) pre ENO a 2,2 mi. € (5,2 €/MWh). Odstavením elektrárni by sa nielen zlepšila kvalita
ovzdušia, ale by sa aj ušetrili značné finančné náklady na ich prevádzku, nielen kvôli nákup povoleniek, ale
napríklad v prípade ENO aj kvôli vysokým dotáciám na spaľovanie nekvalitného uhlia z Hornonitrianskych baní,
ktoré deformujú trh. Navyše tepelné elektrárne na fosílne palivá majú aj vysoké náklady v súvislosti
s nakladaním s odpadmi (vedľajšími produktmi) ako je napr. popolček, ktorý sa ukladá na odkaliskách. Tieto
odkaliská je po skončení prevádzky naďalej nutné zabezpečovať a sanovať.

1.1.1.2. EMISIE Z DOPRAVY
Sektor dopravy významne negatívne ovplyvňuje životné prostredie a ľudské zdravie a je zodpovedný za emisie
GHG, znečistenie ovzdušia, hluk a fragmentáciu biotopov. Dopyt po preprave cestujúcich i tovaru napriek
dočasnému spomaleniu neustále rastie a predpokladá sa, že sa bude naďalej zvyšovať. Zvýšenie energetickej
účinnosti nových vozidiel prostredníctvom technologických zlepšení však neodstráni závislosť dopravného
sektora od fosílnych palív a jeho vplyve na životné prostredie.

15

https://www.seas.sk/elektrarne-vojany
http://emisie.icz.sk/files/NAT_SK.pdf
17
https://is.muni.cz/th/xerhb/Sekac_Thesis_final.pdf
16
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Obrázok 6 Emisie CO2 na precestovaný osobokilometer podľa druhov dopravy

Zdroj: EEA

Dopravná prevádzka pôsobí negatívne na ovzdušie vplyvom spaľovania uhľovodíkových palív v spaľovacích
motoroch dopravných prostriedkov, kde dochádza k tvorbe znečisťujúcich látok (CO, NO X, VOC, SO2, PM),
vrátane produkcie GHG (CO2, CH4, N2O). Od roku 1990 vykonáva SR pravidelnú ročnú komplexnú inventúru
produkcie emisií vybraných znečisťujúcich látok, ktorej súčasť tvorí aj ročná inventúra prevádzky cestnej,
železničnej, vodnej a leteckej dopravy.
Spravovať emisie z dopravy je veľmi ťažké, keďže doprava má v odvetví energetiky veľmi osobitné postavenie,
pretože nie je zahrnutá do systému EÚ ETS (obchodovania s emisnými kvótami) ani do iných politík alebo
opatrení.
Emisie z cestnej a necestnej dopravy sa vypočítavajú pomocou modelov, štandardných metód a konzistentné
série údajov z rokov 1990 - 2017 sú uvedené v tabuľkách CRF (SHMÚ). Celkové emisie GHG v doprave v roku
2017 boli 7 659,73 Gg ekvivalentu CO2. Emisie CO2 boli 7 562,75 Gg, čo predstavuje 98,73% podiel na celkových
emisiách z dopravy, emisie CH4 boli 8,24 Gg ekvivalentu CO2 s 0,11% podielom a emisií N2O bolo 88,74 Gg
ekvivalentu CO2 s 1,16% podielom na celkových emisiách GHG v doprave. Nárast agregovaných emisií GHG za
sledované obdobie 1990 – 2017 predstavoval 12,25 %, nárast v roku 2017 v porovnaní s rokom 2000 bol 33,7
% a medziročne (2016 – 2017) narástli o 1,64 %.
Emisie CO2 z dopravy zaznamenali v sledovanom období rokov 1990 – 2017 nárast o 48,46 %, pričom v cestnej
doprave sa zvýšili o 2,6 Mt CO2, čo je takmer 60 % 18 nárast v dôsledku zvýšenia spotreby fosílnych palív
v kľúčovej kategórii.

18

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/BR4-1-4BR_SVK_SHM%C3%9A_final.pdf
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Emisie N2O v období rokov 1990 – 2017 mali kolísavý priebeh s poklesom do roku 2010 a od tohto roku začali
rásť. V roku 2017 pokles predstavoval 11,51 % oproti roku 1990, od roku 2000 narástli o 30,43 % a medziročný
nárast bol minimálny.
Najvýznamnejší pokles v sledovanom období 1990 – 2017 bol pri emisiách CH4, ktoré poklesli o 72,94 % oproti
roku 1990, a medziročne o 1,65 %.
Graf 16 Vývoj emisií GHG z dopravy
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V doprave vzniká takmer 30 % všetkých emisií CO2 v EÚ, pričom cestná doprava sa na nich podieľa 72 % .
Graf 17 Emisie CO2 podľa druhov dopravy v EÚ (28) v roku 2016
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Medzi najväčších emitentov emisií CO2 v EÚ patrí automobilová cestná doprava a na celkových emisiách
vytvorených v doprave sa podieľa 70 %, nasledovaná leteckou a vodnou dopravou, ktorým sa venuje špeciálna
pozornosť. Z pohľadu cestnej dopravy najviac emisií CO2 produkujú osobné automobily (60,7 %) – individuálna
preprava a ťažké nákladné vozidlá (26,2 %). Podobná situácia je aj v SR, kde najviac emisií CO2 emitujú osobné
automobily (54,6 %), nákladné vozidlá a ľahké úžitkové vozidlá.
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Graf 18 Emisie CO2 podľa kategórií vozidiel (EÚ 28, 2016) Graf 19 Emisie CO2 podľa kategórií vozidiel v SR v roku
2017
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Zatiaľ čo v ostatných odvetviach emisie CO2 klesajú, naopak v doprave zvyšujúcou sa mobilitou emisie rastú.
Po pravidelnom poklese v rokoch 2010 až 2016, o takmer 22 gramov CO2 na kilometer, sa priemerné emisie z
nových osobných automobilov v roku 2017 zvýšili o 0,4 g CO2/km. Podľa predbežných údajov stúpajúci trend
pokračoval s ďalším nárastom o 2,0 g CO2/km v roku 2018.
Graf 20 Priemerné emisie CO2/km nových osobných automobilov (gCO2/km)
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Vany registrované v EÚ a na Islande v roku 2018 emitovali v priemere 158,1 g CO2/km, čo je o 2,0 gramu viac
ako v roku 2017 a je prvým nárastom priemerných emisií CO2 z nových dodávok od nadobudnutia účinnosti
nariadenia v roku 2011 po prudkom poklese v roku 2017.
Priemerná palivová účinnosť nových dodávkových vozidiel sa v jednotlivých členských štátoch značne líšila v
dôsledku rôznych modelov a veľkostí vozidiel predávaných v každej krajine. Rovnako ako v posledných rokoch
boli priemerné emisie najnižšie v Portugalsku (133,7 g CO2/km), nasledované Bulharskom (134,4 g CO2/km) a
na Cypre (135,1 g CO2/km). Priemerné emisie boli najvyššie v Nemecku (173,4 g CO2/km), Českej republike
(170,0 g CO2/km) a na Slovensku (169,7 g CO2/km).

1.1.1.3. EMISIE ZO SEKTORA PRIEMYSELNÉ PROCESY A VYUŽÍVANIE PRODUKTOV
Celkové emisie z priemyselných procesov a použitia výrobkov boli 9 646,59 Gg ekvivalentu CO 2 v roku 2017. V
porovnaní s východiskovým rokom 1990 sa znížili o cca 1 %. V roku 1990 priemyselné procesy a použitie
produktov sa podieľali 13,2 % na celkových emisiách GHG a v roku 2017 ich podiel vzrástol na 22,5 %.
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Graf 21 Emisie GHG zo sektora priemyselné procesy a využívanie produktov (v Gg CO2 ekv.)
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Jedná sa o druhý najvýznamnejší sektor podieľajúci sa na celkových emisiách GHG. Emisie v tomto sektore
pochádzajú najmä z technologických procesov pri výrobe kovov (52 %), zo spracovania nerastných surovín a
výrobkov na minerálnej báze (23 %), z chemického priemyslu (16 %) a z výroby a spotreby látok poškodzujúcich
ozónovú vrstvu (7 %). Znižovanie emisií z technologických procesov je finančne náročné a do veľkej miery
limitované samotnou technológiou, pretože tvorba emisií je priamo závislá od objemu výroby. Priestor na
znižovanie emisií sa preto nachádza najmä v energetickej časti výroby.
Graf 22 Vývoj agregovaných emisií GHG podľa plynov v sektore priemyselné procesy a využívanie produktov (v

Gg CO2 ekv.)
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Graf 23 Vývoj agregovaných emisií GHG podľa kategórií v sektore priemyselné procesy a využívanie produktov (v
Gg CO2 ekv.)
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Graf 24 Podiel jednotlivých kategórií na emisiách v sektore priemyselných procesov v roku 2017
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Na Slovensku medzi najväčších producentov patrí dlhodobo niekoľko spoločností:
Z výroby minerálnych produktov: výroba cementu - CRH Slovensko, Považská cementáreň, a.s., CEMMAC a. s.;
výroba vápna - Calmit, spol. s r.o., Mondi SCP, a.s., DOLVAP, s.r.o., Carmeuse Slovakia, s.r.o.; výroba skla Johns
Manville Slovakia, a.s., RONA, a.s., VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o., z chemickej výroby: Slovnaft, a.s., Duslo, a.s, a
rôznych iných chemických látok napr. FORTISCHEM a.s., z výroby kovov, konkrétne výroba železa a ocele - U. S.
Steel Košice, s.r.o., Železiarne Podbrezová a.s., z výroby hliníka - Slovalco, a.s., Žiar nad Hronom. Zo slovenských
teplární sem patria hlavne Tepláreň Slovnaft, Tepláreň Duslo, Elektrárne Nováky, Tepláreň Košice, a.s.,
Elektráreň Vojany.

1.1.1.4. EMISIE ZO SEKTORA POĽNOHOSPODÁRSTVO
Poľnohospodárstvo sa podieľa na emisiách GHG, hlavne CH4 a N2O. V roku 2017 ním vyprodukované emisie
vyjadrené pomocou CO2 ekvivalentu predstavovali 6 % všetkých emisií GHG v SR (bez započítania sektora
LULUCF). Emisie GHG z poľnohospodárstva od roku 1990 zaznamenali klesajúci trend, čo bol hlavne dôsledok
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klesajúceho trendu v počte hospodárskych zvierat a zníženia používania priemyselných hnojív. V období rokov
2000 – 2014 sa emisie udržiavali zhruba na rovnakej úrovni s miernymi výkyvmi v niektorých rokoch.
Graf 25 Vývoj agregovaných emisií GHG (v Gg CO2 ekv.) v sektore poľnohospodárstvo
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Na konci 90. rokov sa poľnohospodárska výroba zastavila. Pokles bol z dôvodu hospodárskej a politickej
transformácie. Po týchto rokoch sa poľnohospodárstvo, po vstupe do EÚ, stabilizovalo. Zlepšenie podmienok v
poľnohospodárstve, obnova rastlinnej výroby a používanie minerálnych hnojív spôsobili tieto emisie sa za
posledných šesť rokov zvýšili. Medziročné zníženie emisií bolo spôsobené znížením emisií v kategórii G.
vápnenie a D. poľnohospodárske pôdy.
Graf 26 Podiel jednotlivých látok na emisie GHG zo sektora poľnohospodárstvo (rok 2017)
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Graf 27 Trend GHG emisií z poľnohospodárstva
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Podiel poľnohospodárstva na celkovej tvorbe CH4 prevažne klesal. V roku 2017 bolo z poľnohospodárstva
vyprodukovaných 43,44 Gg metánu. Živočíšna výroba – veľkochovy hovädzieho dobytka a ošípaných patrí medzi
najväčších producentov CH4. Tento vzniká ako priamy produkt látkovej výmeny u bylinožravcov (enterická
fermentácia) a ako produkt odbúravania živočíšnych exkrementov (4,7 %).
Hlavným zdrojom N2O je rastlinná výroba – prebytky minerálneho dusíka v pôde (dôsledok intenzívneho
hnojenia) a nepriaznivý vzdušný režim pôd (zhutňovanie pôd). V menšom rozsahu (6,4 %) ako dôsledok chovu
hospodárskych zvierat (odbúravania živočíšnych exkremenotv). Produkcia N2O z poľnohospodárstva mala od
roku 1990 mierne kolísavý klesajúci priebeh. V roku 2017 bolo z poľnohospodárstva vyprodukovaných 4,66 Gg
oxidu dusného.
Poľnohospodárstvo prispieva k znečisťovaniu ovzdušia. Poľnohospodárstvo je nielen významným producentom
toxického NH3, ale v rámci poľnohospodárstva vzniká aj celý rad ďalších plynov, okrem GHG, NOx, H2S a ďalšie
zápachové plyny, ako aj pevné prachové častice – PM10, PM2,5 a nemetánové prchavé organické látky (NMVOC).
Chov hospodárskych zvierat sa výrazne podieľa nielen na amoniakovej, ale aj na metánovej emisii. Z celkovej
produkcie metánu je poľnohospodárstvo zodpovedné jednou tretinou množstva. Materiály FAO uvádzajú, že
hovädzí dobytok je zodpovedný za 18 % všetkých emisných GHG. Metán je najvýznamnejším GHG na mliečnych
farmách. FAO odhaduje, že 52 % všetkých GHG z odvetví mliekarského priemyslu je vo forme metánu.
Má mnohonásobne vyšší účinok na skleníkový efekt ako oxid uhličitý. Hlavným zdrojom metánu je črevná
fermentácia u prežúvavcov. V bachore prežúvavcov sa tvorí asi 87 % metánu a zvyšok v črevnom trakte.
Druhým významným zdrojom je rozklad živočíšnych exkrementov, hnoja a hnojovice. Najvyššia emisia je
z odkrytých lagún a odkrytých skladovacích nádrží na hnojovicu. Menšie emisie metánu sú z hnojísk maštaľného
hnoja a najnižšie sú z exkrementov na pastve (Brouček, J. a kol., 2016).

1.1.1.5. SEKTOR LULUCF
Sektor LULUCF s čistým odstránením -6 584,39 Gg ekvivalentov CO2 v roku 2017 je veľmi dôležitým odvetvím.
Celkové emisie metánu boli 21,19 Gg CO2 ekv. a celkové emisie N2O boli 36,74 Gg ekvivalentu CO2 zo sektoru
LULUCF v roku 2017.
Graf 28 Vývoj emisií/záchytov GHG zo sektora LULUCF (Gg CO2 ekv.)
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Tabuľka 3 Celkové emisie podľa kategórií v sektore LULUCF v roku 2017
Kategória
LULUCF
Lesná pôda
Orná pôda
Pasienky
Mokrade
Osady
Ostatná krajina

CO2
Emisie/záchyty (Gg)
- 6 642,32
- 4 448,84
- 1 142,66
- 165,25
98,38
92,98
-

CH4

N2O

NOx

CO

0,54
0,54
-

19,30
19,30
-

Emisie (Gg)
0,85
0,85
-

0,12
0,12
0,03
0,001
0,01
0,02

Zdroj: SHMÚ

Záchyty z výrobkov z dreva v roku 2017 predstavovali -1 076,92 Gg ekvivalentov CO2. Od roku 1990 (okrem
rokov 1992 a 1993) prevyšoval objem CO2 uloženého vo výrobkoch z dreva nad emisiami CO2 uvoľňovanými zo
spotrebovaných výrobkov do atmosféry (viď tiež kap. III. 1.1.5.2. Lesy a lesné hospodárstvo). V roku 201619 bolo
v produktoch z dreva na Slovensku uložených 3,11 mil. ton CO2, súčasne v tom istom roku bolo do atmosféry
uvoľnených 2,051 mil. ton zo spotrebovaných výrobkov z dreva po uplynutí ich životnosti. Celková bilancia je
teda vysoko priaznivá, pretože objem CO2 viazaného vo výrobkoch z dreva sa zvýšil o 1,059 mil. ton CO2.
Tabuľka 4 Zmena zásob C (Gg C) a čistých emisií / záchytov

CO2 (Gg CO2 ekv.) pre výrobky z dreva v konkrétnych

rokoch
Aktivity

2013

2014

Čisté CO2 emisie/záchyty
Zmena zásob C
Rezivo (ihličnaté/listnaté)
Drevené panely
Papier
Straty reziva
Straty drevených panelov
Straty- papier

-440,4

-728,39

288,9
157,5
193,9
-209,4
-102,8
-207,9

351,2
166,7
201,8
-211,6
-104,4
-205,0

2015
Gg CO2 ekv.
-940,67
Gg C
337,0
236,2
210,1
-214,2
-107,1
-205,3

2016

2017

- 1 063,62

- 1 076,92

337,2
258,7
231,9
-216,6
-110,9
-210,1

354,0
271,3
216,9
-219,1
-115,2
-214,2

Zdroj: SHMÚ

Po roku 1990 klesla schopnosť záchytov z cca 8 500 Gg ekvivalentov CO2 na cca 5 500 tis. Gg ročne. Je to
spôsobené veľkým rozsahom kalamít, rýchlim starnutím (zvyšovaním priemerného veku) zostávajúcich porastov
na lesných pozemkoch a z neho vyplývajúcim nižším medziročným prírastkom drevnej hmoty.
Na záchytoch CO2 sa v najväčšej miere podieľajú lesné porasty. V roku 2017 sa odhadovalo, že v prípade
pozemkov prevedených na lesnú pôdu bolo 369,19 Gg CO2. Najefektívnejším spôsobom záchytu CO2 v lesnom
hospodárstve je zalesňovanie nelesných pôd. Napríklad 1 ha novozaloženého smrekového lesa dokáže
v priebehu 50 rokov pohltiť až 500 ton CO2 z ovzdušia, pri bukovom lese je to dokonca až 700 ton CO2. Na
základe mnohých výskumov a vedeckých experimentov v tejto oblasti je možné tiež skonštatovať, že 100
stromov si za rok v priemere dokáže "poradiť" s 5 tonami atmosférického CO2 a približne 500 kg škodlivinami
vrátane približne 200 kg ozónu a 150 kg prachových častíc. Ročný záchyt emisií CO2 lesnými ekosystémami na
území Slovenska je pomerne variabilný a pohybuje sa v rozmedzí 2 700 – 10 500 Gg CO2, čo predstavuje zníženie
celkových emisií oxidu uhličitého na Slovensku o 5 – 19 %.

19

https://www.mpsr.sk/spracovanie-dreva-v-roku-2017/910-37-910-14103/
34

Nízkouhlíková stratégia rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030
s výhľadom do roku 2050
Správa o hodnotení strategického dokumentu
Tabuľka 5 Porovnanie celkových emisií a záchytu CO2 lesnými porastami v roku 2017 so základným rokom 1990
Celkové emisie CO2
Záchyty CO2
lesnými
ekosystémami
Emisie CO2 net

1990
73 361,59

2005
51 142,21

2017
43 316,45

Zmena oproti 1990 (%)
-41,0

Zmena oproti 2005 (%)
-15,3

-8 540,54

-2 767,74

-4 413,68

48,3

-59,5

63 661,06

45 423,07

36 732,06

-42,3

-19,1

Zdroj: SHMU, https://www.enviroportal.sk/indicator/detail?id=944

V roku 2017 bola spracovaná inventarizácia emisií GHG za sektor LULUCF20 za rok 2016 podľa Nariadenia
529/2013/EU podľa pokynov NIS SR- Národný informačný systém pre emisie skleníkových plynov. Trend emisií
GHG z poľnohospodárstva od referenčného roku 1990 je klesajúci. Súvisí to s poklesom počtu hospodárskych
zvierat, hlavne hovädzieho dobytka a obmedzeného používania hnojív. Inventarizácia emisií v kategórii
poľnohospodárska pôda zahŕňa zmenu zásob uhlíka v biomase a pôde, kde sa pestujú jednoročné plodiny a
trvalé kultúry. Výmera trvalé kultúry pozostáva z vinohradov, ovocných sadov, záhrad a chmeľníc, a ich výmera
v roku 2016 bola 119 668 ha. Plocha ornej pôdy s pestovanými jednoročnými plodinami predstavovala 1 502,40
kha. V roku 2017 sa realizoval prepočet celého časového radu (od r. 1990) emisií resp. záchytov v rámci
kategórie LULUCF - poľnohospodárskej pôdy, z dôvodu odporúčaní expertov a zmien matici využívania krajiny
(členenie poľnohospodárskej pôdy na trvalé kultúry a ornú pôdu). Emisie resp. záchyty CO 2 sa počítali zmien
krajinnej pokrývky počas dvadsaťročného obdobia a vhodne zvolených národných alebo odporúčaných
koeficientov. Pre rok 2016 v kategórii „Poľnohospodárskej pôdy ostávajúcou poľnohospodárskou pôdou“ bol
indikovaný záchyt CO2 -1 221,77 Gg.
1.1.1.6. EMISIE ZO SEKTORA ODPADY
Sektor odpady predstavoval v roku 2017 takmer 4 % podiel na celkových emisiách GHG. Celkové agregované
emisie zo sektora odpady boli 1 680,72 Gg ekvivalentu CO2 v roku 2017 a v porovnaní s predchádzajúcim rokom
vzrástli o 1,6 % v dôsledku zvýšenia množstva skládkovaného odpadu, spotreby bielkovín na Slovensku a
spaľovania odpadu. V porovnaní s východiskovým rokom 1990 sa celkové emisie GHG zvýšili o 17 % v dôsledku
zvýšených emisií metánu zo skládok odpadu. Zvýšenie emisií pri zneškodňovaní odpadu a biologickom čistení
bolo kompenzované znížením emisií z čistenia a spaľovania odpadových vôd. Emisie zo spaľovania odpadu s
využitím energie boli pridelené do odvetvia energetiky.
Väčšina emisií GHG zo sektora odpadu je vo forme CH4 s 92 % podielom, 7,9 % tvorí N2O a 0,2% CO2. Hlavným
zdrojom CO2 je spaľovanie odpadu. N2O je generovaný z biologického materiálu čistenie odpadov a čistenie
odpadových vôd.
Vývoj celkových emisií z odvetvia odpadov počas obdobia rokov 1990 – 2017 uvádza nižšie uvedený graf. Emisie
zo zneškodňovania odpadu sa z dlhodobého hľadiska zvyšujú. Emisie z čistenia odpadových vôd sa znižujú v
dôsledku modernizácie čistiarne odpadových vôd. Emisie z biologického spracovania sa významne nemenia, ale
v posledných rokoch (2011 - 2017) došlo k nárastu v dôsledku zvyšujúceho sa množstva odpadu odoslaného na
kompostovanie. V roku 2002 sa na kompostované odpadu podieľalo 24 % obcí a v roku 2017 sa tento počet
zvýšil na 90 %.
Emisie zo spaľovania odpadu bez energetického zhodnotenia sa znížili v porovnaní s východiskovým rokom, ale
trend sa od roku 2010 ustálil.

20

http://www.nppc.sk/pdf/vs_2017.pdf
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Graf 29 Emisie v sektore odpadu (Gg CO2 ekv.) v období rokov 1990- 2017
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Najväčším zdrojom emisií GHG v rámci sektora odpady je skládkovanie odpadu (68 %), po ktorom nasleduje
čistenie odpadových vôd (20 %), biologické čistenie (11 %) a spaľovanie odpadu bez energetického zhodnotenia
(0,5 %).
Graf 30 Vývoj emisií GHG podľa plynov v sektore odpady (Gg)
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Emisie CH4 z čistenia odpadových vôd z domácností boli v roku 2017 11,57 Gg. Hlavný podiel na nich mali v roku
2017 retenčné nádrže (septiky) s 10,62 Gg. Emisie CH4 z odpadových vôd sú závislé od počtu ľudí, ktorí využívajú
verejné kanalizačné siete a domáce čistiarne odpadových vôd. Celkové emisie N2O z domovej odpadovej vody
boli 0,16 Gg. Väčšina emisií N2O sa generuje z čistiarní odpadových vôd (0,08 Gg) Odhaduje sa, že celkové emisie
metánu z čistenia vôd určených na priemyselné účely v roku 2017 boli 0,21 Gg a celkové emisie N2O 0,006 Gg.
Celkové emisie metánu v kategórii skládkovania odpadu boli v roku 2017 45,66 Gg (1 141,38 Gg CO2 ekv.), čo
predstavuje oproti predchádzajúcemu roku nárast o 0,4 %. Od roku 1990 je možné v tejto kategórii sledovať
postupný nárast emisií. V roku 2017 bol tento nárast o 76 % oproti roku 1990 (25,89 Gg v roku 1990 a 45,66 Gg
v roku 2017). Objem emisií zo skládok závisí vo veľkej miere od aplikovanej metodiky hodnotenia skládok, a tiež
od rozsahu realizácie energetického zhodnocovania skládkových plynov prevádzkovateľmi skládok.
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1.1.2. Súčasný stav v oblasti daní súvisiacich so životným prostredím
Daň s environmentálnym aspektom je daň, ktorej daňový základ tvorí fyzická jednotka (alebo náhrada fyzickej
jednotky) niečoho, čo má negatívny vplyv na životné prostredie. Podľa Eurostatu dane s environmentálnym
aspektom tvoria dane z energetických produktov, dane z dopravy a dane zo znečisťovania /zdrojov/. V SR sa
namiesto daní zo znečisťovania /zdrojov/ aplikujú poplatky zo znečisťovania /zdrojov/.
Podiel daní s environmentálnym aspektom na HDP v Slovenskej republike stúpa a v roku 2018 dosiahol 2,48 %.
Podiel daní s environmentálnym aspektom na celkových daňových príjmoch v Slovenskej republike od roku 2006
klesá a v roku 2018 dosiahol 7,24 %. Najväčším podielom v rámci daní s environmentálnym aspektom na HDP
sa podieľa daň z energie, ktorá sa v roku 2018 podieľala 1,56 %. Slovenská republika patrí medzi krajiny
EÚ s najmenším podielom daní s environmentálnym aspektom na HDP.
Podľa štúdie OECD21 energetické dane a dane z vozidiel sú nižšie ako priemer OECD.
Obrázok 7 Porovnanie daní súvisiacich so životným prostredím na Slovensku a v OECD

Zdroj: OECD

HDP na obyvateľa22 sa približuje k vyspelejšej polovici krajín OECD, hoci od krízy pomalším tempom. Avšak
rozdiel medzi ekonomikou Slovenska a najviac prosperujúcimi krajinami OECD zostáva vysoký z dôvodu
zaostávajúcej produktivity a nízkej miery zamestnanosti starších pracovníkov a mladých žien.
Nerovnosti v príjmoch sú v porovnaní s ostatnými vyspelými krajinami OECD relatívne rovnomerné. Emisie GHG
na obyvateľa zostávajú výrazne pod priemerom OECD, ale znečistenie ovzdušia je značné.
Emisie CO2 na obyvateľa sú nižšie ako priemerné hodnoty v OECD (vid´ kap. III. 1.1. Súčasný stav životného
prostredia). Slovensko však musí vypracovať plán na dosiahnutie potrebného dlhodobého zníženia emisií a
splniť ciele Parížskej dohody. Slovensko ponúka dotácie na nákup elektrických automobilov. Je však
nepravdepodobné, že by to bol veľmi efektívny nástroj, keď napríklad energetické dane a dane z vozidiel sú
nižšie ako vo väčšine krajín. Dane sú o 0,2 % HDP nižšie ako stredná úroveň OECD. Existuje mnoho daňových
výnimiek. Ich zrušenie by bolo poskytovať stimuly na efektívnejšie využívanie energie a mohol by zvýšiť príjmy
až o 0,1 % HDP. Uhlie je zdanené nižšími sadzbami ako ropa alebo zemný plyn, aj keď sa podieľa na väčšom
znečistení životného prostredia. Pri výrobe elektriny sa ropa a uhlie vôbec nezdaňujú. Zvyšovanie dane z
fosílnych palív podľa ich obsahu uhlíka by znížili emisie GHG a zároveň by pomohli znižovať znečistenie ovzdušia.
Zároveň sa odporúča zrušiť dotácie na uhlie.

21
22

https://www.oecd.org/economy/surveys/Slovak-Republic-2019-OECD-economic-survey-overview.pdf
http://www.oecd.org/economy/growth/2019-Going-for-Growth-Slovak-Republic.pdf
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Zrušenie znížených sadzieb daní a výnimiek by pomohlo zlepšovať kvalitu ovzdušia a znižovať emisie CO2.Toto
by pripravilo cestu pre SR na splnenie cieľov Parížskej dohody v roku 2015. Daňovú reformu by mali sprevádzať
opatrenia na zmiernenie účinkov na obyvateľstvo, ktorého mobilita závisí od automobilovej dopravy, pokiaľ sa
neponúkajú kvalitné služby verejnej dopravy.
Rozšírenie environmentálnych daní a obmedzenie existujúcich výnimiek prispeje k motivácií využívať energiu
efektívnejšie aj podľa záverečnej správy Inštitútu environmentálnej politiky23. Výnos zo zrušenia fakultatívnych
oslobodení v spotrebných daniach (uhlie, elektrina, plyn) vo výške približne 62 mil. eur ročne možno využiť na
znižovania lokálneho znečistenia, napr. na výmenu kotlov pre domácnosti. Postupné zastavenie výroby elektriny
z uhlia by malo tiež malo výrazný vplyv na lokálnu kvalitu ovzdušia.
Podľa Správy Európskej komisie o vykonávaní environmentálnych právnych predpisov a politík pre Slovensko24
príjmy Slovenska z environmentálnych daní sú naďalej pod priemerom EÚ. V roku 2017 tvorili environmentálne
dane 1,76 % HDP (priemer EÚ28 bol 2,4 %) a dane z energií predstavovali 1,57 % HDP (priemer EÚ bol 1,84 %).
Obrázok 8 Príjmy z environmentálnych daní ako % HDP (2017)

Zdroj: EK, Správa o vykonávaní environmentálnych právnych predpisov za rok 2019- Slovensko

V tom istom roku dosiahli príjmy z environmentálnych daní 5,32 % celkových príjmov z daní a príspevkov na
sociálne zabezpečenie (čo je menej než priemer EÚ28 vo výške 5,97 %). Štruktúra daní na Slovensku má za
následok to, že podiel príjmov z dane z práce na celkových daňových príjmoch je vyšší ako priemer EÚ. V roku
2016 boli daňové príjmy Slovenska 53,4 %, kým nepriame daňové zaťaženie práce bolo 36,5 %. Spotrebné dane

23

Haluš, M. a kol, 2017: Revízia výdavkov na životné prostredie, Záverečná správa, IEP

24

https://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_sk_sk.pdf
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ostali pomerne nízke (31,3 %, najvyššie v EÚ28), z čoho vyplýva, že existuje istý potenciál na prechod od dane z
práce na daň zo spotreby, najmä na environmentálne dane.
Príjem Slovenska z environmentálnych daní je jeden z najnižších v EÚ. V správe o krajine z roku 2018 sa uvádza,
že na zlepšenie odpadového hospodárstva sa dostatočne nevyužívajú daňové nástroje a poplatky. V priebehu
roku 2018 boli zavedené určité fiškálne stimuly, ich vplyv sa však ešte len musí prejaviť.
Na Slovensku existuje niekoľko príkladov spoľahlivých fiškálnych opatrení týkajúcich sa životného prostredia.
Jedným z nich sú poplatky za znečisťovanie ovzdušia, ktoré platia od roku 1967.
V poslednom desaťročí zatiaľ došlo k miernemu zvýšeniu dotácií a výnimiek týkajúcich sa fosílnych palív, najmä
v dôsledku podpory elektrickej energie vyrábanej spaľovaním hnedého uhlia. V roku 2016 sa stále uplatňovalo
oslobodenie od dane za používanie uhlia a zemného plynu. Tieto výnimky v roku 2016 dosiahli spolu 121
miliónov EUR, kým výška dotácií bola vyše 95 miliónov EUR.
Podpora, ktorá sa na Slovensku stále poskytovala na výrobu elektriny z hnedého uhlia nízkej kvality, je
zarážajúcim príkladom subvencií škodlivých pre životné prostredie. Hornonitriansky región Slovenska bol
jedným z pilotných regiónov platformy EÚ pre uhoľné regióny v transformácii. Hoci má platforma potenciál
nasmerovať transformáciu Slovenska správnym smerom, niektoré zainteresované strany sa obávajú, že by táto
príležitosť mohla ostať nevyužitá. Uskutočnili sa prvé kroky na postupné ukončenie environmentálne škodlivých
dotácií na výrobu elektriny z hnedého uhlia, pri ktorej sa produkujú vysoké emisie. Termín ukončenia bol na
základe rozhodnutia vlády z roku 2018 posunutý z roku 2030 na 2023, ťažba a používanie domáceho uhlia však
môže pokračovať aj po tomto dátume. Riešenie tohto problému má kľúčový význam pre zlepšenie efektívneho
využívania zdrojov v slovenskom hospodárstve.
Nijaký pokrok sa nedosiahol v oblasti zníženia zvýhodnenia nafty (rozdielnej ceny nafty v porovnaní s benzínom)
od roku 2005. V roku 2016 bol rozdiel sadzby dane z benzínu a nafty 40 %, kým v roku 2005 bol tento rozdiel
iba 7 %.
Daňové zaobchádzanie v prípade služobných vozidiel je na Slovensku príčinou znepokojenia. V roku 2018 však
boli zavedené fiškálne opatrenia pre túto kategóriu vozidiel. Napríklad bol rozšírený program na podporu
nákupu vozidiel na elektrický pohon, ktorý bol zavedený v roku 2017.
Na Slovensku neexistujú dane za motorové vozidlá súvisiace s CO2. Na emisiách sú však založené niektoré
diaľničné poplatky za používanie presne stanovených úsekov diaľnic. V roku 2016 sa zaviedli stimuly na podporu
ľudí, aby nakupovali automobily s nižšími emisiami CO2. Tieto stimuly boli spojené s ročnou cestnou daňou a
dotáciami, mýtnymi poplatkami, poplatkami za dopravné preťaženie a za vjazd do nízkoemisnej zóny, ako aj s
nákupom ekologickejších vozidiel.
Nové vozidlá nakupované na Slovensku patria medzi najmenej šetrné k životnému prostrediu v EÚ. Ich
priemerné emisie CO2 sú 124,8 gramu na kilometer (priemer EÚ v roku 2016 bol 118 gramov na kilometer).
Používanie alternatívnych palív v nových osobných automobiloch predávaných na Slovensku za posledných
niekoľko rokov značne pokleslo. Podiel nových osobných automobilov používajúcich alternatívne palivá bol
v roku 2016 iba 15 % ich počtu v roku 2013. Väčšina vozidiel v krajine, ktoré používajú alternatívne palivá, sú
vozidlá na stlačený zemný plyn.
Cieľom projektu „Účtovanie poplatkov za trvalo udržateľnú dopravnú infraštruktúru a internalizácia vonkajších
externalít“ 25 bolo posúdiť, do akej miery existujúce politiky internalizujú externé a infraštruktúrne náklady na
dopravu. Ako vyplynulo z výsledkov, celkové náklady neboli kryté výnosmi z daní / poplatkov za dopravu pre
žiadnu z kategórií vozidiel. Vo väčšine kategórií vozidiel bolo pokrytých iba 15 až 25 % externých nákladov a
nákladov na infraštruktúru. Celkové externé náklady na cestnú, železničnú, vnútrozemskú vodnú dopravu,
letectvo a námornú dopravu (bez nákladov na preťaženie, pretože nie sú vypočítané pre všetky druhy dopravy)
predstavovali v roku 2016 - 716 miliárd €, čo zodpovedá 4,8 % z celkového HDP v EÚ28. Hlavný podiel dopravnej
výkonnosti v EÚ 28 možno pripísať cestnej doprave, ktorý spôsobuje zďaleka najviac externé náklady (83 %
celkových nákladov vrátane letectva a námornej dopravy; 97,5 % bez letectva a námornej dopravy). 31,10 %

25

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/studies/internalisation-study-summary-isbn_978-92-76-03076-

8.pdf
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externých nákladov možno pripísať príčinám námornej dopravy, 5 % leteckej, 1,8 % železničnej
a 0,3 % vnútrozemským vodným cestám.

1.1.3. Klimatické pomery
Ročný úhrn atmosférických zrážok (1951 – 2018)
Rok 2018 bol zrážkovo podnormálny. Ročná hodnota priestorového úhrnu atmosférických zrážok pre celé
územie Slovenska, vypočítaná izohyetovou metódou, dosiahla 674 mm (mínus 88 mm, 88 % v porovnaní s
dlhodobým priemerom 1901 - 2000). Na západnom Slovensku dosiahla ročná hodnota priestorového úhrnu
zrážok 585 mm (mínus 77 mm, 88 % v porovnaní s dlhodobým priemerom 1901 – 2000). Na strednom Slovensku
to bolo 748 mm (mínus 124 mm, 86 % v porovnaní s dlhodobým priemerom 1901 – 2000) a na východnom
Slovensku to bolo 676 mm (mínus 71 mm, 90 % v porovnaní s dlhodobým priemerom 1901 – 2000). Najvyššie
ročné úhrny zrážok boli zaznamenané v oblasti Tatier, napríklad Skalnaté Pleso 1588 mm, Tatranská Javorina
1561 mm, pričom ešte vyššie mohli byť ročné úhrny zrážok v polohách nad 2000 m nad morom. Naopak
najnižšie hodnoty ročných úhrnov zrážok boli zaregistrované na severe Záhoria, ojedinele aj na strednom
Pohroní a predovšetkým na Východoslovenskej nížine, napríklad Skalica 439 mm, Hliník nad Hronom 406 mm
a Hraň (okres Trebišov) 377 mm. Bilancia atmosférických zrážok v jednotlivých mesiacoch roka 2018 bola v apríli
a v máji negatívna a potom nasledovalo ešte dlhšie obdobie s negatívnou bilanciou zrážok, ktoré trvalo od júla
do novembra, pričom bolo prerušené na západnom Slovensku výdatnými dažďami na začiatku septembra.
Záporná bola bilancia zrážok aj v januári, ale nie tak výrazne ako vo vyššie uvádzaných mesiacoch. Vzniknutý
deficit zrážok korigovali zrážky, ktoré sa vyskytli predovšetkým v júni, ale aj v marci a v decembri a potom
spomínané zrážky v daždivej časti septembra. V porovnaní s hodnotami z obdobia 1961 – 1990 nadbytok
ročného úhrnu atmosférických zrážok sme pozorovali len na krajnom juhozápade Slovenska, kde percento
normálu ročného úhrnu zrážok k spomínanému 30 ročnému obdobiu dosiahlo miestami aj viac ako 120 %.
Obrázok 9 Vývoj ročných úhrnov zrážok (1951

– 2018)

Zdroj: SHMÚ
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Obrázok 10 Ročný úhrn atmosférických zrážok na Slovensku (2018)

Zdroj: SHMÚ

Obrázok 11 Úhrny atmosférických zrážok na Slovensku v % normálu 1961 – 2018 (2018)

Zdroj: SHMÚ

Priemerná ročná teplota vzduchu (1951 – 2018)
Rok 2018 skončil na väčšine územia Slovenska ako mimoriadne až extrémne teplý, pričom najmä na juhu
západného a východného Slovenska to bol vôbec najteplejší rok v histórii meteorologických meraní a pozorovaní
(v Hurbanove bol rok 2018 najteplejší od roku 1871). V roku 2018 bola na doteraz najväčšom počte
meteorologických a klimatologických staníc v rámci Slovenska dosiahnutá priemerná ročná teplota vzduchu
12,0 °C a viac. V Žihárci bola priemerná ročná teplota v roku 2018 dokonca až 13,0 °C, pričom dosiahnutie tejto
hodnoty bolo zaznamenané vôbec po prvýkrát v histórii meteorologických meraní na území Slovenska. Na
staniciach, ktoré v roku 2018 zaznamenali prekonanie doteraz najteplejšieho roka, je nová rekordná hodnota o
0,1 až 0,4 °C vyššia v porovnaní s predchádzajúcim rekordným rokom (tento bol zaznamenaný prevažne v roku
2014, avšak niekde aj v roku 2013, alebo 2015).
V roku 2018 bol pozorovaný:
- najvyšší počet letných dní- v Žihárci (140 dní), v Podhájskej a v Dolných Plachtinciach (zhodne 139),
- najvyšší počet tropických dní- v Dolných Plachtinciach (60 dní), v Podhájskej (57) a v Žihárci (56),
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najvyšší počet dní s maximálnou teplotou vzduchu 35 °C a viac- v Topoľčanoch (6 dní), v Mužli (5)
a v Pezinku (Myslenice) (4),
najvyšší počet mrazových dní (tmin<0 °C)- na Lomnickom štíte (216 dní), na Chopku (191) a na
Skalnatom Plese (158),
najvyšší počet ľadových dní (tmax<0 °C)- na Lomnickom štíte (152 dní), na Chopku (141) a na Kojšovskej
Holi (90),
najvyšší počet arktických dní (tmax<-10 °C)- na Lomnickom štíte (103 dní), na Chopku (73) a na
Skalnatom Plese (47).

Obrázok 12 Priemerná ročná teplota

na Slovensku (2018)

Zdroj: SHMÚ

Od roku 1951 ročná teplota vzduchu v Hurbanove predstavuje v lineárnom trende do roku 2018 štatisticky
významne stúpajúcu tendenciu (nárast o 1.9 °C), pričom významne chladné roky boli 1954 – 1956, 1963, 1965,
1980, 1985, naopak významne teplé roky boli 2000, 2007 – 2008, 2012, 2014 – 2015 a 2018. Najväčší záporný
rozdiel odchýlky priemernej ročnej teploty vzduchu v Hurbanove bol zaznamenaný v roku 1956 (-1,6 °C oproti
hodnote normálu z obdobia 1961 – 1990) a najväčší kladný rozdiel v roku 2018 (+2,4 °C).
Od roku 1951 ročná teplota vzduchu v Liptovskom Hrádku predstavuje v lineárnom trende do roku 2018
štatisticky významne stúpajúcu tendenciu (nárast o 2.0 °C), pričom významne chladné roky boli 1955 – 1956,
1962, 1965, 1978, 1980, 1985, naopak významne teplé roky boli 2000, 2007 - 2008, 2013 – 2015 a 2018.
Najväčší záporný rozdiel odchýlky priemernej ročnej teploty vzduchu v Liptovskom Hrádku bol zaznamenaný v
roku 1956 (-1,4 °C oproti hodnote normálu z obdobia 1961 – 1990) a najväčší kladný rozdiel v roku 2014
(+2,9 °C).
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Obrázok 13 Odchýlky priemernej ročnej teploty vzduchu od normálu 1961 – 2018 na Slovensku (2018)

Zdroj: SHMÚ

Obrázok 14 Vývoj ročnej teploty vzduchu (1951-2018)

Zdroj: SHMÚ

Potenciálna evapotranspirácia (1951 – 2018)
V roku 2018 bol zaznamenaný v Hurbanove ročný úhrn potenciálnej evapotranspirácie 927 mm, čo predstavuje
(kladnú) odchýlku od hodnoty z normálového obdobia rokov 1961 – 1990 181 mm, v Oravskej Lesnej 607 mm,
čo prestavuje odchýlku 157 mm. Rastúci trend potenciálnej evapotranspirácie za obdobie rokov 1951 – 2018
bol pozorovaný v nížinných oblastiach Slovenska (Hurbanovo o 134 mm), a vo vyššie položených oblastiach
(Oravská Lesná o 83 mm). V Hurbanove medzi štatisticky významné roky s vysokou potenciálnou
evapotranspiráciou patria 1992, 2000, 2003, 2007, 2012, 2017 a 2018 (maximum), naopak medzi roky s
významne nízkymi hodnotami patria 1954, 1955 (minimum), 1956, 1960, 1965, 1972 a 1980. V porovnaní
s hodnotou normálu z obdobia rokov 1961 - 1990 najvyššiu kladnú odchýlku potenciálnej evapotranspirácie
zaznamenal SHMÚ v roku 2018 (pri hodnote 927 mm) 181 mm, najnižšiu (zápornú) v roku 1955 (pri hodnote
644 mm) -102 mm. V Oravskej Lesnej medzi štatisticky významné roky s vysokou potenciálnou
evapotranspiráciou patria 1983, 2007, 2011 – 2012, 2015 - 2016 a 2018 (maximum), naopak medzi roky s
významne nízkymi hodnotami patria 1956, 1965 (minimum), 1970, 1974, 1978, 1987 a 1991. V porovnaní
s hodnotou normálu z obdobia rokov 1961 – 1990 najvyššiu kladnú odchýlku potenciálnej evapotranspirácie
zaznamenal SHMÚ v roku 2018 (pri hodnote 607 mm) 157 mm, najnižšiu (zápornú) v roku 1965 (pri hodnote
394 mm) -56 mm.
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Obrázok 15 Vývoj potenciálnej evapotranspirácie (1951 - 2018)

Zdroj: SHMÚ

Index sucha (rozdiel sumy potenciálnej evepotranspirácie a sumu atmosférických zrážok)
V roku 2018 v Hurbanove pri hodnote indexu sucha 1.6 bola odchýlka (kladná) oproti hodnote za normálové
obdobie 1961 – 1990 0,12, v Liptovskom Hrádku pri hodnote indexu sucha 0.58 bola odchýlka oproti obdobiu
1961 – 1990 0,16. Ročná hodnota indexu sucha predstavuje v období rokov 1951 – 2018 v Hurbanove stúpajúci
trend (+0,23) na hranici štatistickej významnosti (p=0,2). Medzi roky so štatisticky významne vysokými
hodnotami indexu sucha (E0/P) patria 1967, 1982, 1990, 2000, 2003 a 2011 – 2012, naopak medzi roky so
štatisticky významne nízkymi hodnotami indexu sucha (E0/P) patria 1957, 1965 – 1966, 1980, 2010, 2014 a
2016. V porovnaní s hodnotou za normálové obdobie rokov 1961 – 1990 najvyššiu kladnú odchýlku zaznamenal
SHMÚ v roku 2003 (pri indexe sucha 2,65) 1,17, najnižšiu (zápornú) v roku 2010 (pri indexe sucha 0,7) -0,77.
Ročná hodnota indexu sucha predstavuje v období 1951 - 2018 v Oravskej Lesnej štatisticky nevýznamný trend.
Medzi roky so štatisticky významne vysokými hodnotami indexu sucha (E0/P) patria 1954, 1959, 1963, 1982 –
1983, 2003, 2011 a 2018, naopak medzi roky so štatisticky významne nízkymi hodnotami indexu sucha (E0/P)
patria 1958, 1965, 1970, 1974, 2001, 2005 a 2010. V porovnaní s hodnotou za normálové obdobie rokov 1961
– 1990 najvyššiu kladnú odchýlku zaznamenal SHMÚ v roku 2011 (pri indexe sucha 0,62 (0,20), najnižšiu
(zápornú) v roku 1974 (pri indexe sucha 0,28) -0,14.
Obrázok 16 Vývoj indexu sucha (1951 - 2018)

Zdroj: SHMÚ

Ročná teplota pôdy v hĺbke 10 cm (1951 – 2018)
Ročná teplota pôdy v Hurbanove bola v r. 2018 13,5 °C, čo predstavuje (kladnú) odchýlku od hodnoty za
normálové obdobie rokov 1961 – 1990 a to 2,4 °C, v Liptovskom Hrádku 9,6 °C s odchýlkou 2,0 °C.
Ročná hodnota teploty pôdy v hĺbke 10 cm predstavuje v Hurbanove štatisticky významný nárast za obdobie
1951 – 2018 a to 1,8 °C. Medzi roky so štatisticky významne vysokými teplotami pôdy v hĺbke 10 cm patria v
Hurbanove 2007 – 2009, 2014 – 2016 a 2018, naopak medzi roky s významne nízkymi hodnotami teploty pôdy
patria 1954 – 1956, 1962, 1965, 1978 a 1980.
Najvyššiu ročnú odchýlku teploty pôdy v hĺbke 10 cm zaznamenal SHMÚ v Hurbanove v roku 2014 (+2,5 °C),
najnižšiu ročnú odchýlku teploty pôdy v hĺbke 10 cm sme zaznamenali v roku 1956 (-1,7 °C).
Ročná hodnota teploty pôdy v hĺbke 10 cm predstavuje v Liptovskom Hrádku štatisticky významný nárast za
obdobie 1960 – 2018 a to 1,9 °C. Medzi roky so štatisticky významne vysokými teplotami pôdy v hĺbke 10 cm
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patria v Liptovskom Hrádku patria 2000, 2008, 2014 – 2016 a 2018, naopak medzi roky s významne nízkymi
hodnotami teploty pôdy patria 1962 – 1965, 1970 a 1980.
Najvyššiu ročnú odchýlku teploty pôdy v hĺbke 10 cm zaznamenal SHMÚ v Liptovskom Hrádku v roku 2014
(+2,4 °C), najnižšiu ročnú odchýlku teploty pôdy v hĺbke 10 cm zaznamenal v roku 1962 (-1,1 °C).
Obrázok 17 Vývoj ročnej teploty pôdy v hĺbke 10 cm (1951 - 2018)

Zdroj: SHMÚ

Vlny tepla (počet tropických dní) (1951 – 2018)
V roku 2018 bolo v Hurbanove zaznamenaných 51 tropických dní, čo predstavuje (kladnú) odchýlku od hodnoty
za normálové obdobie rokov 1961 – 1990 a to 31 dní, v Liptovskom Hrádku to bolo 13 dní, čo predstavuje
odchýlku 12 dní.
Od roku 1951 počty tropických dní pre Hurbanovo predstavujú v lineárnom trende do roku 2018 štatisticky
významne stúpajúcu tendenciu (nárast o 23 dní), pričom významne nízke počty tropických dní boli 1953, 1955,
1960, 1965, 1975, 1977 – 1978, 1980 a 1984, naopak významne vysoké počty tropických dní boli v Hurbanove
v rokoch 1983, 2003 (maximum), 2007, 2012, 2015, 2017 - 2018. Najvyšší počet tropických dní zaznamenal
SHMÚ v Hurbanove v roku 2003 a to 61 dní, najnižší v r. 1980 a to 4 dni.
Od roku 1951 počty tropických dní pre Liptovskom Hrádku predstavujú v lineárnom trende do roku 2018
štatisticky významne stúpajúcu tendenciu (nárast o 11 dní), pričom významne nízke počty tropických dní boli
1953, 1955 – 1956, 1960, 1966, 1970, 1973, 1975, 1977 – 1980, 1982, 1985 – 1986, naopak významne vysoké
počty tropických dní boli v rokoch 1992, 1994, 2006, 2012 – 2013 a 2015. Najvyšší počet tropických dní v
Liptovskom Hrádku bol zaznamenaný v roku 2015 a to 28 dní, najnižší naposledy v roku 2008 a to 0 dní.
Obrázok 18 Počet tropických dní v Hurbanovo 1951 – 2018

Zdroj: SHMÚ

Vykurovacie obdobie (1951 – 2018)
V roku 2018 bol počet vykurovacích dní v Hurbanove 183, čo v porovnaní s priemerom za normálové obdobie
rokov 1961 – 1990 predstavuje (zápornú) odchýlku -28 dní a v Liptovskom Hrádku 210 dní, čo predstavuje
odchýlku - 53 dní.
V období rokov 1951-2018 SHMÚ pozoruje štatisticky významný pokles v počte vykurovacích dní v nížinných
oblastiach napr. v Hurbanove pokles o 22 dní, pričom významne nízke počty vykurovacích dní boli v rokoch
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1961, 1993, 2000, 2006, 2009, 2014 a 2018, naopak významne vysoké počty vykurovacích dní boli v rokoch
1954 – 1955, 1957, 1972, 1980 a 1996.
Najvyšší počet vykurovacích dní v Hurbanove bol zaznamenaný v roku 1955 a to 237 dní (o 26 dní viac ako je
priemer z normálového obdobia rokov 1961 – 1990), najnižší v roku 2009 a to 174 dní (o 37 dní menej ako je
priemer z normálového obdobia rokov 1961 – 1990).
V období rokov 1951 – 2018 je pozorovaný štatisticky významný pokles v počte vykurovacích dní vo vyšších
horských polohách napr. v Liptovskom Hrádku pokles o 24 dní, pričom významne nízke počty vykurovacích dní
boli v rokoch 1966, 1999, 2002, 2011 – 2012, 2015 a 2018, naopak významne vysoké počty vykurovacích dní
boli v rokoch 1962, 1965, 1970, 1972, 1980, 1984 a 1989.
Najvyšší počet vykurovacích dní zaznamenal SHMÚ v Liptovskom Hrádku v roku 1980 a to 289 dní (o 26 dní viac
ako je priemer z normálového obdobia rokov 1961 - 1990), najmenší v roku 2018 a to 210 dní (o 53 dní menej
ako je priemer z obdobia rokov 1961 – 1990).
Obrázok 19 Počet vykurovacích dní (1951 – 2018)

Zdroj: SHMÚ

Hydrologické prvky
Priemerná vodnosť
Zrážkovým pomerom v kalendárnom roku 2018 (zrážkovo hodnotený ako suchý), odpovedali aj odtoky z územia
Slovenska, ktoré boli vo všetkých čiastkových povodiach Slovenska nižšie ako dlhodobé hodnoty (referenčné
obdobie 1961 – 2000). V povodiach na severovýchode Slovenska boli relatívne hodnoty odtoku
vyššie – nad 90 % dlhodobých hodnôt bolo vyhodnotených v povodiach Poprad (vrátane Dunajca) a Bodrog; 88
% dlhodobého odtoku bolo aj v povodí Hornádu. Najmenšie relatívne hodnoty odtoku boli zaznamenané
v povodiach na juhu a juhozápade Slovenska – odtok zo slovenskej časti povodia Moravy (57 %), povodia Dunaja
(58 %) a Ipľa (65 %). Priemerný odtok z územia SR predstavoval 77 % dlhodobej hodnoty.
Maximálne prietoky
V roku 2018, napriek tomu, že bol pomerne málo vodný a v povedomí ľudí sa zapísal viac vzhľadom na suché
obdobie v júni až auguste, vyskytli sa (najmä v severnej časti územia Slovenska) aj významné povodňové
situácie. V júli 2018, kedy vo viacerých zrážkomerných staniciach presiahol štvordňový úhrn 17.7. – 20.7.2018
hodnotu 100 mm (v stanici Tatranská Javorina dokonca 200 mm) sa vyskytli povodňové situácie v oblasti
horného Váhu (Belá a ostatné pravostranné prítoky Váhu prameniace v západných Tatrách), v hornej časti
povodia Oravy (toky prameniace v Roháčoch a pod Babou horou) a v povodí Popradu a Dunajca.
Najvýznamnejšie kulminácie boli zaznamenané v nočných hodinách 18.7. vo vodomerných staniciach Ždiar-Lysá
Poľana na Bielej Vode (20 - 50-ročný prietok), Ždiar – Podspády na Javorinke (50-100-ročný prietok) a Podbanské
na Belej (10-ročný prietok). Významné kulminačné prietoky sa ďalej vyskytli v skorých ranných hodinách 19.7.
v staniciach Červený Kláštor – Kúpele na Lipníku (10-ročný prietok), v Batizovciach na Velickom potoku (10 - 20ročný prietok) a v Starej Lesnej na Studenom potoku (20 - 50-ročný prietok; vodomerná stanica bola povodňou
zničená). V stanici Ždiar - Podspády bola na Javorinke zaznamenaná kulminácia druhou najväčšou za obdobie
pozorovania od r. 1961.
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Obrázok 20 Maximálne kulminačné prietoky od začiatku pozorovania v stanici

Ždiar – Podspády s vyznačenou

dobou opakovania 50 a 100 rokov

Zdroj: SHMÚ

V ostatných oblastiach Slovenska maximálne prietoky v roku 2018 zväčša nepresiahli hodnotu 1-ročného
prietoku, s výnimkou hlavného toku Dunaja, kde bol dosiahnutý 2-ročný prietok, podobne ako vo viacerých
vodomerných staniciach v povodí Bodrogu.
Minimálne prietoky
Dlhotrvajúce mimoriadne teplé obdobie ovplyvnené občasnou búrkovou činnosťou spôsobilo, že v období od
júna do augusta 2018 boli zaznamenané hodnoty malej až mimoriadne malej vodnosti. Vo viac ako polovici
vodomerných staníc štátnej hydrologickej siete sa v roku 2018 vyskytli minimálne priemerné denné prietoky
menšie alebo rovné hodnote 355-denného prietoku, čo je hodnota malej vodnosti. V približne štvrtine staníc
(26 %) bol minimálny prietok menší alebo rovný 364-dennému prietoku, čo predstavuje výrazne malú vodnosť
(sucho). Výskyt takýchto extrémnych hodnôt bol zaznamenaný najmä v západnej časti Slovenska a v povodí
Bodvy a horného Bodrogu. Počet dní s malou vodnosťou sa v jednotlivých staniciach pohyboval v širokom
rozmedzí od 1 dňa až po celé obdobie troch mesiacov (napr. vo vodomerných staniciach Láb - Močiarka, Trnávka
- Buková, Bebrava - Nadlice, Jasenica - Hronská Breznica). Na niektorých menších tokoch došlo aj k dočasnému
vyschnutiu toku v období malej vodnosti (napr. Teplica – Vrbovce, Sološnický potok – Sološnica, Suchý potok –
Zohor, Kocanský potok – Pstruša).
Obrázok 21 Rozdiely dlhodobých priemerných prietokov v období 2001 až 2015 voči refe-renčnému obdobiu 1961

až 2000
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Pri hodnotení dlhodobých ročných hodnôt prietokov na základe analýz rozdielov dlhodobých prietokov pre
obdobia 2001 – 2015 voči referenčnému obdobiu 1961 – 2000 sa na väčšine územia prejavuje mierny pokles
prietokov s výnimkou severnej oblasti – napr. v povodí Poprad a Dunajec a v hornej časti povodia Hornádu, kde
je v niektorých vodomerných staniciach zaznamenaný nárast prietokov.

1.1.3. Horninové prostredie a geológia
Z hľadiska procesov, ktoré súvisia s horninovým prostredím a NUS SR je relevantná napr. ťažba nerastných
surovín. V dôsledku ťažby vznikali a vznikajú úložiská ťažobného odpadu, ktoré okrem samotnej ťažby tiež môžu
byť zdrojom emisií. Fugitívne emisie vznikajú nielen pri ťažbe, ale napr. aj pri preprave ropy a zemného plynu.
Okrem toho pod oblasť horninového prostredia, geológie patrí aj problematika environmentálnych záťaží
(znečistenie horninového prostredia, podzemnej vody, pôdy), pričom určitý vplyv na emisie môžu mať aj
environmentálne záťaže.
Celkove z hľadiska počtu výhradných ložísk v roku 2017 bolo 634 a ložísk nevyhradených nerastov 521, t. j. spolu
115526. Počet ťažených ložísk bol 340 (209 výhradných ložísk a 131 ložísk nevyhradených nerastov). Z hľadiska
rozdelenia podľa typu suroviny bolo ložísk energetických surovín 97 a rudných surovín 46 (z toho ťažených bolo
30 a 1) a ložísk nerudných surovín bolo 296 a stavebných surovín bolo 195 (z toho ťažených bolo 74 a 104).
Z hľadiska tvorby emisií sú zdrojom emisií ťažené ložiská. Tento priamy príspevok k tvorbe emisií je však
zanedbateľný oproti tvorbe emisií napr. z energetického využitia surovín.
Geologické zásoby výhradných ložísk v roku 2000 dosiahli 17 300 mil. ton s významnou prevahou nerudných
surovín (11 700 mil. ton). V roku 2018 dosiahli geologické zásoby na výhradných ložiskách 20 592 mil. ton s
podstatnou prevahou nerudných surovín (15 474 mil. ton). Celková ťažba v roku 2018 dosiahla 30,7 mil. ton.
Celková ťažba nerastných surovín na výhradných ložiskách v sledovanom období 2005 – 2018 zaznamenala do
roku 2008 nárast a po tomto roku pokles, ktorý pretrvával do roku 2013.
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Graf 32 Vývoj ťažby nerastných surovín na výhradných ložiskách

rok
Zdroj: ŠGÚDŠ, https://www.enviroportal.sk/indicator/detail?id=181

V súvislosti s predpokladaným ukončením podpory výroby elektriny z domáceho uhlia), čo sa týka ťažby uhlia
dochádza, podľa údajov Hlavného banského úradu (HBÚ), k postupnému poklesu od roku 2000. Vývoj ťažby
hnedého uhlia a lignitu v SR uvádza nižšie uvedený graf. V roku 2018 došlo k výraznejšiemu poklesu (1502 kt).
Do roku 2015 sa hnedé uhlie a lignit ťažili viacerými prevádzkovateľmi, pričom Hornonitrianske bane Prievidza,
a.s. mali viac ako 90 % podiel. Baňa Dolina, a.s. Veľký Krtíš ukončila banskú činnosť na ložisku k 30.6.2015. Baňa
Čáry na Záhorí prešla v r. 2016 pod Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. (podiel ťažby v bani Čáry bol cca 7 %).
Od roku 2016 sa hnedé uhlie a lignit ťaží iba pod hlavičkou jediného prevádzkovateľa a tým sú Hornonitrianske
bane Prievidza, a.s. V roku 2016 sa ťažilo na 4 úsekoch – Handlová, Nováky, Cígeľ, Čáry. Od r. 2018 sa ťaží iba na
3 úsekoch, nakoľko na úseku Cígeľ sa na konci r. 2017 ukončila ťažba. 100 % ťažby tvorí prachové uhlie určené
pre energetické účely. Najvýznamnejším odberateľom sú Slovenské elektrárne, Elektráreň Nováky. V r. 2018 do
Elektrárne Nováky dodali 1 507 193 ton. Mimo Elektrární Nováky expedovali 29 855 t energetického uhlia. V r.
2018 Hornonitrianske bane ukončili výrobu a predaj triedených druhov uhlia pre malospotrebiteľov a
domácnosti. V r. 2019 do Elektrárne Nováky dodali 1 412 570 ton energetického uhlia. Mimo Elektrární Nováky
expedovali 677 t. Zásoby uhlia na ložiskách Hornonitrianských baní sú ešte do r. 2033 až 2036.
Graf 33 Vývoj ťažby hnedého uhlia a lignitu v SR

vyťažené množstvo (kt)

5000
4000

3947,65

3000

2196,45 2159,98

2093,8

2000

2275,33 2078,96
1939,33 1956,51 1860,71

1502

1000
0
2000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

rok
Zdroj: HBÚ, http://enviroportal.sk/indicator/detail?id=1481

Návrh NUS SR vo viacerých scenároch – WEM a WAM uvádza fugitívne emisie z ťažby ropy a zemného plynu
a z ich prepravy. Ťažba ropy a zemného plynu má v SR klesajúcu tendenciu. Kým v roku 2000 sa vyťažilo 56,89
kt ropy (vrátane gazolínu), tak v roku 2008 to bolo iba 20,8 kt a v roku 2015 to bolo 12,01 kt. Kým v roku 2000
sa vyťažilo 227,04 mil. m3 zemného plynu, tak v roku 2008 to bolo 111,82 mil. m3 a v roku 2015 to bolo 90,59
mil. m3 zemného plynu. Výnimkou bol iba rok 2007, kedy sa vyťažilo až 500,55 mil. m3 zemného plynu.
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Graf 34 Vývoj ťažby ropy a zemného plynu
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Z klasifikácie uvedenej v Informačnom systéme nakladania s ťažobným odpadom (viď tabuľku nižšie) a viažucej
sa k Programu prevencie a manažmentu rizík vyplývajúcich z uzavretých a opustených úložísk ťažobného
odpadu (2014 – 2020) vyplýva, že pre zdravie a životné prostredie predstavujú určité riziko najmä rizikové
úložiská (28), potenciálne rizikové úložiská (33) a zariadenie na nakladanie s odpadmi kategórie A27 (3). Celkove
ide teda o 64 lokalít. Čo sa týka tvorby emisií, tak nie sú k dispozícii informácie o jednotlivých úložiskách a ich
produkcii emisii. Predpokladá sa, že to v podstate platí aj vo vzťahu k tvorbe emisií a teda vo vzťahu
k znečisťovaniu ovzdušia, že tie „rizikovejšie“ sú aj z hľadiska tvorby emisií „aktívnejšie“. Z hľadiska druhu
úložiska sa predpokladá, že relatívne viac emisií vytvárajú odkaliská. V praxi sa vyskytlo viacero prípadov, že sa
verejnosť sťažovala na prašnosť šíriacu sa z odkaliska.
Tabuľka 6 Klasifikácia úložísk v IS nakladania s ťažobným odpadom

Členenie úložísk
uzavreté, opustené, klasifikované
prevádzkované

Klasifikácia / kategória

Počet

nerizikové úložisko

277

potenciálne rizikové úložisko

33

rizikové úložisko

28

zariadenie na nakladanie s odpadmi kategórie "A"

3

zariadenie na nakladanie s odpadmi kategórie "B"

100

uzavreté podľa zák. č. 514/2008 Z. z.

15

všetky úložiská spolu

456

Zdroj: www. enviroportal.sk

Pod oblasť horninového prostredia, geológie patrí aj problematika environmentálnych záťaží (znečistenie
horninového prostredia, podzemnej vody, pôdy). Environmentálne záťaže sa delia podľa toho aká činnosť ich
spôsobila (rôzne druhy priemyselnej výroby, poľnohospodárska výroba, zariadenia na nakladanie s odpadmi,
ťažba nerastných surovín, doprava, skladovanie a distribúcia tovarov (napr. čerpacie stanice PHM, skladovanie
palív), vojenské základne...). Niektoré environmentálne záťaže môžu mať negatívny vplyv na ovzdušie z hľadiska
tvorby emisií tuhých znečisťujúcich látok, ale napr. aj z hľadiska NOx, NH3, SO2, NMVOC, kovov ako aj z hľadiska
27

Zariadenie na nakladanie s odpadmi bolo zaradené do kategórie A, t. j. predpokladané krátkodobé alebo
dlhodobé následky zlyhania z dôvodu porušenia konštrukčnej celistvosti alebo nesprávneho prevádzkovania
zariadenia na nakladanie s odpadmi môžu viesť k:
a) nezanedbateľnému potenciálu straty na životoch,
b) k vážnemu ohrozeniu ľudského zdravia,
c) vážnemu ohrozeniu životného prostredia.
Zdroj: Informačný systém nakladania s ťažobným odpadom
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CO2. Z hľadiska celkových emisií je príspevok týchto emisií veľmi malý a ťažko merateľný. Môžeme ich považovať
za tzv. fugitívne emisie.
S horninovým prostredím nepriamo súvisí aj priemyselné (napr. energetické) využitie nerastných surovín,
ktorého výsledkom môže byť napr. produkcia emisií SO2. Podobne nepriamy vplyv sa môže prejaviť v rámci
procesov sanácie lokality, kedy k nim môže patriť napríklad spôsob likvidácie odpadov spaľovaním.
Na základe údajov z Informačného systému environmentálnych záťaží (IS EZ) je aktuálny stav (počet) lokalít
evidovaných v jednotlivých častiach registra environmentálnych záťaží v rámci IS EZ uvedený v nasledujúcej
tabuľke. Pravdepodobných environmentálnych záťaží zaevidovaných v registri environmentálnych záťaží – časti
A je 931, environmentálnych záťaží (potvrdených prieskumnými prácami) je 310 a sanovaných
a rekultivovaných lokalít je 808.
Tabuľka 7 Prehľad počtu lokalít evidovaných v IS EZ (12/2019)

Názov kraja
Bratislavský kraj
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Nitriansky kraj
Žilinský kraj

REZ – časť A
83
93
74
125
121

REZ – časť B
39
38
35
44
33

REZ – časť C
81
99
66
106
82

Banskobystrický kraj
Prešovský kraj

130
209

46
39

105
137

Košický kraj

96

36

132

Spolu SR

931

310

808

Zdroj: IS EZ
Vysvetlivky: REZ- časť A (pravdepodobné environmentálne záťaže); REZ- časť B (environmentálne záťaže), REZ- časť C (sanované a rekultivované lokality)
Pozn. Existujú aj lokality , ktoré sú evidované zároveň v dvoch častiach Registra environmentálnych záťaží, a to v REZ – časti A a REZ – časti C, prípadne
REZ – časti B a REZ – časti C. Takýto stav sa vyskytuje v prípade lokalít s environmentálnou záťažou, na ktorých sa už realizovali, resp. práve sa realizujú
sanačné alebo rekultivačné práce

Graf 35 Rozdelenie lokalít jednotlivých registrov IS EZ (12/2019) podľa skupiny činnosti

100%
90%

5%
8%

70%

12%
3%
9%

60%

10%

80%

50%

8%
5%
2%
13%

5%
3%
1%
2%

ostatné

31%

ťažba nerastných surovín

11%
25%

poľnohospodárska výroba
8%

40%
30%
20%

doprava
skladovanie a distribúcia tovarov

53%

50%
36%

priemyselná výroba
zariadenia na nakladanie s odpadom

10%
0%
Register A

Register B

Register C

Zdroj: IS EZ

51

Nízkouhlíková stratégia rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030
s výhľadom do roku 2050
Správa o hodnotení strategického dokumentu
Graf 36 Rozdelenie zariadení na nakladanie s odpadmi jednotlivých registrov IS EZ (12/2019) podľa druhu
činnosti
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Environmentálne záťaže môžu teoreticky prispievať k znečisťovaniu ovzdušia, ale zrejme iba v nepatrnej miere.
Z hľadiska problematiky environmentálnych záťaží predstavujú riziko pre životné prostredie lokality zaradené
REZ – časť A (pravdepodobné environmentálne záťaže) a REZ – časť B (environmentálne záťaže). To znamená,
že sú to tieto lokality, ktoré sú potenciálne alebo reálne rizikové. To v podstate platí aj vo vzťahu k tvorbe emisií.
Lokality z registra časti C (sanované a rekultivované lokality) by nemali predstavovať riziko pre životné
prostredie, nakoľko zvyškové koncentrácie znečisťujúcich látok nepredstavujú riziko pre zdravie a okolité
životné prostredie resp. realizované opatrenia zabraňujú šíreniu sa znečistenia vo vyšších koncentráciách do
okolia (napr. izolácia územia). Podobne vo vzťahu k znečisťovaniu ovzdušia je možné predpokladať menší
príspevok ako v prípade lokalít z registra A a B, nemožno ho však úplne vylúčiť, nakoľko napríklad aj v prípade
rekultivovaných skládok odpadu dochádza v telese skládky k tvorbe plynov, ktoré, ak nie sú využívané (v SR
v podstate nie), tak sú uvoľňované odvetrávacími šachtami do ovzdušia.
Čo sa týka tvorby emisií, tak nie sú k dispozícii informácie o jednotlivých environmentálnych záťažiach a ich
produkcii emisii. Vplyv na tvorbu emisii z environmentálnych záťaží má veľa faktorov – druh činnosti, ktorá
spôsobila danú environmentálnu záťaž, množstvo a druh znečisťujúcich látok, ich vlastnosti, hĺbka uloženia
(resp. prekrytia) týchto kontaminantov v horninovom prostredí a podzemnej vode, klimatické podmienky
a potom v akom stav je lokalita (či je sanovaná, rekultivovaná alebo nie). Vzhľadom k tomu, že v rámci IS EZ
prevládajú najmä zariadenia na nakladanie s odpadom (rôzne skládky odpadu, odkaliská...) tak sa dá
predpokladať, že práve oni majú pravdepodobne relatívne najväčší podiel na tvorbe emisií v rámci
environmentálnych záťaží, ďalej sú to environmentálne záťaže, ktoré vznikli v dôsledku činností súvisiacich
s rôznou priemyselnou výrobou, poľnohospodárstvom, skladovaním a distribúciou tovarov (napr. palív), ťažbou
nerastných surovín.

1.1.4. Vodný režim a vodné hospodárstvo
Prítok na územie SR predstavuje dlhodobo cca 2 514 m3/s a tvorí tak cca 86% povrchového fondu. Zvyšných
14% povrchového fondu predstavujú pramene na území SR.
Vplyvom klimatických podmienok odtok povrchovej vody na obyvateľa kolíše, napr. v roku 2003, ktorý bol
charakterizovaný ako mimoriadne suchý rok, odtok povrchovej vody poklesol viac ako o polovicu v porovnaní
s dlhodobým priemerom rokov 1931 – 1980. S odtokom povrchovej vody z územia SR súvisia aj reálne

52

Nízkouhlíková stratégia rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030
s výhľadom do roku 2050
Správa o hodnotení strategického dokumentu
požiadavky na vodu – odbery vody na obyvateľa, ktoré z dôvodu nárastu cien výrazne poklesli. Pokles odberov
pod 10 % poukazuje na neúmerné šetrenie vodou.
Tabuľka 8 Odtok a celkové odbery povrchovej vody z územia SR na obyvateľa

odtok z územia SR na
obyvateľa
(m3.103/rok/obyvateľ)
Celkové odbery na
obyvateľa
(m3/rok/obyvateľ)
% celkových odberov
z odtoku z územia SR

1993

2003

2005

2009

2010

2012

2014

2015

2016

2017

2018

1,37

1,29

2,21

2,00

4,22

1,41

2,12

1,78

2,03

2,04

1,62

297,6

196,4

170,8

115,8

111,0

125,0

103,2

105,9

102,2

106,3

105,18

21,7

15,2

7,7

5,8

2,6

8,9

4,88

5,95

5,03

5,2

6,5

Vodné zdroje na Slovensku z pohľadu hydrologickej bilancie sú zabezpečené, čo je spôsobené napríklad aj
dostatočnými zrážkami a nízkou evapotranspiráciou v horských oblastiach. Na druhej strane, evapotranspirácia
je významná v južných častiach Slovenska, kde je výpar pomerne vysoký a úhrny zrážok sú výrazne nižšie.
Extrémne situácie (suchá, prívalové povodne) zatiaľ výrazne neovplyvnili naše využiteľné vodné zdroje a krajina
si je schopná tieto zdroje počas priaznivých období dopĺňať.
Najväčšie požiadavky na vodu sú kladené v husto obývaných oblastiach, pričom na trvaloudržateľné
zabezpečenie aktuálnych potrieb sú často krát potrebné ďalšie podporné lokálne zdroje, prevody vody medzi
povodiami alebo jej zadržiavanie v rezervoároch.
Prírodné zdroje podzemných vôd na území Slovenska predstavujú v priemere 146,7 m3.s-1, z tohto množstva
tvoria dokumentované využiteľné množstvá podzemných vôd v SR 77 175 l.s-1, t. j. viac než 55,1 % z prírodných
zdrojov.
Vzhľadom na to, že množstvo odoberaných podzemných vôd v SR sa od roku 2000 znižuje, klesajúcu tendenciu
má i intenzita využívania podzemných vôd. Pokles v období rokov 2000 – 2018 predstavuje 4,9 % a od roku 2010
sa intenzita využívania podzemných vôd udržuje približne na úrovni 13,0 %. Z hľadiska dokumentovaných
využiteľných množstiev podzemných vôd v SR je možné konštatovať, že doterajšia aj predpokladaná potreba
vody je zabezpečená aj napriek tomu, že rozmiestnenie zdrojov kvalitnej vody je regionálne veľmi
nerovnomerné. Približne polovica pripadá na juhozápadné Slovensko, predovšetkým oblasť Žitného ostrova.
Naopak južné regióny stredného Slovenska a východné Slovensko trpia nedostatkom využiteľných zdrojov vody,
v budúcnosti môžu trpieť deficitom pitnej vody.
V roku 2018 bolo v SR 77 175,07 l.s-1 využiteľných množstiev podzemných vôd, čo v porovnaní s predošlým
rokom 2017 predstavuje minimálny nárast o 0,83 %. V dlhodobom hodnotení nárast využiteľných množstiev
oproti roku 1990 predstavuje 3,2 %. Pomer využiteľných množstiev podzemných vôd k odberným množstvám
dosiahol hodnotu 7,18.
Hodnotenie ekologického stavu útvarov povrchových vôd, ktoré je predmetom 2.cyklu plánov manažmentov
povodí (Vodný plán Slovenska- aktualizácia 2015), vychádzalo z referenčného obdobia 2009 – 2012 a vykonalo
sa v 1 510 prirodzených vodných útvaroch povrchových vôd. Najlepšia situácia z pohľadu ekologického stavu
bola zaznamenaná v čiastkových povodiach Poprad a Dunajec, Bodrog, Hornád, Slaná, Hron a Váh. Veľmi dobrý
a dobrý ekologický stav bol zaznamenaný v 52,6 % z celkového počtu vodných útvarov s dĺžkou 8 073,43 km.
V priemernom ekologickom stave sa nachádzalo 34,8 % vodných útvarov, čo predstavuje dĺžku 7 565,46 km. Zlý
a veľmi zlý stav bol stanovený v cca 9 % z počtu vodných útvarov s dĺžkou 2 159,41 km.
Hodnotenie chemického stavu útvarov povrchových vôd v období rokov 2009 – 2012 bolo vykonané v 1 510
vodných útvaroch. Dobrý chemický stav dosahovalo 1 473 (97,5 %) vodných útvarov Slovenska a 37 (2,5 %)
vodných útvarov nedosahovalo dobrý chemický stav.
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Celkovo 3,2 % dĺžky vodných útvarov SR nedosahuje dobrý chemický stav. Najnepriaznivejší stav je v čiastkovom
povodí Bodvy (18,2 %) a v čiastkovom povodí Slanej, kde 8,7 % dĺžky nedosahuje dobrý chemický stav. Najväčší
podiel vodných útvarov s dobrým chemickým stavom k celkovému počtu vodných útvarov v povodí je v povodí
Moravy, Dunaja a Popradu a Dunajca. V absolútnom vyjadrení je najviac vodných útvarov (počet aj dĺžky)
dosahujúcich dobrý chemický stav, ale aj nedosahujúcich dobrý chemický stav v čiastkovom povodí Váhu
a Bodrogu vzhľadom na ich väčšiu rozlohu..
Dobrý chemický stav bol indikovaný v 85,7 % útvarov podzemných vôd, t.j. 77,9 % z celkovej plochy útvarov. Zlý
stav bol indikovaný v 14,3 % útvarov podzemnej vody t.j. 22,1 % z celkovej plochy útvarov. Hodnotením
kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd je posúdenie dopadu dokumentovaných vplyvov na útvar
podzemnej vody ako celku. Základným ukazovateľom kvantitatívneho stavu útvarov podzemných vôd bol
stanovený ustálený režim hladiny podzemných vôd (resp. výdatnosti prameňov), medzi ďalšie patrili bilančné
hodnotenie množstiev podzemných vôd a zmeny režimu podzemných vôd na základe výsledkov programu
monitorovania. V rámci SR boli do zlého kvantitatívneho stavu zaradené 4 útvary podzemných vôd.
1.1.5 Využívanie pôdy, zmeny vo využívaní pôdy a lesné hospodárstvo
Celková výmera SR v roku 2018 predstavovala 4 903 407 ha, z čoho podiel poľnohospodárskej pôdy činil
48,5 %, lesných pozemkov 41,3 % a nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov 10,2 %.
Graf 37 Podiel rozlohy jednotlivých druhov pozemkov na celkovej rozlohe územia SR v roku 2018
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Dlhodobo dochádza k poklesu výmery poľnohospodárskej pôdy. Vývoj pôdneho fondu v Slovenskej republike
bol v roku 2018 poznačený ďalším ubúdaním poľnohospodárskej a ornej pôdy v prospech lesných,
nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov a nárastom lesných pozemkov
z poľnohospodárskej pôdy a z nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov.
Nárast bol zaznamenaný u výmery vodných plôch o 2,1 % (+1 915 ha) a lesných pozemkov o 1 % (+20 793 ha),
pričom najväčší percentuálny nárast oproti roku 2005 nastal u zastavaných plôch a nádvorí o 5,1 % (+11 632
ha). Výmera mokradí predstavuje 1,9% (94kha) z územia a považuje sa relatívne stabilnú nepodliehajúcu
konverzii využívania pôdy.

1.1.5.1 Pôda a poľnohospodárstvo
V roku 2018 podiel poľnohospodárskej pôdy činil 48,5 %, Dlhodobo dochádza k poklesu výmery
poľnohospodárskej pôdy. Celková výmera poľnohospodárskej pôdy v roku 2018 v SR predstavovala 2 379 101
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ha. Z rozboru zmien úhrnných hodnôt druhov pozemkov za rok 201828 porovnaním s rokom 2017 vyplýva, že
úbytok poľnohospodárskej pôdy v roku 2018 (-2 852 ha) je oproti roku 2017 (-3 375 ha) menší o 523 ha. Úbytok
ornej pôdy v roku 2018 (-931 ha) je oproti roku 2017 (-1 118 ha) menší o 187 ha.
Graf 38 Štruktúra poľnohospodárskej pôdy k 31.12.2018
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V dôsledku vykonaných zmien a prírastku obyvateľstva v roku 2018, pripadalo na 1 obyvateľa SR 0,4365 ha
poľnohospodárskej pôdy, z toho 0,2583 ha ornej pôdy. Vývoj podielu výmery poľnohospodárskej a ornej pôdy
na 1 obyvateľa v SR od roku 2014 poukazuje na klesajúci trend výmery na 1 obyvateľa.
Poľnohospodárstvo
Princípom ekologickej poľnohospodárskej výroby je hospodárenie šetrné voči životnému prostrediu. V roku
2018 bolo v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby v SR evidovaných spolu 802 subjektov
hospodáriacich na výmere približne 192 143,1 ha poľnohospodárskej pôdy, čo predstavovalo 9,85 % z celkovej
rozlohy poľnohospodárskej pôdy.
Ekologická poľnohospodárska výroba zaznamenáva od roku 1993 postupný nárast z 0,62 % z
poľnohospodárskeho pôdneho fondu (15 tis. ha) na 4,93 % (93,6 tis ha ) v roku 2005. Po roku 2005 pokračoval
trend nárastu podielu výmery poľnohospodárskej pôdy v ekologickej poľnohospodárskej výrobe.
Neustále zvyšovanie tohto podielu smeruje k splneniu jedného z cieľov Envirostratégie 2030 a to do roku 2030
zvýšiť podiel takto obhospodarovanej pôdy minimálne na 13,5 %.
Rastlinná výroba v SR je zameraná na obilniny, strukoviny, olejniny, okopaniny a krmoviny. Zmeny štruktúry
rastlinnej výroby sú odrazom dopytu na trhu. Prekážkou lepšieho využívania výrobného potenciálu odvetvia,
dôsledkom ktorého je aj zníženie poľnohospodárskej produkcie, je najmä zníženie spotreby potravín na jedného
obyvateľa SR, ako aj problémy s umiestnením poľnohospodárskych výrobkov na zahraničných trhoch v dôsledku
obmedzených možností podpory exportu.
V období rokov 2005 až 2018 zaznamenala produkcia väčšiny poľnohospodárskych plodín klesajúci trend. Pokles
bol zaznamenaný najmä u jednoročných o 41,2 %, ako aj u viacročných o 43,6 % krmovín, u cukrovej repy
o 24,3 %, u olejnín o 11,9 % a u strukovín o 0,6 %. Naopak za dané obdobie sa zvýšila produkcia zemiakov o 75,3
% a u obilnín o 12,6 %.
V roku 2018 bola vypracovaná úloha odbornej pomoci „Informačný systém o vybavenosti poľnohospodárstva
Slovenskej republiky strojovou technikou“, v rámci ktorej bola uskutočnená inventarizácia používaných strojov

28

http://www.skgeodesy.sk/files/slovensky/ugkk/kataster-nehnutelnosti/sumarne-udaje-katastra-podnomfonde/statisticka-rocenka-2018.pdf
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v poľnohospodárskej prvovýrobe na Slovensku. V rastlinnej výrobe bolo v roku 2017 za celý súbor podnikov
spolu používaných 88 905 strojov a zariadení.
Z inventarizácie vyplýva29, že poľnohospodárske podniky v rastlinnej aj živočíšnej výrobe disponujú najmä
starými strojmi, ktoré mali 12 rokov a viac. Podiel týchto strojov bol 50 % v rastlinnej aj živočíšnej výrobe.
Obnova strojov sa v porovnaní s výsledkami TSÚP Rovinka z predchádzajúcich rokov za posledné 4 roky mierne
oživila. Nové stroje (do 4 rokov) boli v roku 2017 v rastlinnej výrobe zastúpené 14 % a v živočíšnej výrobe 17 %.
Od roku 1993 počty hospodárskych zvierat zaznamenali pokles u väčšiny chovaných druhov. Medzi rokmi 2005
až 2018 pokračoval tento klesajúci trend s výnimkou oviec, ktorých počty sa mierne zvýšili. Stav hovädzieho
dobytka sa za dané obdobie znížil o 16,9 %, ošípaných o cca 43 % a hydiny o 0,2 %. Dôsledkom zníženia počtu
hospodárskych zvierat je zníženie zaťaženia životného prostredia, pokles emisií GHG a amoniaku, zníženie
kontaminácie vôd (možnej eutrofizácie). Na druhej strane však dochádza k negatívnym následkom na životnom
prostredí ako je vyšší výskyt erózie, lavíny, nedopasky, zánik niektorých druhov rastlín, zníženie kultúrneho rázu
krajiny.
Graf 39 Vývoj počtu hospodárskych zvierat
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V poľnohospodárstve došlo k výraznému poklesu spotrebovaných priemyselných hnojív. V období rokov 1990
až 2018 klesla spotreba dusíkatých hnojív o 17,3 %, spotreba fosforečných hnojív o 78,1 % a draselných hnojív
o 85,3 %.
Spotreba priemyselných hnojív v poľnohospodárskej produkcii v roku 2018 predstavovala 102,4 kg čistých živín
na hektár (kg č.ž./ha) poľnohospodárskej pôdy. Medzi rokmi 2005 až 2018 mala spotreba priemyselných hnojív
s menšími odchýlkami rastúci trend.
Od roku 2002 podiel poľnohospodárstva na tvorbe HDP klesal až do roku 2010, kedy dosiahol svoju najnižšiu
hodnotu (1,9 %). Medzi rokmi 2010 – 2015 došlo k jeho opätovnému nárastu a v roku 2015 podiel HDP
poľnohospodárstva na celkovom HDP krajiny predstavoval 2,5 %. Podiel poľnohospodárstva na tvorbe HDP v
Slovenskej republike od roku 2000 až do roku 2018 zaznamenal kolísavý trend, pričom za dané obdobie stúpol
o 0,6 %.

1.1.5.2. Lesy a lesné hospodárstvo
Výmera lesných pozemkov (LP), ako aj porastovej pôdy (v zmysle údajov z programov starostlivosti o lesy (PSL),
resp. z katastra nehnuteľností) sa dlhodobo mierne zvyšuje, na čom sa podieľa najmä zmena druhu pozemku.
29

https://www.mpsr.sk/zelena-sprava-2019/122---14968/
56

Nízkouhlíková stratégia rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030
s výhľadom do roku 2050
Správa o hodnotení strategického dokumentu
Od roku 1990 sa výmera lesných porastov zvýšila o 26 100 ha, t.j. 1,36 %. Výmera LP na Slovensku v roku 2018
dosiahla 2,020 mil. ha, z toho výmera porastovej pôdy, resp. lesných porastov 1,947 mil. ha vrátane plôch
dočasne bez lesných porastov pri ich obnove alebo po vykonaní náhodnej ťažby. Lesnatosť v roku 2018 dosiahla
41,2 % (percentuálny podiel výmery lesných pozemkov na celkovej výmere Slovenska (4,903 mil. ha vrátane
vodných plôch)).
Obrázok 22 Mapa lesnatosti SR

Zdroj: NLC

Obrázok 23 Vývoj výmery lesných pozemkov, lesných porastov (porastovej pôdy) a lesnatosti

Zdroj: Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2018, Zelená správa

V lesných ekosystémoch dochádza k postupnému zvyšovaniu zásob uhlíka, čo je dôsledok rozširovania
zalesnenej plochy a hlavne zvyšovania hektárových zásob drevnej hmoty. Zásoba uhlíka v lesoch v živej biomase
(nadzemnej a podzemnej) v nekromase (odumreté drevo, opad) a v lesnej pôde v roku 2018 dosiahla hmotnosť
504,9 mil. metrických ton (mt), čo predstavuje nárast oproti roku 1990 o 16,4 % a strednodobo od roku
2005 o 5,7 %.
Najväčšie množstvá uhlíka sa viažu v pôde (53,6 %) a v nadzemnej stromovej biomase (32,2 %), ktorej zásoba sa
v porovnaní s rokom 1990 zvýšila o 50,6 mil. ton (45,2 %).
Od začiatku storočia sa postupne transformuje časť poľnohospodárskej pôdy na lesnú. Zvýšenie množstva
viazaného uhlíka v lesoch SR je dôsledkom rozširovania zalesnenej plochy a zvýšenia hektárových zásob drevnej
hmoty.
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Graf 40 Vývoj zásoby uhlíka v lesných ekosystémoch
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Pozn.: Zásoba uhlíka spolu zahŕňa okrem živej a odumretej biomasy aj pôdny uhlík, ktorý predstavuje zásobu okolo 271 megaton (mil. t).

Graf 41 Podiel zásob uhlíka v lesných ekosystémoch podľa zdroja k roku 2018
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Významnou zložkou lesných ekosystémov je aj odumreté drevo, ktoré by sa malo v lesoch ponechávať
v potrebnom rozsahu pre podporu biodiverzity. V lesných porastoch sa nachádza 87,0 ± 5,7 mil. m3 odumretého
dreva30 (stojace sucháre, pne, ležiace hrubé a tenké drevo), čo je priemerne 45,2 ± 2,8 m3 na ha. Hoci je
priemerná hektárová zásoba uhlíka v mŕtvom dreve je na Slovensku najvyššia v Európe, veľkú časť z tohto
množstva však tvorí tenčina, ktorá neplní habitatotvornú funkciu do tej miery ako hrubina, t. j. netlmí teplotné
a vlhkostné extrémy na porovnateľnej úrovni.
Ťažba dreva
Ťažba dreva v roku 201831 bola 9,86 mil. m3. V porovnaní s rokom 2017 sa ťažba dreva zvýšila o 5 %. Skutočná
ťažba dreva bola oproti plánovanej ťažbe, stanovenej na základe súčasných ťažbových možností
a naliehavosti obnovy lesných porastov, nižšia o 21,2 tis. m3. Vyťažilo sa 60,8 % ihličnatého a 39,2 % listnatého
dreva. Z celkovej ťažby dreva organizácie štátnych lesov vyťažili 51,8 % a subjekty neštátnych lesov zvyšných
48,2 %. Z uvedeného objemu ťažby dreva sa 5,72 mil. m3 (58,0 %) vyťažilo pri odstraňovaní následkov pôsobenia
škodlivých činiteľov v lesoch, z toho 87,1 % ihličnatého dreva. Ďalších približne 502 tis. m3 poškodeného dreva
sa v roku 2018 nestihlo spracovať. Realizovaná ťažba dreva bola nižšia ako objem dreva, ktorý každoročne
v lesoch prirastie. Využívanie lesov na Slovensku, resp. podiel ťažby dreva na prírastku je tak hodnotené stále
ako udržateľné, keďže je ťažba dreva nižšia ako jeho ročný celkový bežný prírastok. Od roku 1993 (41,8 %) však
30
31

výsledky druhého cyklu Národnej inventarizácie a monitoringu lesov SR 2015 – 2016 (NIML 2)
Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2018; Zelená správa
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tento podiel značne narástol, pričom od roku 2004 neklesol pod hodnotu 60 %, v roku 2018 dosiahol hodnotu
82,2 %. Nárast súvisí hlavne s realizáciou nadmerných náhodných ťažieb spôsobených kalamitami.
Hlavným faktorom zvýšených ťažbových možností a následne aj ťažby dreva je súčasná veková štruktúra lesov s
normálnym až nadnormálnym plošným zastúpením 8. a vyšších vekových stupňov (81-ročných a viac), tzn.
väčšinou rubne zrelé lesy. Plánovaná aj skutočná ťažba dreva sa na Slovensku zvyšujú, predovšetkým z dôvodu
zvyšovania podielu porastov vyššieho (rubného) veku. Za obdobie posledných 20 rokov, v porovnaní s rokom
1996, sa plánovaná ťažba dreva zvýšila o 97 %. Nevyrovnaná veková štruktúra v lesoch Slovenska spôsobuje
cyklické zmeny aj vo vývoji ťažbových možností.
Vytvorenie rovnovekých a nezriedka rovnorodých porastov v systéme lesa vekových tried na veľkých plochách
viedlo k zvýšeniu rizika a skutočného poškodenia lesných porastov pôsobením abiotických škodlivých činiteľov,
najmä vetra a následne podkôrneho hmyzu, čo súvisí s dlhodobým nárastom jeho potravnej bázy, najmä
v prípade smreka, ale perspektívne aj ďalších drevín často vytvárajúcich, na rozdiel od pralesov, rovnoveké
monokultúry (napr. buk).
Pri prevažujúcom obhospodarovaní lesov v systéme vekových tried došlo k vzniku lesných komplexov, ktoré sú
oveľa zraniteľnejšie voči pôsobeniu škodlivých činiteľov ako lesy s diferencovanou druhovou, hrúbkovou
a výškovou štruktúrou.
Význam má však aj životnosť výrobkov z dreva. Výrobky z najcennejších sortimentov viažu uhlík mnoho desiatok
rokov, pričom v prípade využívania biomasy na energetické účely sa uhlík z dreva dostáva do atmosféry krátko
po ťažbe. Zásoba uhlíka v lesných ekosystémoch, nadzemnej a podzemnej biomase sa zvyšuje, čo súvisí
s doterajším zvyšovaním zásob dreva v lesných porastoch.
V roku 2018 pokračoval rast dopytu po výrobkoch z dreva na medzinárodných trhoch. Uvedený trend sa
prejavil aj v raste objemu tuzemského spracovania dreva, zvýšením dovozu surového dreva a len miernym
nárastom jeho exportu v porovnaní s rokom 2017. Celkový objem domáceho spracovania dreva (po
odpočítaní exportu od dodávok surového dreva a pripočítaní objemu dovozu) vzrástol v porovnaní s rokom
2017 z 8,272 mil. m3 na 8,899 mil. m3, t. j. o 7,6 %.
Výsledná bilancia hmotnosti „záchytov“ a „emisií“ CO2 (v Gg CO2 eq.) v základných kategóriách
výrobkov z dreva
Obrázok 24

Zdroj: Projekt APVV-14-0869 Výskum využívania dreva ako obnoviteľnej suroviny v prechode na zelenú ekonomiku.
Vysvetlivka: tzv. „záchyty“ predstavujú CO2 uložené vo výrobkoch z dreva, ktoré sa do atmosféry uvoľňujú s oneskorením a v bilancii majú záporné
hodnoty; „emisie“ predstavujú objemy uvoľneného CO2 do atmosféry zo spotrebovaných výrobkov z dreva, v bilancii kladné hodnoty.

59

Nízkouhlíková stratégia rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030
s výhľadom do roku 2050
Správa o hodnotení strategického dokumentu
Kategórie lesov v chránených územiach
Podľa prevládajúceho využívania sa lesy na Slovensku členia na tri základné kategórie: hospodárske (HL),
ochranné a osobitného určenia. HL sú najviac zastúpenou kategóriou s výmerou lesných porastov 1 404,4 tis.
ha, čo je 72,1 %. Zastúpenie HL je vyššie v neštátnych lesoch (75,5 %); v štátnych lesoch je ich podiel 68,9 %.
V ochranných lesoch (OL) sú prvoradými ekologickými službami ochrana pôdy, vody a infraštruktúry. Ich výmera
sa postupne mierne zvyšuje, čo je spôsobené najmä spresňovaním identifikácie príslušných stanovíšť. V roku
2018 dosiahla výmera OL 336,5 tis. ha, t. j. 17,3 %. V lesoch spravovaných štátnymi organizáciami je zastúpenie
OL 17 % , v neštátnych lesoch 17,6 %.
Sociálne a kultúrne služby sú prvoradé v lesoch, ktoré boli z dôvodu špecifických celospoločenských alebo
skupinových požiadaviek vyhlásené za lesy osobitného určenia (LOU). Uplatňuje sa v nich osobitný (funkčne
diferencovaný) režim hospodárenia so zámerným posilňovaním jednej alebo viacerých vybraných služieb:
vodoochrannej, rekreačnej, prírodno-ochrannej, kúpeľno-liečebnej, výchovno-výskumnej, poľovnej a pod.,
pokiaľ sa tieto požiadavky nedajú zabezpečiť bežným hospodárením. V súčasnosti sa LOU nachádzajú na
výmere 206,8 tis. ha, čo predstavuje 10,6 %. Zastúpenie LOU v štátnych lesoch je 14 %, kým v neštátnych lesoch
je nižšie (7 %).
Obhospodarovanie v lesoch je regulované obmedzeniami stanovenými v zákone o ochrane prírody a krajiny
a stupňami ochrany (viď kap. III. 2.1. Sústava chránených území). So zvyšovaním stupňa ochrany sa rozsah
obmedzení rozširuje. Obhospodarovanie lesa je celkom vylúčené až v 5. (najprísnejšom) stupni ochrany- výmera
lesných pozemkov v 5. stupni ochrany je 68,6 ha (z toho 61,7 ha je v PR alebo NPR), v nižších stupňoch sú
obmedzené najmä používanie chemickej ochrany proti škodcom, výstavba ciest a holorubný hospodársky
spôsob.
Obrázok 25 Stupne ochrany na lesných pozemkoch

Zdroj: Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2019, Zelená správa
Vysvetlivky: SO- stupeň ochrany, 1- 5 číslo stupňa ochrany

V roku 2018 bolo vo vlastníctve štátu 784 684 ha porastovej pôdy, čo predstavuje 40,3 % z celkovej výmery
porastovej pôdy. Štátne organizácie v tomto období obhospodarovali 1 005 208 ha porastovej pôdy, čo je 51,6
% z jej celkovej výmery. Ostatnú výmeru porastovej pôdy obhospodarovali neštátne subjekty LH SR – súkromné,
spoločenstvá cirkevné, obecné a poľnohospodárskych družstiev.
V období posledných 20 rokov sú lesy na Slovensku do značnej miery aj vplyvom zmeny klímy vystavené veľkej
frekvencii a intenzite pôsobenia škodlivých činiteľov. V dôsledku škodlivého pôsobenia abiotických činiteľov
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(vetra, snehu, námrazy, sucha a ostatných) bolo v roku 2018 poškodených lesných drevín v objeme 1,45 mil. m3
dreva.
Biotickými škodlivými činiteľmi boli v roku 2018 poškodené lesné porasty v objeme celkovo 4,0 mil. m3 dreva. Z
toho má naďalej na náhodných ťažbách najväčší podiel podkôrny a drevokazný hmyz, ktorý ohrozuje lesné
ekosystémy so zastúpením smreka.
Antropogénnymi škodlivými činiteľmi bolo poškodených 29 000 m3 drevnej hmoty, z čoho najväčší podiel
pripadal na imisie (až 65 %). Imisné poškodenie lesov od roku 2002 klesá, čo súvisí aj s poklesom vývoja emisií
základných znečisťujúcich látok (hlavne SO2 a NOX).
V roku 2017 sa zdravotný stav listnatých aj ihličnatých drevín zlepšil. Po zlepšení stavu v roku 2017 došlo v roku
2018 opäť k značnému zvýšeniu defoliácie ihličnatých aj listnatých drevín. Podiel ihličnatých drevín v stupňoch
defoliácie 2 až 4 (stredne až silne defoliované a mŕtve) bol na úrovni 49,7 %, čo predstavuje zhoršenie oproti
roku 2017 o 8,1 %. Podiel listnatých drevín v uvedených stupňoch bol 38,2 % a v porovnaní s rokom 2017
to znamená zhoršenie o 12,2 %.
Prírode blízke lesy, pralesy a pralesovité zvyšky
Prales je prírodným lesom, v ktorom sa nenachádzajú znaky po bývalej ľudskej činnosti, resp. tieto sú už ťažko
identifikovateľné a takmer nepozorované. V týchto lesoch možno pozorovať klimaxové drevinové zloženie
charakteristické pre prevládajúce stanovištné podmienky, prirodzenú vekovú, hrúbkovú, vertikálnu,
horizontálnu a priestorovú štruktúru, jedince s vekom blížiacim sa ich fyzickému veku, stromovú nekromasu v
rôznych štádiách rozkladu.
Rozloha pralesov a pralesových zvyškov tak dnes tvorí len ca 0,5 % rozlohy lesov SR, čo je z hľadiska regulačných
a kultúrnych ekosystémových funkcií lesov málo. Okrem toho však existujú aj prirodzené lesy (so zjednodušenou
štruktúrou v dôsledku extenzívneho hospodárenia), ktoré majú potenciál, v prípade ponechania na trajektórii
bezzásahovosti nadobudnúť charakter hodnotných sekundárnych pralesov.
Na Slovensku je v súčasnosti zmapovaných viac ako 100 pralesových lokalít na výmere cez 10 000 ha, čo
predstavuje 0,5% z výmery lesov. Nachádzajú sa na celom území, od nížin cez pahorkatiny až po vysoké pohoria.
Reprezentujú pestrú paletu drevín ako aj prírodných podmienok. V rokoch 2009 - 2015 prebehla historicky prvá
komplexná priestorová inventarizácia (mapovanie) pralesov a ich zvyškov na Slovensku. Mapovanie prebehlo v
dvoch etapách v rámci realizácie projektov „Ochrana pralesov Slovenska“ a „Poznávame a chránime pralesy
Slovenska“.
Celkovo bolo identifikovaných:
123 lokalít pralesov (lokality s výmerou nad 20 ha) s celkovou výmerou 8 537 ha,
138 lokalít pralesových zvyškov (lokality s výmerou 5-20 ha) s celkovou výmerou 1 643 ha.
Spolu sa na Slovensku k 1.1.2016 zachovalo 10 180 ha pralesov a ich zvyškov, čo predstavuje len 0,46% z výmery
lesov SR (2,211 mil. ha32).
Pre úplnosť údajov je potrebné uviesť, že z dôvodu zachovania ucelenosti boli do jednotlivých lokalít pralesov a
zvyškov začlenené v minimálnej miere aj plochy nespĺňajúce kritéria pralesa. Celkovo bolo nad rámec
zachovaných pralesov a zvyškov do plochy jednotlivých lokalít začlenených ďalších 402 ha, z čoho tvoria nelesné
prírodné biotopy 140 ha, málo ovplyvnené lesy 208 ha, významne ovplyvnené lesy 53 ha, umelé prvky (napr.
cesty, prieseky) 1 ha.
Bohužiaľ, výsledky mapovania ukázali, že pralesov a ich zvyškov je na Slovensku podstatne menej ako sa
pôvodne predpokladalo. Ešte v roku 1989 prof. Štefan Korpeľ (nestor výskumu pralesov na Slovensku)
odhadoval výmeru pralesov na Slovensku v rozsahu 18 000 – 20 000 ha. Národný lesnícky program spracovaný
v roku 2007 uvádza, že na Slovensku je 24 000 ha pralesov.
Dreviny rastúce mimo les
Na Slovensku sa vyskytuje časť poľnohospodárskych a ostatných pozemkov porastených lesnými drevinami
(tzv. biele plochy). Na porasty lesných drevín na nelesných pozemkoch sa vzťahujú ustanovenia § 47
32

Národná inventarizácia lesov 2016
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zákona o ochrane prírody a krajiny a v prípade, že sa nachádzajú na poľnohospodárskej pôde, aj príslušné
ustanovenia zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č.
245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Výmera „bielych plôch“ dosahuje 288 ± 39 tis. ha33, čo predstavuje takmer 15 % podiel
výmery lesov na lesných pozemkoch. Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2017 uvádza,
že po pripočítaní výmery „bielych plôch“ k výmere lesných porastov (1 946,3 tis. ha) a po odpočítaní výmery
kosodreviny (20,4 tis. ha)34, je skutočná výmera lesov na Slovensku 2 211 ± 43 tis. ha a lesnatosť 45,1 ± 0,9 %.

1.1.5.3. Biotopy a druhy Slovenska
Nelesné biotopy a rastliny- charakteristika a stav
Na Slovensku sa vyskytuje veľmi pestrá škála nelesných biotopov, ktorú sumarizuje Katalóg biotopov Slovenska
(Stanová & Valachovič 2002). V katalógu je celkove definovaných 94 typov nelesných biotopov, ktoré sú
zaradené do 12 ekologických (fyziognomických) skupín biotopov.
Z uvedeného počtu biotopov je 55 biotopov európskeho významu a 19 biotopov národného významu.
Tabuľka 9 Počty druhov rastlín a typov biotopov európskeho významu s prirodzeným výskytom na Slovensku, pre

ktoré sa vymedzujú územia Natura 2000
Skupina
Rastliny
vyššie rastliny
machorasty
Typy biotopov

Celkový počet
45
38
7
67

Z toho prioritných
12
12
0
23

Tieto biotopy sú chránené z pohľadu slovenského práva aj práva Európskej únie.
Medzi najohrozenejšie skupiny biotopov európskeho významu na Slovensku patria slaniská a biotopy s výskytom
halofytov, prameniská, rašeliniská a slatiny. Tieto biotopy majú nízku výmeru vzhľadom k rozlohe Slovenska a
vyskytujú sa prevažne v úrodných nížinách, takže sú často ovplyvnené poľnohospodárskou výrobou alebo boli
premenené na trvalé trávne porasty. Menej ohrozené sú teplo a suchomilné travinno-bylinné porasty.
Najlepšie hodnotené sú skalné, sutinové biotopy a alpínska vegetácia, čo vyplýva z relatívnej nedostupnosti
týchto biotopov a nízkeho potenciálu ich hospodárskeho využitia.
Obrázok 26 Celkové zhodnotenie stavu ochrany podľa kategórií biotopov (%)

Zdroj: ŠOP SR www.biomonitoring.sk (stav údajov k 25.3.2019)

33

výsledky druhého cyklu Národnej inventarizácie a monitoringu lesov SR 2015 – 2016 (NIML 2)
definícia Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) 2015, uvádza, že kosodrevina nie je lesom (patrí do
kategórie „ostatné pozemky s drevinami“)
34
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Lesné biotopy
Aj keď väčšina ohrozených a chránených druhov rastlín sa na Slovensku vyskytuje v nelesných biotopoch,
niektoré taxóny sa viažu aj na lesné biotopy. Pozornosť si zasluhujú najmä druhy európskeho významu. Zo 44
druhov európskeho významu vyskytujúcich sa na Slovensku sa 5 druhov vo výraznejšej miere viaže na lesné
biotopy (Adenophora lillifolia, Cyclamen fatrense, Cypripedium calceolus, Himantoglossum adriaticum, Ligularia
sibirica). Tieto druhy obývajú rôzne typy lesov (od teplomilných dubín až po horské lesy), najmä na
karbonátovom podloží. Druh Ligularia sibirica je pomerne častý v prípotočných jelšinách.
Výsledky monitoringu biotopov a druhov európskeho významu ukázali stav lesných biotopov od úrovne
jednotlivých trvalých monitorovacích lokalít (TML) až po úroveň bioregiónov. Oddelili sa lesné biotopy
v najpriaznivejšom stave (9140 Javorovo-bukové horské lesy, 9180 Lipovo-javorové sutinové lesy, 91Q0 Reliktné
vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy, 9420 Smrekovcovo-limbové lesy), prevažne priaznivom (9110
Kyslomilné bukové lesy, 9130 Bukové a jedľové kvetnaté lesy, 9150 Vápnomilné bukové lesy, 91D0 Brezové,
borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách, 91H0 Teplomilné panónske dubové lesy, 9410 Horské smrekové
lesy). V prevažne nepriaznivom stave sa nachádzajú 9190 Vlhké acidofilné brezové dúbravy, 91E0 Lužné vŕbovotopoľové a jelšové lesy, 91F0 Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek, 91G0 Karpatské a
panónske dubovo-hrabové lesy, 91I0 Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku a 91M0 Panónsko-balkánske
cerové lesy. V úplne nepriaznivom (zlom) stave sa nachádzajú po revízii 2 lesné biotopy: 9170 Dubovo-hrabové
lesy lipové a 91N0 Panónske topoľové lesy s borievkou (Šebeň 2016).
Obrázok 27 Stav lesných biotopov
FV- priaznivý stav (biotopu/druhu)
U1- nepriaznivý stav (biotopu/druhu) – nedostatočný
U2- nepriaznivý stav (biotopu/druhu) – zlý

Rastlinstvo
Stav ohrozenosti taxónov rastlín je spracovaný podľa aktuálnych červených zoznamov. V SR je ohrozených (v
kategóriách CR- kriticky ohrozené, EN- ohrozené a VU- zraniteľné) v súčasnosti 1 046 druhov nižších rastlín,
pričom je ohrozená tretina machorastov a skoro štvrtina lišajníkov. Z vyšších rastlín je ohrozených 527 druhov.
Graf 42 Podiel ohrozených taxónov rastlín

Zdroj: ŠOP SR
Keďže na Slovensku sa financuje pravidelný monitoring len pre druhy a biotopy európskeho významu, sú
informácie o celom spektre druhov neúplné. Napriek tomu je však možné povedať, že stav európsky
významných druhov a biotopov do veľkej miery odráža celkový stav biodiverzity na Slovensku.
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Graf 43 Medzinárodné porovnanie ohrozenosti vyšších rastlín

Zdroj: OECD (2017)

Druhová ochrana rastlín je upravená § 32 a § 34 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) a vyhláškou MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou
sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z.). V súčasnosti je
chránených 823 druhov a poddruhov rastlín vyskytujúcich sa v SR, z toho 713 druhov vyšších (cievnatých) rastlín
(19,7 %), 23 druhov machorastov (2,5 %), 17 druhov lišajníkov (1,1 %) a 70 druhov vyšších húb (2,8 %).
Druhová ochrana rastlín vykonáva najmä pomocou realizácie programov záchrany.
Živočíchy- charakteristika a stav
Zoogeograficky sa Slovensko člení na dve hlavné oblasti, a to panónsku a karpatskú (BUCHAR 1983 in KRIŠTOFÍK a
DANKO 2012). Uvedené členenie viac menej korešponduje s rozdelením Slovenska na biogeografické oblasti
(alpskú a panónsku) v zmysle smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov
a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (ďalej len „smernica o biotopoch)35, pričom pomenovanie alpský
biogeografický región je potrebné v podmienkach Slovenska vnímať ako subregión karpatský.
Druhové bohatstvo fauny je dané najmä geografickou polohou Slovenska na hranici medzi Karpatmi
a Panónskou nížinou. Prelína sa tu výskyt teplomilných panónskych a ponto-mediteránnych druhov
a chladnomilných boreálnych a eurosibírskych druhov. Na Slovensku sa doposiaľ opísalo viac ako 28 000
živočíšnych druhov (hlavne bezstavovce) a 1 000 druhov prvokov (KRIŠTOFÍK a DANKO 2012). Odhady sa však
pohybujú až okolo hodnoty 40 000 živočíšnych druhov.
Smernica o biotopoch a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane
voľne žijúceho vtáctva (ďalej len „smernica o vtákoch)36 obsahujú prílohy, v ktorých sú taxatívne vymenované
35

Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:01992L0043-20130701.
36

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0147.
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druhy živočíchov, o ktoré má Európska únia záujem, a ktoré sú predmetom špecifickej ochrany. Každá príloha
má svoj význam a určuje pre druhy konkrétny typ ochrany.
Každý členský štát má referenčný zoznam druhov a biotopov európskeho významu, vyskytujúcich sa
v príslušnom členskom štáte EÚ. Vlastný referenčný zoznam členský štát EÚ po dohode s Európskou komisiou
pravidelne aktualizuje na základe nových vedeckých informácií.
Na území Slovenska má prirodzený výskyt 91 druhov živočíchov (z toho 11 prioritných), pre ktoré sa vyhlasujú
územia európskeho významu. Kritériá pre vymedzenie chránených vtáčích území na Slovensku spĺňa 74 druhov
vtákov z prílohy 1 smernice o vtákoch a 7 vybraných vodných sťahovavých druhov vtákov.
Tabuľka 10 Počty druhov živočíchov európskeho významu s prirodzeným výskytom na Slovensku, pre ktoré sa

vymedzujú územia Natura 2000
Skupina
Živočíchy
bezstavovce
ryby a mihule
obojživelníky
plazy
cicavce
Vtáky

Celkový počet
91
41
21
5
1
23
81

Z toho prioritných
11
5
0
0
0
6
-

Obrázok 28 Celkové hodnotenie stavu jednotlivých skupín živočíchov

Zdroj: ŠOP SR www.biomonitoring.sk, stav k 04.2019

Stav ohrozenosti jednotlivých taxónov živočíchov je spracovaný podľa aktuálnych červených zoznamov
živočíchov. Podľa nich je spolu ohrozených 1 636 bezstavovcov a 100 taxónov stavovcov (v kategóriách CR, EN
a VU).
Graf 44 Podiel ohrozených taxónov živočíchov

Zdroj: ŠOP SR
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Medzi najviac ohrozené bezstavovce patria šváby (44,4 %), podenky (34,2 %), vážky (33,3 %) a tiež mäkkýše
a pavúky (do 30 %). Zo stavovcov sú najviac ohrozené mihule (100 %) a obojživelníky s plazmi (nad 40 %). Medzi
najlepšie preskúmané taxóny patria vtáky a slúžia ako indikátory stavu biodiverzity a biologického zdravia
ekosystémov, ktoré obývajú.
Graf 45 Medzinárodné porovnanie ohrozenosti vtákov

Zdroj: OECD (2017)

Druhová ochrana živočíchov je upravená § 32 a § 35 zákona o ochrane prírody a krajiny a vo vyhláške MŽP SR č.
24/2003 Z. z. Cieľom druhovej ochrany živočíchov je udržanie takej populácie voľne žijúcich druhov živočíchov,
ktorá je schopná dlhodobej samostatnej existencie.
Ochrana najohrozenejších druhov živočíchov sa realizuje na základe opatrení stanovených v programoch
starostlivosti a programov záchrany.

1.1.5.4. Sídelné prostredie
Sídelná štruktúra Slovenska je výsledkom postupného historického a ekonomického vývoja. Na súčasnú podobu
sídelnej siete Slovenska mal zásadný vplyv cieľavedome riadený urbanizačný proces po 2. svetovej vojne. Na
pôvodnej historickej štruktúre sídiel sa podporovali najmä stredne veľké mestá (20 až 50 tis. obyvateľov) rozložené rovnomerne po celom území Slovenska a rozvoj väčších miest (s obyvateľmi nad 50 tis.). Pri urbanizácii
boli uplatňované princípy strediskovej sústavy osídlenia.
Vo vývoji obyvateľstva je možné na území Slovenska sledovať v období po roku 1990 niektoré významné zmeny.
V období po revolúcii v roku 1989 najväčší rozvoj zaznamenali mestá s počtom viac ako 50 000 obyvateľov. Pod
ich rast sa podpísalo najmä sťahovanie obyvateľov vidieckych sídiel do miest s cieľom využiť rozšírenú ponuku
pracovných príležitostí a bývania, nakoľko na vidieku počet pracovných príležitostí klesal.
V súčasnosti na Slovensku je 2890 obcí. Najväčší počet – 2750 - predstavujú vidiecke obce. Miest je len 140. Ak
porovnáme údaje na základe sčítania obyvateľov domov a bytov v rokoch 2001 a 2011, podiel mestských
obyvateľov Slovenska za posledných 10 rokov mierne klesal – z 54,7 % na 54,4% . V roku 2016 podiel mestského
obyvateľstva opäť klesol 54 %, napriek tomu je stále vyšší, ako podiel vidieckeho obyvateľstva.
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Tabuľka 11 Rozloženie miest a obcí podľa jednotlivých krajov SR
Kód kraja

Názov kraja

Počet obcí

Počet okresov

Počet miest

100
200
300
400
500
600
700
800

Bratislavský
Trnavský
Trenčiansky
Nitriansky
Žilinský
Banskobystrický
Prešovský
Košický

89
251
276
354
315
516
665
461

8
7
9
7
11
13
13
11

7
17
18
15
19
24
23
17

Podiel na
celkovom počte
obcí
3,0 %
8,6 %
9,4 %
12,1 %
10,8 %
17,6 %
22,7 %
15,8 %

Podiel obyvateľov
z celkového počtu
11,81 %
10,32 %
10,81 %
12,54 %
12,71 %
11,99 %
15,14 %
14,68 %

Zdroj: Štatistický úrad SR

Z celkového počtu 2890 obcí je 62 miest s počtom obyvateľov do 10 tisíc, 29 miest s počtom obyvateľov 20 až
50 tisíc, 8 miest má počet obyvateľov od 50 do 100 tisíc a dve mestá majú počet obyvateľov nad 200 000, pričom
tam žije 22,62 % populácie Slovenska. Najväčšie percento (28,61 %) mestských obyvateľov žije v mestách
s počtom obyvateľov od 20 do 50 tisíc.
MESTSKÉ SÍDLA
Veľkomestá nad 200 000 obyvateľov sú dve – Bratislava (426 tis. obyv.), hlavné mesto Slovenska a Košice (239
tis.obyv.), metropola východného Slovenska. Žije v nich 22,62 % z celkového počtu obyvateľov Slovenska.
Všetky väčšie mestá sú polyfunkčné, iba niektoré menšie mestá sú monofunkčné, napr. Trenčianske Teplice,
Starý Smokovec, Stará Turá.
Mestá, v ktorých sa zachovali stredoveké jadrá s množstvom historických pamiatok, boli vyhlásené za mestské
pamiatkové rezervácie, napr. Banská Štiavnica, Kremnica, Levoča, Kežmarok, Bardejov, Prešov, Trnava...
VIDIECKE SÍDLA
Z geografického hľadiska predstavujú buď kompaktné osídlenia nížin, alebo rozptýlené osídlenia v horských
oblastiach.
Kompaktné sídla vznikali prevažne na nížinách, kde boli najlepšie podmienky pre hospodársku činnosť.
Prevládajú sídla od 1000 – 2000 obyvateľov prevažne obytnou funkciou a funkciou poľnohospodárskej výroby.
Sídla od 2000 do 5000 obyvateľov tvoria prechod k mestským sídlam, majú prevahu nepoľnohospodárskeho
obyvateľstva a diferencované funkčné využitie.
Rozptýlené vidiecke sídla vynikali v horských oblastiach severného a stredného Slovenska v 16. – 18. storočí.
Boli to kopanice (Myjavská pahorkatina, Biele Karpaty, Javorníky), lazy (Krupinská planina, Poľana a Slovenské
Rudohorie, rale (Orava), štále (okolie Novej Bane). Mnohé z týchto samôt stratili pôvodnú obytno-výrobnú
funkciu a zmenili ju na rekreačnú a turistickú.
Horské oblasti sa vyznačujú malými sídlami. Pre nedostatok poľnohospodárskej pôdy sa zameriavali na iné
aktivity – vynikli tu osady drevorubačské, banícke, uhliarske.
Vidiecke sídla v súčasnosti plnia prevažne obytnú funkciu. Väčšina obyvateľov z nich dochádza za prácou do
miest a menších hospodárskych centier. Sú súčasťou okrajových pásiem miest.
Súčasťou osídlenia a jeho vývoja je ostatná krajina. Táto sa historicky vyformovala v dôsledku rozvoja
hospodárskych činností. Symbiózou ľudskej činnosti a prírodných faktorov sa vytvoril charakteristický vzhľad
krajiny a krajinný ráz, typický pre jednotlivé pestré geomorfologické útvary slovenskej krajiny. Tieto
charakteristické črty krajiny sú tak isto kultúrnym dedičstvom, ktoré je potrebné v ďalšom rozvoji akceptovať,
chrániť a ďalej kultivovať.
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1.1.6. Energetika
Dlhodobou prioritou energetickej politiky SR je vybudovanie konkurencieschopného nízkouhlíkového
hospodárstva, smerujúceho k uhlíkovej neutralite. Kľúčové pre jeho dosiahnutie je optimálne využívanie
obnoviteľných zdrojov energie, jadrovej energie, dekarbonizovaných plynov a inovačných technológií, ktoré
prispejú k efektívnemu využívaniu zdrojov energie.
Z hľadiska prírodných podmienok a súčasných technologických možností krajiny je SR chudobná na primárne
energetické zdroje (PEZ). Takmer 90 % PEZ (vrátane jadrového paliva) sa dováža. Závislosť SR od dovozu je z
tohto dôvodu vysoká. V roku 2017 dosiahla závislosť úroveň 64,7 %, čo je za posledných šesť rokov najvyššia
hodnota. V období rokov 2005 – 2017 sa úroveň dovoznej závislosti pohybovala v rozmedzí 60,1 % (2015) až
69,7 % (2007).
Hrubá domáca spotreba energie (HDS) zaznamenala za obdobie rokov 2005 – 2018 s miernymi výkyvmi pokles
o cca 9,8 %. V roku 2018 dosiahla hodnotu 724 124 TJ. Oproti predchádzajúcemu roku 2017 HDS stúpla len
minimálne (0,3 %).
Graf 46 Vývoj hrubej domácej spotreby energie podľa palív
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V štruktúre použitých PEZ v SR (tzv. energetický mix) v roku 2018 naďalej prevládala spotreba fosílnych palív
(65,7 %). Vývoj ich štruktúry v rokoch 2005 – 2018 je charakteristický zníženou spotrebou plynných a tuhých
palív a jadrového paliva. Naopak, v rovnakom období výrazne stúpla hrubá domáca spotreba obnoviteľných
zdrojov. Dominantné postavenie mala biomasa a vodná energia. Ďalšie znižovanie spotreby primárnych zdrojov
energie je podmienené realizáciou úsporných a racionalizačných opatrení v každom sektore hospodárstva.
Graf 47 Energetický mix 2018
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K jedným z hlavných faktorov pri dosahovaní dlhodobých energetických a klimatických cieľov patrí energetická
efektívnosť. Na základe smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti SR prijala záväzok znížiť do roku 2020
konečnú energetickú spotrebu na úroveň 378 PJ a primárnu energetickú spotrebu na úroveň 686 PJ. Národný
príspevok k dosiahnutiu EÚ cieľa v oblasti energetickej efektívnosti do roku 2030 je 30,3 %. Kľúčovými pre
dosiahnutie cieľov budú sektory priemyslu a budov. Primárna spotreba energie (PES) bola v roku 2018 na úrovni
671 567 TJ. V hodnotení rokov 2005 – 2018 klesla PES s miernymi výkyvmi o 10,6 %. V roku 2018 dosiahla
konečná energetická spotreba (KES) hodnotu 411 924 TJ. Vzhľadom na jej výrazné medziročné nárasty
v predchádzajúcich dvoch rokoch bol prerušený pozitívny klesajúci trend a KES bola v roku 2018 o 1,9 % vyššia
ako v roku 2005.
Graf 48 Vývoj primárnej a konečnej energetickej spotreby
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Za obdobie rokov 2005 – 2018 najvýraznejšie poklesla konečná energetická spotreba tepla, tuhých a plynných
palív. Pozitívom je nárast KES obnoviteľných zdrojov a odpadov. Naopak negatívom je výrazný nárast KES
kvapalných palív, ktoré mali v roku 2018 po prvý raz najvyšší podiel zo všetkých palív na celkovej KES.
Spomedzi sektorov mal, v roku 2018, najväčší podiel na konečnej energetickej spotrebe priemysel, nasledovaný
sektormi: doprava, domácnosti a obchod a služby. Najnižší, len 1,3 % podiel mal sektor pôdohospodárstva.
Za celé sledované obdobie 2005 – 2018 bol stúpajúci trend v sektore dopravy (nárast o 50,5 %). Nárast nastal
aj v sektore priemyslu (nárast o 2,5 %), ten bol ovplyvnený výrazným posledným medziročným nárastom.
Graf 49 Podiel sektorov na KES v roku 2018
1,3%
20,9%

Pôdohospodárstvo
37,0%

Priemysel
Doprava

13,4%

Obchod a služby
27,4%

Domácnosti

Zdroj: ŠÚ SR

Znižovanie energetickej náročnosti (EN) hospodárstva SR, definovanej ako podiel hrubej domácej spotreby
energie k vytvorenému HDP, patrí k dlhodobým cieľom energetickej politiky SR. Od roku 2005 do roku 2018
poklesla energetická náročnosť SR o 42,9 %. Tento pokles je výsledkom nárastu HDP s.c.15 (57,9 %) a súčasného
poklesu HDS (9,8 %). V medziročnom porovnaní EN klesla o 3,6 %.
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Graf 50 Vývoj energetickej náročnosti, hrubej domácej spotreby a HDP s.c.15
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Napriek priaznivému trendu patrí SR v rámci EÚ ku krajinám s vysokou energetickou náročnosťou.
Graf 51 Medzinárodné porovnanie energetickej náročnosti (2017)
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Elektrina má špecifické postavenie v rámci energetických zdrojov. Toto postavenie vyplýva z toho, že rast jej
výroby a spotreby nemusí byť sprevádzaný negatívnym dopadom na životné prostredie, ako je to u ostatných
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druhov palív a energie. Elektrickú energiu je možné považovať za čistú, ak je vyrábaná a spotrebovávaná s
vysokou účinnosťou, ak nahrádza výrobu energie zo spaľovania nízkoenergetických palív, alebo ak je vyrábaná
z obnoviteľných zdrojov energie.
V roku 2018 bolo na území SR vyrobených 27 149 GWh elektriny. SR má už v súčasnosti nízkouhlíkový mix zdrojov
elektriny, keďže podiel bezuhlíkovej výroby elektriny sa v roku 2018 pohyboval na úrovni cca 80 %. Rovnako ako
v predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2018 bol najvyšší podiel elektriny vyrobený z jadrového paliva. Z
dlhodobého hľadiska postupne klesá výroba elektriny v tepelných elektrárňach a rastie význam jadrovej energie
a energie z OZE.
Graf 52 Výroba elektriny podľa zdroja v roku 2018
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Výroba, dodávka a spotreba tepla tvoria významnú súčasť slovenskej energetiky. Najvyšší podiel výroby tepla
pripadá na individuálne zdroje tepla, kde má najvyšší podiel zemný plyn, čo odzrkadľuje výraznú plošnú
plynofikáciu Slovenska. Viac ako 30 % pokrýva rozvinutý systém centralizovaného zásobovania teplom (CZT).
V ňom prevažuje výroba tepla v teplárenských systémoch (teplárne). Teplo zo systémov CZT je odoberané
najmä vlastníkmi bytových domov, priemyselným sektorom, verejným sektorom a poskytovateľmi služieb.
Iná výroba tepla je zabezpečovaná hlavne v lokálnych zdrojoch tepla (kotolne, výhrevne) s vlastnými rozvodmi.
Najviac využívanými palivami v sledovanom období boli v teplárňach zemný plyn, hnedé a čierne uhlie. Vo
výhrevniach dominoval zemný plyn. Z obnoviteľných zdrojov sa do značnej miery využívalo drevo a drevný
odpad.
Graf 53 Vývoj výroby tepla z palív vo výhrevniach

Zdroj: ŠÚ SR
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V roku 2018 pochádzalo cca 2/3 vyrobeného tepla z teplárni. Od roku 2005 celkovo klesá výroba tepla a do roku
2018 klesla až o 60,9 % (teplárne a výhrevne spolu). Pokles výroby tepla možno pozorovať v sledovanom období
ako v teplárňach, tak aj vo výhrevniach.
Graf 54 Vývoj výroby tepla podľa palív v teplárňach

Zdroj: ŠÚ SR

Podiel energie z obnoviteľných zdrojov postupne rastie, za obdobie rokov 2005 – 2018 sa zvýšil podiel zo 6,7 %
v roku 2005 na 12,3 % v roku 2018. V tejto oblasti prijala SR národný cieľ do roku 2020 dosiahnuť 14 % podiel
obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe. Podiel obnoviteľných zdrojov na
koncovej spotrebe energie má podľa nového plánu* vzrásť do roku 2030 aspoň na 19,2 %.
V roku 2018 pochádzalo 22,2 % vyrobenej elektriny z OZE. Najviac elektriny bolo vyrobenej vo vodných
elektrárňach, z toho dôvodu je množstvo elektriny vyrobenej z OZE v SR závislé od vhodných hydrologických
podmienok. Vďaka podpore obnoviteľných zdrojov došlo k nárastu výroby elektriny v solárnych elektrárňach.
Podiel energie z OZE pri výrobe tepla a chladu bol v roku 2018 na úrovni 11,0 % s dominantným podielom
využitia biomasy.
Graf 55 Vývoj príspevku energie vyrobenej z OZE
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* Integrovaný národný energetický a klimatický plán na roky 2021 - 2030
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Graf 56 Medzinárodné porovnanie podielu energie z OZE (2017)
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1.1.7. Doprava
Podľa Strategického plánu rozvoja dopravy SR do roku 203037 je na Slovensku jedným zo základných problémov
dopravného sektora dlhodobo nepriaznivý vývoj deľby prepravnej práce v prospech cestnej, a to predovšetkým
individuálnej (neverejnej) dopravy. Verejná doprava v roku 2014 predstavovala len ¼ celkových dopravných
výkonov. Vývoj indikátorov v sektore doprava poukazuje na skutočnosť, že individuálna automobilová doprava
zaznamenáva medziročné nárasty. V období rokov 2005 – 2018 nárast prepravených osôb individuálnou
dopravou predstavoval 9,9 %. Výkony individuálnej dopravy tiež zaznamenali nárast o 10,2 %.
Vývoj v preprave osôb verejnou cestnou dopravou od roku 2005 zaznamenáva dlhodobý medziročný pokles.
V roku 2018 preprava osôb v cestnej doprave medziročne poklesla o 1,2 % a oproti roku 2005 tento pokles
predstavoval 46,0 %. Minimálne medziročné nárasty a poklesy zaznamenala železničná osobná doprava. V roku
2018 bol zaznamenaný medziročný nárast o 3,2 % a oproti roku 2005 nárast prepravených osôb predstavoval
37

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/strategia/strategicky-plan-rozvoja-dopravy-sr-do-roku2030/strategicky-plan-rozvoja-dopravy-sr-do-roku-2030
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54,1 %. Nárasty v preprave osôb boli od roku 2014 zaznamenané aj z dôvodu zatraktívniť železničnú dopravu
pre cestujúcich dôchodcov a študentov dopravou zadarmo. Tiež pribudol súkromný dopravca Regio Jet na trase
Komárno – Bratislava, Bratislava – Košice.
Nárast v počte dopravných prostriedkov bol zaznamenaný v cestnej doprave. V roku 2018 tento nárast
predstavoval 110 % oproti roku 1996 a 77,8 % oproti roku 2005. Počet cestných motorových vozidiel
zaznamenáva nárast. Do roku 2018 narástol celkový počet motorových vozidiel o 1 402 324 ks oproti roku 2005.
Naopak počty dopravných prostriedkov v železničnej doprave v období 2005 – 2018 klesli približne na polovicu.
Stavy plavidiel vo vnútrozemskej vodnej doprave od roku 2005 tiež zaznamenávali medziročné poklesy.
K najvýraznejšiemu nárastu v počte cestných motorových vozidiel v roku 2018 došlo pri kategórii nákladné
a dodávkové automobily (83,5 % nárast oproti roku 2005) a osobné automobily (78 % nárast oproti roku 2005).
Pokles bol zaznamenaný iba v kategórii autobusy, čo oproti roku 2005 predstavovalo pokles o 0,6 % a od roku
2012 ich počet sa pohybuje na úrovni 8 900 ks.
Graf 57 Počet osobných automobilov registrovaných v

SR podľa vekových kategórií
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Stav vozového parku v železničnej doprave presahuje prevádzkové potreby železnice. Problémom vozového
parku železničnej dopravy je technická a morálna zastaranosť spojená s vysokou vekovou štruktúrou hnacích
vozidiel, nákladných vozňov ako aj osobných vozňov, ktorú vykazuje viac ako 70 % vozidiel. Vykazujú vysokú
poruchovosť, vysoké náklady na prevádzku a údržbu, čím nespĺňajú požiadavky kladené na bezpečnosť a kultúru
cestovania. Niektoré typy mobilných prostriedkov, najmä vozňov pre prepravu osôb, sú už za hranicou fyzickej
životnosti a sú morálne opotrebované.
Počet rušňov v sledovanom období rokov 2005 – 2018 mal klesajúci trend, pričom tento pokles predstavoval
21,2 % oproti roku 2005 a 3,5 % oproti roku 2017. Výraznejší pokles zaznamenali nákladné vozne, kde ich počet
v roku 2018 klesol takmer na polovicu ich počtu v roku 2005. Pokles zaznamenali aj osobne vozne, čo oproti
roku 2005 predstavovalo 31,2 % a oproti roku 2017 – 6,7 %. Minimálne medziročné poklesy v sledovanom
období 2005 - 2018 zaznamenali motorové vozne, čo predstavovalo pokles o 13,9 % oproti roku 2005, napriek
medziročným nárastom od roku 2010.
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Zo záverov Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ) k štátnemu záverečnému účtu rok 201838 vyplýva, že rozvoj
cestnej siete nezodpovedá nárastu počtu vozidiel za posledných 10 rokov. V roku 2018 nebol otvorený ani jeden
nový úsek diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy. Dynamika vo výstavbe, resp. modernizácii diaľnic,
rýchlostných ciest a ciest I. triedy je nedostatočná. Nárast poštu km na vybraných typoch cestnej siete od roku
2009 do roku 2018 predstavuje u diaľnic nárast o 91 km, rýchlostných ciest o 102 km a dĺžka ciest I. triedy bola
znížená o 5 km.
Konečná energetická spotreba v doprave
Konečná energetická spotreba v sektore dopravy v období rokov narástla o 84 %, napriek kolísavému trendu
vývoja.
Graf 58 Konečná energetická spotreba v doprave
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Podiel spotreby benzínov podľa druhu dopravy v sledovanom období rokov 1990 – 2017 narástla o 59,48 %.
Najväčší nárast bol zaznamenaný v cestnej doprave, ostatné druhy dopravy zaznamenali minimálne nárasty
a v železničnej doprave bol zaznamenaný pokles.
Graf 59

Podiel energetickej spotreby palív podľa druhov dopravy (SR)
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38

https://www.nku.gov.sk/documents/10157/164819/Stanovisko+NK%C3%9A+SR+k+N%C3%A1vrhu+%C5%A1t%C3%A1tn
eho+z%C3%A1vere%C4%8Dn%C3%A9ho+%C3%BA%C4%8Dtu+SR+za+rok+2018
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V roku 2017 konečná energetická spotreba v sektore dopravy v členských štátoch EÚ (28) narástla o 32 % oproti
roku 1990. Z pohľadu jednotlivých druhov dopravy najvyšší nárast bol zaznamenaný v cestnej doprave o 28 %.
Ostatné druhy dopravy zaznamenali len minimálne nárasty.
Nárast konečnej energetickej spotreby od roku 1990 môže byť spôsobený aj nárastom počtu predaných áut
v nových členských štátoch EÚ.
Graf 60 Konečná energetická spotreba v doprave v EÚ (28)
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Podiel energie z obnoviteľných zdrojov energie (OZE)
Povinnosť uvádzať biopalivá na domáci trh bola, pre rok 2018 ustanovená, v § 14a ods. 1 písm. g) zákona č.
309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "zákon o OZE"), referenčnou hodnotou na
úrovni 5,8%, pričom minimálny obsah biopalív v jednotlivých druhoch pohonných látok bol ustanovený prílohou
č. 1 zákona o OZE. Týmto vyplynula pre dotknuté podnikateľské subjekty povinnosť uvádzať na trh biopalivá v
množstve zodpovedajúcom tejto referenčnej hodnote, vypočítanej z energetického obsahu z celkového
množstva motorových palív súvisiacich s jeho podnikateľskými aktivitami za rok 2017. V zákone o OZE sú presne
dané referenčné hodnoty až do roku 2030.
Skutočne dosiahnuté plnenie referenčnej hodnoty za rok 2018 je vyjadrené údajom 5,94 % energetického
obsahu z celkového množstva motorového benzínu a motorovej nafty.
Na trhu SR s pohonnými látkami sa uplatňovali biopalivá 1. generácie ako nízko percentuálne zmesi biozložiek s
uhľovodíkovými palivami, distribuované prostredníctvom existujúcej infraštruktúry (distribučný systém a
predajné miesta).
Vývoj spotreby motorovej nafty a automobilových benzínov
Nárast počtu automobilov (motorových a nemotorových) v rokoch 2005 – 2017 predstavoval 70,9 %. Z pohľadu
spotreby palív najväčšie zastúpenie v cestnej doprave majú fosílne palivá, kde v roku 2017 motorová nafta
dosiahla podiel 68,08 %, nasledoval benzín s podielom 23 %, ďalej LPG (1,69 %), CNG (0,18 %) a biomasa
(7,05 %).
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Graf 61 Podiel palív v cestnej doprave 2017
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Vývoj spotreby motorovej nafty a automobilových benzínov má premenlivý charakter. V rokoch 2005 – 2017
došlo k poklesu v spotrebe automobilových benzínov o 13,8 %, a v roku 2017 bola spotreba na úrovni roku
2016.
Motorová nafta zaznamenala v priebehu tohto obdobia významnejší kolísavý charakter. V rokoch 2005 – 2011
bol zaznamenaný nárast jej spotreby, čo mohlo byť spôsobené aj miernym oživením ekonomiky a tým aj nárastu
prepravných výkonov nákladnej dopravy a osobnej dopravy. Od roku 2011 sa spotreba motorovej nafty
pohybovala na rovnakej úrovni bez výraznejších výkyvov, až na rok 2017 kde došlo k medziročnému nárastu
o 2,18 % oproti roku 2016. Nárast spotreby motorovej nafty v rozmedzí rokov 2005 – 2017 predstavoval
19,2 %.
Spotreba LPG mala počas sledovaného obdobia 2005 – 2017 rastúci trend s minimálnymi medziročnými
nárastmi a poklesmi. Nárast od roku 2005 predstavoval 1,8 % napriek medziročnému poklesu (2016 – 2017
o 6,2 %).
Spotreba CNG mala v tomto období výrazný nárast do roku 2013 a po tomto roku už boli zaznamenané len
medziročné poklesy. Spotreba CNG v roku 2017 zaznamenala nárast oproti roku 2005 o 35,2 %.
Graf 62 Vývoj v spotrebe palív a počtu vozidiel
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Obnova vozidlového parku a stav v cestnej doprave
O rozsahu produkcie emisií znečisťujúcich látok v cestnej doprave rozhoduje najmä individuálna automobilová
doprava a cestná nákladná doprava, s čím úzko súvisí aj rast spotreby pohonných látok. Na druhej strane
pozitívne sa prejavila výmena generačne starších vozidiel na nové ekologicky a energeticky prijateľnejšie vozidlá.
Aj z tohto dôvodu sa do popredia, čoraz častejšie dostávajú otázky potreby zlepšenia verejnej osobnej a
nemotorovej dopravy.
V roku 2018 bolo vo všetkých kategóriách evidovaných 3 203 441 ks motorových a nemotorových vozidiel, čo
oproti roku 2017 predstavovalo nárast o 125 793 ks. Priemerný vek automobilov v SR je 13,4 roka, zatiaľ čo
v celej EÚ predstavuje 10,7 roka. Staré autá využívajú hlavne ľudia, ktorí nenajazdia veľa kilometrov, a automobil
využívajú hlavne na cesty na krátke vzdialenosti. Omladzovanie vozového parku nepochybne vedie k zníženiu
počtu obetí pri dopravných nehodách a k čistejšiemu ovzdušiu, ale obnovu a výber vozidla ovplyvňujú najmä
ekonomické možnosti obyvateľstva.
Graf 63 Podiel nových registrovaných vozidiel podľa typu spotrebovanej energie (2018)
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Počet nových registrovaných osobných automobilov v roku 2018 predstavoval 98 602 ks (z toho 68 029 ks bolo
benzínových a 29 440 ks naftových, ostatné predstavovali 1 132 ks).
V mestskej hromadnej doprave je pre mestá ťažko riešiteľná pravidelná obnova vozidlového parku. Priemerný
vek električiek sa pohyboval ešte v roku 2013 nad hranicou 20 rokov, trolejbusov 19 rokov a autobusov 12 rokov.
Situácia sa radikálne zlepšila napr. v Bratislave a Košiciach so spolufinancovaním z eurofondov, ale ani v týchto
mestách nie je vyriešený ďalší cyklus obnovy. Bratislavská MHD za posledné roky zakúpila 120 nových
trolejbusov, 60 električiek a 18 elektrobusov. Do flotily autobusov pribudlo za posledné roky celkovo 190 nových
vozidiel. Rizikom do budúcnosti je rovnaký vek nových vozidiel.
Vozidlový park regionálnej železničnej dopravy je obnovovaný s dotáciami z eurofondov, ale vozidlá pokrývajú
iba časť premávky a doprava ZSSK nie je zatiaľ schopná garantovať prepravu modernými nízkopodlažnými
vozidlami na väčšine tratí. V súčasnosti je v prevádzke napr. 42 rušňov vyrobených v rokoch 1968 – 1970, ktoré
sú vysoko poruchové a horí na nich elektroinštalácia.
Pre posúdenie nárastu cestnej dopravy a individuálnej automobilovej dopravy sú dôležitými ukazovateľmi
stupeň motorizácie (počet obyvateľov určitého územného celku pripadajúci na jedno motorové vozidlo)
a stupeň automobilizácie (počet obyvateľov určitého územného celku pripadajúci na jeden osobný automobil).
V roku 2017 stupeň automobilizácie bol na úrovni 2,45 obyvateľa na jeden osobný automobil, zatiaľ čo v roku
2010 sa pohyboval na úrovni 3,25 obyvateľa na jeden osobný automobil.
Cestovanie automobilom sa môže stať v budúcnosti najekologickejším spôsobom prepravy – za predpokladu,
že jedným automobilom cestuje viac ľudí. V súčasnosti štatistiky ukazujú, že v jednom aute priemerne v Európe
cestuje 1,7 pasažiera. Tým pádom sa iné druhy dopravy napr. autobusová, ukazujú ako ekologickejšie
alternatívy.
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Elektromobilita v SR a vývoj trhu s vozidlami na alternatívny pohon
V roku 2018 bolo na Slovensku zaregistrovaných 1 570 osobných vozidiel na elektrický a hybridný pohon.
Tabuľka 12 Vozový park elektrických vozidiel podľa kategórií vozidiel v

ks

roku 2018

Motocykle
(L,L7e)

BEV (M1)

PHEV (M1)
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Autobusy
(M3)

418

951

619

74

47

Zdroj: MH SR (BEV – batériové vozidlá, PHEV – plug-in hybridné elektrické vozidlá, ĽUV – ľahké úžitkové vozidlá)

Graf 64 Počet osobných automobilov podľa typu paliva a elektromobilov
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Základný predpoklad na používanie elektromobilu je nabíjanie batérie. Čistý elektromobil má batériu ako jediný
zdroj energie, a tak najdôležitejšie parametre elektromobilu sú kapacita batérie a možnosti nabíjania. Jedným
z najväčších stimulov rozvoja elektromobility je vybudovanie spoľahlivej nabíjacej infraštruktúry aj mimo veľkých
miest. V roku 2018 bolo 235 verejných nabíjacích bodov (143 AC verejne prístupných nabíjacích bodov
s výstupným výkonom do 44 kW a 92 DC s výstupným výkonom nad 44 kW).
Podľa údajov EAFO (European Alternative Fuel Observatory), nabíjacích staníc je na Slovensku na počet
prevádzkovaných automobilov dostatok. Pokrytie nabíjacími stanicami dosahuje pomer asi 10 vozidiel na 1
rýchlonabíjačku a 2 vozidlá na jednu nabíjačku celkovo (ku koncu roka 2017). Pochopiteľne, štatistika je jedna
vec, no prax môže byť trochu odlišná. Pokrytie rýchlonabíjačkami je na väčšine územia veľmi dobré, najmä čo
sa týka celej trasy diaľnice D1 od česko-slovenských hraníc až po Košice, či už cez Žilinu, alebo Banskú Bystricu.
Slabšie pokrytie má zatiaľ juh Slovenska, kde nie je pokrytá trasa cez Nové Zámky a Lučenec. Dá sa však
predpokladať, že aj na tejto trase sa bude v blízkom čase pracovať.
Obrázok 29 Pokrytie SR nabíjacími stanicami

Zdroj: Internet
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Počet nových registrovaných elektromobilov v krajinách EÚ má stúpajúci trend.
V roku 2018 pokračoval rast predaja doplnkových hybridných elektrických vozidiel (PHEV) a batériových
elektrických vozidiel (BEV). Spoločný podiel PHEV a BEV na všetkých predajoch automobilov však zostal nízky a
v roku 2018 dosiahol 2% v porovnaní s 1,5% v roku 2017.
Trh s vozidlami na elektrický pohon (BEV + PHEV) bol v roku 2015 na úrovni 643 39 vozidiel, v roku 2016- 926
vozidiel, tak za rok 2017 to bolo už 1 587 registrácií nových vozidiel na elektrický pohon. K 31. decembru 2018
dosiahol počet registrovaných vozidiel s elektrickým pohonom úroveň 2 109 vozidiel.
Z pohľadu počtu nových registrovaných vozidiel predaj BEV sa zvýšil o 50 % oproti roku 2017, čo predstavuje
výraznejší nárast od roku 2008. Počet zaregistrovaných BEV v EÚ-28 sa za posledných 7 rokov zvýšil z približne
700 ks roku 2010 na cca 150 000 v roku 2018. V roku 2018 bolo registrovaných 145 000 PHEV, čo predstavovalo
medziročný nárast o 15 %. Kombinované podiely predaja PHEV a BEV boli najvyššie na Islande (15%), Švédsku
(8,4%) a Holandsku (6,8%).
V roku 2018 bolo v Slovenskej republike registrovaných celkovo 27721 nových vozidiel s pohonom na CNG v
rôznych kategóriách. Medziročne to predstavuje nárast nových registrácii o 121,6 %. Celkovo bolo evidovaných
k 31. decembru 2018 v Slovenskej republike 2 469 vozidiel s pohonom na CNG v rôznych kategóriách, čo však
predstavuje iba 0,077 % z celkového počtu evidovaných vozidiel.
Ceny pohonných látok a dobíjania elektromobilov
Vývoj spotreby pohonných látok a aj produkcie emisií škodlivých látok v značnej miere je ovplyvňovaný cenami
pohonných látok.
Vývoj priemerných cien pohonných látok v SR mal kolísavý trend s významným poklesom v roku 2009 a 2010,
čo bol dôsledok hospodárskej krízy a po tomto roku začali rásť. Najvyššiu hodnotu dosiahli v roku 2012, a po
tomto roku opäť klesali až do roku 2016, kedy dosiahli úroveň roku 2010. Ceny motorových palív v roku 2019
zaznamenali mierny medziročný pokles, s výnimkou CNG, ktorý zaznamenal nárast.
Graf 65 Priemerné ceny motorových palív
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Z pohľadu elektromobilov ich spotreba sa pohybuje medzi 15 – 23 kW / 100 km a pri bežnej 50 KW
rýchlonabíjačke sa na ďalších 100 km dobije asi za 30 až 35 minút. Doba nabíjania sa samozrejme môže meniť
podľa modelu, vonkajšej teploty a jazdného profilu. Cena za dobytie závisí aj od typu zákazníckeho programu
dobíjania podľa dodávateľov rýchlonabíjačiek na základe registrácie. Priemerná cena nabíjania doma je 1,40 €
39

https://www.mhsr.sk/uploads/files/8Hvhoqz5.pdf
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za 100 km. Na verejnej rýchlonabíjačke a v závislosti od prevádzkovateľa sa pohybuje cca 5,85 - 6,75 € na 100
km. Rýchlonabíjanie (DC) je nabíjanie jednosmerným elektrickým prúdom a je určené pre BEV a vyžaduje
špeciálnu nabíjaciu stanicu. Nabíjanie pomocou striedavého prúdu (AC) je pomalšie, ale podporujú ho všetky
batériové elektromobily (BEV) a plug-in hybridné elektrické vozidlá (PHEV).
Cyklodoprava
Problémom slovenských mestských aglomerácií je nevyhovujúci stav cestnej infraštruktúry a keďže pri
neexistujúcej sieti cyklociest sú cyklisti odkázaní na pohyb po cestách, kde dominuje automobilová doprava.
V SR je vyznačených 530 cykloturistických trás v celkovej dĺžke 10 000 km. Hlavné osi tvoria národné diaľkové
cyklomagistrály v dĺžke 2 926 km, medzinárodné trasy a trasy Eurovelo, z ktorých je na území SR zatiaľ
vyznačených 82,6 km. Definujú ich územné plány a Generely cyklistickej dopravy, ktoré rešpektujú širšie vzťahy
a hlavné národné koridory. Regionálne a miestne trasy tvoria 70 % všetkých cykloturistických trás v dĺžke takmer
7 000 km. O sieť cyklotrás sa na Slovensku stará 74 subjektov, prevažne občianskych združení. (Stav k roku
2013)
Obrázok 30 Cyklotrasy v SR

Zdroj: Internet

1.1.8. Priemysel
Priemysel patrí medzi najvýznamnejšie zložky tvorby HDP v národnom hospodárstve a svoju pozíciu si stále
upevňuje. Rastový potenciál SR v prvom rade závisí na priemyselnej výrobe. Slovensko má dlhodobú tradíciu
v niekoľkých priemyselných odvetviach, a to najmä v hutníckej výrobe, výrobe železa a ocele, výrobe koksu
a rafinérskych výrobkov, chemickej výrobe; silné postavenie má strojárstvo a stavebný priemysel.
Podiel priemyslu na HDP SR sa zvýšil z 22,3% v roku 2008 na 28,9 % v roku 2017. K rastu prispel priemyselný
sektor, ktorý vzrástol zo 16,5 % HDP v roku 2005 na 24,3% v roku 2017. Výroba motorových vozidiel, prívesov a
návesov mala v tržbách dominantné postavenie. Jeho podiel na výnosoch z roku 2005 vzrástol z 28,1 %, v roku
2008 na 35,1% v roku 2017. Druhé miesto patrí výrobe kovov a kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
a ich podiel na výnosoch zostáva stabilný (14 % v roku 2008 a 13,8 % v roku 2017). Zmeny sú viditeľné v rebríčku
odrážajúcom štrukturálne zmeny v priemysle od tretieho miesta.
Tretie miesto patrilo, v roku 2008, výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov s 8,2 % , ale jeho podiel na
tržbách z priemyslu v roku 2017 klesol na 5,1 %. Naopak výroba výrobkov z gumy a plastov vyskočila na tretie
miesto so 6,9 % v roku 2017. Tržby z výroby strojov a strojných zariadení v roku 2017 predstihli výrobu koksu a
v roku 2017 vzrástli na 6,8 %. Zamestnanosť v priemysle bola 26,6 % (vo výrobe 23,7 %) a v roku 2018 klesla na
24,4 % (vo výrobe 22,3 %).
Predaj priemyselných tovarov do zahraničia tvorí väčšinu tržieb z vývozu SR. V roku 2017 dosiahli tržby z predaja
do zahraničia za priemyselnú výrobu cca 69 % z celkového vývozu tovarov a služieb.
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Tržby z predaja do zahraničia v roku 2017 v priemyselnej výrobe tvorili 73,8 % z tržieb za vlastné výkony a tovar,
z čo je zrejmé, že priemyselná výroba, aj napriek dominantnému postaveniu medzi sektormi hospodárstva, je
veľmi závislá od dopytu zahraničných trhov vzhľadom k otvorenosti slovenskej ekonomiky. Priemyselná výroba
však potrebuje výraznú modernizáciu inováciami, aby sa zvýšila miera zhodnotenia materiálov a energií. Vysoký
podiel zdrojov, ktoré je potrebné preinvestovať, súvisí tiež s prispôsobovaním podmienok výroby požiadavkám
environmentálnej legislatívy, bez splnenia ktorých nie je už možné výrobu udržať. Napriek tomu realizácia týchto
investícií zabezpečí len zachovanie existujúcich výrob, a to bez toho, aby prispeli k vyššiemu zhodnoteniu
materiálov a energií, a tým aj k rastu konkurencieschopnosti.
Zabezpečenie udržateľného hospodárskeho rastu a priemyselnej výroby je zvlášť podmienené spoľahlivou
a bezpečnou dodávkou energie za optimálne náklady.
Z pohľadu celkových dopadov na ŽP je dôležité, aby sa realizovali tie opatrenia energetickej politiky, ktoré sú
zamerané na zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov, náhrady uhlia zemným plynom v teplárenstve a vysoký
podiel výroby elektriny z JE v energetickom mixe.
Vplyv priemyselnej výroby na životné prostredie patrí k najvýznamnejším antropogénnym vplyvom vôbec.
Najmarkantnejšie sa pritom tento vplyv prejavuje v znížení kvality ovzdušia, a to prostredníctvom vypúšťania
emisií z výroby. Rovnako tak najväčší producenti skleníkových plynov, po sektore energetika, sú z oblasti
priemyselných procesov. Nezanedbateľný vplyv má priemysel na znižovanie kvality najmä povrchových vôd,
pôdy a horninového prostredia, a to prostredníctvom ako samotnej priemyselnej výroby, tak aj vznikom
nežiadúcich havárií a únikov znečisťujúcich látok do okolitého prostredia. Významný je aj záber pôdy pre potreby
priemyslu, často na úkor redukcie plochy poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov, pričom záber pôdy
priemyslom znemožní využívanie pôdy na jej pôvodný účel často až na desaťročia.
1.1.9. Skládky odpadov
Určitú predstavu o súčasnom stave, z hľadiska fugitívnych emisií z odpadu resp. skládok odpadu, je možné si
vytvoriť na základe informácií z registra skládok odpadu, ktorý spravuje Štátny geologický ústav Dionýza Štúra,
ale údaje do neho vkladajú pracovníci okresných úradov (resp. ich posielajú na spracovanie do ŠGÚĎS).
V súčasnosti je v registri skládok odpadu (RSO) zaevidovaných 7 290 skládok odpadu resp. nelegálnych uložení
odpadu. Register skládok odpadu je prepojený s Informačným systémom environmentálnych záťaží, pričom 702
zariadení na nakladanie s odpadom z IS EZ je prepojených na skládky v registri skládok odpadu. Register skládok
odpadu je každoročne aktualizovaný, napr. na základe súčasných údajov v ňom vyplýva, že už v roku 2020 boli
aktualizované údaje k 1 215 skládkam odpadu, v r. 2019 to bolo k 5 506 skládkam odpadu, čo je spolu 6721
aktualizácií.
Tabuľka 13

Prehľad počtu zariadení na nakladanie s odpadmi evidovaných v jednotlivých častiach registra v IS EZ

(12/2019)
Druh činnosti
odkalisko
skládka komunálneho odpadu
skládka priemyselného a
komunálneho odpadu
skládka priemyselného odpadu
skládka tekutých/pastovitých
odpadov
sklady odpadov a zariadenia na
ich spracovanie
šrotovisko

REZ - časť A

REZ - časť B

REZ - časť C

REZ - časť A aj C REZ - časť B aj C Spolu

6

8

4

0

6

24

343

19

225

85

33

705

13

7

1

2

3

26

26

19

20

9

11

85

2

4

0

2

8

4

0

1

0

1

6

3

0

0

0

0

3
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Druh činnosti

REZ - časť A

Celkový súčet

395

REZ - časť B
55

REZ - časť C

REZ - časť A aj C REZ - časť B aj C Spolu

255

96

56

857

Zdroj: IS EZ
Vysvetlivky: REZ - časť A (pravdepodobné environmentálne záťaže); REZ- časť B (environmentálne záťaže), REZ- časť C (sanované a rekultivované lokality),
niektoré lokality sú evidované zároveň v dvoch častiach Registra environmentálnych záťaží, a to v REZ – časti A a REZ – časti C, prípadne REZ – časti B a
REZ – časti C. Takýto stav sa vyskytuje v prípade lokalít s environmentálnou záťažou, na ktorých sa už realizovali, resp. práve sa realizujú sanačné alebo
rekultivačné práce, ale naďalej ich (zatiaľ) považujeme za pravdepodobnú environmentálnu záťaž alebo environmentálnu záťaž.

V registri skládok odpadu sú zaevidované nielen riadené skládky odpadu, ale aj nelegálne skládky (nelegálne
uloženia odpadu), nakoľko sa nejedná o oficiálne skládky. Nižšie uvedená tabuľka uvádza podľa jednotlivých
stavov skládok odpadu podrobné údaje.
Tabuľka 14 Prehľad počtu skládok odpadu evidovaných v registri skládok odpadu a údaje o ich plochách (02/2020)

Stav skládky odpadu
odvezená
opustená skládka bez prekrytia
(nelegálna skládka)
odvezená/upravená
prevádzkovaná
upravená (prekrytie, terénne úpravy
a pod.)
skládky s ukončenou prevádzkou
uzatvorené a rekultivované podľa
projektovej dokumentácie
Celkový súčet

Počet
skládok
2 269
1 845

Počet
Počet
monit.
údajov
skládok
o ploche [m2]
13
1 509
18

Suma
plôch [m2]

Priemer
plôch [m2]

Maxim.
plocha [m2]

1 332 919

883

93 851

1 200

3 456 922

2 881

110 000

700

17

369

752 099

2 038

100 000

96

88

86

3 187 916

37 069

437 920

1 319

6 602 510

5 006

270 000

205

2 486 148

12 128

300 000

67

1 092 156

16 301

99 000

4 755

18 910 670

3 977

1 970
321
89
7 290

132
71
51
390

Zdroj: RSO – register skládok odpadu (ŠGÚDŠ Bratislava)

Z celkového počtu 7 290 skládok odpadu evidovaných v registri skládok odpadu je v súčasnosti monitorovaných
len 390 skládok. Z registra skládok odpadu vyplýva, že prašnosť bola zaznamenaná na 1 754 zo všetkých 7 290
skládok odpadu. Horenie, tlenie bolo zaznamenané na 588 skládkach, tvorba plynov na 124 skládkach, zápach
na 2 775 skládkach. Keď sa nebudú brať do úvahy „odvezené“ a prípadne „odvezené/upravené“ skládky odpadu,
tak prašnosť bola zaznamenaná na 1 142 zo 4 321 skládok odpadu. Horenie, tlenie bolo zaznamenané na 480
skládkach, tvorba plynov na 449 skládkach a zápach na 1974 skládkach. V prípade neodvezených skládok
odpadu sa na cca 26 % skládok vyskytuje prašnosť, v prípade 11 % skládok je to horenie, tlenie v prípade 10 %
skládok je to tvorba plynov a prípade 46 % skládok je to zápach.
Hlavnými zložkami skládkového plynu sú CH4 a CO2, ďalej sú to N2, O2, NH3, H2S, H2, CO, iné prchavé látky. Podľa
článku uvedenom na portáli venovanom odpadu a odpadovému hospodárstvu40, ktorý čerpal zo zahraničnej
literatúry41, obsah CO2 môže byť 20 – 60 %, obsah CH4 môže byť 30 – 60 %. Vznik a tvorba skládkového plynu
závisí od množstva a zloženia odpadu, veku odpadu, vlhkosti, obsahu kyslíka a teploty. Rôzny odpad má rôzny
vplyv na tvorbu skládkového plynu aj z hľadiska veku. V uvedenom článku sa napríklad uvádza, že produkcia
bioplynu sa obvykle odhaduje na cca 5 až 20 rokov po uzavretí skládky v závislosti od objemu uloženého odpadu,
jeho zloženia a ostatných parametrov. Maximum sa tvorí medzi 3. – 7. rokom veku uloženého odpadu, pričom
po 10 roku je ho už minimálne. Preto je jeho energetické zhodnotenie podmienené nielen množstvom už skôr
uloženého odpadu, ale aj každoročným množstvom uloženého odpadu. Podľa manuálu US EPA (projekt LMOP)
40

https://www.odpady-portal.sk/Dokument/101742/skladkovy-plyn-hrozba-ci-uzitok.aspx
1 - LFG Primer, ATSDR 2001 | 2- SWANA: A review..., 2000 | 3 - Eenergia 1996 | 4 - Guidance note LFG 1999 | 5 - Landfill
Education Company, 2002
41
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pre komerčné využitie skládkového plynu sú nevyhnutné nasledovné podmienky: viac ako 1 000 000 ton
komunálneho odpadu uloženého na skládke, hrúbka telesa odpadu minimálne 9 m, ročný úhrn zrážok
minimálne 635 mm. Podobný manuál Svetovej banky pre projekty na využitie skládkového plynu na energetické
využitie (Esmap, IV 2004) uvádzajú požiadavky: aby skládka prekonala aspoň najnižšiu hranicu na energetické
využitie (pri ročných zrážkach menej ako 635 mm), potrebná je minimálna kapacita skládky 300 000 ton odpadu
a jej úplné zaplnenie. V opačnom prípade podľa metodiky Svetovej banky nespĺňa ani najnižšie kritérium na
energetické využitie. Za optimálnu kapacitu je taktiež považovaný údaj nad 1,0 mil. ton odpadu uloženého na
skládke. Samozrejme v prípade skládok odpadu, kde sa tvorí relatívne veľké množstvo plynov a ich energetické
zhodnotenie nie je efektívne je nevyhnutné zabezpečenie ich bezpečného zneškodnenia – spálenia pomocou
horákov.
Prehľad údajov o objeme uloženého odpadu na skládkach odpadu evidovaných v registri skládok
odpadu (02/2020)
Tabuľka 15

Počet
údajov o objeme
[m3]
1 454

Stav skládky odpadu
odvezená
opustená skládka bez prekrytia (nelegálna
skládka)
odvezená/upravená

1 302
374

prevádzkovaná

84

upravená (prekrytie, terénne úpravy a pod.)

1 361

skládky s ukončenou prevádzkou

213

uzatvorené a rekultivované podľa projektovej
dokumentácie
Celkový súčet

66

Suma
Priemer objemov
objemov
[m3]
[m3]
2 370 087
1 630
11 333
8 704
169
2 472 870
6 612
36 909
439 395
166
18 518
13 606
189
13 177
61 865
235
3 700 517

56 068

4 854 88 481 233

18 229

Maxim. objem
[m3]
320 000
1 060 000
500 000
8 515 000
2 700 000
3 025 528
600 000

Zdroj: RSO – register skládok odpadu (ŠGÚDŠ Bratislava)

Percentuálne zastúpenie jednotlivých druhov skládok odpadu evidovaných v registri skládok odpadu z hľadiska
(02/2020):
Graf 66 Počtu jednotlivých druhov skládok odpadu
4,4%

27,0%

1,2%

Graf 67 Objemu uloženého odpadu
4,2%

odvezená

31,1%

opustená skládka bez prekrytia (nelegálna skládka)

14,9%

2,7%
12,8%
2,8%

odvezená/upravená
prevádzkovaná

1,3%
9,6%

upravená (prekrytie, terénne úpravy a pod.)

25,3%

Zdroj: RSO – register skládok odpadu (ŠGÚDŠ Bratislava)

20,9%

skládky s ukončenou prevádzkou
uzatvorené a rekultivované podľa projektovej
dokumentácie

41,7%

Z uvedených grafov vyplýva, že percentuálne zastúpenie počtu jednotlivých druhov skládok odpadu je úplne
odlišné od percentuálneho zastúpenia objemu uloženého odpadu jednotlivých druhov skládok odpadu. Najviac
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je odvezených (31,1 %), upravených (27 %) a opustených skládok bez prekrytia (25,3 %). Najmenej je
prevádzkovaných (1,3 %) a uzatvorených a rekultivovaných podľa priloženej dokumentácie (1,2 %). Naopak
z hľadiska objemu uloženého odpadu je najväčšie množstvo odpadu uložené na prevádzkovaných skládkach
odpadu (41,7 %), potom na upravených (20,9 %), ďalej na skládkach s ukončenou prevádzkou (14,9 %),
opustených skládkach bez prekrytia (12,8 %). Najmenej odpadu je resp. bolo uloženého na odvezených (2,7 %)
resp. odvezených/upravených (2,8 %). T. j. skládky, kde je naviac uloženého odpadu sú aj najvýznamnejšie
z hľadiska fugitívnych emisií.
Z uvedenej analýzy vyplýva, že z hľadiska fugitívnych emisií nie je potrebné brať do úvahy skládky v stave
„odvezené“ a prípadne „odvezené/upravené“, nakoľko buď vôbec neexistujú alebo sú veľmi malé so
zanedbateľným množstvom uloženého odpadu. Z registra skládok odpadu vyplýva, že prašnosť bola
zaznamenaná na 1 754 zo všetkých 7 290 skládok odpadu. Horenie, tlenie bolo zaznamenané na 588 skládkach,
tvorba plynov na 124 skládkach, zápach na 2 775 skládkach. Keď sa nebudú brať do úvahy „odvezené“
a prípadne „odvezené/upravené“ skládky odpadu, tak prašnosť bola zaznamenaná na 1 142 zo 4 321 skládok
odpadu. Horenie, tlenie bolo zaznamenané na 480 skládkach, tvorba plynov na 449 skládkach a zápach na 1974
skládkach. V prípade neodvezených skládok odpadu sa na cca 26 % skládok vyskytuje prašnosť, v prípade 11 %
skládok je to horenie, tlenie v prípade 10 % skládok je to tvorba plynov a prípade 46 % skládok je to zápach.
Tabuľka 16 Prehľad údajov o vplyve skládok odpadu evidovaných v

Stav skládky odpadu
odvezená
opustená skládka bez prekrytia (nelegálna skládka)
odvezená/upravená
prevádzkovaná
upravená (prekrytie, terénne úpravy a pod.)
skládky s ukončenou prevádzkou
uzatvorené a rekultivované podľa projektovej dokumentácie
Súčet bez odvezených a odvezených/upravených
Celkový súčet

registri skládok odpadu na ovzdušie (02/2020)

Prašnosť Horenie, tlenie Tvorba plynov
445
81
124
420
212
168
167
27
45
25
11
29
531
190
187
127
43
40
39
24
25
1 142
480
449
1 754
588
618

Zápach
582
875
219
34
868
147
50
1974
2 775

Zdroj: RSO – register skládok odpadu (ŠGÚDŠ Bratislava)

Z údajov uvedených v nižšie uvedenej tabuľke vyplýva, že podľa evidencie v registri skládok odpadu je na
Slovensku 13 skládok s objemom odpadu nad 1,0 milión ton. Viaceré z nich však nie sú skládkami komunálneho
odpadu, ako to už vyplýva aj podľa prevádzkovateľa. Dve najväčšie skládky prevádzkujú Slovenské elektrárne,
potom je tam ESI, a. s. Istebné (bývalé oravské ferozliatinárske závody), potom je tam Tepláreň a.s. Pov. Bystrica.
T. j jedná sa o skládky popolčeka, strusky a pod. 6 z 13 z nich sú stále prevádzkované, s ukončenou prevádzkou
sú 3, rovnako aj tzv. upravené sú 3, jedna je evidovaná ako opustená. Podľa RSO sú iba 4 skládky také, kde sa
tvoria plyny (v poradí č. 6, 7, 9 a 11) a u 6 z nich je cítiť zápach (5, 6, 9, 10, 11, 13). Ďalších 15 skládok je od
500 000 m3 do 1000 000 m3 odpadu. Z nich nie sú niektoré skládky komunálneho odpadu, ale sú to skládky
priemyselného odpadu (napr. č. 18. prevádzkovaná Mondi Bussines Paper SCP a.s., Ružomberok, ale aj 17. –
skládka bývalého Dusla Šaľa...). Z týchto 15 skládok je až 9 stále v prevádzke. Podľa RSO je 7 skládok z nich, kde
sa tvoria plyny (v poradí č. 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27) a u 9 z nich je cítiť zápach (14, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 26,
27). Podľa roku vytvorenia sú tieto skládky 20 a viac rokov staré, to znamená, že tvorba plynov je závislá najmä
od novonavozeného odpadu a v súčasnosti sa už netvorí zo všetkého doteraz uloženého odpadu. Od 300 000
do 500 000 m3 je v evidencii ďalších 20 skládok odpadu (v tabuľke nie sú uvedené). Prevádzkovaných je 7 z nich.
Z nich iba 2 sú mladšie ako 20 rokov (v prevádzke od r. 2008 resp. od r. 2010).
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Tabuľka 17 Prehľad údajov o skládkach odpadu, kde sú uložené najväčšie množstvá (objemy) odpadu evidované
v registri skládok odpadu (02/2020)
P. č.
1.
2.
3.

Objem

Prevádzkovateľ

SE,a.s., Elektrárne Vojany,
odštepný závod Vojany
SE, a.s., Elektrárne Nováky,
6 744 800
závod Zem. Kostoľany
ESI, a.s. Istebné, predtým OFZ,
3 025 528
a.s. Istebné
8 515 000

4.

2 700 000 Tepláreň a.s. Považská Bystrica

5.

2 400 000

6.

1 619 051 T+T, a.s. Žilina

7.

1 258 289

TEDOS Bánovce nad Bebravou,
spol.s.r.o. Dežerice

Rok
vytvor.

Stav skládky

Obec

Okres

1999 prevádzkovaná

Vojany

Michalovce

1999 prevádzkovaná

Vieska

Prievidza

Veličná

Dolný Kubín

Považská
Bystrica

Považská
Bystrica
Bánovce nad
Bebravou

1952

s ukončenou
prevádzkou

1978 upravená
1968

s ukončenou
prevádzkou

Dežerice

1992 prevádzkovaná

Považský
Chlmec

Žilina

1998 prevádzkovaná

Trnava

Trnava

1996 prevádzkovaná

Zohor

Malacky
Nové Zámky

8.

A.S.A. Group, A.S.A.
Trnava,spol. s.r.o.
1 226 028 A.S.A. Zohor

9.

1 200 000 null

1967 upravená

Obid

10.

1 080 000 null

1974 upravená

Horné Krškany Nitra

11.

1 074 270 STP Pláne, s.r.o. Strážske

1956 prevádzkovaná

Strážske

Michalovce

12.

1 060 000 null

Čaňa

Košice - okolie

13.

1 016 000 null

1985 opustená
s ukončenou
1978
prevádzkou

Stupava

Malacky

1996 prevádzkovaná

Nový Tekov

Levice

1996 prevádzkovaná

Mochovce

Levice

1994 prevádzkovaná

Kolta

Nové Zámky

14.
15.
16.

Tekovská ekologická, s.r.o.,
Nový Tekov
SITA Slovensko, a.s.
980 000 Bratisl.,prevádzka
Mochovovce
Brantner Kolta spol.s.r.o.,
971 586
Nové Zámky

1 000 000

1970 opustená

Trnovec nad
Váhom
Partizánska
Ľupča
Nováky

1996 prevádzkovaná

Petrovce

1995 prevádzkovaná

Brezno

Liptovský
Mikuláš
Prievidza
Vranov nad
Topľou
Brezno

1980 opustená

Nedanovce

Partizánske

1998 prevádzkovaná

Šalková

Banská Bystrica

24.

700 000 null
Regionálna odpadová
675 000
spoločnosť s.r.o. B. Bystrica
650 000 null

1962 upravená

Nové Zámky

25.

630 391 Marius Pedersen, a.s., Trenčín

1997 prevádzkovaná

Nové Zámky
Dubnica nad
Váhom

26.

600 000 null

1970

Veľké Bošany

Partizánske

27.

550 000 null
K.O.S., s.r.o., Kostolné č. 390
522 913
Stará Turá

Bojná

Topoľčany

Rakovice

Piešťany

17.

956 000 null

18.

920 000

19.
20.
21.
22.
23.

28.

Mondi Bussines Paper SCP
a.s., Ružomberok
900 000 null
OZÓN Hanušovce a.s.
875 000
Petrovce
747 000 Sekológ, spol.s.r.o.,Brezno

2000

s ukončenou
prevádzkou

2000 prevádzkovaná

uzatvorená a
rekultivovaná
1984 upravená
2000 prevádzkovaná

Šaľa

Ilava

Zdroj: RSO – register skládok odpadu (ŠGÚDŠ Bratislava)
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1.1.9. Obyvateľstvo a zdravie
OBYVATEĽSTVO
Slovenská republika je 10. najmenším štátom Európskej únie (EÚ) a na obyvateľstve EÚ sa podieľa zhruba 1 %.
Od roku 1996 až po súčasnosť sa zaznamenáva nárast počtu obyvateľov v Slovenskej republike. Na tomto raste
sa podieľa prirodzený prírastok, ktorý sa však po roku 2011 výrazne znížil. Klesajúci trend prirodzeného aj
migračného prírastku má za následok výrazné znižovanie celkového prírastku. V porovnaní s obdobím 2008 –
2011 sa celkový prírastok obyvateľstva znížil o viac ako 50 %. Predpokladá sa ďalšie znižovanie celkového
prírastku a do roku 2030 sa s veľkou pravdepodobnosťou prírastok obyvateľstva zmení na úbytok. Tento trend
bude spôsobený hlavne vývojom prirodzeného prírastku.
Graf 68 Vývoj počtu obyvateľstva od roku 2000 do roku 2019
5480000
5460000
5440000
5420000
5400000
5380000
5360000
5340000
5320000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Pozn. v roku 2001 a 2011 po zohľadnení výsledkov sčítania obyvateľstva
Zdroj: Štatistický úrad SR

Slovenská republika mala podľa údajov Štatistického úradu SR v roku 2019 rozlohu 49 034 066 178 m2.
Slovenská republika mala podľa údajov Štatistického úradu SR k 31. decembru 2019 mala Slovenská republika
5 457 873 obyvateľov, z toho 2 665 350 mužov a 2 792 523 žien. V 4. štvrťroku 2019 sa v Slovenskej republike
narodilo 14 092 živých detí a zomrelo 13 792 osôb. Prirodzený prírastok obyvateľstva tak dosiahol 300 osôb.
Zahraničnou migráciou získala Slovenská republika 1 211 osôb (prisťahovalo sa 1 927 a vysťahovalo sa 716 osôb).
Celkový prírastok obyvateľstva Slovenska bol 1 511 osôb.
Hustota obyvateľstva, k 31.12.2019, dosahovala 111,23 obyvateľov na km2, pričom hustota obyvateľstva
v mestách bola 398,27 osoby/km2 a na vidieku 60,98 osoby na km2. Medzi jednotlivými krajmi sú výrazné
rozdiely koncentrácie obyvateľov. Najvyššia hustota je v Bratislavskom kraji a najnižšia v Banskobystrickom kraji.
Tabuľka 18 Hustota obyvateľstva

Hustota obyvateľstva (Osoba na kilometer štvorcový)
Slovenská republika
Bratislavský kraj
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Nitriansky kraj
Žilinský kraj
Banskobystrický kraj
Prešovský kraj
Košický kraj

2019
111,23
323,78
136,09
130,0
106,48
101,55
68,39
92,02
118,58

Zdroj: Štatistický úrad- STATdat.
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Z hľadiska ekonomickej aktivity či odvetvia, v ktorom sú zamestnaní obyvatelia, došlo k zmene foriem obživy
obyvateľstva. Okrem vzdelania mali na to vplyv výrazne externé spoločensko-politické faktory. Prvá polovica 20.
storočia len vo veľmi skromných regionálnych náznakoch ukázala, že nie je len čisto agrárnou spoločnosťou.
Začiatkom druhej polovice 20. storočia sa dokončila transformácia spoločnosti z agrárnej na industriálnu a
neskôr na spoločnosť s dominantným zastúpením nemanuálnych duševných foriem zamestnania. Zároveň
dochádza k rastu významu a ďalšej diferenciácii terciérneho sektora. V etape rozsiahlych transformačných
premien na Slovensku stále zostáva niekoľko regiónov s pomerne silnými priemyselnými centrami.
Terciárny sektor (služby a verejná správa) bol doménou predovšetkým mestského prostredia. Vo vidieckych
častiach v tomto sektore pracovalo menej ako 10 % obyvateľstva.
Vyššie uvedené je dôležité z hľadiska potreby zachovania a funkčnosti určitých odvetví napriek zmene klímy
a transformácii spoločností z výrobných na terciárne.

ZDRAVIE OBYVATEĽSTVA
OECD42 poukazuje na to, že takmer všetky ukazovatele blahobytu sa za posledných 10 rokov na Slovensku
zlepšili. Avšak, v niektorých oblastiach Slovensko stále výrazne zaostáva za ostatnými krajinami OECD, najmä v
zdraví, pretože očakávaná dĺžka života pri narodení zostáva jednou z najnižších v OECD.
Na základe štatistík Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je v Slovenskej republike 16 % úmrtí spôsobených
environmentálnymi rizikovými faktormi. Keďže príčinnosť vzniku chorôb je vo všeobecnosti multifaktorálna a
výrazný podiel na chorobnosti, prípadne úmrtnosti majú okrem socio-ekonomických faktorov (príjem, bývanie,
zamestnanie, vzdelanie, pohlavie, životný štýl) aj genetické faktory, úroveň zdravotníctva a iné, nie je úplne
možné zhodnotiť podiel kvality ovzdušia na zdravotný stav obyvateľstva. Výkyvy teplôt, hlavne tých
extrémnych, prašnosť spôsobená dopravou a zhoršená imisná situácia spôsobujú zhoršenie stavu u ľudí
s dýchacími a kardiovaskulárnymi ochoreniami, negatívny dopad majú najmä na zraniteľnejšie skupiny, napr.
seniorov, sociálne a ekonomicky slabšej populácie, ale aj detí. V rámci programu EÚ Čistý vzduch pre Európu
(CAFE) bolo odhadnuté, že následkom expozície jemnými časticami (PM 2,5) za rok predčasne umiera celkom
348 000 ľudí. Pri danej úrovni expozície sa priemerná očakávaná dĺžka života znižuje približne o rok43.
V dokumente publikovanom Európskou Environmentálnou Agentúrou (EEA) Air quality in Europe – 2017 report
sa uvádza, že vplyvom znečisteného ovzdušia dochádza až v 80 % prípadov k predčasnému úmrtiu v dôsledku
kardiovaskulárnych ochorení, nasledujú pľúcne ochorenia a rakovina pľúc44.
S cieľom popísať súčasný stav na Slovensku je v nasledujúcej tabuľke uvedený prehľad vybraných ukazovateľov
indikujúci vývoj zdravotného stavu obyvateľov SR v priebehu rokov 2010 až 2018. Z prehľadu je možné
pozorovať, že sa v roku 2018 zvýšila novorodenecká úmrtnosť, úmrtnosť detí do 1 roka života ako aj počet
zomretých na 1 000 obyvateľov. Počet živonarodených v priebehu rokov 2010 až 2018 varíruje. Predmetné
ukazovatele poukazujú na aktuálnu situáciu na Slovensku, ale nie je možné jednoznačne zhodnotiť podiel
kvality ovzdušia napr. na úmrtnosť.
Tabuľka 19 Zdravie obyvateľstva SR - vývoj vybraných ukazovateľov

Ukazovateľ

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stredná dĺžka života pri narodení
 Muži
 Ženy
Živonarodení/1 000 obyvateľov (‰)
Zomretí do 1 roka/

71,62
78,84
11,12
5,69

72,17
79,35
11,27
4,93

72,47
79,45
10,27
5,78

72,9
79,6
10,13
5,49

73,19
80,0
10,15
5,78

73,0
79,7
10,26
5,11

73,71
80,41
10,60
5,40

73,75
80,34
10,66
4,54

73,71
80,35
10,6
5,0

42

https://www.oecd.org/economy/surveys/Slovak-Republic-2019-OECD-economic-survey-overview.pdf
https://www.eea.europa.eu/cs/themes/human/about-environment-and-health
44
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2017ň
43
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1 000 živonarodených (‰)
Novorodenecká úmrtnosť (‰)
Zomretí/1 000 obyvateľov(‰)

3,59
9,8

2,91
9,6

3,33
9,7

3,25
9,6

3,31
9,5

3,25
9,9

2,87
9,6

2,62
9,9

3,0
10,0

Zdroj: VDC (Výskumné demografické centrum)

Podľa Zdravotníckej ročenky SR 2018, najčastejšou príčinou smrti sú dlhodobo choroby obehovej sústavy
(CHOS), za nimi nasledujú nádorové ochorenia a choroby dýchacej a tráviacej sústavy. CHOS ako hlavnú príčinu
úmrtia zaznamenali u 25 362 osôb, čo je o 689 menej, než v roku 2017. Z celkového počtu zomretých bolo 11
431 mužov a 13 931 žien. V roku 2018 bol zaevidovaný pokles úmrtí zapríčinených CHOS, u mužov o 341 a u
žien 348 osôb. Hrubá miera úmrtnosti mierne klesla, u mužov zo 443,5 na 429,9, u žien z 512,7 na 449,7 v
prepočte na 100 000 obyvateľov daného pohlavia. Z ochorení prevládali ischemické choroby srdca, cievne
choroby mozgu, iné choroby srdca, či choroby tepien, tepničiek a vlásočníc. Druhou najčastejšou príčinou úmrtia
v roku 2018 boli nádorové ochorenia, na ktoré zomrelo 13 878 osôb. V tomto prípade bol zaznamenaný nárast
počtu úmrtí v porovnaní s rokom 2017 o 212 osôb. Nádorové ochorenia boli príčinou úmrtia 7 765 mužov a 6
113 žien. Nárast počtu úmrtí sa týkal oboch pohlaví. U mužov sa počet zvýšil o 97, u žien o 115 osôb. Hrubá
miera úmrtnosti na nádorové ochorenia v porovnaní s minulým rokom mierne stúpla z 288,9 na 292,0 u mužov
a z 215,4 na 219,3 u žien v prepočte na 100 000 obyvateľov daného pohlavia. Najčastejšie sa objavovali nádory
tráviacich ústrojov, dýchacích a vnútrohrudníkových ústrojov, prsníka, či lymfatického, krvotvorného a
príbuzného tkaniva. V poradí treťou najčastejšou príčinou úmrtia na území SR boli choroby dýchacej sústavy. V
roku 2018 na tieto choroby zomrelo 4 175 ľudí, konkrétne 2 270 mužov a 1 905 žien. V porovnaní s rokom 2017
narástol počet úmrtí spôsobený chorobami dýchacej sústavy o 260 osôb. Nárast sa týkal oboch pohlaví.
V prípade mužov sme zaznamenali zvýšenie počtu úmrtí o 175 osôb, u žien sa toto číslo navýšilo o 85 osôb.
Hrubá miera úmrtnosti v porovnaní s rok om 2017 stúpla, a to zo 78,9 na 85,4 u mužov a zo 65,3 na 68,3 u žien,
v prepočte na 100 000 obyvateľov daného pohlavia. Z chorôb dýchacej sústavy prevládala skupina ochorení chrípka a zápal pľúc, nasledovali chronické choroby dolných dýchacích ciest.
Tabuľka 20 Vývoj úmrtnosti na choroby dýchacej sústavy, obehovej sústavy a nádorové ochorenia

Ukazovateľ
Úmrtnosť na
choroby dýchacej sústavy
Úmrtnosť na
choroby obehovej sústavy
Úmrtnosť na
nádorové ochorenia

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

3 311

3 269

3 357

3 466

3 279

4 051

3 601

3 915

4 175

28 541

27 306

27 773

26 190

25 198

25 906

25 240

26 051

25 362

12 185

12 071

12 198

13 355

13 469

13 657

13 564

13 666

13 878

Zdroj: ŠUSR

V prípade úmrtí na choroby obehovej sústavy najviac ľudí zomrelo v Nitrianskom kraji, nasleduje
Banskobystrický a Prešovský kraj. V prípade nádorových ochorení najviac ľudí zomrelo takisto v Nitrianskom
kraji, nasleduje Košický a Prešovský kraj. V prípade úmrtí na ochoreniach dýchacej sústavy má najvyššie
zastúpenie Prešovský kraj, nasleduje Žilinský a Košický kraj.
V nasledujúcej informatívnej mapke je vyznačená úmrtnosť na nádorové ochorenia typu (C33 zhubný nádor
priedušnice, C34 zhubný nádor priedušiek a pľúc) v roku 2018 podľa okresov.
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Obrázok 31 Zobrazenie počtu obyvateľov SR, ktorí zomreli na následky nádorového ochorenia v roku 2018

Podľa Zdravotníckej ročenky SR 2018 v ambulanciách pneumológie a ftizeológie bolo v roku 2018 evidovaných
11 545 (211,8 na 100 000 obyvateľov) nových pacientov s chronickými chorobami dolných dýchacích ciest s
výnimkou astmy, čo je o 2 198 menej ako v roku 2017. Dominovali muži s počtom 6 522 nových prípadov. Najviac
prípadov bolo sledovaných v ambulanciách Košického kraja (2 597), najmenej prípadov v ambulanciách
Trnavského kraja (951). Astma a astmatický stav bola novozistená u 10 398 osôb (190,8 na 100 000 obyvateľov),
čo je o 825 prípadov menej ako v roku 2017. Pri astme a astmatických stavoch prevažovali ženy, u ktorých bolo
zaznamenaných 6 032 nových prípadov. Najviac prípadov bolo zistených v ambulanciách sídliacich v Košickom
kraji (2 086), najmenej v ambulanciách Žilinského kraja (442). V porovnaní s rokmi 2014 až 2018 celkový počet
sledovaní pre chronické choroby dolných dýchacích ciest a pneumóniu klesá, v prípade astmy (status astmaticus
J45.0 – J46) naopak rastie, v roku 2014 to bolo 101 378 pacientov v roku 2018 už 111 652. Podľa krajov najviac
sledovaných v prípade vyššie uvedených ochorení je v Prešovskom a Nitrianskom kraji, v prípade pneumónie
zase v Košickom kraji.
V nasledujúcej informatívnej mapka je vyznačená úmrtnosť na vybrané pľúcne ochorenia (J44 chronická
obštrukčná choroba pľúc, J46 status asthmaticus, J45 bronchiálna astma) podľa okresov v roku 2018.
Obrázok 32 Zobrazenie počtu obyvateľov SR, ktorí zomreli na choroby dýchacej sústavy v

roku 2018
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Miera závažnosti úmrtí a ochorení na choroby dýchacej, obehovej sústavy a nádorov na Slovensku vo vzťahu
znečisteného ovzdušia a zdravia, nie je jednoznačne určená a bolo potrebné overiť prípadný vzťah ďalšími
cielenými štúdiami na odfiltrovanie pôsobenia ostatných faktorov.
Podľa US EPA najväčšiu zodpovednosť za nárast GHG za posledných 150 rokov majú ľudské aktivity, akými sú
spaľovanie fosílnych palív, energetike a doprava. Z hľadiska účinkov na zdravie sa spájajú s nasledovnými
negatívnymi účinkami na zdravie :
CO2 – medzi krátkodobé účinky jeho vdychovania patria: neschopnosť sústrediť sa, bolesti hlavy, závraty, dvojité
videnie, hučanie v ušiach, bezvedomie. Vysoká koncentrácia CO2 v ovzduší môže byť život ohrozujúca.
Po kontakte s pokožkou sa môžu vyskytnúť omrzliny a pľuzgiere. Dlhodobé vystavenie vysokej koncentrácii CO2
môže spôsobiť zmeny v metabolizme, prípadne stratu vápnika v kostiach45.
CH4 - vystavenie vysokej koncentrácii metánu môže spôsobiť bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť a zvracanie, stratu
koncentrácie, zrýchlenie dýchania, stratu vedomia až udusenie. Po kontakte pokožky s kvapalným metánom
hrozia omrzliny46.
N2O nie je horľavý ani výbušný. Má anestetické a analgetické účinky47.
SF6 - je síce považovaný za netoxický, ale po vdýchnutí je schopný vytesniť kyslík z pľúc a môže spôsobiť
zadusenie48.
NF3 môže vyvolať podráždenie pokožky a očí, dochádza k narušeniu schopnosti krvi prenášať kyslík, čo má za
následok bolesť hlavy, únavu, závraty. Vyššie koncentrácie môžu spôsobiť problémy s dýchaním, kolaps až smrť.
Dlhodobá expozícia môže zapríčiniť slabosť, kŕče a záchvaty, môže tiež dôjsť k poškodeniu pečene a obličiek49.
HFC - vystavenie vysokým koncentráciám môže spôsobiť zadusenie, nakoľko fluórované uhľovodíky sú schopné
vytlačiť kyslík. Taktiež môžu ovplyvniť srdcovú činnosť. Nebezpečenstvo pri manipulácii je spôsobené aj tým, že
sú to výbušné, vysoko horľavé plyny50.
PFC - ich účinky na zdravie sa medzi rôznymi perfluórovanými uhľovodíkmi líšia. Niektoré môžu poškodiť obličky
a pečeň, iné zase spôsobujú podráždenie kože a očí51.
Ani jedna z vyššie uvedených látok nie je monitorovaná v ovzduší SR. V texte sú teda uvádzané len výsledky
monitorovania látok, ktoré sú sledované SHMÚ. Na žiadnej z monitorovacích staníc na Slovensku nebola v roku
2018 prekročená limitná hodnota pre oxid uhoľnatý (CO) a úroveň znečistenia ovzdušia za predchádzajúce
obdobie rokov 2012 – 2018 je pod dolnou medzou pre hodnotenie tejto úrovne. Priemerná ročná hodnota
koncentrácie benzo (a)pyrénu (BaP) prekročila cieľovú hodnotu 1 ng.m-3 na 4 staniciach. V prípade Pb, As, Ni,
Cd nebola na Slovensku prekročená limitná ani cieľová hodnota.
Indikátor Kvalita ovzdušia v urbanizovaných oblastiach52. Kvalita ovzdušia je považovaná za dobrú, ak úroveň
znečistenia neprekračuje limitné hodnoty. Expozícia človeka voči znečisteniu ovzdušia je obzvlášť vysoká v
urbanizovaných oblastiach, kde sa koncentruje väčšina ekonomických aktivít. Priemyselné procesy, výroba
energie a doprava sú hlavnými prispievateľmi znečisťujúcich látok (SO2, NO2, CO) do regionálneho a miestneho
ovzdušia a tým k zvyšovaniu hladiny koncentrácie znečisťujúcich látok nad povolené limitné hodnoty.
Počet prekročení dennej limitnej hodnoty SO2 na ochranu zdravia ľudí 125 ug/m3 sa môže vyskytnúť maximálne
3-krát v priebehu roka. V roku 2018 nebola v žiadnej aglomerácii a zóne prekročená úroveň znečistenia pre
hodinové a ani pre priemerné denné hodnoty. Príslušné limitné hodnoty na ochranu zdravia ľudí neboli
prekročené vo väčšom počte, ako stanovuje vyhláška č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia. V roku 2018 sa
nevyskytol žiaden prípad prekročenia výstražného prahu. V prípade NO2 v roku 2018 bola prekročená ročná
limitná hodnota NO2 na monitorovacej stanici v Bratislave (Trnavské Mýto) a Prešov. Prekročenie limitnej
45

https://toxtown.nlm.nih.gov/chemicals-and-contaminants/carbon-dioxide
https://toxtown.nlm.nih.gov/chemicals-and-contaminants/methane
47
https://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Jh2929e/4.6.html
48
http://www.innovative-switchgear.com/wp-content/uploads/2015/09/The-Health-Dangers-of-SF6-Gas-WhitePaper.pdf
49
https://nj.gov/health/eoh/rtkweb/documents/fs/1380.pdf
50
http://utslappisiffror.naturvardsverket.se/en/Substances/Greenhouse-gases/Hydrofluorocarbons/
51
http://www.ncceh.ca/sites/default/files/Health_effects_PFCs_Oct_2010.pdf
52
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hodnoty na ochranu ľudského zdravia pre hodinové koncentrácie sa nevyskytlo na žiadnej monitorovacej stanici
a v roku 2018 nenastal žiaden prípad prekročenia výstražného prahu. V prípade CO na žiadnej z monitorovacích
staníc nebola prekročená jeho limitná a úroveň znečistenia ovzdušia za predchádzajúce obdobie rokov
2000 – 2018 je pod dolnou medzou pre hodnotenie znečistenia ovzdušia.

1.2.

Pravdepodobný vývoj a trendy vývoja

Povinnosť pripraviť a schváliť NUS SR je daná Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/199953.
Podľa článku 15 tohto nariadenia majú členské štátny EÚ uloženú povinnosť predložiť dlhodobú stratégiu
znižovania emisií do 1. januára 2020.
Z uvedeného vyplýva, že pravdepodobnosť, nerealizovania a neschválenia strategického dokumentu je vylúčená
a nepravdepodobná. V prípade porušenia Európska komisia podniká právne kroky proti členským štátom, ktoré
si nesplnili svoje povinnosti podľa práva EÚ. (Pozn. v období spracovania správy o hodnotení, vláda SR schválila
NUS SR uznesením vlády č. 104/2020 dňa 5.3.2020)
Vývoj v hodnotenej oblasti je daný tiež vývojom v jednotlivých sektoroch, ktoré ovplyvňujú aj posudzovanú NUS
SR. Tieto oblasti, sektory a viaceré rezorty majú schválené samostatné strategické dokumenty, ktorých
implementácia ovplyvní aj plnenie cieľov definovaných NUS SR.
Ak by sa implementácia NUS SR nerealizovala, tak by bol vývoj v predmetnej oblasti určovaný práve týmito
existujúcimi a schválenými strategickými dokumentami, t.j. nulovým variantom.
Prepojenosť NUS SR so stavom a rozvojom definovaným v iných sektoroch je veľmi významná a zreteľná. Trend
vývoja bez implementácie strategického dokumentu (nulový variant) je daný:
- platnou legislatívou,
- schválenými strategickými dokumentmi s celoštátnym dosahom a v nich definovanými cieľmi,
prioritami a opatreniami,
- schválenými a implementovanými politikami,
- vývojom stavu životného prostredia a zdravia obyvateľstva,
- trendmi v oblasti rozvoja hospodárstva, dopravy, energetiky, odpadového hospodárstva a
poľnohospodárstva,
- trendmi definovanými smernicami a nariadeniami EÚ a pod.
Podrobnosti k vývoju a trendom vývoja pre oblasti, zložky relevantné z hľadiska posudzovaného strategického
dokumentu, uvádzajú nasledovné kapitoly.
Prierezovo základné rámce vývoju a smerovaniu prijímaných politík na zlepšenie stavu životného prostredia na
Slovensku definuje stratégia Zelenšie Slovensko - Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do
roku 2030 („Envirostratégia 2030“). Prijatá bola v roku 2019 a definuje víziu, stanovuje ciele, navrhuje rámec
opatrení a menuje ukazovatele na dosiahnutie lepšej kvality životného prostredia a udržateľného obehu v
hospodárstve do roku 2030. Envirostratégia 2030, okrem iného:
- stanovila pre SR, že do roku 2030 sa na Slovensku v porovnaní s rokom 2005 znížia emisie GHG v
sektoroch mimo ETS o 20 %,
- definuje opatrenie (v kapitole Čisté ovzdušie) - postupne utlmiť výrobu elektriny z uhlia. V rámci opatrenia
je uvedené, že sa ukončí výroba elektriny a tepla z uhlia, čo je jedným zo zásadných cieľov prechodu na
nízkouhlíkové hospodárstvo. Obmedzením ťažby a spaľovania uhlia sa odstránia environmentálne škodlivé
dotácie do málo kvalitného hnedého uhlia. V kapitole Horninové prostredie sa uvádzajú opatrenia minimalizovať dopad ťažby nerastných surovín na životné prostredie, efektívne monitorovať a
minimalizovať geologické hazardy a riziká, sanovať najrizikovejšie opustené a uzavreté úložiská ťažobného
odpadu,
53
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podpora obehovej ekonomiky, zvýšenie miery recyklácie komunálneho odpadu, vrátane jeho prípravy na
opätovné použitie, zníženie miery skládkovania, zákaz zneškodňovania potravinového odpadu pre
supermarkety.

EK zverejnila hĺbkovú analýzu na podporu oznámenia pod názvom „Čistá planéta pre všetkých; Európska
dlhodobá strategická vízia pre prosperujúce, moderné, konkurencieschopné a uhlíkovo neutrálne
hospodárstvo“ 54. Cieľom dokumentu je vytvorenie vízie a definovanie a naplánovanie jej smerovania, čo by
umožnilo výskumníkom, podnikateľom a občanom rozvíjať nové a inovatívne odvetvia priemyslu a biznisu a s
nimi súvisiace pracovné miesta. Analyzovaných bolo 8 scenárov:
1. elektrifikácia (ELEC) – využitie elektrickej energie vo všetkých sektoroch
2. vodík (H2) – využitie vodíka v priemysle, doprave a na vykurovanie budov
3. Power-to-X (P2X) – e-palivá (synteticky vyrobené z OZE) v priemysle, doprave a na vykurovanie budov
4. energetická efektívnosť (EE) – presadzovanie výrazného znižovania spotreby energie vo všetkých sektoroch
5. obehová ekonomika (CIRC) – zvýšenie zdrojovej a materiálnej efektívnosti
6. kombinácia (COMBO) – nákladovo-efektívna kombinácia vybraných opatrení z prvých piatich scenárov, ktoré
by mali zabezpečiť oteplenie o max. 2°C
7. 1,5°C technicky (1,5TECH) – založený na opatreniach z COMBO s využitím technológií zachytávania a
ukladania uhlíka a prírodných záchytov emisií
8. 1,5°C udržateľný životný štýl (1,5LIFE) – založený na opatreniach z COMBO a CIRC spolu so zmenou životného
štýlu
Prvých 5 scenárov by mohlo zabezpečiť zníženie GHG o 80 % v roku 2050 v porovnaní s rokom 1990, šiesty
scenár by zabezpečil zníženie o 90 % a posledné dva by zabezpečili uhlíkovú neutralitu.
Doterajšie znižovanie emisií je následkom zvyšovania energetickej účinnosti. Ďalšou optimalizáciou procesov,
napr. znížením tepelných strát, regeneráciou uvoľňovaného tepla, využitím plynných odpadov atď. je možné
dosiahnuť ešte menšie množstvo emisií, ale je zrejmé, že to nebude stačiť na dosiahnutie uhlíkovej neutrality.
Sľubnou možnosťou znižovania emisií je elektrifikácia priemyselného tepla (viď tiež kap. III. 1.2.7. Popis
pravdepodobného vývoja a trendov v oblasti priemyslu). Bežná je už napríklad výroba tepla a pary nízkej teploty.
Technicky je možná aj ďalšia elektrifikácia, ale je s ňou spojená vyššia spotreba energie a s tým súvisiace náklady.
Potrebný je ďalší výskum, ktorý zabezpečí zníženie nákladov a vyššiu možnosť rozšírenia technológií.
Vodík sa môže použiť na výrobu metanolu, amoniaku alebo ďalších chemikálií s nízkym obsahom uhlíka.
Potrebná je pri tom molekula CO2 a tak na základe zdroja molekuly môže byť proces menej energeticky náročný
alebo dokonca až uhlíkovo neutrálny. Aj tu je však potrebný ďalší výskum, ktorý by zabezpečil nižšie výrobné
náklady vodíka.
Vodík je ďalší z kľúčových obnoviteľných zdrojov, ktorému sa venuje v popredných svetových ekonomikách
značná pozornosť. Európa ako región má jedinečné výhody, ktoré ju stavajú na popredné miesto. Slovensko
zatiaľ nezaviedlo efektívny národný program k vodíkovým technológiám. Vďaka moderným materiálom a
technológiám je používanie vodíkových technológií čoraz realistickejšie. Na Slovensku sa v minulosti o tému
vodíkových technológií nezaujímal priemysel, investori a ani tvorcovia politík, no to sa po ohlásení financovania
obrovských výskumných iniciatív rýchlo mení. Pozitívom je hlavne zníženie závislosti národného hospodárstva
od dovozu strategických surovín z iných krajín.
1.2.1.

Predpokladaný vývoj a trendy vývoja v kvalite ovzdušia a emisiách GHG

V kvalite ovzdušia v SR je od roku 2000 zaznamenávaný pozitívny trend, aj napriek mierne kolísavému priebehu;
vo vzťahu k ochrane zdravia obyvateľstva a ekosystémov niekedy dochádza k prekračovaniu povolených
hodnôt, najmä pre PM10, PM2,5, polyaromatické uhľovodíky, prízemný ozón. Trend v zvyšovaní kvality ovzdušia
je spôsobený poklesom vypúšťaných množstiev emisií do ovzdušia; od roku 2000 bol klesajúci trend v celkovom
množstve vypustených emisií do ovzdušia potvrdený u väčšiny sledovaných látok a je predpoklad, že
54
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v nastúpenom trende sa bude pokračovať. Tento trend bude podporený tiež Stratégiou ochrany ovzdušia
Slovenskej republiky do roku 2030- 1. časť – Národný program znižovania emisií (NAPCP SK). Implementácia
opatrení definovaných NAPCP SK má prispieť k dosiahnutiu cieľov kvality ovzdušia podľa smernice 2008/50/ES,
ako aj k zaisteniu súladu s plánmi a programami stanovenými v iných relevantných oblastiach politiky vrátane
klímy, energetiky, poľnohospodárstva, priemyslu a dopravy. Zároveň sa tým podporí presun investícií do čistých
a účinných technológií.
NAPCP SK bol schválený vládou SR dňa 5.3.2020 uznesením č. 103/2020.
V súvislosti so situáciou v oblasti ovzdušia je od roku 2017 možné v SR zriaďovať nízko emisné zóny. Umožnené
to bolo novelou zákona o ovzduší č. 293/2017, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zriadenie takejto zóny je možné len na
základe súhlasného stanoviska okresného úradu, ako cestného správneho orgánu, a musí mu predchádzať
dostatočná príprava a odborná diskusia, pretože takéto riešenie si vyžaduje predovšetkým odbornú štúdiu o
vykonateľnosti nízko emisnej zóny. Aktuálne, nad zavedením nízko emisných zón, uvažuje mesto Bratislava v
rámci tvorby novej parkovacej politiky hlavného mesta.
Emisie GHG
Znečistenie ovzdušia a zmena klímy sú vzájomne prepojené. Niekoľko látok znečisťujúcich ovzdušie vplývajú na
klímu a globálne otepľovanie v časovom horizonte desaťročí. Troposférický ozón, sadze (BC – black carbon, čo
je jedna zo zložiek PM – tuhých znečisťujúcich látok; pre BC nemáme v slovenčine najvýstižnejší pojem), CO2,
CH4, N2O priamo prispievajú ku globálnemu otepľovaniu. Ďalšie zložky PM, ako je organický uhlík (OC),
amoniakálne (NH4+), síranové (SO42-) a dusičnanové (NO3-) zlúčeniny majú účinok ochladzovania atmosféry.
Okrem toho, zmeny počasia v dôsledku zmeny klímy môžu zmeniť rozptyl, depozíciu a tvorbu nových látok
(sekundárnych polutantov) v atmosfére. Napríklad teplejšie podnebie vedie k zvýšeniu koncentrácie
prízemného ozónu a následne jeho zvýšená koncentrácia prispieva k ďalšiemu zvyšovaniu koncentrácie O3, čo
v konečnom dôsledku vedie k väčšiemu otepľovaniu. Vytvára sa takto autostimulačný proces postupného
otepľovania.
Celkové emisie GHG na Slovensku predstavovali v roku 2017 zníženie o 41 % oproti základnému roku 1990.
Tento pokles bol čiastočne výsledkom kombinácie opatrení a politík EÚ a členských štátov a tiež dôsledkom
ekonomickej recesie, či presunom niektorých aktivít produkujúcich vysoké množstvo emisií GHG mimo hranice
Európy.
Hoci došlo k poklesu emisií GHG na obyvateľa aj v rámci krajín OECD55, tak sa predpokladá, že by sa budúcnosti
opäť mohli zvýšiť v dôsledku nedávneho zvýšenia spotreby energie. Celkový pokrok je nedostatočný a čoraz viac
je ovplyvňovaný blahobyt, hospodárske činnosti, biodiverzita a ekosystémy. Zmena podnebia prebieha
rýchlejšie, ako sa očakávalo, a emisie GHG v krajinách OECD by sa mohli opäť zvýšiť v dôsledku zvýšenia emisií
CO2 súvisiacich s energetikou. Dôležitými hnacími silami týchto trendov sú hospodársky rast a využívanie
fosílnych palív. Energetická náročnosť sa v krajinách OECD celkovo znížila, ale doterajšie výsledky nie sú
dostatočné na účinné zníženie emisií GHG a spotreby energie.
Tento trend môže byť teoreticky zvrátený alebo oddialený a spomalený z dôvodu recesie, ktorá sa predpokladá
v súvislosti so šírením pandémie COVID- 19, ktorým je roku 2020 postihnutá značná časť krajín na svete, vrátane
Slovenska.
Aj keď sa na Slovensku zaznamenal v predchádzajúcich rokoch optimistický trend, za posledné 3 roky je zrejmé,
že zlepšenie niektorých ukazovateľov, ako sú napríklad GHG na obyvateľa alebo GHG / HDP, sa začalo
spomaľovať a dosiahlo minimálnu úroveň56. Úroveň emisií GHG dosiahla v roku 2016 minimum a trend sa

55
56

OECD (2020), Environment at a Glance 2020, OECD Publishing Paris, https://dol.org/10.1787/4ea7d35f-en.
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/BR4-1-4BR_SVK_SHM%C3%9A_final.pdf
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stabilizoval, kolísal s nárastom v doprave, domácnostiach, odpade a niektorých priemyselných kategóriách za
posledný rok.
NUS SR uvádza, že v prípade, že sa pôjde len podľa teraz platných opatrení, ktoré sa implementujú (k rokom 2016
– 2018 kedy sa modelovalo), tak bez dodatočných opatrení hrozí, že emisie GHG zostanú v roku 2050 na
porovnateľnej úrovni ako v roku 2015. Bez dodatočných opatrení budú emisie do roku 2030 mierne rásť a to
najmä v sektoroch, ktoré nie sú pokryté schémou obchodovania s emisnými kvótami.
Obrázok 33 Projekcie emisií GHG v rozdelení na energetiku a priemysel a ostatné emisie (v Gg CO2 ekv.) a cena EÚ
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Pozn. Všetky emisie sú celkové emisie skleníkových plynov bez LULUCF

Prijatie ambicióznejšej energetickej legislatívy v EÚ, ktoré sa premietli prostredníctvom NECP aj do slovenských
cieľov v porovnaní s tými, ktoré sa počítali v modeli, môže posunúť očakávania smerom k optimistickejšiemu
scenáru. Model nepočítal s ambicióznymi plánmi EK na roky 2020 – 2025 (Európska zelená dohoda) a tiež
s niektorými opatreniami vyplývajúcimi napr. zo schváleného NECP, ktorého opatrenia boli definované po
ukončení modelovania. Vláda SR tiež prijala rozhodnutie o skoršom ukončení podpory výroby elektriny z
domáceho uhlia a záväzok dosiahnuť klimatickú neutralitu, s čím sa taktiež v modeli nepočítalo.
Záväzok Slovenskej republiky a EÚ dosiahnuť v roku 2050 klimatickú neutralitu je v tomto kontexte kľúčový,
pretože to bude znamenať prehodnocovanie energetických a klimatických cieľov do roku 2030 tak, aby boli
v súlade s týmto cieľom (zvýšenie ambície).
Pre SR je kľúčovým faktom to, že ak sa neprijmú ďalšie dodatočné opatrenia nad rámec použitých v modeloch
a scenároch WEM a WAM, do roku 2050 sa Slovensko bude musieť vysporiadať s emisným zvyškom (tzv. gapom),
ktorý bude pravdepodobne vo výške 7 až 14 Mt CO2ekv. Práve najťažšie a najdrahšie bude eliminovať tento zvyšok.
Cieľový emisný zvyšok by mal byť vo výške 7Mt CO2ekv., keďže toto je množstvo, ktoré sa bude môcť potenciálne
eliminovať prostredníctvom záchytov (sektor LULUCF).
Trend vývoja v oblasti emisií GHG úzko súvisí aj s rozvojom a cieľmi definovanými v iných oblastiach a sektoroch
(energetika, doprava, poľnohospodárstvo, odpady a iné) viď ďalšie kapitoly.

1.2.2.

Popis pravdepodobného vývoja a trendov vývoja zmeny klímy

Na Slovensku sa pozorujú čoraz častejšie dôsledky zmeny klímy v podobe extrémnych prejavov počasia
s nepriaznivými dôsledkami ako sú povodne, zosuvy, dlhotrvajúce obdobia sucha, vzrastajúce riziko požiarov
a. i. Slovenská republika má k dispozícii tiež široký výber sektorových stratégií a akčných plánov, ktoré riešia
problematiku adaptácie, avšak nezohľadňujú dostatočne vzájomné synergie a medzisektorové aspekty.
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Prvým komplexnejším dokumentom v tejto oblasti, ktorý sa snaží v čo najširšom rozsahu oblastí a sektorov
prepojiť scenáre a možné dôsledky zmeny klímy s návrhmi vhodných proaktívnych adaptačných opatrení, je
Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, ktorá bola schválená uznesením vlády SR
č. 148/2014. Stratégia považuje za prioritné: šírenie informácií a vedomostí o problematike adaptácie
na všetkých stupňoch riadenia, ako aj pre širokú verejnosť; posilnenie inštitucionálneho rámca pre adaptačné
procesy v SR; vypracovanie a rozvoj metodík komplexného hodnotenia rizík v súvislosti so zmenou klímy
od národnej až po lokálnu úroveň; rozvoj a aplikáciu metodík ekonomického hodnotenia adaptačných opatrení
(makroekonomických dopadov) a vypracovanie a zavedenie nástroja na výber investičných priorít na základe
posúdenia medzisektorových aspektov adaptačných opatrení.
Uznesením vlády SR č. 478/2018 bola schválená Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé
dôsledky zmeny klímy – aktualizácia (ďalej len „aktualizovaná stratégia na zmenu klímy“).
V oblasti zmeny klímy a klimatických zmien bolo vypracovaných množstvo štúdií, modelov a scenárov vývoja.
Z predpokladaných scenárov vývoja stavu životného prostredia, resp. klímy vychádza samotná aktualizovaná
stratégia na zmenu klímy, ktorá obsahuje základné informácie o prejavoch a trendoch zmeny klímy na
Slovensku, pozorovaných zmenách ako aj odhadoch vývoja do polovice 21. storočia. Zároveň aktualizovaná
stratégia na zmenu klímy poukazuje na dôsledky zmeny klímy a jej dopady na fungovanie jednotlivých zložiek
prostredia a zdravie obyvateľov. Ukazuje sa, že počasie sa v posledných dekádach stalo viac extrémnym.
Mesačné teplotné extrémy poukazujú na výkyvy vo výskyte extrémnych teplôt a zrážok počas jednotlivých
dekád od roku 1961 doteraz, avšak trendy daných charakteristík sú pomerne jednoznačné.
Všeobecné závery ďalšieho vývoja klímy na Slovensku možno formulovať nasledovne:
- priemery teploty vzduchu by sa mali postupne zvyšovať o 2 až 4 °C v porovnaní s priemermi obdobia
1951 – 1980, pričom sa zachová doterajšia medziročná a medzisezónna časová premenlivosť,
- rýchlejšie by mali rásť denné minimá ako denné maximá teploty vzduchu, čo spôsobí pokles priemernej
dennej amplitúdy teploty vzduchu,
- nepredpokladajú sa výraznejšie zmeny v ročnom chode teploty vzduchu, v jesenných mesiacoch by ale
mal byť rast teploty menší ako vo zvyšnej časti roka,
- ročné úhrny zrážok by sa nemali podstatne meniť, skôr sa predpokladá mierny nárast (okolo 10 %),
predovšetkým na severe Slovenska,
- väčšie zmeny by mali nastať v ročnom chode a časovom režime zrážok – v lete sa všeobecne očakáva
slabý pokles úhrnov zrážok (predovšetkým na juhu Slovenska) a v zvyšnej časti roka slabý až mierny rast
úhrnov zrážok (predovšetkým v zime a na severe Slovenska). V teplej časti roka sa očakáva zvýšenie
premenlivosti úhrnov zrážok, zrejme sa predĺžia a častejšie vyskytnú málo zrážkové (suché) obdobia na
jednej strane a zrážkovo výdatnejšie krátke daždivé obdobia na strane druhej.
- pretože sa očakáva teplejšie počasie v zime, tak až do výšky 900 m n. m. bude snehová pokrývka
nepravidelná a častejšie sa budú vyskytovať zimné povodne – snehová pokrývka bude zrejme v
priemere vyššia iba vo výške nad 1 200 m n. m., tieto polohy ale predstavujú na Slovensku menej ako 5
% rozlohy, čo nemôže podstatne ovplyvniť odtokové pomery.
- vzhľadom na zosilnenie búrok v teplej časti roka sa očakáva častejší výskyt silného vetra, víchric a tornád
v súvislosti s búrkami,
- pokles vlhkosti pôdy na juhu Slovenska (rast potenciálnej evapotranspirácie vo vegetačnom období roka
asi o 6 % na 1 °C oteplenia, pričom sa úhrny zrážok vo vegetačnom období roka podstatne nezvýšia).
Analýza súčasných a budúcich scenárov zmeny klímy potvrdzuje existenciu extrémov a rizík, ich vzájomnú
súvislosť a možné dôsledky v celom rozsahu od ekosystémov, prírodných zdrojov až po hospodárstvo a sociálnu
oblasť.
Aktualizovaná stratégia na zmenu klímy priniesla systémové riešenie ako súbor predbežných a plánovaných
opatrení zavádzaných s cieľom minimalizovať straty, škody a ekonomické náklady vyplývajúce zo zmeny klímy.
Hlavným cieľom aktualizovanej stratégie na zmenu klímy je zlepšiť pripravenosť SR čeliť nepriaznivým
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dôsledkom zmeny klímy, priniesť čo najširšiu informáciu o súčasných adaptačných procesoch v SR a na základe
ich analýzy ustanoviť inštitucionálny rámec a koordinačný mechanizmus na zabezpečenie účinnej
implementácie adaptačných opatrení na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach, ako aj zvýšiť celkovú
informovanosť o tejto problematike.
Podľa odhadov EEA medzi rokmi 1980 až 2017 dosiahli na Slovensku ekonomické straty z extrémov zmeny klímy
hodnotu takmer 1,7 miliardy eur57. Ak by sa nerobili žiadne dodatočné opatrenia a globálna teplota by stúpla o
3,5°C a v budúcnosti v EÚ len škody na sociálnom zabezpečení štátu by predstavovali 1,8 % z HDP a celkové
škody pre EÚ by boli na úrovni 190 miliárd eur58.
Akčný plán implementácie Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy (akčný plán) nadväzuje na
aktualizovanú stratégiu na zmenu klímy, ktorá definovala potrebu vypracovania implementačného dokumentu.
Cieľom je vytvoriť rámec pre podporu identifikovaných opatrení a aktivít v oblasti adaptácie. Akčný plán by mal
zároveň napomôcť k podpore synergií pri koordinácii a implementácii opatrení a podporiť prechod Slovenska
na nízkouhlíkovú ekonomiku adaptovanú na zmenu klímy. Pre prípravu Akčného plánu vytvorilo MŽP SR v
spolupráci s Centrom spoločenských a psychologických vied/Prognostickým ústavom SAV (CSPV/PÚ)
metodológiu a rámec pre participatívny proces, ktorý pomôže lepšie definovať priority a kľúčové aktivity.
Vychádza sa z opatrení, ktoré boli identifikované v aktualizovanej stratégii na zmenu klímy. V roku 2018 CSPV/PÚ
nadviazal na stratégiu a spracoval pre MŽP SR technické východiská k príprave Akčného plánu. Opatrenia boli
podrobnejšie analyzované, agregované a upresnené. Opatrenia budú prioritizované podľa dôležitosti,
uskutočniteľnosti a dostupnosti finančných zdrojov. Akčný plán by mal prispieť k lepšiemu premietnutiu
adaptačných opatrení do sektorových politík dotknutých rezortov. Zároveň by mal obsahovať návrh systému
monitorovania zraniteľnosti, návrh systému strednodobého hodnotenia adaptačného procesu v podmienkach
Slovenska, vrátane sledovania väzieb medzi nákladmi a prínosmi, a návrh platformy pre zverejňovanie
a zdieľanie pozitívnych skúseností.

1.2.3.

Popis pravdepodobného vývoja a trendov vývoja vo vodnom režime a vodnom hospodárstve

Klimatické modely naznačujú zmenu v rozložení atmosférických zrážok na Zemi a zmenu v početnosti a intenzite
extrémnych prejavov počasia. Podľa siedmej národnej správy o zmene klímy SR budú k horizontu rokov 2075 až
2100 na Slovensku celkové úhrny zrážok asi o 10 % nižšie ako doteraz, využiteľné vodné zdroje poklesnú
o 30 – 50 %. Predpokladá sa, že nastane oveľa nerovnomernejšie rozloženie zrážkových úhrnov v priebehu roka
a v jednotlivých regiónoch Slovenska. Tomu bude zodpovedať aj vývoj odtokových pomerov na Slovensku. Podľa
rôznych klimatických scenárov možno na väčšine územia predpokladať zmenu dlhodobého priemerného
ročného odtoku, pričom výraznejší pokles sa predpokladá najmä v oblasti nížin. Očakávajú sa najmä zmeny
dlhodobých mesačných prietokov, predpokladá sa nárast zimného a jarného odtoku a pokles letného a
jesenného odtoku, najmä vo vegetačnom období59.
Z týchto scenárov vyplýva, že významným dôsledkom zmeny klímy na našom území môžu byť dlhotrvajúce
obdobia sucha v letných a jesenných mesiacoch spojené s nedostatkom vody. Tento jav môže nastať v dôsledku
výrazného úbytku snehu v zime a jeho skoršieho topenia sa na jar, skoršieho nástupu vegetačného obdobia, a
tým aj výraznejšieho výparu v jarných mesiacoch, ale aj v dôsledku nižších zrážok a vyšších teplôt v letnom
období. Výsledkom je výrazný nedostatok pôdnej vlhkosti v druhej polovici leta a na začiatku jesene.
57

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/direct-losses-from-weather-disasters-3/assessment-2
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/impacts-climate-change
59
Jednotlivé scenáre predpokladajú, že zmena klímy bude mať rôzne dôsledky na odtok v južných a v severných oblastiach
Slovenska. Najviac postihnuté oblasti by mali byť oblasti južného a západného Slovenska s očakávaným poklesom
dlhodobých priemerných mesačných prietokov od februára (prípadne marca) do novembra (prípadne decembra), s
najvýraznejšími poklesmi v mesiacoch máj až júl, a to v niektorých povodiach do -70 % v horizonte 2075. Menej postihnuté
oblasti by mali byť oblasti severného Slovenska, s obdobím zvýšených priemerných mesačných prietokov od novembra do
marca, a obdobím znížených prietokov od apríla do októbra. Najvýraznejšie poklesy dlhodobých priemerných mesačných
prietokov možno očakávať v mesiacoch apríl až máj, a to približne do 50 % v horizonte 2075.
58

97

Nízkouhlíková stratégia rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030
s výhľadom do roku 2050
Správa o hodnotení strategického dokumentu
Zmena klímy môže mať výraznejší negatívny vplyv na lokálne, málo výdatné zdroje vody, predovšetkým
v južných oblastiach Slovenska, v závislosti od širokého spektra ďalších podmieňujúcich faktorov (prírodné,
antropogénne).
Pokles výdatnosti vodných zdrojov môže mať negatívne dôsledky na:
- zásobovanie obyvateľov pitnou vodou a možné zdravotné následky,
- poľnohospodárstvo,
- lesné hospodárstvo,
- zásobovanie priemyselných podnikov pitnou a úžitkovou vodou,
- vodný režim krajiny a jeho ekosystémy, na biodiverzitu územia,
- energetiku,
- dopravu,
- turizmus.
Suché periódy môžu byť prerušované niekoľkodennými dažďami s vysokým úhrnom zrážok, prípadne silnou
búrkovou činnosťou s intenzívnymi zrážkami, pričom by sa počet dní s búrkou oproti súčasnosti nemal zmeniť
(15 až 30 za leto), ale veľmi silných búrok bude pravdepodobne až o 50 % viac. Ďalej sa predpokladá, že na
Slovensku sa budú pri mimoriadne silných búrkach objavovať tornáda. Možno očakávať častejší výskyt
bleskových lokálnych povodní60 v rôznych častiach Slovenska.
Tendencie zmien hydrologického režimu poukazujú na zvýšenú potrebu prerozdeľovania odtoku v priestore
medzi severom a juhom (resp. vyššie a nižšie položenými časťami územia), prerozdeľovať odtok medzi
jednotlivými rokmi a prerozdeľovať odtok v priebehu roka. Je dôležité počítať aj s možnosťou potreby
kompenzovať pokles výdatnosti zdrojov vody, najmä v nížinných častiach na strednom a východnom Slovensku
a v letnom období. Hodnotenie dôsledkov zmeny klímy na zdroje a zásoby podzemných vôd SR je predmetom
viacerých projektov a štúdií, ktoré hovoria o trvalom poklese výdatnosti zdrojov podzemných vôd. Podzemné
vody predstavujú primárny zdroj pitnej vody na Slovensku, ich využiteľné množstvá boli v Štátnej
vodohospodárskej bilancii podzemných vôd ohodnotené na približne 77 tis. l.s-1.
Riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody je cieľom, uznesením vlády č. 110/2018 schváleného akčného
plánu- H2Odnota je voda- Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody61. Akčný plán je podľa
metodiky a inštitucionálneho rámca tvorby verejných stratégií samostatný dokument, ktorý nadväzuje na zákon
č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý vytvára podmienky na znižovanie
nepriaznivých účinkov sucha a nedostatku vody. Sucho a nedostatok vody je súčasťou aktualizácie Vodného
plánu Slovenska, aj keď aktuálne nie je zaradené medzi významné vplyvy, ktoré môžu mať dopad na stav útvarov
povrchových a podzemných vôd. Základným prvkom Akčného plánu na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku
vody je program opatrení. Jeho hlavným cieľom je znížiť nepriaznivé dôsledky sucha a nedostatku vody na
ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a hospodársku činnosť. V budúcnosti sa predpokladá
rozpracovanie Akčného plánu pre každé štádium sucha (normálne štádium, počiatočné štádium, závažné
štádium a extrémne štádium).
Samostatná kapitola zameraná na riešenie sucha a nedostatku je súčasťou, vládou SR schváleného
strategického dokumentu, Envirostratégia 2030. Jeho cieľom je dosiahnutie lepšieho plánovania v zastavanej,
60

Najčastejšími príčinami povodní sú: dlhotrvajúce zrážky spôsobené regionálnymi dažďami zasahujúcimi veľké územia,
ktoré nasýtia povodia, následkom čoho je veľký povrchový odtok; prívalové dažde s krátkymi časmi trvania a veľkou, značne
premenlivou intenzitou, ktoré zasahujú pomerne malé územia, vysoká intenzita dažďa neposkytuje čas potrebný na
vsakovanie vody do pôdy, a preto takmer okamžite po jeho začiatku začína aj povrchový odtok; rýchle topenie snehu po
náhlom oteplení, keď voda nemôže vsakovať do ešte zamrznutej pôdy a odteká po povrchu terénu, pričom nebezpečný
priebeh takých povodní mnohokrát znásobujú súčasne prebiehajúce dažde.
61
https://www.minzp.sk/voda/koncepcne-aplanovacie-dokumenty/h2odnota-je-voda-akcny-plan-riesenie-dosledkovsucha-nedostatku-vody.html
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poľnohospodárskej a lesnej krajine, ktoré povedie k efektívnejšiemu hospodáreniu s vodou. Vodné zdroje sa
budú efektívne využívať, vrátane zrážkovej vody a opätovného využitia vody. Zadržiavaním vody v krajine sa
zmiernia dôsledky sucha a nedostatku vody.
Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy – aktualizácia sa snaží v čo
najširšom rozsahu oblastí a sektorov prepojiť scenáre a možné dôsledky zmeny klímy s návrhmi vhodných
adaptačných opatrení. Z hľadiska adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy medzi kľúčové oblasti
a sektory zaraďuje taktiež vodný režim v krajine a vodné hospodárstvo.
Zmena klímy môže negatívne ovplyvniť aj kvalitu vodných zdrojov. Vplyvom prívalových dažďov a povodňových
stavov sa môže krátkodobo výrazne zhoršiť stav útvarov povrchovej vody, ako aj chemický stav zdrojov
podzemnej vody využívaných na zásobovanie pitnou vodou. V období nízkych vodných stavov hrozí riziko
zvyšovania eutrofizácie, zvyšovanie teploty vody, čo môže mať vplyv na jej kvalitu, ako aj na stav a kvalitu
ekosystémov priamo závislých od vody.
Z hodnotenia trendov minimálnych ročných a mesačných prietokov je pre územie Slovenska spracované
nasledovné hodnotenie:
- v povodí slovenskej časti povodia Moravy je na samotnej Morave mierny pokles minimálnych ročných
prietokov a minimálnych mesačných prietokov v jarnom a letnom období. Na ľavostranných prítokoch
je situácia nepriaznivejšia, na Dunaji má trend minimálnych ročných prietokov mierne stúpajúcu
tendenciu, pokles minimálnych mesačných prietokov je od júna do augusta, v ostatných mesiacoch je
zotrvalá, resp. mierne stúpajúca tendencia,
- v povodí Váhu, sú výsledky hodnotenia trendov pomerne rozdielne – v hornej časti povodia, vo
vysokohorských tokoch a v povodiach najväčších prítokov, Oravy a Kysuce, možno vývoj minimálnych
ročných a mesačných prietokov považovať za priaznivý. V dolnej časti povodia Váhu, v povodiach Nitry
a Malého Dunaja pri hodnotení trendov charakteristík malej vodnosti prevláda klesajúci, ba dokonca aj
výrazne klesajúci trend,
- v hornej časti povodia Hrona je mierne stúpajúci trend minimálnych ročných prietokov a ani v jednom
z mesiacov nebol zaznamenaný trend klesajúci. Diametrálne odlišná je situácia na prítokoch Hrona z
Nízkych Tatier a Slovenského rudohoria, kde až na malé výnimky prevláda klesajúci trend minimálnych
ročných prietokov a minimálnych mesačných prietokov v druhom polroku. Uvedené prítoky dokázali
zmeniť charakter vývoja minimálnych prietokov v dolnej časti toku. Nepriaznivý vývoj malej vodnosti je
aj v povodí Ipľa, kde je analogická situácia ako na prítokoch Hrona. V hornej časti povodia Slanej a v
povodí Dobšinského potoka je výraznejší nárast minimálnych ročných prietokov, v dolnej časti povodia
a v celom povodí Rimavy je naopak trend ročných miním klesajúci, pričom vo väčšine alebo aj vo
všetkých mesiacoch je tomu rovnako,
- vo všetkých hodnotených vodomerných staniciach v povodí Hornádu je buď mierny, ale aj
signifikantnejší nárast minimálnych ročných prietokov s ojedinelými poklesmi minimálnych mesačných
prietokov. Vývoj minimálnych ročných a mesačných prietokov v povodí Bodvy odpovedá silnej
exploatácii vodných zdrojov a z hľadiska vývoja malej vodnosti sa zaraďuje medzi povodia s najväčšou
zraniteľnosťou,
- povodie Bodrogu patrí medzi povodia s najmenšou zraniteľnosťou s analogickým vývojom malej
vodnosti, aký je v povodí Hornádu.
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Popis pravdepodobného vývoja a trendov vývoja z hľadiska využívania pôdy, zmien vo využívaní pôdy
a lesného hospodárstva

1.2.4.1. Pôda a v poľnohospodárstvo
Podľa výsledkov výskumu sa po roku 2025 vo vegetačnom období pravdepodobne zvýši priemerná teplota pôdy
na našom území o 1 °C a priemerné hodnoty vlhkosti pôdy poklesnú asi o 10 %. Predpokladá sa, že dôsledkom
toho dôjde k nasledujúcim zmenám pôdnych vlastností (Sobocká, 200562):
- v dôsledku vyššej koncentrácie CO2 a celkovej teploty sa zvýši hromadenie pôdnej organickej hmoty.
Skleníkový efekt bude zvyšovať index rastu, ako aj účinnosť využitia vody vegetáciou. Zvýšená
evapotranspirácia a zvýšené hromadenie pôdnej organickej hmoty zosilní mikrobiálnu činnosť. Tento
scenár sa môže uplatniť všade tam, kde bude dostatočná zásoba pôdnej vody, t. j. v severnej polovici
Slovenska.
- očakávaná aridizácia (vysušovanie) pôdneho profilu, zvýšené prevzdušnenie a oxidácia pôdneho
materiálu spôsobia rýchlejší rozklad pôdnej organickej hmoty - mineralizáciu. Nárast aridizačných javov
by sa mal pozorovať hlavne v južnej polovici územia, približne do 400 m. n. m.
- očakáva sa nárast mineralizácie podzemných vôd, predovšetkým v nížinných oblastiach juhozápadného
Slovenska, a mierny až stredný vzrast salinizácie, ako aj alkalizácie pôd v oblastiach s depresnými
polohami vplyvom podzemných vôd.
- pôdna reakcia by sa nemala zásadne meniť, možno však uvažovať o miernom okysľovaní pôd pri
predpokladanej zvýšenej mineralizácii. V prípade silnejšieho vplyvu mineralizovaných podzemných vôd
možno očakávať zasoľovanie pôd v arídnejších oblastiach.
- v oblastiach náchylných na vodnú a veternú eróziu by sa mali prejaviť predpokladané účinky náhlych a
intenzívnych búrok.
- očakávajú sa zmeny v sekvestrácii uhlíka, ktoré by mohli redukovať pôdnu úrodnosť v mnohých
oblastiach. Pôdnu štruktúru (agregáciu) budú ovplyvňovať vyššie teploty a môžu spôsobiť zvýšenú
oxidáciu pôdneho uhlíka, čo ovplyvní jeho sekvestráciu.
Klesajúci trend výmery poľnohospodárskej pôdy na úkor zastavaných plôch bude pravdepodobne pokračovať
a NUS SR túto skutočnosť významne nezmení. Uvedený trend je možné predpokladať aj naďalej.
Poľnohospodárstvo
Poľnohospodárstvo je značne vystavené nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy, pretože poľnohospodárske
činnosti sú priamo závislé od klimatických podmienok. Zvyšovanie koncentrácie atmosférického CO2, rast
priemernej ročnej teploty vzduchu, zmeny v ročnom chode a časovom režime zrážok a frekvencii extrémnych
prejavov počasia majú dopad na vodné zdroje, pôdu, výskyt škodcov a chorôb, ovplyvňujú množstvo, kvalitu
a stabilitu produkcie potravín a vedú k zmenám v rastlinnej aj živočíšnej produkcii.
Očakávané dôsledky zmeny klímy v poľnohospodárstve je možné zhrnúť nasledovne:
- predpokladané pozitívne dôsledky zmeny klímy na poľnohospodárstvo:
- zvýšená fotosyntéza rastlín a prírastky biomasy vplyvom zvýšených koncentrácií CO2 v atmosfére (so
zvýšením koncentrácie CO2 súvisí aj možný nárast produkcie niektorých plodín, v závislosti od
dostupnosti vody),
- posun produkčných pestovateľských oblastí v prospech severnejších oblastí Slovenska,
- možnosť pestovania nových teplomilnejších druhov plodín,
- predĺženie hlavného vegetačného obdobia.
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- predpokladané negatívne dôsledky zmeny klímy:
- zmeny v druhovom zložení, počte a miestach výskytu škodlivých organizmov (chorôb, škodcov, burín),
ale najmä v náraste počtu hospodársky významných škodlivých organizmov,
- zmeny teplotnej zabezpečenosti rastlinnej výroby,
- zmeny fenologických pomerov a agroklimatického produkčného potenciálu,
- zmeny v rozdelení a množstve spadnutých zrážok a vlhkostnej zabezpečenosti,
- zmeny podmienok prezimovania ozimín (absencie snehovej pokrývky),
- zmeny pôdnej diverzity a fyzikálnych a chemických vlastností pôdy,
- zvýšená veterná erózia,
- úplná zmena alebo strata produkcie poľnohospodárskych plodín a to najmä v dôsledku sucha.
Výrazný vplyv na príjem vody má teplota vzduchu a relatívna vlhkosť. Predpokladá sa zvýšený nárok na potrebu
závlahovej vody. Tento bude spôsobený zvýšenou evapotranspiráciou.
Spotreba technologickej a pitnej vody bude v budúcom období pre chov hospodárskych zvierat limitujúca.
Zmena klímy a globálne zvýšenie priemerných ročných teplôt budú mať vplyv na pohodu hospodárskych zvierat.
Zvyšovanie teplôt zvyšuje aj úroveň CO2 a NH3. Podobne možno očakávať výskyt parazitov a ochorení
hospodárskych zvierat, ktoré si pre svoju existenciu vyžadujú vyššie teploty. Očakávajú sa tiež noví škodcovia na
plodinách, čo vedie k zvýšenému používaniu pesticídov s možným vplyvom na včely. Vzhľadom na vplyv zmeny
klímy na rastlinnú výrobu bude ovplyvnená aj výživa pre živočíšnu výrobu. Vyššie teploty, obdobia sucha a zmeny
v zrážkach môžu ovplyvniť kŕmne plodiny a produkciu prírodných pastvín. Kŕmne plodiny dozrievajú rýchlejšie a
spôsobujú pokles dusíkatých látok o 0,7 %, zvýšenie vlákniny o 0,5 - 0,7 % a pokles spotreby energie o 0,6%.
Zmena klímy môže spôsobiť stratu prírodných zdrojov vody pre hospodárske zvieratá. Zvýšenie priemerných
ročných teplôt spôsobuje zvýšenie počtu letných dní a predĺženie obdobia s trvalou vysokou teplotou. Očakáva
sa, že zvieratá budú vystavené teplotnému stresu. V dôsledku sucha sa môže zaznamenať pokles produkcie
krmív v priemere o približne 40 %.
Pozitívne vplyvy zmeny klímy sa očakávajú v severných častiach Slovenskej republiky. Teplé poveternostné
podmienky vytvoria priaznivejšie podmienky pre termofilné kŕmne plodiny. To by mohlo pozitívne ovplyvniť
chov hospodárskeho dobytka, keď poľnohospodári v severných lokalitách nebudú musieť kupovať drahé krmivá
a budú ich môcť sami pestovať. Zvýšená koncentrácia CO2 by mohla mať vplyv na produkciu fytomasy, kde
takzvaný hnojivý účinok CO2 spôsobí intenzívnejšiu fotosyntézu a potom aj využitie rastlinnej vody. Zvýšená
rýchlosť fotosyntézy potom vedie k zvýšeniu fytomasy63.
Poľnohospodárstvo nielen prispieva k zmene klímy (toto odvetvie ešte stále predstavuje viac ako pätinu
všetkých emisií GHG), avšak ako je uvedené, bude ovplyvnené zmenou klímy. Preto je nevyhnutné podporovať
prispôsobovanie - poľnohospodárske odvetvia prostredníctvom udržateľných postupov, ktoré môžu tiež
zmierniť dopady zmeny klímy.
Poľnohospodárske komodity sa konzumujú hlavne ako potraviny, krmivá a v priemysle aplikácia vrátane paliva.
Štúdia OECD64 uvádza, že dopyt po potravinách je ovplyvňovaný rastom populácie a príjmov, a stále viac aj podľa
trendov v stravovacích návykoch a preferenciách spotrebiteľov. Dopyt po krmivách pre zvieratá úzko súvisí s
ľudskou spotrebou živočíšnych výrobkov, ako sú napr. mäso, vajcia a mlieko, ale aj vývojom technológie
živočíšnej výroby. Priemyselné využitie poľnohospodárskych komodít (väčšinou ako biopalivo) je formované
všeobecnými ekonomickými podmienkami, ako aj regulačnými politikami a technologickým pokrokom. Za
posledných desať rokov zaznamenali poľnohospodárske trhy silný nárast dopytu v širokej škále komodít. Veľkú
časť tohto rastu tvorili nepotravinárske výrobky, najmä východiskové suroviny na výrobu biopalív a krmív pre
zvieratá. Zatiaľ čo dopyt po potravinách v rozvinutom svete stagnoval, mandáty na biopalivá viedli k zvýšenému
dopytu pre kukuricu, cukrovú trstinu a rastlinné oleje ako východiskové suroviny. Biopalivá boli hlavným
faktorom stimulujúcim dopyt po poľnohospodárskych komoditách v poslednom desaťročí, ale rast sa v
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nasledujúcom desaťročí spomaľuje. Dopyt65 po obilninách a rastlinných olejoch pre výrobu biopalív neočakáva
výrazné zmeny počas najbližších 10 rokov, v porovnaní s posledným desaťročím, kedy expanzia biopalív viedla k
dopytu po dodatočných viac ako 120 miliónoch ton obilnín, najmä kukurice. S existujúcimi politikami v
rozvinutých krajinách, ktoré nepodporujú rozšírenie biopalív, väčšina rastu dopytu príde z rozvíjajúcich sa krajín,
ktoré prijali politiky na ich podporu. Očakáva sa, že porastie najmä využitie cukrovej trstiny pre výrobu biopalív.
Dnes66 sa komodity, z ktorých sa v SR vyrábajú biopalivá, vo veľkej miere vyvážajú (u repky cca 60 % úrody ide
na vývoz, u kukurice cca 30 % úrody ide na vývoz). Výroba biopalív nie je dôvodom potravinovej nesebestačnosti.
Potravinová sebestačnosť je ako pojem definovaný na základe porovnania exportu a importu potravín a
potravinárskych komodít v eurách, nie v hmotnostných jednotkách. Ak porovnáme export a import v
hmotnostných jednotkách, SR je vysoko sebestačná.
Nepriaznivé klimatické podmienky, extrémne letné sucho a zimné mrazy spôsobili výpadok predaja 20 miliónov
EUR, najmä na ovocné sady, vinice, cukrovú repu, ozimnú repku a repku. Pokles bol viditeľný vo výnosoch
väčšiny komodít rastlinnej výroby, najmä pšenice (27,3 %), kukurice (37,7 %), cukrovej repy (18,3 %), zemiakov
(25,5%) a olejnín (0,3%). Tento vývoj je možné predpokladať, že bude pokračovať v prípade, že nedôjde k prijatiu
NUS SR. K zmierňovaniu dopadov prispieva schválená aktualizovaná stratégia na zmenu klímy a prispeje k nej aj
NUS SR.
V rámci trendov vývoja je zaznamenávaný nárast činnosti v poľnohospodárstve a potravinárstve a pokračuje
oživenie poľnohospodárskeho a potravinárskeho priemyslu. Dotácie z prostriedkov vlády SR prispeli k zlepšeniu
agroekonomických výsledkov sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom sa zvýšili o 11,7 %.
Zároveň je sledovaný pokles emisií GHG po roku 1990, kedy došlo k výraznejšiemu zníženiu množstva emisií
spôsobenému poklesom stavu hospodárskych zvierat a znižovaním spotreby dusíkatých hnojív. Po výraznom
poklese nasledoval a pretrváva trend relatívne stabilný. Zlepšeniu vývoju emisií môže v budúcnosti pomôcť
rozvíjajúca sa ekologická poľnohospodárska výroba, ktorá zaznamenáva od roku 1993 postupný nárast z 0,62 %
z poľnohospodárskeho pôdneho fondu (15 tis. ha) na 4,93 % (93,6 tis ha ) v roku 2005. Po roku 2005 pokračoval
trend nárastu podielu výmery poľnohospodárskej pôdy v ekologickej poľnohospodárskej výrobe.
Neustále zvyšovanie tohto podielu smeruje k splneniu jedného z cieľov Envirostratégie 2030 a to do roku 2030
zvýšiť podiel takto obhospodarovanej pôdy minimálne na 13,5 %.
V rámci trendov vývoja dôležitú rolu v znižovaní emisií GHG zohrávajú taktiež existujúce a pripravované
stratégie a dokumenty:
- kódex správnej poľnohospodárskej praxe,
- NAPCP SR,
- NECP,
- čiastočne Nariadenie vlády SR č. 389/2005 Z. z. o správnej farmárskej praxi,
- Program rozvoj vidieka,
- Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody,
- Akčný plán pre mokrade na roky 2019 – 2021,
- Envirostratégia 2030,
- implementácia projektov podporených z Operačného programu Kvalita životného prostredia.
Výsledkom implementácie týchto dokumentov do praxe sa očakáva:
- aplikácia správnych postupov poľnohospodárskej praxe a tým zníženie emisií najmä NH3,
- eliminácia dopadov a adaptácia poľnohospodárstva na zmenu klímy,
- predchádzanie tvorby biologicky rozložiteľného odpadu a potravinového odpadu,
- ochrana pôdy proti erózii, zlepšenie zásob organického uhlíka, zníženie degradácie pôdy,
- zvýšenie podielu výmery poľnohospodárskej pôdy v ekologickej poľnohospodárskej výrobe,
65
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-

zvýšenie/ zachovanie biodiverzity,
zníženie uhlíkovej stopy,
vyššia sekvestrácia uhlíka.

1.2.4.2. Lesy a lesné hospodárstvo
Riziká vyplývajúce zo zmeny klímy a potenciálne ovplyvňujúce hospodárenie v lesoch súvisia najmä so zníženou
dostupnosťou vlahy v nižších vegetačných stupňoch, s nárastom frekvencie a intenzity víchric a poškodzovania
porastov vetrom, nárastom frekvencie suchých a teplých periód, ktoré môžu vyvolať fyziologické oslabenie
stromov a následne zvýšiť ich náchylnosť na napadnutie škodcami alebo na infekciu patogénmi. Na rozsah
negatívnych dopadov víchric majú vplyv aj pôdne podmienky, geomorfológia terénu, typ vegetačného krytu a
jeho zdravotný stav. Morfológia terénu vytvárajúca lievikovitý efekt, orientovaná v smere prevažujúceho
prúdenia, zvyšuje rýchlosť presúvaných vzdušných más, čo zvyšuje predpoklady na poškodzovania porastov
vetrom a vznik polomov a vývratov lesného porastu. Schopnosť lesov sekvestrovať uhlík je kľúčová ekoystémová
služba pre mitigáciu klimatickej zmeny. Narastajúci rozsah disturbancií však túto schopnosť môže výrazne
eliminovať.
V súčasnosti sú v dôsledku aktuálneho vekového zloženia lesov v SR historicky najvyššie zásoby dreva67. Ich
objem sa však už nachádza v bode kulminácie. Predpokladá sa, že v nasledujúcich rokoch a desaťročiach
sa budú zásoby dreva znižovať v dôsledku postupnej zmeny vekovej štruktúry. Čo bude mať vplyv aj na
sekvestráciu uhlíka prostredníctvom rastu drevnej biomasy. Z hľadiska sekvestrácie uhlíka sú žiaduce porasty s
maximálnym objemom dreva (teda staršie, ale plne zakmenené), tvorené čo najproduktívnejšími drevinami (čiže
stanovištne vhodnými, nemusia byť prirodzené).
Tento trend potvrdzuje aj pozorované znižovanie priemerného ročného nárastu zásob dreva v lesoch v SR.
Podobný trend ako pri ročnej zmene celkových zásob dreva možno pozorovať aj pri vývoji ročnej zmeny
priemernej zásoby na 1 ha.
V dôsledku nevyrovnanej vekovej štruktúry sú pozorované cyklické zmeny vo vývoji zastúpenia vekových
stupňov, zásob dreva, ako aj ťažbových možností posudzovaných prostredníctvom výmery a objemu zásob
dreva v rubných porastoch. Od roku 2015 sa zásoba aj výmera rubných porastov zvýšili len veľmi málo
a v porovnaní s ich nárastom oproti rokom 2005 a 2010 už v súčasnosti stagnujú. Naznačuje to trend
postupného znižovania doterajších zvýšených ťažbových možností.
Predpokladá sa, že už okolo roku 2030, avšak v závislosti od rozsahu náhodných (kalamitných) ťažieb dreva (NŤ)
aj skôr, dôjde k ich poklesu. Problémom sa javí aj metodika stanovenia ťažbového etátu v hospodárskych lesoch,
ktorý je podľa niektorých odborníkov v oblasti hospodárskej úpravy lesa nadhodnocovaný v dôsledku použitia
nesprávnych ťažbových ukazovateľov vo vyhláške č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane
lesa (Greguš, 2016).
Napriek tomu, že sa podľa lesnej evidencie zásoby dreva zvyšujú, podiel starých prirodzených lesov, ktoré boli
modelom priaznivého stavu biotopov a meradlom prirodzeného stupňa ich diverzity postupne klesá. Dovršuje
sa proces systematického doťažovania tzv. prestarnutých porastov, ktorý začal v 70-tych rokoch minulého
storočia. Tým dochádza k strate často pralesovitých porastov, vzniknutých prirodzenou regeneráciou, ktoré sú
nahrádzané kultúrnymi lesmi s rubnou dobou obmedzenou najčastejšie vekom 90 – 120 rokov. Mnohé z nich
sa však pri narastajúcom podiele náhodných (kalamitných) ťažieb tohto veku nedožívajú.
Biodiverzita lesných porastov
Pozitívom v súčasnom období je prevaha prirodzenej obnovy vďaka presadeniu podrastového hospodárskeho
spôsobu na väčšine plochy slovenských lesov. Aj tento spôsob však vedie ku vzniku vekovo a štruktúrne
homogénnych lesov vekových tried. Podľa výskumov sa pri tomto spôsobe hospodárenia nezachováva druhové
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zloženie a diverzita rastlín v celom priebehu vývojového cyklu hospodárskeho lesa (od rúbaniska po mladiny). V
bučinách a hospodárskych smrečinách sa na rúbaniskách šíria mnohé nepôvodné ruderálne druhy a biodiverzita
krátkodobo narastá. Neskôr však v štádiách húštin, mladín a tenkých kmeňovín klesá na minimum. Obnovuje sa
potom pozvoľna až po 60 roku po vyrúbaní (viď nižšie uvedený obrázok) a pri veľkoplošnej aplikácii tohto
manažmentu nie je isté, či sa kompletné druhové zloženie vôbec obnoví. Niektoré druhy tento spôsob
hospodárenia v interakcii s vysokými stavmi zveri neznášajú – príkladom je ústup jedle a bresta z hospodárskych
lesov. Podobne je to napr. s tisom (prioritný druh Natura 2000) v karbonátových pohoriach.
Podobný vývoj budú mať dozaista aj ďalšie spoločenstvá tiennych drevín jedliny a hrabové lesy. Riešením pre
tieto biotopy – s cieľom udržať pôvodnú druhovú diverzitu a tým pádom aj priaznivý stav týchto biotopov - by
bol postupný prechod k maloplošným formám podrastového alebo výberkového spôsobu hospodárenia
(mozaikové porasty, trvale viacetážové porasty), ktoré by zaručili trvalú existenciu lesného prostredia v každom
poraste (na každom svahu...) a možnosť rýchlejšieho spätného šírenia druhov na obnovované plochy.
Samozrejmou podmienkou je zachovanie pôvodného drevinového zloženia.
Iná je problematika diverzity dubových lesov, ktoré u nás tvoria okolo 20% rozlohy lesov na LP. Tu dochádza na
celoeurópskej úrovni k poklesu biodiverzity z viacerých príčin. Za prvé ide o zmenu historického manažmentu –
ukončenie pastvy hospodárskych zvierat v dubových hájoch, ktorá historicky prebrala rolu početných druhov
megaherbivorov (Vera 2000); prevody výmladkových a stredných lesov na lesy vysoké. Tie sú síce prirodzené
ale dlhé rubné doby umožňujú expanziu tiennych drevín ako je hrab, lipy a javory a tým klesá druhová diverzita
podrastu. Ďalšou príčinou je eutrofizácia, ktorá je popri prirodzenej akumulácii biomasy (ponechávanie tenkého
dreva a opadu v lesoch) príčinou poklesu druhovej diverzity a zmeny druhového zloženia. Tieto zmeny sa
komplexne označujú ako mezofilizácia dubín. S týmito zmenami súvisí aj riziko prudkého uvoľnenia
nahromadeného dusíka po vyrúbaní, ktoré je znásobené zvýšenými teplotami v súčasnosti. Pri rúbaňovom
hospodárení v dubinách sa najmä na ľahších pôdach teplých oblastí rýchlo šíri agát, ktorý kompletne mení
edafické podmienky a tým aj druhové zloženie.
Problematika zachovania druhovej diverzity dubín sa v Európe rieši aktívnym ochranárskym manažmentom,
návratom k historickým formám manažmentu. Toto by bolo aktuálne v 4. alebo aj 3. stupni ochrany prírody.
Súčasne však zostáva nezmenená potreba zachovať sieť bezzásahových rezervácií v týchto biotopoch, ktoré
slúžia na ochranu prirodzených procesov, kde je potrebné sledovať okrem iného prirodzenú evolučnú adaptáciu
týchto lesných spoločenstiev na klimatickú zmenu. Ochrana druhovej diverzity rastlín tu nemusí byť prioritou.
Veľmi vážna je problematika lužných lesov, ktoré sú aktuálne najviac postihnuté inváziami neofytov.
V Podunajsku navyše stále prevažuje vysádzanie šľachtených topoľov. V týchto plantážach sa invázne druhy
najrýchlejšie šíria.
Prirodzené smrečiny v súčasnosti trpia obdobiami extrémneho sucha. Ukázalo sa, že aktívny manažment
s cieľom ochrániť lesy pred premnožením podkôrneho hmyzu situáciu na mnohých miestach ešte zhoršil
a zvyšky prirodzených porastov prežili len v rezerváciách, ktoré treba zachovať. Riziko šírenia podkôrnikov
z rezervácií do hospodárskych lesov je minimálne, lebo samotné hospodárske lesy sú aktuálne bohatým zdrojom
jeho populácií a naopak predstavujú riziko pre porasty v rezerváciách. Mnohé štúdie dokazujú, že regenerácia
smrekových ekosystémov je pri ponechaní na samovývoj dobrá a smrek sa tu dokáže pravdepodobne zachovať
aj po výraznom oteplení klímy. Nová generácia smreka bude pravdepodobne vďaka epigenetickým
mechanizmom odolnejšia na nové podmienky ako tie predchádzajúce.
Produkcia drevnej hmoty
Z hľadiska lesného hospodárstva sú kľúčové dopady na produkciu drevnej hmoty a to z hľadiska jej kvantity,
bezpečnosti aj vyrovnanosti. Dôsledkom zmeny klímy môže byť tak zníženie produkcie vplyvom zníženej
dostupnosti vlahy v nižších polohách, ako aj jej zvýšenie vplyvom predĺženia vegetačnej sezóny či rýchlejšieho
rozkladu organickej hmoty a následnej vyššej dostupnosti živín v horských polohách. Kritický pokles produkcie
v nižších a stredných polohách je možné očakávať u drevín smrek a buk, zatiaľ čo napr. väčšina druhov dubov a
borovica si môžu udržať súčasnú produktivitu aj do budúcna. Všeobecne je možné očakávať posun produkčného
optima drevín do vyšších nadmorských výšok, kde je však rozloha lesa obmedzená, čo môže vyústiť do celkového
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poklesu produkcie lesov na Slovensku. S poklesom produkcie, zhoršením zdravotného stavu a zvýšenou mierou
poškodzovania lesov súvisia aj nepriaznivé dopady na mimoprodukčné funkcie lesa, najmä na akumuláciu uhlíka,
reguláciu vodného režimu porastov a povodí, kvalitu ovzdušia alebo biodiverzitu.
Od začiatku storočia sa postupne transformuje časť poľnohospodárskej pôdy na lesnú. Zvýšenie množstva
viazaného uhlíka v lesoch SR je dôsledkom rozširovania zalesnenej plochy a zvýšenia hektárových zásob drevnej
hmoty. Podľa prognózy by doterajšie zvyšovanie zásob dreva v lesných porastoch malo pokračovať až do rokov
2020 – 2030, kedy sa predpokladá ich kulminácia.
Lesy Slovenska, s ohľadom na súčasnú klimatickú situáciu, sa dostávajú v mnohých oblastiach do krízového stavu
s tendenciou veľkoplošného rozpadu, hlavne smrekových lesných ekosystémov. Týka sa to hlavne bývalých
vysoko produkčných smrekových lesov v orografických celkoch Kysucké Beskydy, Oravské Beskydy, Vysoké a
Nízke Tatry. V minulosti uplatňovaný prevažne holorubný spôsob hospodárenia a naň naviazané pestovné
postupy spojené s plošnou výsadbou smreka často neznámeho pôvodu na jeho nepôvodných stanovištiach, mali
za následok vytvorenie rovnovekých porastov, ktorých odolnosť pri súčasnom vplyve zmien klímy je veľmi nízka
s výslednou situáciou, ktorej sme svedkami dnes. Veľkoplošný rozpad týchto lesov vníma verejnosť veľmi
negatívne a pri existujúcej lesníckej legislatíve sa konanie lesníkov dostáva často do rozporu s legislatívou
ochrany prírody a očakávaniami spoločnosti na celé spektrum plnenia ekosystémových funkcií lesov a ochranu
prírody.
Prírode blízke obhospodarovanie lesov v podmienkach zmeny klímy
Lesy SR plánujú postupne zvýšiť výmeru lesov obhospodarovaných prírode blízky spôsobom takmer trojnásobne
na približne 150-tisíc hektárov. K postupnému zvyšovaniu výmery porastov obhospodarovaných prírode blízkym
spôsobom majú LESY SR, š.p. vypracovaný metodický pokyn (r.2005, revízia r. 2015), kde je hlavný dôraz
položený na uplatňovaní výberného spôsobu ťažby formou maloplošných clonných rubov s výmerou do 0,20
ha, výberkových rubov a účelových rubov. Je predpoklad v najbližších 5 rokoch zvýšiť výmeru takto
obhospodarovaných porastov zo súčasných cca 55 000 ha na cca 75 000 ha. V zmysle širšej definície prírode
blízkeho hospodárenia sú však prírode blízkymi postupmi aj maloplošné clonné ruby s výmerou nad 0,20 ha,
uplatňované v ťažších terénnych podmienkach, ktorých výsledkom je zachovanie spektra pôvodných drevín
predovšetkým ich prirodzenou obnovu. V tomto ponímaní dôjde výhľadovo k uvedenému zvýšeniu výmery na
približne 150-tisíc hektárov.
Zmena klímy a jej dopad na zdravotný stav, ekologickú stabilitu lesných ekosystémov je v súčasnom období
určujúci. Celý komplex pestovnej a lesohospodárskej činnosti bude potrebné ešte viac orientovať na procesy v
súlade s prírodou. Najmä zdravé lesné ekosystémy majú vysokú schopnosť ukladania uhlíka. Cieľom prírode
blízkeho obhospodarovania porastov (PBOL) je pri celkovo znížených nákladoch dosiahnuť vyššiu statickú
stabilitu, trvalosť a vyššie zhodnotenie produkcie pri celkovom skvalitnení poskytovania ekosystémových
služieb. Les ktorý chceme zachovať a následne pestovne usmerňovať a štrukturalizovať by mal mať charakter
prirodzeného lesa, to znamená, že zloženie drevín, ich umiestnenie v produkčnom disponibilnom priestore lesapriestorová štruktúra, hlavne výšková by mala byť veľmi diferencovaná so zabezpečením maximálnej
rôznorodosti- biodiverzity.
Les bude potrebné formovať nie plošne, ale priestorovo, rešpektovaním vhodného rozmiestnenia drevín v
produkčnom priestore lesa podľa ich nárokov na ekologické faktory, pri maximálnom využití autoregulačných
a autoregeneračných procesov a prirodzeného rastového rytmu. Potrebný je aj prechod od systému lesa
vekových tried k systému hrúbkových tried (Kulla et al. 2018). Výmenu generácií drevín bude potrebné viazať
na prirodzenú obnovu; v kalamitných oblastiach, kde nie je možné dosiahnuť prirodzenú obnovu, umelú obnovu
vykonávať na základe najnovších poznatkov lesníckej typológie. Tieto princípy sú uplatňované pri výberkových
lesoch, trvalo viacetážových porastoch, resp. mozaikových porastoch. Tento koncept obhospodarovania je
nevyhnutné začať uplatňovať v plnej miere v porastoch, ktoré tvoria génové základne jednotlivých drevín a v
lesoch 3. a 4. stupňa ochrany okolo NPR a všade tam, kde to prírodné podmienky a technologické postupy
umožňujú. Tam, kde neumožňujú, zvážiť obhospodarovanie, ak zakladá ďalšie prírodné riziká a riziká
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obhospodarovania. V podmienkach zmien klímy sa musia produkčné a ostatné funkcie lesov podriadiť ich
ekologickej stabilite. Prebudovanie na takéto štruktúry je dlhodobý proces, ktorý bude klásť aj zvýšené
ekonomické požiadavky na implementáciu týchto postupov a potrvá v horizonte minimálne 30 až 40 rokov. S
prestavbou lesov je potrebné pri pomerne rýchlych legislatívnych zmenách začať ihneď.
Zachovanie pralesov a ich zvyškov má nenahraditeľný význam z hľadiska ochrany biodiverzity, vedeckého
výskumu, ale aj z kultúrno-spoločenského, zdravotného, rekreačného a terapeutického pohľadu (Kolektív
autorov, 2019). Potrebu zachovania pralesov zdôrazňujú aj viaceré medzinárodné dohovory (Dohovor o
biologickej diverzite, Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva, Karpatský dohovor),
ktorých signatárom je Slovenská republika. Slovenská republika má v Zozname svetového dedičstva UNESCO
zapísané 4 lokality Starobylých bukových lesov a pralesov Karpát a ostatných regiónov Európy od r. 2007
(Vihorlat, Rožok, Havešová, Stužica). Napriek tomu, že ide o územia s jedinečnou univerzálnou hodnotou, ich
ochrana nie je doposiaľ zabezpečená v požadovanej miere. Potrebe identifikácie a ochrany pralesov sa
špecificky venuje najmä článok č.10 Protokolu o trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov, ktorý bol podpísaný
v rámci Karpatského dohovoru a nadobudol platnosť 21.10.2013 (Zdroj: www.pralesy.sk).
Lesohospodárska činnosť a princípy udržateľného obhospodarovania lesov (sustainable forest management,
SFM) sú dobrovoľné a nie príliš motivujúce. Bez potrebných legislatívnych zmien bude pravdepodobne
pokračovať súčasný trend obhospodarovania lesov s negatívnym dopadom na biodiverzitu i na ďalšie zložky
životného prostredia. Zlepšenie stavu ochrany lesných biotopov a revitalizáciu poškodených lesných porastov
do roku 2020 sa zrejme nepodarí dosiahnuť. K tomu prispieva snaha o používanie pesticídov v chránených
územiach, nekoncepčné a často nie nevyhnutné zahusťovanie lesnej dopravnej siete. Predpokladať možno len
začatie diskusie o udržateľnom obhospodarovaní lesov v chránených územiach. Rezort pôdohospodárstva
vypracoval vládou schválený Akčný plán Národného programu využitia potenciálu dreva SR, ktorého aktivity sa
týkajú aj ochrany biodiverzity. V jeho zmysle je potrebné dopracovať aj štandardy a kritériá udržateľnosti na
produkciu a využívanie biomasy a stanoviť napr. aj kritériá na udržateľnú a vhodnú hustotu lesnej dopravnej
siete a iných aktivít súvisiacich s ťažbou a spracovaním dreva, ktoré môžu mať vplyv na stav biodiverzity (Považan
et al., 2019).
Akčný plán Národného lesníckeho programu Slovenskej republiky na obdobie rokov 2015 – 2020 (ďalej len
„Akčný plán NLP SR“), schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 697/2015, definuje rámcové ciele
a opatrenia na obdobie rokov 2014 – 2020. Bol rozpracovaný do 5 strategických cieľov, 18 priorít, 39 rámcových
cieľov a 83 opatrení.
Strategickými cieľmi NLP SR sú: (1) podpora ekologického obhospodarovania lesov, (2) zlepšovanie a ochrana
životného prostredia, (3) zlepšovanie kvality života, (4) zvyšovanie dlhodobej konkurencieschopnosti, (5)
posilňovanie kooperácie, koordinácie a komunikácie.
Pri formulovaní jednotlivých opatrení akčného plánu sa vychádzalo, okrem iného, z podrobnej analýzy
aktuálneho stavu a vývoja národných politických a spoločensko-ekonomických ukazovateľov, stavu a vývoja
lesov a lesníctva na Slovensku, platných národných dokumentov a predpisov súvisiacich s lesníctvom, ale aj
z analýzy európskych princípov a globálnych vplyvov, ktoré budú realizáciu Akčného plánu NLP SR nepochybne
limitovať.
Agenda 2030
Organizácia spojených národov v Agende do roku 2030 identifikovala 17 cieľov udržateľného rozvoja
(Sustainable Development Goals – SDGs). Lesy, pri ich trvalo udržateľnom obhospodarovaní, a výrobky z dreva,
získaného z takýchto lesov, majú pozitívny vplyv na väčšinu, ak nie na všetky z nich. Tieto vplyvy sa prejavujú
najmä znižovaním objemu uhlíka v atmosfére a náhradou materiálov s vyššou spotrebou uhlíka drevom (SDG
13 – Ochrana klímy), pozitívnym vplyvom na rozvoj ekonomík a komunít žijúcich v regiónoch s vysokou
lesnatosťou (SDG 8 – Dôstojná práca a hospodársky rast), ako aj poskytovaním obnoviteľnej energie (SDG 7 –
Dostupná a čistá energia). Na ďalšie dosahovanie týchto cieľov je potrebné, aby lesnícko-drevársky sektor
pokračoval vo vytváraní efektívnych a inovatívnych technológií spracovania dreva a výrobkov (SDG 9 –
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Priemysel, inovácie a infraštruktúra), a aby sa v plnej miere uplatňovali sociálne a environmentálne zodpovedné
postupy obehovej ekonomiky (SDG 12 – Zodpovedná spotreba a výroba). Presadzovanie trvalo udržateľného
hospodárenia vo všetkých typoch lesov, zastavenie odlesňovania, obnova degradovaných lesov a výrazné
zvýšenie zalesňovania a obnovy lesov na celom svete (SDG 15 – Život na Zemi) sú základným predpokladom pre
zachovanie biodiverzity a produkciu obnoviteľných výrobkov z dreva. Na základe uvedeného lesnícko-drevársky
sektor môže byť príkladom spolupráce ľudí s prírodou, na prospech celej spoločnosti (EHK OSN, 2018).

1.2.4.3. Biotopy, druhy a ochrana prírody a krajiny
Návrh Koncepcie ochrany prírody a tvorby krajiny do roku 2030 určuje strategické ciele a opatrenia na ich
dosiahnutie najmä v oblasti územnej a druhovej ochrany, ochrany drevín a krajiny. Jeho cieľom je zlepšenie
ochrany prírody a krajiny ako celospoločenského záujmu a podmienky pre zdravý rozvoj spoločnosti.
Vďaka zabezpečeniu starostlivosti o vybrané časti prírody a krajiny, zachovaniu, príp. zlepšeniu stavov najmä
biotopov (napr. lesných a rašeliniskových) nepriamo prispeje k zabezpečeniu podmienok pre dlhodobú
akumuláciu uhlíka a zníženiu obsahu CO2 v atmosfére. Strategický dokument možno vyhodnocovať prínosne
z hľadiska cieľov smerujúcich k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality.
Rovnako tak NECP definuje opatrenia v sektore poľnohospodárstvo - Scenár s ďalšími opatreniami (WAM)
zobrazuje vývoj emisií so zatrávnením 50 000 ha ornej pôdy po roku 2016 a so zalesnením 23 000 ha trávnych
porastov do roku 2040.
Projekcie emisií a záchytov v sektore LULUCF, v NECP, vychádzali zo sektorového strategického dokumentu
Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky (PRV) pre obdobie 2007 – 2013 a 2014 – 2020 s prihliadnutím na
prijatý Národný lesnícky program Slovenskej republiky (NLP SR), ako aj Akčné plány NLP na roky 2009 – 2013 a
2015 – 2020. V scenári WAM sú zahrnuté opatrenia plánované po roku 2016. PRV (2014 – 2020) bol prijatý ako
pokračovanie predchádzajúceho dokumentu, pričom neboli zavedené žiadne nové osobitné opatrenia.
Scenár WAM zobrazuje vývoj emisií so zalesnením 23 000 ha trávnych porastov do roku 2040 a zatrávnením
50 000 ha ornej pôdy po roku 2016. Na základe tohto predpokladu scenár vykazuje nárast záchytov CO2 v lesoch
a v ornej pôde a mierny pokles plôch lúk a pasienkov, ako aj nárast emisií z obývaných a iných kategórií krajiny.
Slovensko zatiaľ nedefinovalo emisie a záchyty z kategórie mokrade, chýbajú údaje, na základe ktorých je možné
modelovať projekcie emisií a odberov za sledované obdobie.
1.2.4.4. Sídelné prostredie
Vývoj v sídelnom prostredí je už v súčasnosti smerovaný najmä k adaptácii na zmenu klímy ako aj mitigácii. Na
národnej úrovni spracovaná Stratégia adaptácie Slovenskej republiky- aktualizácia, ktorá definovala rámce
a poukázala na dôsledky a prejavy zmeny klímy. V súčasnej dobe sídla často trpia na zmeny klímy a to hlavne
v letných mesiacoch, kedy sa čoraz viac zvyšuje počet tropických dní. Jedná sa pritom najmä o sídla mestského
typu, ktoré sú charakterizované vysokou hustotou obyvateľstva, vysokým podielom zastavaného územia a
nepriepustných, spevnených povrchov a vysokou koncentráciou hospodárskej činnosti a infraštruktúry.
Zastavanosť, podiel spevnených a nespevnených povrchov, priestorové rozloženie zelených plôch, tienenie a
morfologické vlastnosti terénu podmieňujúce prúdenie vzduchu zohrávajú dôležitú úlohu pri tvorbe
mikroklimatických podmienok sídla a kľúčovú rolu v adaptácii. Vodné a zelené plochy a prvky zelenej
infraštruktúry budú zohrávať dôležitú úlohu v naplnení tohto cieľa, lebo dokážu ovplyvniť mikroklimatické
podmienky v sídlach. Jedným z účinným prostriedkom na zmiernenie horúčav v zastavanom prostredí je
vytváranie mokradí v mestách, revitalizácia inundačných území, zvýšenie vodných tokov.
Uvedené intenzívne vnímajú aj mestá a obyvatelia v nich žijúci. Sami preto aktívne postupne pristupujú k tvorbe
jednak lokálnych strategických dokumentov- akčných plánov, problematike sa venujú taktiež v rámci
územnoplánovacej dokumentácie. Niektoré z miest pristúpili tiež k implementácii menších projektov- najmä
modrej a zelenej infraštruktúry, ktorými sa snažia adaptovať na zmeny.

107

Nízkouhlíková stratégia rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030
s výhľadom do roku 2050
Správa o hodnotení strategického dokumentu
V uvedenom trende sa bude pravdepodobne pokračovať. Rovnako tak je predpoklad implementácie lokálnych
opatrení najmä v oblasti dopravy, riadenia mobility a pod.
NUS SR nenavrhuje a samostatne nerieši urbanizované prostredie. V NUS SR je sídelné prostredie riešené
a dotknuté cez jednotlivé sektory- energetika- najmä časť riešiaca energetickú efektívnosť, doprava a odpadové
hospodárstvo.
Mestá a obce si však, nad rámec NUS SR, môžu pripraviť iniciatívne samostatné nízkouhlíkové stratégie. Ich
vypracovanie by bolo veľmi prospešné. Vývoj v tejto oblasti je však len veľmi ťažké predpokladať. Politika EÚ v
oblasti mestského prostredia podnecuje mestá k tomu, aby zavádzali politiky týkajúce sa udržateľného
mestského územného plánovania a projektovania. Medzi tieto politiky by mali patriť inovačné prístupy k
mestskej verejnej doprave a mobilite, udržateľné budovy, energetická efektívnosť a zachovanie mestskej
biodiverzity.
Predpokladá sa, že podiel obyvateľov žijúcich v mestských oblastiach v Európe do roku 2050 tesne prekročí
80 %. Mestské oblasti predstavujú osobitné problémy pre životné prostredie a zdravie ľudí, zároveň však
poskytujú príležitosti na efektívnejšie využívanie zdrojov. Európska únia prostredníctvom viacerých iniciatív,
povzbudzuje obce, aby sa stali ekologickejšími.
1.2.5.

Popis pravdepodobného vývoja a trendov vývoja v sektore energetika

Slovenská republika68 urobila významný pokrok vo viacerých oblastiach energetickej politiky:
- znížila sa energetická náročnosť slovenskej ekonomiky,
- zvýšil sa podiel obnoviteľnej energie na dodávkach energie,
- emisie CO2 súvisiace s energiou klesajú a môžu sa ďalej znižovať vďaka investíciám do jadrovej energie,
- zvyšuje sa energetická účinnosť,
- zvyšuje sa podiel obnoviteľnej energie.
V dlhodobom aj strednodobom časovom horizonte pretrváva pozitívny trend postupného znižovania emisií
GHG do ovzdušia zo sektora energetiky. V prípade neprijatia navrhovaného dokumentu je predpoklad, že bude
trend znižovania emisií zo sektora energetiky naďalej pokračovať aj keď pomalším tempom.
V roku 2019 sa SR prihlásila k záväzku dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu. Rozvoj energetiky SR je
zameraný na optimalizáciu energetického mixu tak, aby čo najviac klesali emisie GHG a znečisťujúcich látok pri
zachovaní energetickej bezpečnosti a cenovej dostupnosti jednotlivých druhov energie.
Strategickým cieľom Energetickej politiky SR (2014), ktorá stanovuje ciele a priority energetického sektora do roku
2035 s výhľadom do roku 2050, je dosiahnuť konkurencieschopnú nízkouhlíkovú energetiku, zabezpečujúcu
bezpečnú spoľahlivú a efektívnu dodávku všetkých foriem energie za prijateľné ceny s prihliadnutím na ochranu
odberateľa a trvalo udržateľný rozvoj.
Základnými piliermi Energetickej politiky SR sú energetická bezpečnosť; energetická efektívnosť;
konkurencieschopnosť, udržateľná energetika.
V roku 2019 bol prijatý NECP, ktorým sa aktualizuje platná energetická politika, pričom sa rozširuje aj o rozmer
dekarbonizácie. Všetky piliere sa navzájom dopĺňajú. Dôležitými piliermi, ktoré majú nepriamo vplyv aj na
riešený dokument sú: energetická efektívnosť, udržateľná energetika a dekarbonizácia.
Energetická politika SR je výrazne ovplyvnená cieľmi EÚ. Hlavnými cieľmi v oblasti energetiky a klímy v rámci EÚ
je do roku 2030 dosiahnuť zníženie emisií GHG aspoň o 40 %, podiel energie z OZE na hrubej energetickej
spotrebe aspoň 32 %, pričom podiel v doprave musí byť v každom členskom štáte minimálne 14 %, národný

68

http://www.oecd.org/slovakia/ ; https://unfccc.int/documents/208343
108

Nízkouhlíková stratégia rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030
s výhľadom do roku 2050
Správa o hodnotení strategického dokumentu
príspevok v oblasti energetickej efektívnosti aspoň 32,5 % a prepojenosť elektrických sústav na úrovni
min. 15 %.
Nízko-uhlíková stratégia Európskej únie pre rok 2050 a Energetická cestovná mapa do roku 2050 vytvárajú rámec
pre dlhodobé opatrenia v oblasti energetiky a v ďalších súvisiacich sektoroch v EÚ. Tieto dlhodobé ciele a trendy
budú zahrnuté aj v energetickej politike SR, pričom základ smerovania je už stanovený.
Ciele a priority energetickej politiky SR sú stanovené tak, aby napĺňali aj ciele stanovené na úrovni EÚ. Hlavnými
kvantifikovanými cieľmi SR do roku 2030 je zníženie emisií GHG pre sektory mimo ETS o 20 % (zvýšenie
z pôvodných 12 %), podiel OZE 19,2 % s požadovaným 14 % podielom v doprave, príspevok v oblasti
energetickej efektívnosti 30,3 %, prepojenosť sústav v SR je už teraz nad hranicou 50 %.
Revidovaná smernica o EÚ ETS stanovuje cieľ pre zníženie emisií GHG v sektoroch zaradených pod EÚ ETS
o 43 % (cieľ na úrovni EÚ) v roku 2030 v porovnaní s rokom 2005.
Emisie GHG zo sektorov mimo EÚ ETS sú zahrnuté pod nariadením o spoločnom úsilí (ESR). ESR zahŕňa emisie
zo všetkých sektorov mimo EÚ ETS čo predstavuje širokú škálu malých zdrojov znečisťovania v sektoroch:
doprava, budovy (hlavne v súvislosti s vykurovaním), služby, malé priemyselné zariadenia, fugitívne emisie
z energetického sektora, pôdohospodárstvo a odpady. Tieto zdroje tvoria približne 55 % celkových emisií GHG
EÚ. Pre SR je stanovená 12 % redukcia oproti roku 2005. Maximálne množstvo emisií pre tieto sektory je pre
každý rok od roku 2021 do roku 2030 vyjadrené v množstve ročne pridelených emisných kvót (AEA).
Envirostratégia 2030 stanovila ambicióznejší národný cieľ pre Slovensko a to znížiť emisie GHG v týchto
sektoroch o 20 % do roku 2030 v porovnaní s rokom 2005.
Kľúčové pre dosiahnutie nízkouhlíkového hospodárstva je optimálne využívanie obnoviteľných zdrojov energie,
jadrovej energie, dekarbonizovaných plynov a inovačných technológií, ktoré prispejú k efektívnemu využívaniu
zdrojov energie. Naplnenie cieľov SR bude spojené so značnými finančnými nákladmi. Nevyhnutná bude
maximalizácia využívania nových finančných podporných mechanizmov v rokoch 2021 – 2030 (Modernizačný
fond, Inovačný fond), ktoré pri správnom nastavení prioritných projektov môžu výrazne prispieť k prechodu na
nízkouhlíkové hospodárstvo.
NECP uvádza, že SR má vzhľadom na vysoký́ podiel jadra na výrobe elektriny a vysoký podiel zemného plynu v
teplárenstve jednu z najnižšie emisných energetík v EÚ. Istý priestor na dekarbonizáciu energetiky je už iba v
náhrade uhlia nízko-emisným zdrojmi, v opatreniach energetickej efektívnosti a v dekarbonizácii dopravy. Po
nahradení́ tuhých fosílnych palív obnoviteľnými zdrojmi energie budeme mať v SR jednu z najmenej emisných
energetík v celej EÚ (konkrétne siedmu emisne najmenej náročnú energetiku v celej EÚ z pohľadu CO2 intenzity
výroby elektrickej energie atepla) a teda potenciál na výraznejšiu implementáciu OZE je potrebné hľadať v
krajinách, kde sa tuhé fosílne palivá využívajú vo väčšej miere - tam implementácia OZE a dekarbonizácia bude
omnoho viac nákladovo efektívna.
Obnoviteľné zdroje energie
Využívanie OZE predovšetkým s predpovedateľnou výrobou, okrem environmentálneho prínosu, zvyšuje aj
sebestačnosť a tým aj energetickú bezpečnosť. Zvyšovanie podielu OZE na spotrebe energie je preto jednou
z priorít. Najväčší energetický potenciál z OZE na Slovensku má biomasa s teoretickým potenciálom 120 PJ.
Na dosiahnutie záväzného cieľa pre energiu z OZE boli navrhnuté orientačné trajektórie podielov energie z OZE
v jednotlivých sektoroch od roku 2021 do roku 2030. Orientačná trajektória pre SR začína 14 % v roku 2020.
Celkové investičné náklady pre dosiahnutie cieľov v oblasti OZE sú odhadované na 4,3 mld. eur. Tieto náklady
zahŕňajú sektor elektriny a vykurovania.
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Tabuľka 21 Odhadované trajektórie OZE

OZE
výroba tepla a chladu v (%)
výroba elektriny (%)
doprava vrátane multiplikácie
(%)
Celkový podiel OZE (%)

2021
13,0
22,4
8,3

2022
14,3
23,4
8,5

2023
14,6
23,9
8,6

2024
15,2
24,4
8,7

2025
16,1
24,8
9,0

2026
16,7
25,9
9,5

2027
17,5
26,4
10,1

2028
18,1
26,7
10,9

2029
18,5
27,0
12,6

2030
19,0
27,3
14,2

14,0

15,0

15,4

15,8

16,4

17,1

17,8

18,2

18,7

19,2

Zdroj: MH SR

Obrázok 34 Orientačné projekcie vývoja vzhľadom na existujúce politiky do roku 2030 (s výhľadom do roku 2040)

Zdroj: MH SR

Pri projekcii využívania OZE sa zohľadnil princíp minimalizácie nákladov pri integrovanom prístupe využívania
OZE a zníženia emisií GHG. To znamená, že vhodnou kombináciou OZE a nízkouhlíkových technológií sa bude
znižovať spotreba fosílnych palív, emisie GHG v ako aj ďalších znečisťujúcich látok.
Prioritou v nasledujúcom období bude využívanie OZE na výrobu tepla, pričom podpora elektriny sa bude
postupne obmedzovať. Zameranie sa na oblasť tepla je z dôvodu zníženia závislosti energetiky na fosílnych
palivách.
Energetická efektívnosť
Energetická efektívnosť synergicky prispieva k znižovaniu energetickej náročnosti hospodárstva, k zvyšovaniu
energetickej bezpečnosti, má vplyv na znižovanie prevádzkových nákladov energetických podnikov. Úspory
primárnych energetických zdrojov nepriamo prispievajú k zmierňovaniu dopadov energetiky na životné
prostredie.
SR transponovala celý strategický a legislatívny rámec EÚ v oblasti energetickej efektívnosti do národného
strategického a legislatívneho rámca. Základnými nástrojmi do roku 2020 boli akčné plány energetickej
efektívnosti, ktoré vyhodnocujú opatrenia ako aj nastavujú nové opatrenia na plnenie cieľov úspor energie. Po
roku 2020 sa táto úloha presúva do NECP a dvojročných správ o pokroku v energetickom sektore.
Predpokladá sa, že zlepšenia energetickej efektívnosti vo všetkých sektoroch budú pokračovať aj v budúcnosti
hoci pomalším tempom, než by tomu bolo v prípade uzákonenia nových politík. Už zavedené smernice EÚ v
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oblasti energetickej efektívnosti a predpisy v oblasti ekodizajnu pre domáce spotrebiče, motory a iné elektrické
zariadenia budú mať pozitívny vplyv na zvyšovanie energetickej efektívnosti.
Obrázok 35 Predpokladaný vývoj KES do roku 2030

Obrázok 36 Predpokladaný vývoj PES do roku 2030

Podľa Aktualizácie Stratégie obnovy fondu bytových a nebytových budov v Slovenskej republike, za predpokladu
zabezpečenia finančných prostriedkov na úrovni predchádzajúcich rokov (cca 100 mil. eur ročne), je vytvorená
materiálová a personálna základňa na pokračovanie obnovy budov v tempe posledných rokov. Požiadavka
zabezpečiť prísnejšie energetické úrovne výstavby zvýši aj nároky na kvalitu prác súvisiacich s energetickou
hospodárnosťou budov. Po doterajších skúsenostiach a dostatočných formách podpory obnovy bytových budov
sa predpokladá, že obnova bytových budov by mala pokračovať v tempe 29 tisíc bytov v bytových domoch
a 22 tisíc bytov v rodinných domoch ročne. Obnova takéhoto počtu bytov by mala v roku 2020 zabezpečiť
70,8 % podiel obnovy bytových domov a 45,5 % podiel rodinných domov.
Pri uvedenom rozsahu obnovy by bytové domy v Slovenskej republike mali byť obnovené v roku 2029 a rodinné
domy v roku 2043. Ak by sme brali do úvahy iba obnovu obývaných rodinných domov, ich obnova by sa mohla
ukončiť v roku 2036.
Predpokladá sa zníženie dopytu po energii v priemysle. Pokrok v oblasti energetickej efektívnosti v priemysle sa
bude zvyšovať súbežne s využívaním nových efektívnych technológií vo výrobných investíciách v priemysle. V
sektoroch budov a dopravy sa zlepšenia energetickej efektívnosti budú dosahovať vďaka komercializácii
zariadení a vozidiel s rastúcou efektívnosťou. Preto oddelenie spotreby energie od ekonomického rastu bude
pokračovať aj v budúcnosti ako výsledok technologického pokroku. Predpokladá sa, že na Slovensku zostane
energeticky náročná priemyselná výroba, ktorá sa bude štrukturalizovať smerom k vyššej
konkurencieschopnosti na základe špecializovanej výroby s vysokou pridanou hodnotou.
Obrázok 37 Dopyt po energii, energetická náročnosť a

HDP (Index 1995=100)

Zdroj: E3-Modelling, Technická správa CPS
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Ceny ETS budú tlačiť spotrebu energie v priemysle k palivám s nižším obsahom uhlíka. Spotreba pevných a
kvapalných palív (fosílne palivá) oproti roku 2015 poklesne v roku 2050 o 28 % a 38 % v uvedenom poradí.
Zlepšenia efektívnosti sú v súlade s prijatím najlepších dostupných techník, ktoré podporuje smernica o
integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania a smernica o priemyselných emisiách (IED). Zvyšujúce sa ceny
ETS a ďalšie faktory, napríklad výhodnosť a technologický pokrok, favorizujú elektrifikáciu v priemysle, ktorá
bude mať stúpajúci trend, takže do roku 2050 bude elektrina pokrývať takmer 1/3 celkového dopytu po energii
v priemysle. Využívanie plynu bude stabilné, čo sa týka množstva aj podielu na trhu. Využívanie biomasy a
odpadu krátkodobo stúpne a dlhodobo zostane stabilné, keďže ceny ETS favorizujú ich používanie, zatiaľ čo
obmedzené dodávky a náklady ich obmedzujú.
Elektrina
Predpokladá sa rast dopytu po elektrine, čo výrazne ovplyvní palivový mix v priemysle a v sektoroch výroby
elektriny a tepla. Hrubý dopyt po elektrine zahŕňa spotrebu elektriny vo všetkých konečných sektoroch dopytu
(priemysel, bývanie, terciárny, doprava), straty v sieti, vývoz elektriny a spotrebu v energetickom sektore
(rafinérie a ako súčasť primárnej ťažby palív). V mixe výroby elektriny SR bude zohrávať kritickú úlohu jadrová
energia, rozšírenie využívania veternej a slnečnej energie bude veľmi pozvoľné. Výhľad výroby elektriny a tepla
do budúcnosti závisí od dopytu, výhľadu cien palív, cien uhlíka v ETS, OZE a domácich palív, ako je lignit,
a nákladov na ich ťažbu, technologických nákladov a politických obmedzení. Politické obmedzenia sa týkajú
možných obmedzení rozširovania alebo využívania zdrojov výroby elektriny.
Obrázok 38 Hrubý dopyt po elektrickej energii

Zdroj: E3-Modelling, Technická správa CPS

V strednodobom horizonte 2020 – 2025 dôjde k zvýšeniu jadrového podielu z dôvodu uvedenia do prevádzky
dvoch nových jadrových reaktorov v Mochovciach. Jadrová výroba zostane z hľadiska objemu stabilná, keďže sa
predpokladá aj predĺženie životnosti starých reaktorov v Bohuniciach až do roku 2045. Vyradenie starých
reaktorov v Bohuniciach po tomto dátume a predpoklad politiky, že do Bohuníc nemožno pridať žiadne nové
reaktory, stláčajú z dlhodobého hľadiska podiel jadrovej výroby na 36 %. Súčasne bude klesať spotreba tuhých
palív na výrobu elektriny, keďže zvyšujúce sa ceny ETS budú negatívne vplývať na konkurencieschopnosť uhlia.
Plynové elektrárne budú zabezpečovať vyváženie a rezervy v systéme a vypĺňať energetickú medzeru, ktorá
zostane po vyradení elektrární na tuhé palivá a nerozširovaní jadrovej energie po roku 2020. Preto v
strednodobom a dlhodobom horizonte výroba elektriny v PPC elektrárňach významne narastie. Vodná energia
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zostane v priebehu času relatívne stabilná, zatiaľ čo rozvoj veterných turbín a solárnej fotovoltaiky bude mierny
až do roku 2040, aj napriek stúpajúcim cenám ETS.
Slovensko má obmedzený veterný a slnečný potenciál, najmä čo sa týka intenzity zdrojov vyjadrenej relatívne
nízkymi faktormi kapacity. Preto výhľad ukazuje v energetickom mixe v roku 2050 podiel premenlivých
obnoviteľných zdrojov len 7 %.
Obrázok 39 Čistá výroba elektriny podľa typu zariadenia a podiely

Zdroj: E3-Modelling, Technická správa CPS.

Investície do energetického sektora sa postupne presunú od jadrových cez PPC k solárnym systémom.
Investičné výdavky pre závody na výrobu energie sa do roku 2020 významne zvýšia, z dôvodu uvádzania do
prevádzky nových jadrových reaktorov v Mochovciach. V strednodobom horizonte si bude plánované uvádzanie
PPC do prevádzky vyžadovať veľké investície. Ďalšie investičné výdavky si vyžiada prenikanie obnoviteľných
zdrojov energie.
Obrázok 40 Novo inštalovaný elektrický výkon, po desaťročiach do roku 2050

Zdroj: E3-Modelling, Technická správa CPS

Kúrenie
V strednodobom horizonte dopyt po kúrení bude rásť, potom sa postupne do roku 2050 bude so zvyšovaním
energetickej efektívnosti zmierňovať. Dopyt po distribuovanom teple (diaľkové kúrenie) v strednodobom
horizonte mierne stúpne ako súčasť rastúceho trendu celkovej energetickej spotreby v budovách. V dlhodobom
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horizonte dopyt po distribuovanom teple bude mierne klesať, keďže pokrok v energetickej efektívnosti zníži
celkový dopyt po energii a časť budov sa v rastúcej miere elektrifikuje na účely vykurovania.
V roku 2015 boli hlavnými dodávateľmi tepla závody KVET na pevné palivo, kotly využívajúce zemný plyn a
jadrová elektráreň Bohunice, ktoré pokrývali takmer 60 % dopytu po teple. Keďže sú efektívnejšie
a konkurencieschopnejšie než kotly vyrábajúce len teplo ich podiel bude naďalej rásť.
Obrázok 41 Výroba tepla podľa typu zariadenia

Zdroj: E3-Modelling, Technická správa CPS

Závody PPC budú nahrádzať závody so spaľovaním fosílnych palív. Kotly využívajúce zemný plyn si budú
udržiavať svoj podiel; kotly na biomasu nebudú vykazovať významný prienik na trh z dôvodu neprítomnosti
politík na podporu biomasy. Po roku 2035 sa bude objavovať výroba solárnych teplární v dôsledku vysokých cien
ETS.
Súčasne priemyselné závody KVET budú ďalej vyrábať paru, po ktorej bude stabilný alebo mierne klesajúci dopyt
hlavne z dôvodu investícií do rekuperácie tepla a využívania vysoko účinných zariadení. Po roku 2035 stúpajúce
ceny ETS budú jedným z faktorov spôsobujúcim pokles v dopyte po pare v energeticky náročných odvetviach
priemyslu. Palivový mix závodov na kogeneráciu a parných kotlov bude pozostávať hlavne z plynu, biomasy a
odpadu.
Obehové hospodárstvo
Model lineárnej ekonomiky produkuje veľké množstvo emisií GHG najmä kvôli energeticky náročným výrobným
procesom, ale aj na konci životného cyklu výrobkov. Obehové hospodárstvo sa snaží minimalizovať
a optimalizovať energetické materiály a toky. Neovplyvňuje len využívanie materiálových zdrojov, ale aj
energetických zdrojov, keďže sa počas výroby a používania materiálov a výrobkov spotrebúva elektrina a palivá.
Opatrenia v oblasti obehového hospodárstva môžu znížiť emisie GHG inak ako prostredníctvom opatrení
zameraných na energetickú účinnosť a obnoviteľné zdroje energie. Napríklad, zníženie množstva surovín
potrebných na výrobu produktu nepriamo znižuje emisie z výroby znížením dopytu po surovinách.
Cena
Bez podporných politík po roku 2020 nebude cena ETS postačovať ako stimul významného znižovania celkových
emisií GHG. ETS bude mať silný vplyv na sektory ETS (výroba elektriny, dodávky tepla a energeticky náročné
odvetvia priemyslu). Vývoj cien ETS bude spôsobovať značné zníženie emisií v týchto sektoroch v celom období
po roku 2020. Avšak zatiaľ čo emisie zo sektorov ETS budú ďalej klesať, emisie zo sektorov mimo ETS vo
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výhľadovom období budú rásť, čím budú spôsobovať to, že do roku 2050 sa celkové emisie zmenia len málo (v
roku 2050 o sedem percent nižšie v porovnaní s rokom 2015).
Obrázok 42 Emisie a cena ETS

Zdroj: Výsledky modelu Slovak-CGE a výsledky modelu CPS.

V oblasti energetiky by sa bez realizácie inovatívnych a efektívnych postupov zameraných na udržateľný rozvoj
nepodarilo zmierňovať v súčasnosti definované problémy, resp. v súčasnosti definované slabé stránky a riziká
súvisiace s energetikou. Realizácia takýchto postupov súvisiacich s výrobou a spotrebou energie môže priniesť
výrazné zmeny, pretože práve tento sektor významne prispieva k nepriaznivým dopadom negatívnych vplyvov
na životné prostredie a ľudské zdravie v súčasnosti, najmä v oblasti znečisťovania ovzdušia a následne v oblasti
kvality a pohody života obyvateľov SR.

1.2.6.

Popis pravdepodobného vývoja a trendov vývoja v doprave

Na emisnej strane je z hľadiska posudzovanej NUS SR relevantný trend emisií z automobilovej dopravy.
Postupnou modernizáciou vozového parku dochádza k znižovaniu množstva emisií z automobilových motorov,
okrem výfukových plynov sa však na celkových emisiách z dopravy významne podieľa aj resuspenzia prachov z
vozovky a otery brzdového obloženia, pneumatík a povrchu komunikácie, na čo nemá modernizácia vozidiel
prakticky žiadny vplyv. Dlhodobo dochádza k nárastu intenzity individuálnej automobilovej dopravy, čo smeruje
k postupnému nárastu emisií. Tieto protichodné faktory v súhrne spôsobujú, že trend celkových dopravných
emisií je možné charakterizovať v dlhodobom horizonte ako stagnujúci. Významné odchýlky od tohto celkového
trendu nastávajú na lokálnej úrovni, predovšetkým v dôsledku infraštruktúrnych opatrení s dopadom na
miestnu intenzitu cestnej dopravy.
Znižovanie negatívneho vplyvu dopravných činností zostáva jedným z hlavných cieľov politiky Únie v oblasti
dopravy. Smernica Rady 92/106/EHS69, v ktorej sa stanovujú opatrenia na podporu rozvoja kombinovanej
dopravy, je jediným legislatívnym aktom Únie, ktorý priamo podnecuje na prechod z cestnej nákladnej dopravy
na druhy dopravy s nižšími emisiami, ako napr. vnútrozemské vodné cesty, námorná a železničná doprava.
Keďže takmer 20 % európskej intermodálnej dopravy je vnútroštátneho charakteru (v jednom členskom štáte)
a v súčasnosti sa ňou smernica nezaoberá, rozšírenie rozsahu pôsobnosti na vnútroštátnu kombinovanú
dopravu prinesie rozšírenie rozsahu pôsobnosti podporných opatrení, ktoré sú potrebné na podporu presunu
na iný druh dopravy. Tým sa zároveň znížia celkové externality, najmä emisie GHG a kongescia, čo môže mať

69

Smernica Rady 92/106/EHS zo 7. decembra 1992 o stanovení spoločných pravidiel pre určité typy kombinovanej
dopravy tovaru medzi členskými štátmi (Ú. v. ES L 368, 17.12.1992, s. 38).
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vplyv presahujúci národné hranice. Kongescia na regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni priamo ovplyvňuje
všetkých účastníkov cestnej premávky. Európsky rozmer majú aj emisie GHG a znečistenie ovzdušia.
Dekarbonizácia dopravného sektora ovplyvní hospodárstvo a energetický sektor sa bude musieť prispôsobiť
zmenám v dopyte, napr. častejšie používanie elektrických vozidiel môže zvýšiť dopyt po elektrine. Ďalej môže
ovplyvniť aj sektor ropných rafinérií a zároveň ponúkne nové príležitosti v oblasti alternatívnych palív, ako aj
podporiť konkurencieschopnosť Slovenska vo výskume, vývoji a výrobe batérií.
EÚ stanovila niekoľko cieľov v záujme zníženia emisií GHG z dopravy. EK v bielej knihe70 uverejnenej v roku 2011
stanovila cieľ 60 % zníženia oproti úrovni z 90. rokov minulého storočia, ktorý sa má dosiahnuť do roku 2050.
Znamená to, že súčasná úroveň sa musí znížiť o dve tretiny.
Doprava musí tiež prispievať k celkovým cieľom znižovania emisií GHG v EÚ do roku 2020 a 2030. Cieľ na rok
2030 sa čiastočne dosiahne prostredníctvom schémy obchodovania s emisnými kvótami EÚ (EU ETS). Tento
údaj síce zahŕňa emisie z leteckej dopravy, neobsahuje však emisie ostatných druhov dopravy. To znamená, že
s výnimkou vnútroeurópskej leteckej dopravy budú musieť zvyšné spôsoby dopravy prispieť k dosiahnutiu cieľa
30 % zníženia emisií pre sektory vylúčené z EU ETS.
Graf 69 Ciele EÚ v oblasti znižovania emisií GHG
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Prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo predstavuje tiež významnú príležitosť pre zamestnanosť a rast v odvetví
dopravy, keďže trhy s nízkouhlíkovou mobilitou rastú globálne. V oblasti dopravy do roku 2050 treba brať dôraz
na potrebu systémového prístupu, zdôrazniť význam prechodu na nízkouhlíkové režimy a vozidlá s nulovými
emisiami, ako aj vyzdvihnúť úlohu elektrifikácie a obnoviteľných zdrojov energie a presadzovať zlepšovanie
prevádzkovej efektívnosti.
Nakoľko emisie CO2, z dôvodu zvyšujúcej sa mobility, rastú, EÚ prijala nové pravidlá71 v znižovaní emisií CO2 pre
nové osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá, kde do roku 2030 majú emisie klesnúť o 37,5 % pre nové
automobily a 31 % pre ľahké úžitkové vozidlá oproti hodnote v roku 2021. Emisie CO2 pre nové nákladné vozidlá
majú klesnúť do roku 2030 o 30% v porovnaní s rokom 2019.
Záväzné ciele týkajúce sa priemerných emisií CO2 nových osobných áut a úžitkových vozidiel zaregistrovaných
v EÚ do roku 2020 mali dosiahnuť úroveň 95 g CO2/km (nové autá) a 147 g CO2/km (úžitkové vozidlá). Podľa
predbežných údajov, ktoré zverejnila EEA sa priemerné emisie CO2 z nových osobných automobilov
70
71

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:SK:PDF
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0304_SK.pdf?redirect
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registrovaných v EÚ v roku 2018 druhý rok po sebe zvýšili a dosiahli 120,4 gramov CO2 na kilometer. Po prvýkrát
sa tiež zvýšili priemerné emisie CO2 z nových dodávkových vozidiel. Výrobcovia budú musieť výrazne znížiť
emisie svojej flotily, aby splnili nadchádzajúce ciele do roku 2020 a 2021.
Podľa Revízie a aktualizácie Národného politického rámca pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami, v roku 2016
bol pomer benzínových a naftových motorizácii približne 46:50, avšak už v roku 2018 bolo registrovaných 50 %
benzínových motorizácii verzus 47 % naftových motorizácii. Zvyšok tvorili alternatívne pohony.
Pri predaji každého vozidla spĺňajúceho priemerné hodnoty emisií CO2 v roku 2017 sa teda prekročí limit
95 g/km, čo by vo finančnom vyjadrení znamenalo sankciu až vyše 2 000 EUR na každé predané auto pre
výrobcov automobilov. Uvedenú sumu však možno ušetriť, ak namiesto naftovej alebo benzínovej motorizácie
výrobca predá vozidlo s pohonom na CNG alebo LPG. Celkovo až 7 z 11 hlavných výrobcov automobilov je na
trajektórii nesplnenia cieľov stanovených pre rok 2020 a výška potenciálnej pokuty sa pre jednotlivých výrobcov
pohybuje v stovkách miliónov až niekoľko miliárd EUR ročne. Pre splnenie emisných limitov je jednou z možností
pre výrobcov nahradiť motorizácie s tradičnými palivami alternatívnymi palivami.
Strategický plán rozvoja dopravy do roku 2030 definuje globálny strategický cieľ zameraný na zníženie
negatívnych environmentálnych a negatívnych socioekonomických dopadov dopravy (vrátane zmeny klímy) v
dôsledku monitoringu životného prostredia, efektívneho plánovania/realizácie infraštruktúry a znižovaním
počtu konvenčne poháňaných dopravných prostriedkov, resp. využívaním alternatívnych palív. Medzi priority
slovenského dopravného sektora je do roku 2030 previesť 30 % cestnej prepravy nákladu nad 300 km na iné
druhy dopravy, ako napr. železničnú či vodnú, a do roku 2050 by to malo byť viac ako 50 %. Ďalší cieľ je znížiť
používanie „konvenčne poháňaných“ automobilov v mestskej doprave do roku 2030 na polovicu; postupne ich
vyradiť z prevádzky v mestách do roku 2050; do roku 2030 dosiahnuť vo veľkých mestách zavedenie mestskej
logistiky v podstate bez obsahu CO2.
V SR bola uznesením vlády č. 37/2001 zo dňa 17. januára 2001 schválená Koncepcia rozvoja kombinovanej
dopravy do roku 2010, ktorá stanovovala na základe analýzy stavu kombinovanej dopravy v SR postup a
podmienky jej ďalšieho rozvoja. Jej aktualizácia prebehla v roku 2003 a od vtedy nebola aktualizovaná.
Navrhovaná Koncepcia rozvoja kombinovanej dopravy vychádzala z prognóz rozvoja hospodárstva SR ako aj
množstva tovaru, ktorý je možné prepravovať KD. Na základe týchto údajov bol vytýčený cieľ, zvýšiť podiel KD
na objeme medzinárodnej nákladnej preprave z 0,96 % (v roku 2001) do roku 2010 na 5 %. Za roky
2015 – 2017, za ktoré je dostupný údaj, rast v preprave kombinovanou dopravou predstavuje len okolo 5 %.
Podiel energie z obnoviteľných zdrojov energie (OZE)
Zákonom o OZE bola zabezpečená transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23.
apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom
zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/30/ES z 23. apríla
2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/70/ES, pokiaľ ide o kvalitu automobilového benzínu, motorovej
nafty a plynového oleja a zavedenie mechanizmu na monitorovanie a zníženie emisií GHG, a ktorou sa mení a
dopĺňa smernica Rady 1999/32/ES, pokiaľ ide o kvalitu paliva využívaného v plavidlách vnútrozemskej vodnej
dopravy, a zrušuje smernica 93/12/EHS.
Povinnosť uvádzať biopalivá na domáci trh bola, pre rok 2018 ustanovená, v § 14a ods. 1 písm. g) zákona o OZE,
referenčnou hodnotou na úrovni 5,8 %, pričom minimálny obsah biopalív v jednotlivých druhoch pohonných
látok bol ustanovený prílohou č. 1 zákona o OZE. Týmto vyplynula pre dotknuté podnikateľské subjekty
povinnosť uvádzať na trh biopalivá v množstve zodpovedajúcom tejto referenčnej hodnote, vypočítanej z
energetického obsahu z celkového množstva motorových palív súvisiacich s jeho podnikateľskými aktivitami za
rok 2017. V zákone o OZE sú presne dané referenčné hodnoty až do roku 2030.
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Tabuľka 22 Referenčné hodnoty pre biopalivá

%

2017

2018

2019

2020

2021

2022 – 2030

5,8

5,8

6,9

7,6

8,0

8,2

Vládou schválený NECP v sektore dopravy definuje opatrenia pre dodávateľov palív:
- zvýšiť podiel OZE v palivách na úroveň 14 % v roku 2030 v súlade s orientačnou trajektóriou.
- dosiahnuť podiel pokročilých biopalív v palivách na úrovne: 0,5 % v r. 2022; 1 % v r. 2025 a
3,5 % v r. 2030.
Vysoké ceny surovej ropy na začiatku 21. storočia obnovili záujem o biopalivá72. Očakávalo sa, že biopalivá znížia
závislosť krajín dovážajúcich ropu, vytvoria nové exportné príležitosti pre rozvojové krajiny a prispejú k zníženiu
GHG. Z týchto dôvodov EÚ stanovila minimálne požiadavky týkajúce sa podielu obnoviteľných zdrojov energie
v doprave. To viedlo investíciám do kapacít na výrobu biopalív. Biopalivá sú však pri znižovaní emisií GHG účinné
iba vtedy, keď emisie, ktorým sa predišlo tým, že nedošlo k spáleniu fosílnych palív, nie sú vyvážené emisiami
skleníkových plynov vzniknutými v priebehu celého výrobného životného cyklu biopalív, počas pestovania,
prepravy a premeny surovín na výrobu biopalív, alebo zmenami využívania pôdy. Napríklad ak sa zalesnená
oblasť vyrúbe, aby sa získal priestor na výrobu biopalív, kapacita lesa na ukladanie uhlíka zanikne.
Európska únia podporuje aj používanie iných foriem alternatívnych palív s nízkymi emisiami, ako je vodík a
skvapalnený ropný plyn (LPG), stanovila spoločné normy pre infraštruktúru alternatívnych palív, ako sú nabíjacie
a čerpacie stanice, a vyžaduje, aby členské štáty vypracovali politiku v oblasti infraštruktúry.
Európska únia sa dohodla, že minimálny podiel biopalív druhej generácie z celkovej energie v doprave bude od
roku 2022 na úrovni 0,2 %, od roku 2025 na úrovni 1 % a v roku 2030 dosiahne úroveň 3,5 %. Pre biopalivá
prvej generácie je stanovený horný strop na úrovni 7 % z energie v doprave (smernica 2018/2001).
Elektromobilita v SR a rozvoj trhu s alternatívnymi palivami
Rezort MH SR pokračuje v aktivitách na podporu elektromobility a v roku 2018 predstavilo súbor 15- tich
komplexných opatrení pod názvom "Akčný plán rozvoja elektromobility v Slovenskej republike" (uznesenie vlády
SR č. 110/2019), ktoré majú charakter priamej či motivačnej podpory. Ide napríklad o finančný mechanizmus na
podporu rozvoja nabíjacej infraštruktúry, odlíšiteľné označenie elektrických vozidiel, či využívanie vyhradených
jazdných pruhov elektrickými vozidlami.
Akčný plán rozvoja elektromobility v SR nadväzuje na Stratégiu rozvoja elektromobility v Slovenskej republike.
Opatrenie zamerané na podporu používania nízkoemisných vozidiel je integrálnou súčasťou ďalších
komplexných opatrení zameraných na podporu elektromobility a rozvoja alternatívnych palív na Slovensku.
Cieľom postupného zavádzania elektromobilov v systéme dopravy je prechod na nízkoemisné a bezemisné
formy dopravy, čo predstavuje trend strategicky definovaný aj na úrovni Európskej komisie a je súčasťou tzv.
„Low-carbon economy“. Doprava je v súčasnosti zodpovedná za štvrtinu emisií GHG a je dominantným
znečisťovateľom najmä v mestských aglomeráciách. Akčný plán počíta s realizáciou opatrení v období 2019 2021.
Zohľadňujúc opatrenia uvedené v Akčnom pláne rozvoja elektromobility v Slovenskej republike, sa MH SR, ako
gestor rozvoja alternatívnych palív, zaviazalo vypracovať akčné plány rozvoja aj pre ostatné alternatívne palivá
definované v smernici 2014/94/EÚ.
V medzinárodnom porovnaní sa SR pohybuje na chvoste v podiele registrovaných nových vozidiel
s alternatívnym pohonom. Lídrami v registrácii nových vozidiel s alternatívnym pohonom sú krajiny severnej
a západnej EÚ.

72

Európsky dvor audítorov, 2017: Opatrenia EÚ v oblasti energetiky a zmeny klímy, Situačná správa
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Koncom roka 2019 Ministerstvo hospodárstva spustilo druhé kolo dotačného programu na nákup hybridných
a elektrických vozidiel vo výške 5 mil. Eur, pričom zoznam vyhodnotených žiadostí sa bude priebežne
zverejňovať a úspešný žiadatelia budú mať 12 mesiacov na to, aby si automobil kúpili. Dotácia sa nevzťahuje na
kúpu e-bicyklov a kolobežiek.
V súvislosti s perspektívou rozvoja elektromobility a nárastom počtu elektromobilov sa prezentujú aj názory, či
dodávatelia elektrickej energie dokážu predpokladaný nárast zvládnuť a pokryť ich spotrebu. Podľa Ministerstva
hospodárstva SR sa predpokladá nárast počtu elektromobilov do roku 2030 na cca 35 000 ks. Podľa
predpokladaných výpočtov by pri počte cca 30 000 – 50 000 ks elektromobilov, z ktorých každý najazdí cca
20 000 km ročne a spotrebe 21 kWh / 100 km najazdia spolu cca miliardu kilometrov čo predstavuje 0,21 TWh.
Celková spotreba elektriny na Slovensku je 32 TWh, takže odhadovaný počet 35 000 – 50 000 osobných
elektromobilov do roku 2030 by nemal znamenať vyšší nárast ročnej spotreby elektriny než 0,65 %.
Tabuľka 23 Predpokladaný počet elektromobilov do roku 2030

Rok

2019

Počet elektromobilov

5 500

2020
10 000

2025
20 000

2030
35 000

Zdroj: MH SR

Materiál „Revízia a aktualizácia Národného politického rámca pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami“, ktorý
v novembri 2019 schválila vláda SR uznesením vlády č. 557/2019, obsahuje návrh 7 nových opatrení. MH SR
v spolupráci s MDaV SR predložilo tento materiál v zmysle článku 10 smernice 2014/94/EÚ vo forme hodnotiacej
správy predkladanej Európskej komisii, vrátane aktualizovaného zoznamu opatrení na podporu využívania
alternatívnych palív v tých segmentoch dopravy, kde ich využitie prináša najvyššiu pridanú hodnotu pre
Slovenskú republiku.
Revízia a aktualizácia Národného politického rámca pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami vyplynula tiež z
vládou SR schválených dokumentov zo dňa 6. 11. 2016 „Národná politika zavádzania infraštruktúry pre
alternatívne palivá v podmienkach Slovenskej republiky“ a „Národný politický rámec pre rozvoj trhu s
alternatívnymi palivami“.
Nové navrhované opatrenia smerujú vývoj na Slovensku okrem elektromobility aj na podporu vozidiel na
alternatívne palivá, ako stlačený plyn, skvapalnený zemný plyn, vodík a biopalivá. Opatrenia sú definované pre
časový horizont 2019 až 2027.
Revízia a aktualizácia Národného politického rámca pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami v kapitole 1.6.
zároveň definuje počet nabíjacích staníc pre:
- Elektromobily- 3 000 ks v roku 2030,
- CNG - 80-120 kusov čerpacích staníc do roku 2030
- LNG- 5-10 kusov čerpacích staníc v cestnej doprave do roku 2025 a 2 čerpacie stanice pre vodnú
dopravu do roku 2030.
Pre dosiahnutie potrebného počtu nabíjacích stojanov pre elektromobily pripravilo MH SR „Schému na podporu
budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá (schéma pomoci de minimis)“ a následne pripravuje „Výzvu na
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných nabíjacích staníc pre
elektromobily“, žiadateľmi môžu byť obce a samosprávy. Cieľom výzvy je podporiť výstavbu približne 200
verejne prístupných AC nabíjacích staníc v rokoch 2019 - 2020.
Vývoj mobility
Ako uvádza Záverečná správa73, pre účely prognózy dopravného modelu SR, boli v súvislosti s vývojom mobility
zvažované dva hlavné ukazovatele, a to jednak stupeň automobilizácie v regiónoch SR a jednak priemerná dĺžka
cesty.
73

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/dopravne-modelovanie/dopravny-model-sr/zaverecna-sprava
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Prognóza vývoja stupňa automobilizácie vychádza z prognózy vytvorenej v spolupráci s MDaV SR, ktorá odráža
vývoj na Slovensku v posledných rokoch aj celoeurópske trendy (viď nasledujúci graf).
Keďže stupeň automobilizácie nie je priamym vstupom do dopravného modelu SR, bol vykonaný jeho prepočet
na podiel ekonomicky aktívnych, resp. neaktívnych obyvateľov s automobilom.
Obrázok 43 Odhad vývoja automobilizácie v krajoch SR

Zdroj: Záverečná správa74, MDaV SR

Prognóza scenárov budúceho vývoja pre roky 2030 a 2050 bola založená na výstupoch dopravného modelu,
ktorý bol špeciálne vytvorený pre každý zo scenárov- 5 scenárov.
V osobnej doprave z pohľadu počtu realizovaných ciest je možné v roku 2030 u všetkých scenárov očakávať
nárast oproti roku 2014. V dôsledku navýšenia priemernej dĺžky cesty dôjde k presunu časti ciest z pásma
kratších vzdialeností (0 až 10 km) do pásiem dlhších vzdialeností. Tento trend je viditeľný u všetkých scenárov
budúceho vývoja, a to ako medzi rokmi 2014 a 2030, tak aj medzi rokmi 2030 a 2050.
V nadväznosti na postupné predlžovanie priemernej dĺžky cesty možno očakávať taktiež nárast celkových
prepravných objemov a výkonov, a to ako medzi rokmi 2014 a 2030, tak aj medzi rokmi 2030 a 2050. Pri
podrobnejšom rozbore je však potrebné počítať so značne rozdielnym trendom vývoja u individuálnej
automobilovej dopravy na jednej strane, a u verejnej dopravy na strane druhej. Kým prepravné výkony
individuálnej automobilovej dopravy v rokoch 2014 až 2030, resp. 2050 zaznamenajú pomerne výrazný nárast,
výkony verejnej dopravy budú stagnovať či dokonca mierne poklesnú.
Jednotlivé scenáre budúceho vývoja sa z hľadiska uvedených ukazovateľov viac či menej líšia, možno očakávať,
že aj výsledné zaťaženie dopravnej siete bude vykazovať určité lokálne odlišnosti v závislosti od konkrétneho
scenára a časového horizontu.
Scenáre vývoja v prípade nákladnej dopravy sa líšia. Najpravdepodobnejší scenár (BAU) z pohľadu očakávaní
ekonomického rastu a rozvoja dopravnej infraštruktúry poukazuje na to, že prepravný výkon nákladnej dopravy
vzrastie do roku 2030 o 21 % (cca 1 % ročne). Voľba dopravného módu medzi cestnou a železničnou dopravou
ľahko narastie v prospech cestnej dopravy (zo 67 % na 71 %). Dôvodom je nižší nárast objemu sypkých
materiálov (atraktívnych pre železničnú dopravu) a nedostatok veľkých investícií do železničnej dopravy. V roku
2050 narastú výkony nákladnej dopravy o ďalších 33 % (o 61 % v porovnaní s východiskovým rokom). Podiel
dopravných módov zostane podobný ako v roku 2030. Dopravné toky narastú na hlavných dopravných
koridoroch viac ako je priemerný nárast (21 %), zvlášť na koridoroch Bratislava - Banská Bystrica - Košice a
Bratislava - Trenčín - Žilina. Nižší nárast sa očakáva na koridore Košice - Žilina, kde sú prevážané predovšetkým
74
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sypké materiály. Plánovaná dopravná infraštruktúra by mala byť dostatočná v prípade rovnakého alebo
podobného počtu osobných vlakov ako v súčasnom stave. Najvyužívanejšie úseky sa nachádzajú okolo Košíc a
Žiliny na koridore Košice - Žilina, kde dochádza k súbehu osobných vlakov s relatívne vysokým počtom vlakov
nákladných.

1.2.7.

Popis pravdepodobného vývoja a trendov v oblasti priemyslu

Vzhľadom k súčasnému stavu a nastúpeným trendom v hospodárstve SR sa dá predpokladať, že priemyselná
výroba a produkcia bude rásť (index priemyselnej produkcie rastie, k jeho poklesu došlo len v roku 2009
v dôsledku hospodárskej krízy), rastie tiež podiel priemyselnej výroby na HDP. Vzhľadom k situácii v roku 2020,
súvisiacu so šírením pandémie, môže dôjsť k oddialeniu hospodárskeho rastu, resp. spomaleniu na nejaké
obdobie, podobne ako tomu bolo v roku 2008.
Z hľadiska zamerania strategického dokumentu priemyselná výroba bude sledovať dostupnosť zdrojov, mala by
smerovať k zníženiu materiálovej a energetickej náročnosti výroby; očakáva sa rozvoj odvetví s vyššou
technologickou náročnosťou produkcie. Priemysel stále patrí k energeticky náročným odvetviam hospodárstva,
konečná energetická spotreba má kolísavý priebeh.
Vzhľadom k zaznamenanému trendu v znečisťovaní ovzdušia priemyselnou výrobou sa dá naďalej očakávať, že
emisie SO2, NOx, PM10 a PM2,5, NMVOC, perzistentných organických znečisťujúcich látok budú aj naďalej klesať;
naopak, emisie GHG, CO a polyaromatických uhľovodíkov môžu vzrásť.
Legislatíva v oblasti ochrany ŽP, a špeciálne v oblasti ochrany ovzdušia, je pomerne prísna. V prípade výrobných
podnikov, ktoré spadajú pod zákon NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania
životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa riadia
prísnejšou legislatívou, ktorá je implementáciou EÚ predpisov. Tieto podniky majú v podmienkach prevádzky
uvedené prísnejšie limity a iné hodnoty, ktoré vyplývajú napr. z rozhodnutí EK o záveroch o najlepších
dostupných technikách. V týchto dokumentoch, ktorých je v súčasnosti pre priemyselnú výrobu vydaných 16,
sa uvádzajú najlepšie dostupné techniky, informácie na hodnotenie ich uplatniteľnosti, úrovne znečisťovania
súvisiace s najlepšími dostupnými technikami, súvisiace monitorovanie a pod.
V snahe dodržať podmienky prevádzkovania priemyselné podniky investovali a pokračujú v investovaní do
zavádzania najlepších dostupných techník; v tomto smere sa dá očakávať pozitívny vývoj, rovnako pokračuje aj
investovanie do zvyšovania technologickej úrovne prevádzok a zavádzajú sa inovačné prístupy. Priemyselné
podniky aktívne využívajú a plánujú využívať aj možnosti získať nenávratný finančný príspevok z Operačného
programu Kvalita životného prostredia.
Podľa hĺbkovej analýzy EK „Čistá planéta pre všetkých; Európska dlhodobá strategická vízia pre prosperujúce,
moderné, konkurencieschopné a uhlíkovo neutrálne hospodárstvo“ obehová ekonomika v priemysle zahŕňa
redukciu surovín, minimalizáciu odpadu a vedľajších produktov a zvýšenú recykláciu. Priemyselné procesy sa
môžu prepracovať tak, že sa zníži spotreba základných surovín, nakoľko časť bude nahradená zvýšeným
recyklovaním.
Ďalším spôsobom optimalizácie zdrojov je partnerstvo medzi odvetviami, spoločné využívanie ich infraštruktúr
či materiálových vstupov a výstupov. Okrem zníženia emisií je takto možné dosiahnuť aj zníženie finančných
nákladov pre všetky zúčastnené priemyselné odvetvia.
Predpokladá sa, že celková spotreba energie v priemysle sa medzi rokmi 2015 až 2050 zníži vo všetkých
scenároch napriek tomu, že je plánované zvýšenie celkovej priemyselnej produkcie.
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Graf 70 Celková konečná spotreba energie v priemysle podľa scenárov v porovnaní s rokom 2015
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Najvyššie zníženia sa pozorujú v scenároch so zvýšenou energetickou efektívnosťou a/alebo obehovým
hospodárstvom. Dochádza k tomu preto, lebo scenáre obehového hospodárstva predpokladajú zníženú
produkciu v niektorých podsektoroch a zvýšenú druhotnú výrobu materiálov, ktorá je menej energeticky
náročná ako prvotná. Najnižšie zníženie konečnej spotreby energie sú v scenároch elektrifikácie priemyslu.
Dôvodom je elektrifikácia priemyselného tepla, ktorá ma nižšiu účinnosť ako doteraz využívané spôsoby výroby
tepla. Elektrifikácia zároveň znižuje potenciál energetických úspor prostredníctvom rekuperácie tepla. Zatiaľ čo
v základnej línii a v prvých piatich scenároch (viď tiež kap. III. 1.2. Pravdepodobný vývoj a tredny vývoja) je
energetická náročnosť podobná, intenzita emisií uhlíka vztiahnutá na tonu spotrebovanej ropy sú vo všetkých
scenároch dekarbonizácie výrazne nižšie.
Graf 71 Intenzita emisií uhlíka v priemysle

Zdroj: PRIMES

Vývoj je riadený a usmerňovanými viacerými existujúcimi predpismi, nariadeniami a politikami. Tieto definujú
podmienky pre sektor priemyslu.
Medzi smerodajné v rámci dekarbonizácie priemyslu patria:
- Nariadenie EP a Rady č.517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch, ktorým sa zrušuje nariadenie
842/2006 – Príloha III Zákazy uvedenia na trh, Článok 13 – kontrola používania,
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Zákon č. 286/2009 Z.z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov,
Vyhláška MŽP SR č.314/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky MŽP SR č.382/20016 Z.z.

Prostredníctvom nich je usmerňovaný a regulovaný vývoj najmä v oblasti F- plynov a emisií SF6 a to nasledovne:
- po uplynutí́ primeraného prechodného obdobia bude zakázané používanie chladiacich látok s veľmi
vysokým potenciálom globálneho otepľovania na úrovni 2 500 alebo viac na vykonávanie servisu alebo
údržbu chladiarenských zariadení s množstvom chladiacej zmesi minimálne 40 ton ekvivalentu CO2,
- od 1. januára 2020 sa zakazuje používanie fluórovaných skleníkových plynov s potenciálom globálneho
otepľovania 2 500 alebo viac na vykonávanie servisu alebo údržby chladiacich zariadení s množstvom
chladiacej zmesi minimálne 40 ton ekvivalentu CO2.
- zakazuje sa používanie fluoridu sírového na plnenie pneumatík vozidiel,
- zakazuje sa používanie fluoridu sírového pri tlakovom liatí horčíka a pri recyklácii zliatin tlakového liatia
horčíka,
- v prípade zariadení, ktoré pri tlakovom liatí horčíka a pri recyklácii zliatin tlakového liatia horčíka
používajú fluorid sírový v množstve do 850 kg ročne, sa tento zákaz uplatňuje až od 1. januára 2018.
Medzi ďalšie dokumenty patria:
- Agenda 2030- implementácia BAT,
- Stratégia hospodárskej politiky SR do roku 2030 – Cieľ environmentálne efektívne nízkouhlíkové
hospodárstvo postavené na zdrojovej a energetickej efektívnosti – podporovať energeticky efektívne
opatrenia, zohľadňujúce požiadavky na ochranu životného prostredia,
- Koncepcia inteligentného priemyslu pre Slovensko – podpora zavádzania nových technológií
a materiálov, ktoré sú energeticky efektívne,
- Akčný plán inteligentného priemyslu SR – s nadväznosťou na Koncepciu inteligentného priemyslu pre
Slovensko,
- Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo - priemysel má prijať záväzky v oblasti udržateľného
využívania zdrojov,
- Národný akčný plán pre energiu z obnoviteľných zdrojov – podpora využívania OZE v podnikateľskom
sektore,
- Envirostratégia 2030- ekonomická a ekologická energia – preferovanie OZE.
- Akčný plán energetickej efektívnosti na roky 2017 – 2019 s výhľadom do roku 2020 – opatrenia
energetickej efektívnosti v sektore priemysel,
- Európska zelená dohoda – stanovuje plán opatrení, ktoré majú podporiť účinné využívanie zdrojov
prostredníctvom prechodu na čisté obehové hospodárstvo, obnoviť biodiverzitu a znížiť znečistenie
- NECP – navrhuje opatrenia v sektore priemysel:
- zvyšovanie energetickej efektívnosti a znižovanie emisií v podnikoch súťažnou formou, podpora
zvyšovania energetickej efektívnosti v podnikoch prostredníctvom operačného programu alebo
implementačného mechanizmu, podpora energetických auditov pre MSP, dobrovoľné dohody
o úspore energie.
- energia z obnoviteľných zdrojov – opatrenia na vykurovanie a chladenie – Využívanie odpadov
a odpadového tepla – zvýhodnenie energetického využitia odpadov a odpadového tepal voči
fosílnym palivám, Opatrenie využívanie energie z priemyselných a komerčných systémov (napr.
odpadové teplo). Opatrenia na výrobu energie z odpadového tepla.
- ukončenie teplární po roku 2025 – postupné vyraďovanie teplární na tuhé fosílne palivá od roku
2025, vyraďovanie elektrární na fosílne palivá – predčasné vyradenie elektrární na tuhé fosílne
palivá z prevádzky. Predpokladá sa, že Vojany a Nováky budú vyradené z prevádzky po roku 2023
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- zabezpečiť finančné mechanizmy ako využiť výnosy SR z dražieb kvót v rámci ETS na podporu
energetického sektora so zameraním na prioritné oblasti v súlade s princípmi trvalo udržateľného
rozvoja, za účelom implementácie opatrení zameraných na zvýšenie podielu OZE bude potrebné
zaviesť niektoré nové mechanizmy finančnej podpory, atď. Prehľad najvýznamnejších politických
a finančných mechanizmov,
NAPCP SK – definuje opatrenia pre veľké spaľovacie zariadenia a BAT, používanie BAT technológií
v priemysle.

Implementácia týchto dokumentov a v nich definovaných opatrení, cieľov a mechanizmov prinesie:
- stabilitu v oblasti zásobovania energiami,
- zvýšenie cien uhlíka v rámci EÚ ETS po roku 2020,
- znižovanie emisií skleníkových plynov,
- priamy dopad na kvalitu ovzdušia,
- vypracované podrobné postupy prípade BAT,
- znižovanie spotreby prvotných surovín,
- znižovanie odpadu z výroby,
- zlepšenie životného prostredia ako takého,
- príspevok k dlhodobo udržateľnému rozvoju SR
Ďalšiemu vývoju v priemyselnom sektore s pozitívnym dopadom, okrem iného, z hľadiska emisií GHG by
prospelo:
- zjednodušenie procesov čerpania finančných prostriedkov z fondov EU,
- zníženie administratívnej záťaže,
- podpora výmeny a zdieľania informácií medzi podnikmi,
- efektívne využívanie trhových nástrojov, vrátane implementácie zákona o obchodovaní s emisnými
kvótami,
- priemysel musí prijať konkrétne záväzky v oblasti udržateľného využívania zdrojov a spolupráce naprieč
hodnotovými reťazcami,
- pri povoleniach aplikovať požiadavky BREF,
- intenzívnejšie využívanie dobrovoľných nástrojov(schéma pre environmentálne manažérstvo a audit,
environmentálne označovanie produktov, zelené verejné obstarávanie).
- úprava colných operácií,
- znevýhodniť používanie uhlia,
- pripraviť podmienky pre výrobu, transport a uskladňovanie vodíka,
- znevýhodniť ťažbu dreva.

1.2.8.

Popis pravdepodobného vývoja a trendov v oblasti zdravia ľudí

Podľa správy EEA: Air quality in Europe — 2017 report vystavenie obyvateľov expozícii PM2,5, NO2 a O3
spôsobilo v Slovenskej republike 5420 predčasných úmrtí v roku 2014, z toho najviac bolo zapríčinených
vystaveniu sa jemným prachovým časticiam (PM2,5). WHO upozorňuje, že viac ako 80 % obyvateľstva žijúceho
v mestskom prostredí je exponovaných vyšším koncentráciám znečisťujúcich látok ako sú limity stanovené
WHO75. WHO poukazuje aj na skutočnosť, že znečistené ovzdušie ovplyvňuje pôrodnosť, tehotenstvo,
novorodencov a detí, zistila sa závislosť s novým typom ochorenia diabetu u dospelých čo sa spája s obezitou,
starnutím, Alzheimerovým ochorením a demenciou.
S cieľom priblížiť situáciu na Slovensku je v texte upozornené na skutočnosti uvedené aj v dokumente Stratégia
adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy – aktualizácia (MŽP SR, 2018), ktorý
75
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poukazuje na fakt, že na Slovensku môže dôjsť k nárastu respiračných ochorení v dôsledku znečistenia ovzdušia
najmä v mestách. Zraniteľnými skupinami sú predovšetkým starší, deti, chronicky chorí a sociálne izolovaní
ľudia. Jedným z dôsledkov na zdravie, ktoré sú predpokladané na základe výsledkov modelovania zmeny klímy
v SR do roku 2100, sú okrem iného, uvádzané aj riziká zvýšenie UV žiarenia, zvýšenia koncentrácie jemných
prachových častíc a zvýšenie koncentrácie prízemného ozónu, čoho veľmi pravdepodobným dôsledkom je
zvýšenie rizika rakoviny a úmrtí na respiračné ochorenia.
V súčasnosti jeden z najväčších problémov kvality ovzdušia na Slovensku predstavuje znečistenie ovzdušia
suspendovanými časticami PM1076.
1.2.9.

Popis pravdepodobného demografického vývoja

Výzvou, ktorá pred Slovenskom stojí, je pokles pomeru obyvateľstva v produktívnom veku77. V súčasnosti na
každých desať obyvateľov Slovenskej republiky v produktívnom veku pripadajú približne dvaja obyvatelia vo
veku 65 rokov a viac. V porovnaní s väčšinou krajín OECD je tento pomer nízky, avšak pri jej predpokladanom
dramatickom náraste do roku 2050 prekročí priemer štátov EÚ.
Predpovede ukazujú, že v roku 2060 budú na každých desať obyvateľov Slovenskej republiky v produktívnom
veku pripadať šiesti obyvatelia vo veku 65 rokov a viac. Táto tendencia je veľkou výzvou, ktorej slovenská
ekonomika čelí. Napríklad zamestnanosť sa môže znížiť až o jednu pätinu, približovanie príjmu na obyvateľa v
porovnaní s priemerom členských štátov OECD sa môže spomaliť, respektíve tento ukazovateľ môže postupom
času dokonca aj klesať..
Podľa prognóz Výskumného demografického centra stanovených v roku 2012 na roky 2012 až 2060 sa vývoj
počtu obyvateľov definoval v troch variantoch s nasledovným počtom obyvateľov vo vybraných rokoch podľa
variantu:
Tabuľka 24 Prognóza vývoja obyvateľov SR vo vybraných rokoch
Variant
Nízky variant
Stredný variant
Vysoký variant

Rok 2025
5 467 122
5 543 161
5 592 528

Rok 2030
5 434 905
5 557 973
5 653 541

Rok 2060
4 847 460
5 344 930
5 906 625

Zdroj: INFOSTAT – Výskumné demografické centrum

S výnimkou vysokého variantu sa očakáva postupný pokles počtu obyvateľov Slovenskej republiky.
Prognóza vývoja obyvateľstva v okresoch SR do roku 203578 poukazuje na okresné rozdiely v reprodukčnom
správaní obyvateľstva, ktoré je chápané v širšom kontexte spoločenského vývoja v jednotlivých regiónoch SR.
Hlavné demografické trendy, ktoré sa prejavujú na celoštátnej úrovni, sú viditeľné aj na regionálnej úrovni.
Prírastky obyvateľstva sa znižujú a obyvateľstvo starne. Na regionálnej úrovni to znamená, že pribudnú okresy
s prirodzeným aj celkovým úbytkom obyvateľstva a zvýši sa priemerný vek obyvateľstva. Vývoj počtu a prírastku
obyvateľstva nebude rovnomerný. Aj keď väčšina okresov bude mať do roku 2035 prirodzený aj celkový úbytok
obyvateľstva, ešte stále bude niekoľko okresov, v ktorých bude počet živonarodených vyšší ako počet zomrelých
a viac ako štvrtina okresov si zachová celkový prírastok obyvateľstva až do konca prognózovaného obdobia.
Vývoj vekovej štruktúry obyvateľstva bude rovnomernejší.
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http://www.uvzsr.sk/docs/info/zp/factsheet_respiracne_ochorenia.pdf
OECD (2020), OECD Skills Strategy Slovak Republic: Assessment and Recommendations, OECD Skills Studies, OECD
Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/bb688e68-en.
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http://www.infostat.sk/vdc/pdf/Prognoza_okresy_SR_2035.pdf
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1.2.10. Popis pravdepodobného vývoja a trendov z hľadiska horninového prostredia a geológie
V predkladanej NUS SR sa uvádzajú viaceré opatrenia, ktoré sú rovnaké alebo veľmi podobné s opatreniami
uvedenými v Stratégii ochrany ovzdušia Slovenskej republiky do r. 2030 – 1. časť – Národný program znižovania
emisií.
Pre porovnanie - v hodnotenej NUS SR sa uvádzajú nasledovné scenáre a opatrenia:
v podkapitole 2.5.2.3 Projekcie fugitívnych emisií CH4 a CO2 ťažby uhlia a z poťažobných aktivít v rokoch 2017 –
2040 podľa referenčného scenára WEM, že projekcie fugitívnych emisií metánu a CO2 z podzemnej ťažby uhlia
a z poťažobných aktivít v Slovenskej republike boli odhadnuté na základe nasledujúcich predpokladov: 1.
predpokladané ukončenie štátnej pomoci na výrobu elektriny z domáceho uhlia v spoločnosti Slovenské
elektrárne, a.s. sa očakáva v roku 2023 (model počítal realistickejší dátum ako rok 2030); 2. postupné znižovanie
ťažby uhlia je zaznamenané aj v súvislosti s uzavretím bane Dolina v roku 2015 a zatvorením bane Cígeľ (HBP,
a.s) v r. 2017; 3. očakáva sa, že po roku 2023 dôjde v dôsledku zastavenia štátnej pomoci na spaľovanie uhlia v
elektrárňach Nováky k rýchlejšiemu poklesu s prudkým poklesom po roku 2030,
v podkapitole 2.5.2.4 Projekcie fugitívnych emisií skleníkových plynov z ťažby, prepravy a distribúcie zemného
plynu a ropy v SR na obdobie 2017 – 2040 podľa referenčného scenára WEM, že projekcie fugitívnych emisií
metánu z ťažby, prepravy a distribúcie zemného plynu a ropy v Slovenskej republike boli odhadnuté na základe
nasledujúcich predpokladov: 1. očakáva sa, že po roku 2020 skončí ťažba ropy v Slovenskej republike; 2. ťažba
zemného plynu bude len pomaly klesať; 3. spotreba / distribúcia zemného plynu a ropy na Slovensku bude bez
výrazných zmien; 4. v dôsledku presmerovania dodávok zemného plynu cez plynovod North Stream dôjde k
zníženiu množstva plynu prepravovaného do iných krajín plynovodmi na Slovensku, čo bude mať za následok
zníženie fugitívnych emisií CH4,
v podkapitole 2.5.2.5 Možnosti dekarbonizácie energetiky podľa scenára WAM, že v scenári WAM sú zahrnuté
všetky opatrenia z WEM scenára, pričom ešte naviac obsahuje ďalšie opatrenia a medzi nimi aj: skoršie
vyraďovanie elektrární využívajúcich pevné palivá, predpokladá sa vyradenie elektrární Vojany a Nováky v roku
2025 a 2023 v uvedenom poradí,
v podkapitole 2.5.2.6 Možnosti dekarbonizácie fugitívnych emisií CH4 a CO2 z ťažby uhlia a poťažobných aktivít
podľa scenára WAM, že projekcie fugitívnych emisií CH4 a CO2 boli vypočítané na základe tých istých opatrení
a údajov ako v scenári WEM, s tým rozdielom, že bol modelovaný rýchlejší pokles ťažby uhlia v baniach Čáry a
Nováky po roku 2020,
v podkapitole 2.5.2.7 Možnosti dekarbonizácie fugitívnych emisií skleníkových plynov z ťažby, prepravy a
distribúcie zemného plynu a ropy v SR na obdobie 2017 – 2040 podľa scenára WAM, že
pre výpočet fugitívnych emisií (a projekcií) z ťažby, prepravy a distribúcie zemného plynu a ropy v Slovenskej
republike sa použili tie isté údaje a opatrenia ako v scenári WEM, s jedinou výnimkou, že pri preprave zemného
plynu na veľkú vzdialenosť (tranzit) sa počítalo s výrazným poklesom prepravy po roku 2020 (v dôsledku
presmerovania dodávok zemného plynu cez plynovod North Stream),
v podkapitole 2.5.2.8 ĎALŠIE DODATOČNÉ OPATRENIA (NEUTRAL) NA DOSIAHNUTIE CIEĽA UHLIKOVEJ
NEUTRALITY DO ROKU 2050 V SEKTORE ENERGETIKY A ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI opatrenia: 1. transformácia
elektrární na tuhé fosílne palivá – Ukončenie výroby elektriny v Novákoch vo VHZ po r. 2023 a transformácia
palivovej základne v elektrárni Vojany, elektráreň Nováky zostane po jej transformácii z tuhých fosílnych palív
ako primárny zdroj tepla pre daný región založený na kombinácii obnoviteľných zdrojov a vysokoúčinnej výroby
tepla a elektriny, v prípade elektrárne Vojany sa uvažuje o jej transformácii na zariadenie využívajúce druhotné
palivá s cieľom zbaviť sa závislosti od dovážaných primárnych zdrojov energie, ako aj podporiť obehovú
ekonomiku v danom regióne; 2. v rámci energetickej efektívnosti - ukončenie poskytovania environmentálne
škodlivých dotácií, ako je napríklad podpora pre uhlie alebo na biomasu z neudržateľných zdrojov,
v podkapitole 2.5.3.4 ĎALŠIE DODATOČNÉ OPATRENIA (NEUTRAL) NA DOSIAHNUTIE CIEĽA UHLIKOVEJ
NEUTRALITY DO ROKU 2050 V SEKTORE PRIEMYSLELNÝCH EMISIÍ sa spomína opatrenie: obmedzenie používania
fosílnych palív v priemysle,
v podkapitole 2.5.5.2 Projekcie emisií z poľnohospodárstva podľa referenčného scenára WEM (identické aj pre
scenár WAM), že potenciál znižovania emisií GHG v poľnohospodárstve súvisí s hnojovým hospodárením, najmä
s manipuláciou a skladovaním hnoja a hnojovice a zmenou kŕmnych plánov zvierat. V scenári WEM sa
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modelovalo o i. s opatrením: nový manažment hnojív, ktorý zaviedlo nariadenie vlády SR č. 342/2014 Z. z., a
ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených
priamych platieb, konkrétne sa jedná o opatrenia týkajúce sa manipulácii a spracovania hnoja a zavedenie novej
politiky týkajúcej sa kŕmenia zvierat. Toto opatrenie sa týka emisií N2O a je v platnosti od roku 2015,
v podkapitole 2.5.5.3 ĎALŠIE DODATOČNÉ OPATRENIA (NEUTRAL) NA DOSIAHNUTIE CIEĽA UHLÍKOVEJ
NEUTRALITY DO ROKU 2050 V SEKTORE POĽNOHOSPODÁRSTVO sú napr. opatrenia: 1. podpora dôslednej
implementácie kódexu poľnohospodárskej praxe; 2. efektívne skladovať živočíšne odpady, konkrétne
skladovanie kvapalín v izolovaných nádržiach od okolia alebo v cisternách s prístupom kyslíka a skladovanie
maštaľného hnoja bez alebo s minimálnym prídavkom vody na uľahčenie manipulácie a tak, že je uložený pod
strechou s betónovou podlahou- týmto spôsobom sa dá eliminovať až 100% emisií N2O,
v podkapitole 2.5.6.2 ĎALŠIE DODATOČNÉ OPATRENIA (NEUTRAL) NA DOSIAHNUTIE CIEĽA UHLÍKOVEJ
NEUTRALITY DO ROKU 2050 V SEKTORE LULUCF sú o i. opatrenia: 1. zvýšenie výmery lesov prostredníctvom
zalesňovania poľnohospodárky nevyužívaných pôd, 2. zabezpečenie ochranu pralesov a prírodných lesov v
kontexte celkovej realizácie konceptu udržateľného hospodárenia v lesoch, 3.údržba a obnova trávnych
porastov, 4. obnova rašelinísk a mokradí v povodiach.
Stratégia ochrany ovzdušia Slovenskej republiky do r. 2030 – 1. časť – Národný program znižovania emisií uvádza
niektoré podobné opatrenia:
1. ukončenie ťažby uhlia v Hornonitrianskych baniach a ukončenie výroby elektriny v ENO;
2. zavedenie požiadaviek na redukciu emisií amoniaku z chovov hospodárskych zvierat zaradených ako stredné
zdroje emisií a z aplikovania hnoja do pôdy (uplatnenie Kódexu najlepšej poľnohospodárskej praxe) a posilnenie
kontrolných mechanizmov na zabezpečenie implementácie opatrení na redukciu emisií amoniaku a
zabezpečenie súladu s požiadavkami ochrany ovzdušia podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší - posilnenie
kontroly realizácie opatrení na redukciu emisií amoniaku z poľnohospodárskych činností.
Predpokladané scenáre a navrhované opatrenia uvedené v NUS SR je možné rozdeliť na niekoľko typov resp.
kategórií:
1. opatrenia týkajúce sa obmedzenia ťažby uhlia a výroby tepla a elektrickej energie z neho,
2. opatrenia resp. scenáre týkajúce sa ťažby ropy a zemného plynu, ich prepravy a distribúcie,
3. opatrenia v poľnohospodárstve týkajúce sa najmä manipulácie a spracovania hnoja a pod.
1. opatrenia týkajúce sa obmedzenia ťažby uhlia a výroby tepla a elektrickej energie z neho v podstate
zahŕňajú:
predpokladané ukončenie štátnej pomoci na výrobu elektriny z domáceho uhlia v spoločnosti SE, a.s. sa očakáva
v roku 2023, s tým súvisí postupné znižovanie ťažby uhlia, očakáva sa, že po roku 2023 dôjde v dôsledku
zastavenia štátnej pomoci na spaľovanie uhlia v elektrárňach Nováky k rýchlejšiemu poklesu s prudkým poklesom
po roku 2030, predpokladá sa vyradenie elektrární Vojany a Nováky v roku 2025 a 2023 v uvedenom poradí,
transformácia elektrární na tuhé fosílne palivá – ukončenie výroby elektriny v Novákoch vo VHZ po r. 2023 a
transformácia palivovej základne v elektrárni Vojany, elektráreň Nováky zostane po jej transformácii z tuhých
fosílnych palív ako primárny zdroj tepla pre daný región založený na kombinácii obnoviteľných zdrojov a
vysokoúčinnej výroby tepla a elektriny, v prípade elektrárne Vojany sa uvažuje o jej transformácii na zariadenie
využívajúce druhotné palivá s cieľom zbaviť sa závislosti od dovážaných primárnych zdrojov energie, ako aj
podporiť obehovú ekonomiku v danom regióne.
Predmetná skupina opatrení bude mať určite pozitívny vplyv z hľadiska znižovania emisií a určite to bude mať
z globálneho hľadiska pozitívny dopad z hľadiska životného prostredia aj v širšom kontexte. Na druhej strane
bude ťažké eliminovať sociálne dopady na Hornej Nitre. Po ukončení ťažby bude nevyhnutné riešiť tiež množstvo
technických, ale aj environmentálnych problémov v súvislosti s prirodzeným zatápaním vydobytých
podzemných priestorov.
V informačnom systéme environmentálnych záťaží je zaradených niekoľko lokalít súvisiacich s činnosťou ENO
ale aj elektrárne Vojany. (viď nižšie uvedenú tabuľku lokalít súvisiacich s elektrárňou ENO Zemianske Kostoľany
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a Vojany). Niektoré sú už sanované (register C, resp. B+C) a na viacerých sa realizuje posanačné monitorovanie.
Ukončenie ťažby a ukončenie výroby elektriny v ENO by zrejme malo vplyv na riešenie ostatných lokalít, ktoré
zatiaľ neboli sanované (register B). Pravdepodobne by to umožnilo skôr a jednoduchšie ich sanovať, ako počas
plnej prevádzky (samozrejme by to ešte záviselo od nákladov), ak by už neboli v tom čase (rok 2023) sanované.
Podobne ako v prípade ENO, tak aj v prípade elektrárne Vojany by transformácia pravdepodobne umožnila skôr
a jednoduchšie sanovať tie, ktoré zatiaľ nie sú sanované.
V prípade, že by sa opatrenie nerealizovalo, tak by sa sanácia uskutočnila podľa pôvodného plánu SE, a.s. (SE,
a.s. postupne realizujú prieskum a sanujú lokality, pričom každý rok sa realizujú takéto práce na niekoľkých
lokalitách v rámci SR v súlade s vypracovanými plánmi prác na odstránenie týchto environmentálnych záťaží
v zmysle zákona č. 409/2011 Z. z. a v súlade so Štátnym programom sanácie environmentálnych záťaží (20162021)).
Z hľadiska fugitívnych emisií z týchto environmentálnych záťaží nie sú dostupné informácie o nich, ale je
pravdepodobné, že ich množstvo je iba nepatrné a nemá zásadný vplyv na kvalitu ovzdušia v porovnaní so
samotnou výrobou elektrickej energie z uhlia.
Ak by sa aj uvedené opatrenia v zmysle predmetného strategického dokumentu nerealizovali je zrejmé, že by
sa tým nedodržali ani záväzky definované v iných strategických dokumentoch. Tlak na ukončenie ťažby by
zrejme postupne narastal a dlhodobo dotovaná výroba elektrickej energie z hnedého uhlia by zrejme nakoniec
bola nahradená iným spôsobom výroby energie.
Akčný plán transformácie uhoľného regiónu horná Nitra – schválený vládou SR dňa 3.7.2019 uznesením č.
336/2019- Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 580 z 12.12.2018 k návrhu problematiky transformácie
regiónu horná Nitra v súvislosti s návrhom všeobecného hospodárskeho záujmu na zabezpečenie bezpečnosti
dodávok elektriny schválila pokračovanie všeobecného hospodárskeho záujmu, ktorý však má skončiť najneskôr
v roku 2023. Vláda zároveň rozhodla o vypracovaní Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra, ktorý
zabezpečí transformáciu ekonomiky regiónu.
V Envirostratégii 2030 je definované opatrenie (v kapitole Čisté ovzdušie) - postupne utlmiť výrobu elektriny
z uhlia. V rámci opatrenia je uvedené, že sa ukončí výroba elektriny a tepla z uhlia, čo je jedným zo zásadných
cieľov prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo. Obmedzením ťažby a spaľovania uhlia sa odstránia
environmentálne škodlivé dotácie do málo kvalitného hnedého uhlia. V kapitole Horninové prostredie sa uvádza
opatrenie - minimalizovať dopad ťažby nerastných surovín na životné prostredie, v ktorom sa uvádza, že pri
spracovaní a transporte nerastných surovín bude verejnosť dostatočne a včas informovaná. Znečisťovatelia by
mali mať povinnosť kompenzovať dotknutých obyvateľov napr. v súvislosti s nadmerným hlukom, prašnosťou,
či vibráciami. Ďalšími súvisiacimi opatreniami v uvedenej kapitole sú napríklad efektívne monitorovať a
minimalizovať geologické hazardy a riziká, sanovať najrizikovejšie opustené a uzavreté úložiská ťažobného
odpadu. Zásoby na ložisku sú ešte minimálne na 14 rokov (odhad je, že do r. 2033 až 2036). Čiže, ak by sa
opatrenia nerealizovali, tak ukončenie ťažby by zrejme aj tak skončilo do r. 2036.
Z hľadiska NUS SR keby sa opatrenia nerealizovali ani v pripravovaných alebo schválených stratégiách, tak by to
mohlo znamenať ohrozenie stanovených cieľov do roku 2030, avšak opatrenia do roku 2050 by pravdepodobne
ohrozené neboli, nakoľko prirodzene by došlo k strate zásob.
Tabuľka 25 Lokality zaradené v IS EZ súvisiace s elektrárňou ENO Zemianske Kostoľany a elektrárňou Vojany

P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Názov
PD (002) / Bystričany – ENO – dočasné odkalisko
PD (1865) / Zemianske Kostoľany – ENO – výhrevňa lokomotív
PD (014) / Zemianske Kostoľany - ENO - pôvodné odkalisko
PD (1956) / Zemianske Kostoľany - ENO blok A
PD (1957) / Zemianske Kostoľany - ENO blok B
PD (1972) / Zemianske Kostoľany - Filtračná stanica

Identifikátor
SK/EZ/PD/623
SK/EZ/PD/1865
SK/EZ/PD/635
SK/EZ/PD/1956
SK/EZ/PD/1957
SK/EZ/PD/1972

Register
B+C
C
B+C
C
C
B+C
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Názov
Identifikátor
Register
PD (1973) / Zemianske Kostoľany - Rozvodne A, B, C
SK/EZ/PD/1973
B
PD (1996) / Zemianske Kostoľany - Zemiansky potok - znečistenie
SK/EZ/PD/1996
B
brehu a koryta
MI (016) / Vojany - odkalisko EVO
SK/EZ/MI/498
B
MI (1988) / Vojany - EVO Vojany - remíza lokomotív
SK/EZ/MI/1988
B
MI (2088) / Vojany - Severný okraj prevádzkovej budovy EVO I a
SK/EZ/MI/2088
B
okolie
MI (2089) / Vojany - Západný okraj prevádzkovej budovy EVO I, EVO
SK/EZ/MI/2089
B
II a okolie
MI (020) / Vojany - Vojany EVO I - mazutová kotolňa
SK/EZ/MI/1347
C
MI (1943) / Vojany - EVO Vojany - centrálna časť areálu
SK/EZ/MI/1943
C
MI (1950) / Vojany - EVO Vojany - bývalé stáčanie mazutu
SK/EZ/MI/1950
C

2. opatrenia resp. scenáre týkajúce sa ťažby ropy a zemného plynu, ich prepravy a distribúcie v podstate
zahŕňajú:
predpoklady, že po roku 2020 skončí ťažba ropy v Slovenskej republike, ťažba zemného plynu bude pomaly
klesať, pričom spotreba / distribúcia zemného plynu a ropy na Slovensku bude bez výrazných zmien, v dôsledku
presmerovania dodávok zemného plynu cez plynovod North Stream dôjde k zníženiu množstva plynu
prepravovaného do iných krajín plynovodmi na Slovensku, čo bude mať za následok zníženie fugitívnych emisií
CH4.
Z hľadiska dlhodobého postupného poklesu ťažby ropy a zemného plynu na Slovensku sa naozaj dá
predpokladať, že ťažba ropy a zemného plynu bude postupne klesať, až sa úplne ukončí. Vzhľadom k malým
zásobám ropy sa predpokladá, že ťažba ropy sa skončí po roku 2020. Rovnako sa dá súhlasiť s tým, že v dôsledku
vybudovania plynovodu North stream dôjde k zníženiu prepravovaného množstva plynu do iných krajín
plynovodmi Slovenska.
Na druhej strane v roku 2019 začala výstavba prepojovacej vetvy plynovodu Poľsko – Slovensko v oblasti
východného Slovenska (Lupkovský priesmyk v Poľsku – kompresorová stanica Veľké Kapušany na Slovensku).
Účelom je výstavba vysokotlakového plynovodu medzi Poľskom a Slovenskom, ktorý by spojil národné
prepravné sústavy krajín. Projekt je zaradený medzi projekty spoločného záujmu európskej komisie. Projekt má
prispieť k vytvoreniu prioritného severojužného koridoru prepojenia plynovodov v severovýchodnej
a juhovýchodnej Európe. Predmetné prepojenie prispeje k posilneniu bezpečnosti dodávok v regióne a k
integrácii plynárenských trhov. Vďaka novému prepojeniu získajú krajiny strednej a východnej Európy priamy
prístup k viacerým zdrojom zemného plynu zo severu, vrátane plne funkčných LNG terminálov v Baltskom mori
(Świnoujście LNG, Klaipeda LNG cez Gas Interconnection Poland – Lithuania – GIPL) a z Nórska (vďaka plynovodu
Baltic Pipe), ako aj z juhu cez slovensko-maďarské prepojenie a plánovaný plynovod Eastring. Uvedené
prepojenie Poľsko – Slovensko zmierni dopad poklesu prepravovaného množstva plynu do iných krajín
plynovodmi Slovenska v dôsledku výstavby plynovodu North stream. Výstavba prepojovacej vetvy Poľsko –
Slovensko nie je vôbec spomenutá v hodnotenej stratégií. Je otázne, či bola zohľadnená v modeloch. Celkove
môžeme predpokladať, že množstvo fugitívnych emisií v súvislosti s ťažbou ropy a zemného plynu poklesne. Čo
sa týka scenára nemá význam zaoberať sa, že čo keby sa opatrenie nerealizovalo, lebo ako som už spomenul je
to reálny scenár, ktorý už prebieha.
Je nutné však spomenúť aj to, že v Informačnom systéme environmentálnych záťaží je 16 lokalít súvisiacich
s ťažbou ropy a zemného plynu (predovšetkým v súvislosti s ťažbou ropy) a ďalších 11 lokalít súvisiacich
s prepravou plynu alebo ropy alebo dokonca s výrobou svietiplynu (viď nižšie uvedenú tabuľku lokalít EZ
súvisiacich s ťažbou ropy, zemného plynu a ich prepravou). Niektoré sú už sanované (register C, resp. A + C,
B+C) a na niektorých sa realizuje posanačné monitorovanie. Niektoré nie sú preskúmané a ani sanované (A, B).
V prípade ich sanácie taktiež je možné predpokladať pokles fugitívnych emisií. Sanácie týchto lokalít prebiehajú
v súlade s vypracovanými plánmi prác na odstránenie týchto environmentálnych záťaží v zmysle zákona č.
409/2011 Z. z. a v súlade so Štátnym programom sanácie environmentálnych záťaží (2016-2021)).
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Tabuľka 26 Lokality zaradené v IS EZ súvisiace s ťažbou ropy, zemného plynu a ich prepravou

P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Názov
SE (013) / Moravský Svätý Ján - centrálne kalisko
SI (005) / Gbely - zvyšky starých odkalísk
SI (011) / Letničie - zberné naftové stredisko
SE (1896) / Kúty - vrt Kúty 33
SI (018) / Unín - zberné naftové stredisko Cunín
MA (008) / Plavecký Štvrtok - zrušené stredisko ZNS a ZPS Láb IA
MA (014) / Závod - smerom k Studienke - odkaliská
SE (001) / Borský Svätý Jur - ZNS Závod 5
SE (008) / Lakšárska Nová Ves - produktovod Studienka 52
SE (009) / Lakšárska Nová Ves - ZNS Studienka 8
SE (010) / Lakšárska Nová Ves - ZNS Studienka 9
SE (019) / Štefanov - zberné naftové stredisko
SI (001) / Brodské - zberné naftové stredisko
SI (003) / Gbely - lokalita B15
SI (004) / Gbely - odvodňovacia stanica
SI (008) / Petrova Ves - zberné naftové stredisko
K4 (001) / Košice - Juh - stará plynáreň
MI (014) / Veľké Kapušany - kompresorová stanica
NR (006) / Ivanka pri Nitre - kompresorová stanica (SPP)
RV (007) / Jablonov nad Turňou - kompresorová stanica
VK (005) / Veľké Zlievce - kompresorová stanica
B2 (015) / Bratislava - Ružinov - SPP Votrubova ul.
KN (014) / Komárno - SPP
KS (005) / Haniska - Slovenský plynárenský priemysel
LC (007) / Panické Dravce - bývalá kompresorová stanica
MI (001) / Budkovce - prečerpávacia stanica ropy
KS (009) / Moldava nad Bodvou - prečerpávacia stanica ropovodu
Budulov

Identifikátor
SK/EZ/SE/837
SK/EZ/SI/850
SK/EZ/SI/856
SK/EZ/SE/1896
SK/EZ/SI/863
SK/EZ/MA/1327
SK/EZ/MA/1333
SK/EZ/SE/1519
SK/EZ/SE/1523
SK/EZ/SE/1524
SK/EZ/SE/1525
SK/EZ/SE/1528
SK/EZ/SI/1529
SK/EZ/SI/1531
SK/EZ/SI/1532
SK/EZ/SI/1533
SK/EZ/K4/364
SK/EZ/MI/496
SK/EZ/NR/547
SK/EZ/RV/781
SK/EZ/VK/1004
SK/EZ/B2/131
SK/EZ/KN/337
SK/EZ/KS/346
SK/EZ/LC/372
SK/EZ/MI/483

Register
A+C
A
A+C
A
B+C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
B
B+C
B
B
B+C
C
C
C
A
B+C

SK/EZ/KS/1269

C

3. opatrenia v poľnohospodárstve týkajúce sa najmä manipulácie a spracovania hnoja a pod. sú v podstate
obsiahnuté v:
novom manažmente hnojív, ktorý zaviedlo nariadenie vlády SR č. 342/2014 Z. z. (ustanovujú sa pravidlá
poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb, konkrétne sa
jedná o opatrenia týkajúce sa manipulácii a spracovania hnoja a zavedenie novej politiky týkajúcej sa kŕmenia
zvierat), v podpore dôslednej implementácie kódexu poľnohospodárskej praxe.
V hodnotenom strategickom dokumente sa tiež uvádza, že potenciál znižovania emisií GHG v
poľnohospodárstve súvisí s hnojovým hospodárením, najmä s manipuláciou a skladovaním hnoja a hnojovice a
zmenou kŕmnych plánov zvierat.
Opatrenia podobného charakteru (ako už bolo spomínané vyššie) sa uvádzajú aj v Stratégii ochrany ovzdušia
Slovenskej republiky do r. 2030 – 1. časť – Národný program znižovania emisií
Konkrétnymi opatreniami v rámci kódexu poľnohospodárskej praxe sa tam napr. uvádzajú, že žumpy a zásobníky
hnojovice by mali tvoriť uzavretý systém, maštaľný hnoj by mal byť prekrytý...).
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V súvislosti s priamymi platbami v podstate platí, že poľnohospodári by mali dodržiavať určité pravidlá (kódex
poľnohospodárskej praxe) napr. aj v súvislosti a manipuláciou a skladovaním vedľajších živočíšnych produktov
(hospodársky hnoj, hnojovica, močovka), keď chcú získať dotácie.
Predmetné opatrenia bude mať určite pozitívny vplyv z hľadiska znižovania emisií a určite to bude mať pozitívny
dopad z hľadiska životného prostredia aj v širšom kontexte. V informačnom systéme environmentálnych záťaží
je zaradených niekoľko lokalít súvisiacich s poľnohospodárskou činnosťou. V IS EZ je zaradených 43 hnojísk a 5
močovkových jám (viď prílohu č. 1 Správy o hodnotení). Tiež je tam zaradených 58 skladov agrochemikálií,
z toho v 16 skladoch sú stále uskladnené staré agrochemikálie v nevyhovujúcich podmienkach (poškodená
budova, strecha a pod.). Hnojiská a močovkové jamy v čase identifikácie environmentálnych záťaží boli tiež
v relatívne nevyhovujúcom stave (nevhodné umiestnenie, netesnosť nádrží, zaznamenané úniky hnojovice
a močovky do okolitého prostredia, niekedy priamo do potoka a pod., niektoré z nich sa nachádzali
v chránených územiach resp. v ich bezprostrednej blízkosti alebo na priepustnom geologickom podloží). Práve
kvôli tomu nevyhovujúcemu stavu boli výnimočne zaradené do IS EZ aj tieto lokality, hoci pôvodne sa
o zaraďovaní lokalít tohto druhu činnosti do IS EZ nepočítalo. Takmer všetky (okrem jednej lokality) sú zaradené
v registri – časť A – pravdepodobné environmentálne záťaže.
Opatrenia zadefinované v NUS SR resp. aj spomínaných dokumentoch budú mať pozitívny vplyv nielen z hľadiska
tvorby emisií, ale aj z hľadiska riešenia environmentálnych záťaží, nakoľko odstránia nevyhovujúci stav lokalít
uvedených v opatrení. V prípade, že by sa opatrenia nerealizovali, lokality by sa zrejme v budúcnosti museli riešiť
cez procesy zákona č. 409/2011 Z. z. ako environmentálna záťaž a v súlade so Štátnym programom sanácie
environmentálnych záťaží (2016-2021)). Pokiaľ sú však zaradené ako pravdepodobná environmentálna záťaž je
nutné najskôr zrealizovať prieskumné práce a na základe výsledkov prieskumu rozhodnúť, či je vôbec sanácia
nevyhnutná.
Čo sa týka skladov agrochemikálií, tak konkrétne opatrenia v predkladanom strategickom dokumente síce nie
sú priamo spomenuté, ale zrejme sú obsiahnuté v príslušných dokumentoch na ktoré sa strategický dokument
odvoláva. Nevyhovujúce sklady agrochemikálií zaradené v informačnom systéme environmentálnych záťaží sú
lokality, kde v starých polorozpadnutých budovách, často s poškodenou strechou, alebo bez časti strechy sú
uskladnené staré agrochemikálie. Samotné agrochemikálie sú často v poškodených obaloch a sú vystavené
poveternostným vplyvom. Mnohé tieto sklady sa nachádzajú v areáloch bývalých (opustených)
poľnohospodárskych družstiev. Sklady agrochemikálií sa už postupne riešia cez procesy zákona č. 409/2011 Z.
z. ako environmentálna záťaž a v súlade so Štátnym programom sanácie environmentálnych záťaží (2016-2021).

3.1.1.

Popis pravdepodobného vývoja v oblasti odpadov

V porovnaní s východiskovým rokom 1990 sa celkové emisie GHG zo sektora odpady zvýšili v dôsledku zvýšených
emisií metánu zo skládok odpadu. Podobný trend sa očakáva aj v budúcich rokoch, hoci tento nárast by nemal
byť taký výrazný ako predtým. Objem emisií GHG zo skládok závisí vo veľkej miere od aplikovanej metodiky
hodnotenia skládok, a tiež od rozsahu realizácie energetického zhodnocovania skládkových plynov
prevádzkovateľmi skládok.
V prípade nerealizácie strategického dokumentu bude vývoj ovplyvňovaný existujúcimi stratégiami prevažne
špecializovanými na problematiku odpadového hospodárstva ako aj stratégiou environmentálnej politikyEnvirostratégiou 2030.
Envirostratégia 2030 sa zameriava okrem iného na podporu obehovej ekonomiky, zvýšenie miery recyklácie
komunálneho odpadu, vrátane jeho prípravy na opätovné použitie, zníženie miery skládkovania, zákazu
zneškodňovania potravinového odpadu pre supermarkety.
Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020 (2015) (POH SR) – obsahuje aj
opatrenia, ktoré podporujú aj znižovanie emisií GHG.
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Vyhodnotenie priebežného plnenia cieľov a opatrení Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky
na roky 2016 – 2020 poukazuje na to, že väčšina cieľov nebola dosiahnutá79. Dynamika obmedzovania
skládkovaných BRKO je absolútne nedostatočná a ešte ani v roku 2017 sa nepodarilo splniť cieľ stanovený na
rok 2013 (50 % obmedzenie). Cieľ stanovený na rok 2020 tak nebude možné bez prijatia zásadných legislatívnych
zmien a účinných ekonomických nástrojov dosiahnuť. Hlavným faktorom, ktorý sa podieľa na nízkej úrovni
triedeného zberu komunálnych odpadov je nízka úroveň poplatkov za skládkovanie odpadov. Ďalšími faktormi
ktoré vplývajú na nízku úroveň triedenia BRKO sú nereálne a neadekvátne miestne poplatky za komunálny
odpad, ktoré nepokrývajú, napriek prijatiu princípu rozšírenej zodpovednosti výrobcov, reálne náklady na
pokrytie celej sféry vzniku a nakladania s komunálnym odpadom. Z pohľadu legislatívnych zmien je jednoznačne
potrebné prehodnotiť niektoré výnimky pre triedený zber kuchynských odpadov. Tieto výnimky sú zásadnou
prekážkou pre zefektívnenie triedeného zberu kuchynských odpadov. Predovšetkým výnimka umožňujúca
obciam nevykonávať triedený zber ak je to ekonomicky neúnosné, je pri stanovenom cieli recyklácie
komunálnych odpadov do roku 2020 veľkou prekážkou rozvoju triedeného zberu. Najväčšia pozornosť musí byť
sústredená práve na kuchynský odpad, kde okrem zberovej infraštruktúry musia byť k dispozícii adekvátne
spracovateľské kapacity v podobe aeróbneho alebo anaeróbneho zhodnocovania.
V súčasnosti sa pripravuje POH SR na roky 2021 – 2025.
Ciele a opatrenia v Záväznej časti POH SR na roky 2021 – 2025 budú v súlade s hierarchiou odpadového
hospodárstva podľa § 6 ods. 1 zákona o odpadoch a článku 4 (1) Smernice Európskeho parlamentu a rady
2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc zamerané na:
a) predchádzanie vzniku
b) príprava na opätovné použitie
c) recyklácia
d) iné zhodnocovanie, napr. energetické zhodnocovanie
e) zneškodňovanie
POH SR 2021 – 2025 priamo pozitívne ovplyvní, okrem iného, ovzdušie predovšetkým dôsledkom:
- znižovania množstva odpadov ukladaných na skládky odpadov (zníži sa prašnosť aj riziko požiarov, ku
ktorým dochádza na skládkach odpadov)
- znižovania množstva skládkovaných biologicky rozložiteľných odpadov (zníži sa množstvo skládkových
plynov, zápach obťažujúci obyvateľov)
- budovania nových zariadení na zhodnocovanie a recykláciu odpadov
- zavádzania nových technológií na spracovanie odpadov.
V POH SR uvedené opatrenia podporia aj znižovanie GHG.
Program predchádzania vzniku odpadu na roky 2019 – 2025 (PPVO SR) sa sústreďuje na posun od materiálového
zhodnocovania, ako jedinej priority v odpadovom hospodárstve SR, k predchádzaniu vzniku odpadu v súlade
s hierarchiou odpadového hospodárstva. Definuje niekoľko cieľov, medzi ktorými sú:
Tabuľka 27 Prehľad vybraných cieľov a opatrení Programu predchádzania vzniku odpadu na roky 2019 – 2025

Cieľ
Hlavným
cieľom
programu je posun od
materiálového
zhodnocovania
ako
jedinej
priority
v
odpadovom
hospodárstve SR k

Indikátory

Opatrenia
O.1. Prepojenie aktivít predchádzania vzniku odpadu s aktivitami
týkajúcimi sa Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a prípravu
Národného investičného plánu Slovenskej republiky na roky 2018 –
2030 (v rámci cieľa 12. Zabezpečiť udržateľnú spotrebu a výrobné
schémy). Predchádzanie vzniku odpadu je neoddeliteľnou súčasťou
obehového hospodárstva a ako také sa dotýka výrobkovej a
spotrebiteľskej politiky

79

Vyhodnotenie priebežného plnenia cieľov a opatrení Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/23377/1
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Cieľ
predchádzaniu vzniku
odpadu v súlade s
hierarchiou
odpadového
hospodárstva SR

Indikátory

Opatrenia
O.2. Zvýšiť poplatky za ukladanie odpadov na skládky odpadov v
rámci novely zákona o poplatkoch za uloženie odpadov v
nadväznosti na jeho účinnosť a príslušného vykonávacieho
predpisu.
O.3. Presadzovanie predchádzania vzniku odpadov do koncepčných
dokumentov dotknutých rezortov (ekodizajn, inovatívne výrobné
procesy, zelené verejné obstarávanie,...)

O.4. Zlepšiť informovanosť verejnosti prostredníctvom informačných
a vzdelávacích kampaní, ktoré budú zamerané na predchádzanie
vzniku odpadov.
Plnenie opatrenia bude realizované v zmysle Rezortnej koncepcie
environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025,
prostredníctvom aktivít Národného Projektu „Zlepšovanie
informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania
kvality životného prostredia na Slovensku“, ako aj ďalších aktivít.

O.5. Ministerstvá a im podriadené organizácie, ako aj ústredné
orgány štátnej správy budú dôsledne uplatňovať princípy zeleného
verejného obstarávania v súlade s aktuálnym Národným akčným
plánom pre zelené verejné obstarávanie v SR (v súčasnosti NAP
GPP III, schválený uznesením vlády SR č. 590/2016). Postupne bude
zavedené povinné zelené verejné obstarávanie pre samosprávne
kraje a mestá. Postupné smerovanie k povinnému elektronickému
zelenému obstarávaniu. Stimulovať zelené inovácie je potrebné
zvýšením podielu zeleného obstarávania.

Znížiť
množstvo
zmesového
komunálneho odpadu
do roku 2025 o 50% v
porovnaní s rokom
2016.

Množstvo
komunálneho odpadu
a zmesového
komunálneho odpadu
(tis. ton)
Množstvo zmesového
komunálneho odpadu
a komunálneho
odpadu celkom
(vrátane drobných
stavebných odpadov)
na HDP a počet
obyvateľov

O.6. Podpora predchádzania vzniku odpadov uplatňovaním
udržateľných modelov výroby a spotreby prostredníctvom
vytvorenia relevantných podmienok na rozvoj a implementáciu
dobrovoľných nástrojov v oblasti environmentálnej politiky
(environmentálne označovanie produktov, EMAS – schéma pre
environmentálne manažérstvo a audit, zelené verejné
obstarávanie) a prostredníctvom eko-dizajnu.
O.7. Zmena nastavenia programov odpadového hospodárstva na
úrovni krajov a samospráv: v rámci záväznej časti POH uviesť
aktivity na predchádzanie vzniku odpadu formou konkrétnych
krokov a cieľov
O.8. Zavedenie povinného množstvového zberu komunálneho
odpadu
O.9. Vypracovanie analýzy vplyvov zavedenia zberu odpadov „od
dverí k dverám“ a množstvového zberu, ktoré sú spojené s
evidenciou odpadov na úrovni obyvateľov ako nástroja pre
zavedenie týchto krokov na úrovni SR.
O.10. Podpora systémov spätného odberu odpadov z výrobkov, ako
aj lokálnych zálohových systémov formou úpravy legislatívy a
ekonomickej motivácie.
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Cieľ

Indikátory

Opatrenia
O.11. Podpora informačných a vzdelávacích aktivít na
predchádzanie vzniku ZKO vo forme systematického vzdelávania
obyvateľov pomocou:
portálu vytvorenému k predchádzaniu vzniku odpadu
dobrých príkladov z praxe zo Slovenska a zahraničia
uverejňovaných na portáli k predchádzaniu vzniku odpadu.

Znížiť
množstvo
biologicky
rozložiteľných odpadov
v
zmesovom
komunálnom odpade o
60 % do roku 2025
oproti stavu v roku
2016

Podporovať znižovanie
vzniku potravinového
odpadu, ktorý vzniká v
maloobchode
a
u
spotrebiteľa, a znížiť
potravinové straty v
celom reťazci výroby a
distribúcie potravín.

Množstvo BRKO, (tis.
ton)
Podiel biologicky
rozložiteľných
odpadov v zmesovom
komunálnom odpade
(%) (potreba
dopracovania
metodiky na určenie
podielu BRKO)
Počet samospráv,
ktoré podporujú
domáce a komunitné
kompostovanie/počet
domácností, ktoré sa
do domáceho
kompostovania
zapoja/počet
komunít, ktoré sa
zapoja do
komunitného
kompostovania
(potreba
dopracovania
metodiky získania
štatistických údajov)
Množstvo biologicky
rozložiteľného
kuchynského a
reštauračného
odpadu (tis. ton)
Podiel potravinového
odpadu v
komunálnom odpade
(%)

O.12. Vypracovanie stratégie nakladania s BRKO vrátane dôkladnej
analýzy vzniku BRKO a aplikovania platnej hierarchie odpadového
hospodárstva s dôrazom na predchádzanie vzniku odpadu.
O.13. Legislatívna, finančná a informačná podpora domáceho a
komunitného kompostovania
O.14. Zavedenie systému štatistík na úrovni samospráv o počte
domácností, ktoré si svojpomocne kompostujú biologické odpady
formou domáceho a komunitného kompostovania.
O.15. Príprava metodiky na výpočet množstiev kompostovaných
biologicky rozložiteľných odpadov formou domáceho a
komunitného kompostovania
O.16. Vytvorenie jednotnej metodiky sledovania množstva a druhov
biologicky rozložiteľných odpadov v zmesovom komunálnom
odpade (vykonávania analýzy zmesového komunálneho odpadu) a
zavedenie povinnosti vykonávania priebežných analýz
O.17. Príprava a realizácia Národného vzdelávacieho programu o
predchádzaní vzniku biologicky rozložiteľných odpadov a odpadov z
potravín pre jednotlivé cieľové skupiny – obyvateľov, samosprávy a
štátnu správu

O.18. V zákone o odpadoch ustanoviť zákaz skládkovania
potravinového odpadu z veľkoobchodu, maloobchodu a distribúcie s
účinnosťou od 1.1.2023.
O.19. Posúdiť možnosť zrušenia výnimiek pre povinnosť zavedenia a
zabezpečovania vykonávania triedeného zberu biologicky
rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností.
O.20. Podieľať sa na vypracovaní metodológie na dôsledné
zisťovanie/meranie množstva vznikajúceho potravinového odpadu a
spôsobov nakladania s potravinovým odpadom.
O.21. Aktívne podporovať plnenie opatrení Akčného plánu na
predchádzanie plytvaniu potravinami.
O.22. Informačná podpora predchádzania vzniku potravinového
odpadu z hľadiska dopadu na životné prostredie.
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Cieľ

Indikátory

Pokračovať v
nastúpenom trende
znižovania vzniku
nebezpečného odpadu

Množstvo
nebezpečného
odpadu (tis. ton)

Opatrenia
O.23. Podporiť budovanie zón neštandardných potravín (napr.
opticky neštandardné ovocie a zelenina) v maloobchodných
prevádzkach formou informačných kampaní.
O.44. Podpora ekodizajnu v nadväznosti na Akčný plán pre obehové
hospodárstvo.

PPVO SR poukazuje na skutočnosť, že zlepšenie dizajnu môže prispieť k tomu, aby boli výrobky trvácnejšie a aby
sa dali ľahšie opraviť, zmodernizovať alebo repasovať. Dizajn môže uľahčiť demontáž výrobkov v recyklačných
zariadeniach s cieľom získať cenné materiály a súčiastky na ich opätovné využitie. V neposlednom rade má vplyv
aj na vznik nebezpečných odpadov.
Požiadavky na ekodizajn boli doteraz zamerané predovšetkým na energetickú efektívnosť; v budúcnosti sa však
budú systematicky preskúmavať aj ďalšie aspekty, ako opraviteľnosť, trvanlivosť, možnosť modernizácie,
recyklovateľnosť alebo identifikácia určitých materiálov alebo látok.
Európska komisia navrhuje podporiť lepší dizajn výrobkov tým, že finančný príspevok, ktorý hradia výrobcovia v
rámci systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcu, by bol diferencovaný na základe nákladov po skončení
životnosti ich výrobkov. Mal by sa tým zabezpečiť priamy hospodársky stimul pre dizajn výrobkov, ktoré sa dajú
ľahšie recyklovať alebo opätovne použiť.
Okrem uvedeného vývoj v predmetnej oblasti je definovaný taktiež strategickými dokumentmi:
- Rezortná koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025 (2015) – obsahuje
environmentálne vzdelávanie podnikateľských subjektov okrem iného aj v oblasti odpadového
hospodárstva, osvetové aktivity zamerané na zvýšenie miery zhodnocovania odpadu, opätovné použitie
a recykláciu, popis inovácií, ktoré môžu podporiť prechody smerom k trvalej udržateľnosti – ekologické
inovácie a ekodizajn.
- Stratégia obmedzenia ukladania biologicky rozložiteľných odpadov na skládky odpadov (2010) –
dosiahnutie požadovaného obmedzenia množstva biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
prostredníctvom recyklácie, kompostovania, produkcie bioplynu alebo využitia odpadu ako zdroja
druhotných surovín a energie
- Európska stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve (2018) – obsahuje víziu pre obehové
hospodárstvo v oblasti plastov, ktorá pomáha znižovať emisie GHG
- Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj (2015) – do roku 2030 je potrebné znížiť environmentálny dopad
miest v prepočte na jedného obyvateľa, a to aj prostredníctvom osobitnej pozornosti venovanej
odpadovému hospodárstvu, podstatne znížiť tvorbu odpadov prostredníctvom prevencie, redukcie,
recyklovania a opätovného použitia
- Program nulového odpadu pre Európu (2014) - navrhovanie a inovovanie pre obehové hospodárstvo
(zníženie spotreby energie a materiálov, vytvorenie trhu s druhotnými surovinami, ekodizajn, podpora
znižovania odpadu, vysokokvalitné separovanie a pod.)
- Tematická stratégia predchádzania vzniku odpadu a jeho recyklovania (2005) - zníženie vplyvu
biologického odpadu na emisie GHG – neukladania na skládky, zvýšenie recyklácie
- Plán pre Európu efektívne využívať zdroje (2011) – vychádza z iniciatív v oblasti nízko uhlíkového
hospodárstva
- Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo (2015) – významný príspevok k úsiliu o rozvoj nízkouhlíkového
hospodárstva, ktoré efektívne využíva zdroje.
Plán predchádzania plytvaniu potravinami (2016) – pomáha napĺňať obmedzovanie potravinových strát.
Hlavným strategickým cieľom plánu predchádzania plytvaniu potravinami je obmedziť tvorbu potravinových
strát a plytvanie potravinami, pre dosiahnutie tohto cieľa je v prvom rade nevyhnutné kvantifikovať množstvo
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vzniknutých potravinových strát a vyplytvaných potravín v jednotlivých článkoch potravinového reťazca,
identifikovať príčiny jeho vzniku a možnosti ich obmedzenia resp. odstránenia. Ďalej je kľúčové, aby si
spoločnosť uvedomila, že je nevyhnutné zmeniť svoje zaužívané zvyky zaobchádzania s prebytočnými
potravinami a viac sa zaujímať o to, ako efektívne predchádzať plytvaniu potravinami.
Tabuľka 28 Výber cieľov a opatrení Plánu predchádzania plytvaniu potravinami

Ciele
Opatrenia
Identifikácia hlavných príčin plytvania potravinami a možnosti ich odstránenia
Identifikácia príčin
Vypracovanie zoznamu príčin potravinových strát a plytvania potravinami
potravinových strát a plytvania v jednotlivých článkoch potravinového reťazca spolu s návrhom možností zmiernenia
potravinami v jednotlivých
ich dopadu na plytvanie resp. ich odstránenia, napr. optimalizáciou výrobných
článkoch potravinového
procesov, aplikáciou najlepších dostupných technológií, atď..
reťazca.
Návrh možností ďalšieho využitia potravinových strát a vyplytvaných potravín, napr.
Zhodnotenie možnosti ich
použitie bývalých potravín ako krmiva v súlade s platnou legislatívou
obmedzenia resp. odstránenia.
Spolupráca aktérov potravinového reťazca s orgánmi štátnej správy
Vzájomná spolupráca aktérov
Vymedziť formu a rozsah spolupráce v rámci kvantifikácie a tiež znižovaní množstva
potravinového reťazca
potravinových strát a vyplytvaných potravín, formou platformy so stanoveným
a orgánov štátnej správy pri
štatútom.
kvantifikácii potravinových strát
a plytvania potravinami.
Príprava ďalších opatrení na zníženie potravinových strát a plytvania potravinami.
Vzájomná spolupráca aktérov
potravinového reťazca
a orgánov štátnej správy pri
znižovaní množstva
potravinových strát
a vyplytvaných potravín.

Overiť možnosti čerpania finančných prostriedkov podporných programov EÚ pre
projekty realizované v rámci znižovania potravinových strát a plytvania potravinami.

2. Informácia vo vzťahu k environmentálne obzvlášť dôležitým oblastiam, akými sú navrhované
chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, európska sústava chránených území
(Natura 2000), chránené vodohospodárske oblasti a pod.
2.1. Sústava chránených území
Chránené územia identifikované na ochranu prírody na Slovensku sa podľa dôvodu ich identifikácie a právneho
základu delia na :
- európsku sústavu chránených území – Natura 2000,
- národnú sústavu chránených území,
- medzinárodne chránené územia (Ramsarské lokality, lokality UNESCO, Biosférické rezervácie).
Súčasný stav chránených území na Slovensku
Celková výmera osobitne chránenej prírody v SR klasifikovanej stupňami ochrany (2. – 5. stupeň ochrany, tzv.
národná sústava CHÚ) v roku 2017 činila 1 147 058 ha, čo predstavuje 23,39 % z územia SR. Okrem uvedeného
sa na území SR nachádzajú územia, ktoré nie sú klasifikované stupňami ochrany – napr. 41 vyhlásených
chránených vtáčích území s celkovou výmerou 1 284 806 ha a 20 jaskýň (14 NPP a 6 PP) s vyhláseným
ochranným pásmom s celkovou výmerou 3 347 ha (veľká časť ich území sa prekrýva s národnou sústavou CHÚ).
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Európska sústava chránených území
Sústava európskych chránených území Natura 2000 sa skladá z území európskeho významu (ÚEV)
identifikovaných pre druhy rastlín, a živočíchov a biotopov podľa smernice Rady č. 92/43/EHS. z 21. mája 1992
o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a z chránených vtáčích území (CHVÚ)
identifikovaných pre voľne žijúce vtáky podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES
z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúcich vtákov.
Slovenská republika má v súčasnosti platné schválené zoznamy ÚEV a CHVU, t.j. kategória navrhovaných území,
tak ako vyžaduje názov kapitoly III.2., sa v súčasnosti v SR nenachádza.
Európska sústava chránených území (Natura 2000) je na Slovensku tvorená 642 ÚEV a 41 CHVÚ.
Obrázok 44 Prehľad prekryvu území sústavy Natura 2000 s národnou sústavou chránených území

Zdroj: ŠOP SR

* v zátvorke je uvedený podiel prekryvu z celkovej výmery SR
Územia európskeho významu
Dňa 17. 3. 2004 schválila vláda SR Národný zoznam navrhovaných území európskeho významu a 14. 7. 2004
MŽP SR vydalo Výnos č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu s
účinnosťou od 1. augusta 2004. Zoznam obsahujúci pôvodne 381 území sa v roku 2011 aktualizoval (doplnených
bolo 97 a vyradených 5) a dosiahol tak počet 473 ÚEV.
Dňa 25. 10. 2017 schválila Vláda SR uznesením č. 495/2017 Druhú aktualizáciu území európskeho významu,
ktoré obsahuje 169 lokalít s výmerou 31 656,34 ha. Aktualizácia je doplnkom k 473 lokalitám ÚEV, ktoré boli
predložené Európskej komisii v rokoch 2004 a 2011. Následným krokom bolo zaslanie aktualizovanej databázy
území NATURA 2000 v predpísanom formáte Európskej komisii a vydanie všeobecne záväzného právneho
predpisu, ktorým sa ustanovuje národný zoznam ÚEV a ktorý zabezpečí ich ochranu. Slovenská republika musela
k aktualizácii ÚEV pristúpiť v súvislosti s formálnym oznámením Európskej komisie k porušeniu č. 2016/2091,
ktoré sa týka nesplnenia povinnosti vymedziť pre určené biotopy a druhy európskeho významu nové lokality,
predložiť aktualizovanú databázu území európskeho významu. V roku 2018 sa k problematike dostatočnosti
národného zoznamu území európskeho významu konali bilaterálne rokovania s Európskou komisiou, ktorá
posúdi dostatočnosť predkladaného návrhu a následne budú lokality zverejnené v Úradnom vestníku EÚ.
SR v súčasnosti disponuje zoznamom ÚEV, schváleným Európskou komisiou, ktorý obsahuje 642 ÚEV.
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Obrázok 45 Územia európskeho významu na Slovensku

Zdroj: ŠOP SR (www.biomonitoring.sk)

Chránené vtáčie územia
Dňa 9. 7. 2003 vláda SR schválila Národný zoznam navrhovaných CHVÚ. Zoznam obsahoval pôvodne 38 CHVÚ
a bol v roku 2010 zmenený a doplnený (vyradené 2 lokality a 5 doplnených). Podľa poslednej aktualizácie
Štandardného dátového formulára Európskej komisie obsahuje národný zoznam 41 CHVÚ. V CHVÚ platí prvý
stupeň ochrany a podmienky ochrany uvedené v jednotlivých právnych predpisoch, ktorými sú územia
vyhlásené (vyhlášky MŽP SR a nariadenia vlády SR). Celková rozloha CHVÚ je 1 284 806,0886 ha.
Tabuľka 29 Prehľad území Natura 2000 na Slovensku

Kategória

Počet

Výmera (ha)

% rozlohy SR

Chránené vtáčie územia

41

1 284 806,0886

26,20 %

Územia európskeho významu (SAC+SCI)

473

584 352,5958

11,92 %

Územia európskeho významu (SAC+SCI)*

169

31 656,34

0,64 %

Zdroj: ŠOP SR
Poznámka: jednotlivé kategórie území Natura 2000 sa navzájom prekrývajú, preto nie je možné odvodzovať celkovú výmeru sústavy Natura 2000 v SR
súčtom ich výmery.
* Doplnok lokalít po druhej aktualizácii ÚEV v roku 2017.
Na základe smernice o biotopoch sa navrhujú územia na ochranu biotopov a druhov rastlín a živočíchov uvedených v prílohách smernice o biotopoch, ktoré
nazývame územia európskeho významu (angl. site of Community importance, skr. SCI). Súčasťou sústavy NATURA 2000 sa stávajú, až keď ich členský štát
EÚ vyhlási prostredníctvom štatutárneho, administratívneho alebo zmluvného aktu (angl. special area of conservation, skr. SAC).
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Obrázok 46 Chránené vtáčie územia na Slovensku

Zdroj: ŠOP SR (www.biomonitoring.sk)

Národná sústava chránených území
Podiel tzv. „veľkoplošných“ chránených území (CHKO, NP a OP NP) k celkovej ploche Slovenska predstavuje
22,49 %. Rozloha tzv. „maloplošných“ chránených území (MCHÚ) je v posledných rokoch pomerne stabilizovaná
(2,37 % k roku 2018). Celková výmera osobitne chránených častí prírody (2. až 5. stupeň ochrany) k roku 2018
činila 1 147 060 ha a predstavuje 23,4 % z územia Slovenska.
Tabuľka 30 Prehľad CHKO a NP v Slovenskej republike (stav k

roku 2018)

Kategória

Počet

Výmera
chráneného
územia (ha)

Výmera
ochranného
pásma (ha)

% z rozlohy SR
(aj s OP)

Chránené krajinné oblasti (CHKO)

14

522 582

-

10,66

Národné parky (NP)

9

317 541

262 591

11,83

Zdroj: ŠOP SR

Národnú sústavu CHÚ Slovenska tvorí v súčasnosti 9 národných parkov, 14 chránených krajinných oblastí a 1
097 tzv. maloplošných chránených území (MCHÚ). Stav MCHÚ zaradených do 2. – 5. stupňa ochrany je
hodnotený v 3 kategóriách ohrozenosti. Z celkového počtu 1 097 MCHÚ bolo degradovaných 0,2 %, ohrozených
17,5 % a v optimálnom stave 82,3 % z celkovej plochy MCHÚ.
Okrem uvedeného sa na území Slovenskej republiky nachádzajú územia, ktoré nie sú klasifikované stupňami
ochrany – 41 vyhlásených chránených vtáčích území s celkovou výmerou 1 284 806,0886 ha a 20 jaskýň (14 NPP
a 6 PP) s vyhláseným ochranným pásmom s celkovou výmerou 3 347 ha (veľká časť ich území sa prekrýva s
ostatnými chránenými územiami).
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Obrázok 47 Národná sústava chránených území v SR

Zdroj: ŠOP SR (www.biomonitoring.sk)

Medzinárodne významné územia
V Slovenskej republike boli v rámci medzinárodných záväzkov v oblasti ochrany prírody a biodiverzity
identifikované a medzinárodnými subjektmi schválené nasledujúce typy medzinárodne významných území:
- ramsarské lokality,
- územia Svetového prírodného dedičstva UNESCO,
- biosférické rezervácie programu Človek a Biosféra.
Ramsarské lokality
Tzv. ramsarské lokality vytvárajú viac-menej izolované územia viazané na vodu a špecifický vodný režim. Sú
vyhlasované na základe Ramsarského dohovoru, ktorý predstavuje medzinárodne záväznú zmluvu na ochranu
a trvalú udržateľnosť mokradí. Dohovor bol prijatý 2. februára 1971. Na Slovensku bolo vyhlásených 14 lokalít,
ktoré sú právne chránené určením kategórie a stupňa ochrany podľa zákona OPK. Nakoľko existencia týchto
lokalít, ako všetkých mokraďových lokalít, ktoré nie sú na zozname ramsarských lokalít, je viazaná na vodný
režim, častokrát previazaný s vodnými cyklami mimo chráneného územia, najdôležitejšie je zabezpečiť
požadovaný priaznivý stav mokraďových biotopov najmä zabezpečením vody a dobrého ekologického
a hydrologického stavu vodných útvarov.
Na území Slovenska je identifikovaný výskyt 23 typov biotopov európskeho významu, ktoré sú klasifikované ako
mokraďové biotopy vo všeobecnosti (čo zahŕňa riečne, jazerné, podzemné ako aj umelé, poloprírodné biotopy
závislé od vodného prostredia). Okrem toho sa tieto rekognoskujú z hľadiska ich stavu pričom až 69,4 % plochy
týchto biotopov je v nepriaznivom stave.
Tabuľka 31 Mokrade
Počet lokalít

Výmera
(ha)

%
plochy územia SR

18

41 704

0,9

14

40 697

0,8

Mokrade národného významu

72

147 260

3,1

Mokrade regionálneho významu

467

10 431

0,2

Typ mokrade
Mokrade medzinárodného významu
z toho ramsarské lokality
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Typ mokrade
Mokrade lokálneho významu

Počet lokalít

Výmera
(ha)

%
plochy územia SR

1 050

4 550

0,1

Na jednej strane sú mokrade a ramsarské lokality veľmi zraniteľné a citlivé na zmeny vo vodnom režime (až
existenčne), rovnako aj na jeho zmeny v externom prostredí. Na druhej strane sú tieto lokality mimoriadne
dôležité z hľadiska zmierňovania dopadov zmeny klímy a stabilizácie a zvyšovania adaptačnej kapacity krajiny
bez ohľadu nato, či je táto lokalita chránená alebo nie. Mokrade majú veľmi významný vplyv z hľadiska
aktualizovanej stratégie aj v urbanizovaných priestoroch vďaka významnej funkcii mokraďových biotopov
vstrebávať a akumulovať vzdušný CO2 (tzv. sekvestrácia) vo veľkých objemoch do seba a spotrebovávať ho pre
svoju existenciu. Zdravé mokrade súčasne fungujú ako prírodné klimatizačné zariadenie ochladzujúce svoje
okolie zvýšeným výparom vody a ako prírodný zásobník povrchových vôd (aj dažďových).
Územia Svetového prírodného dedičstva UNESCO – Jaskyne Slovenského krasu a Karpatské bukové pralesy na
území Vihorlatu a Polonín
Vlastné medzinárodne významné územia nemajú charakter osobitných chránených území. Tieto objekty sú
chránené v zmysle určených kategórií a stupňov ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny. Jaskyne sú
chránené v podzemí podľa § 24, na povrchu najčastejšie (ak nie je určené inak) ako chránený areál.
Cca 5 770 ha (reálne však menej – cca 3 500 ha) je vyhlásených ako 4 národné prírodné rezervácie s 5.,
bezzásahovým, stupňom ochrany.
Biosférické rezervácie
Biosférické rezervácie programu UNESCO Človek a biosféra nie je kategóriou ochrany prírody, ale program sa
realizuje na územiach veľkoplošných chránených území vyhlásených podľa zákona o ochrane prírody a krajiny
(alebo predchádzajúcimi právnymi úpravami) a ich bezprostredného okolia na území tzv. biosférickej rezervácie.
Tieto sú podľa osobitného členenia rozdelené na jadrovú a nárazníkovú zónu a zónu prechodu, respektíve zónu
vonkajšej ochrany. Na Slovensku sú zaradené do programu Človek a biosféra 4 územia – Medzinárodné
biosférické rezervácie Tatry, Východné Karpaty a Slovenský kras a Biosférická rezervácia Poľana.

2.2. Súčasný stav ochrany drevín
Stromy rastúce mimo les – dreviny predstavujú podstatnú krajinnú a urbánnu zložku podporujúcu biodiverzitu.
Na Slovensku existuje zákonná povinnosť ochrany drevín ako krajinotvornej zložky (§ 46 – 48 zákona o ochrane
prírody a krajiny. Žiaľ, nebol vytvorený žiadny koordinovaný systém manažmentu a ochrany drevín a preto nie
je možné ani kvalitatívne alebo kvantitatívne posúdiť stav drevín na celoslovenskej úrovni.
Sústavu chránených stromov v súčasnosti tvorí celkovo 443 chránených stromov a ich skupín vrátane
stromoradí – chránených objektov, čo predstavuje celkovo 1 251 jedincov stromov v rámci 65 taxónov (z toho
32 pôvodných a 33 nepôvodných).

2.3. Územný systém ekologickej stability
Územný systém ekologickej stability (ďalej len „ÚSES“) v zmysle definície zákona o ochrane prírody a krajiny je
taká celopriestorová štruktúra navzájom prepojených ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá zabezpečuje
rozmanitosť podmienok a foriem života v krajine. Základ tohto systému predstavujú biocentrá, biokoridory a
interakčné prvky nadregionálneho, regionálneho alebo miestneho významu, ktoré zabezpečujú fungovanie
priestorových vzťahov medzi nimi ako predpokladov priestorovej ekologickej stability krajiny, a tým zachovania
rôznorodosti podmienok aj foriem života.
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Na zabezpečenie ÚSES sa vyhotovuje:
a) Generel nadregionálneho územného systému ekologickej stability Slovenskej republiky (ďalej len
„GNÚSES“) ako dokument určený na stratégiu ochrany rozmanitosti podmienok a foriem života v štáte,
b) dokument regionálneho územného systému ekologickej stability (ďalej len „RÚSES“) ako dokument určený
na ochranu rozmanitosti podmienok a foriem života v určitom regióne,
c) dokument miestneho územného systému ekologickej stability (ďalej len „MÚSES“) ako dokument určený
na ochranu rozmanitosti podmienok a foriem života na miestnej úrovni.
Celková koncepcia ÚSES vychádza z GNÚSES. GNÚSES bol spracovaný pre použitie v mierkach 1:500 000
a 1:200 000. Tento dokument vytvára základný východiskový rámec a stratégiu pre tvorbu dokumentov ÚSES s
nižšou hierarchickou úrovňou. Bol schválený uznesením vlády č. 319 v roku 1992.
GNÚSES, dokument RÚSES i dokument MÚSES sú dokumentáciami ochrany prírody a krajiny (v zmysle zákona
o ochrane prírody a krajiny).
Za základné ciele tvorby ÚSES možno považovať:
- zachovanie a podporu rozvoja prirodzeného genofondu krajiny (biodiverzity) v prirodzených
podmienkach,
- zachovanie, revitalizáciu a doplnenie stabilizujúcich prvkov v krajine a zabezpečenie ich priaznivého
pôsobenia na okolité, ekologicky menej stabilné časti krajiny,
- zachovanie významných krajinných prvkov a krajinných štruktúr,
- zachovanie a racionálne využívanie prírodných daností krajiny (prírodných zdrojov),
- zachovanie odolnosti krajiny voči pôsobeniu antropických aktivít,
- trvalé zachovanie celkovej produkčnej schopnosti krajiny, ktorá je základom dlhodobého uspokojovania
materiálnych aj duchovných potrieb spoločnosti (KURS, 2001).
Dokumenty RÚSES tvoria základnú východiskovú bázu pre :
ochranu prírody a krajiny:
a) na celoplošné prehodnotenie súčasného stavu ochrany prírody a návrh ďalších opatrení,
b) hodnotenie stavu územia a procesov, ktoré vedú k vyššej dynamickej stabilite krajinných prvkov,
c) doplnenie údajovej základne a podporu pri ochrane tých území, ktoré neboli chránené,
d) prvky ÚSES sú legislatívne ošetrené po vyhlásení za chránené územia v zmysle platnej legislatívy ochrany
prírody a krajiny.
Územný rozvoj:
a) územno-technický podklad k zachovaniu ekologickej stability územia, s vymedzením ekologicky
významných, hodnotných území,
b) podklad pre stanovenie regulatívov a optimalizáciu využitia územia,
c) dokument RÚSES je výsledkom spracovania krajinno-ekologickej problematiky, komplexne rieši stav
krajinného prostredia a tvorí podklad pre územnoplánovaciu dokumentáciu (ÚPD),
d) v rámci schvaľovania ÚPD sa legislatívne legalizuje koncepcia ochrany a tvorby krajiny v predmetnom
území.
Pôdohospodárstvo a lesné hospodárstvo:
a) pre spracovanie projektov pozemkových úprav,
b) riešenie ekostabilizačných opatrení v krajine, najmä tam, kde sú citlivé miesta, napr. z hľadiska vodnej a
veternej erózie a kde hrozia degradačné procesy,
c) pri spracovaní Programov starostlivosti o lesy s cieľom prehodnotiť ekologickú stabilitu lesných
ekosystémov a upozorniť na nevyhnutné opatrenia v nich.
RÚSES je spracovaný na mapách v mierke 1: 50 000 (tiež 1:25 000 a 1:100 000) pre jednotlivé okresy Slovenska.
V roku 2017 bolo vypracovaných 22 RÚSES pre vybrané okresy Slovenska. Aktuálne sú spracované
dokumentácie RÚSES pre okresy:
Banská Štiavnica, Čadca, Detva, Dolný Kubín, Ilava, Levoča, Liptovský Mikuláš, Martin,
Michalovce, Poprad, Prešov, Ružomberok, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stropkov, Svidník,
Trebišov, Trenčín, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Zvolen, Žiar nad Hronom.
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Do roku 2021 budú spracované dokumentácie ochrany prírody pre 50 okresov:
Malacky, Pezinok, Senec, Bratislava - mesto, Dunajská Streda, Galanta, Trnava, Hlohovec,
Piešťany, Senica, Skalica, Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce, Šaľa, Komárno, Nové Zámky,
Levice, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Prievidza,
Považská Bystrica, Púchov, Námestovo, Bytča, Žilina, Kysucké Nové Mesto, Banská Bystrica,
Brezno, Krupina, Žarnovica, Veľký Krtíš, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Revúca, Kežmarok,
Stará Ľubovňa, Sabinov, Bardejov, Medzilaborce, Humenné, Snina, Vranov nad Topľou,
Rožňava, Gelnica, Košice - mesto, Košice - okolie.
RÚSES predstavujú dokumenty, ktoré odzrkadľujú všetky legislatívne zmeny ochrany prírody a krajiny,
aktualizujú súčasný stav krajiny a javov, ktoré vplývajú na zmenu krajiny a ekologickej stability. Dokumenty
RÚSES sú nástroj na usmerňovanie rozvojových zámerov v krajine monitorujúci zmeny využitia krajiny a jej
významných charakteristických čŕt.
Spracovaním týchto dokumentácií dôjde k zabezpečeniu kontinuity a kompatibility návrhov prvkov RÚSES
(biocentier a biokoridorov) medzi jednotlivými okresmi v rámci SR. Komplexné spracovanie relevantných
priestorových údajov v rámci spracovania dokumentu RÚSES sa stane východiskovou bázou informácii o prírode
a krajine, potrebných pre činnosti súvisiace s ochranou a plánovaním krajiny a posilní sa inštitúcia ochrany
prírody a krajiny vytvorením koncepcie zabezpečujúcej celoplošnú ochranu prírody a zachovanie biodiverzity.
MÚSES je spracovaný prevažne na mapách v mierke 1:10 000 (tiež 1:25 000 a 1:5 000), čím vytvára základ pre
realizáciu ochrany rozmanitosti podmienok a foriem života na miestnej úrovni (v rozsahu katastrálneho územia)
a stáva sa súčasťou textovej a grafickej časti územného plánu sídelného útvaru, alebo zóny a projektov
pozemkových úprav.

2.4. Chránené vodohospodárske oblasti a ochranné pásma vodárenských zdrojov
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) v znení neskorších predpisov vyčleňuje nasledovné
kategórie chránených území:
- územia s povrchovou vodou určenou na odber pre pitnú vodu,
- územia s vodou určenou na kúpanie,
- územia s povrchovou vodou vhodnou pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb,
- chránené oblasti prirodzenej akumulácie vôd (chránené vodohospodárske oblasti – CHVO),
- ochranné pásma vodárenských zdrojov,
- referenčné lokality,
- citlivé oblasti (t. j. územia, v ktorých dochádza alebo môže dôjsť k zhoršeniu stavu povrchových
a podzemných vôd v dôsledku vypúšťania komunálnych odpadových vôd, ktoré sú zdrojom znečistenia
zlúčeninami dusíka a fosforu),
- zraniteľné oblasti (t. j. poľnohospodársky využívané územia, z ktorých odtekajúce zrážkové vody
spôsobujú alebo môžu spôsobiť zvýšenie koncentrácie dusičnanov v povrchových a podzemných
vodách na 50 mg.l-1).
V SR sa nachádza 10 CHVO. Vyhlásené sú nariadením vlády SR č. 46/1978 Zb. o chránenej oblasti prirodzenej
akumulácie vôd na Žitnom ostrove v znení neskorších predpisov a nariadením vlády SR č. 13/1987 Zb.
o niektorých chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd.
Zoznam CHVO je uvedený v nižšie uvedenej tabuľke. Ich základné charakteristiky sa uvádzajú podľa Vodného
plánu Slovenska (2015).
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Tabuľka 32 Zoznam chránených vodohospodárskych oblastí a ich základné charakteristiky

P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Plocha

Podiel1)

[km2]

[%]

Názov CHVO
Žitný ostrov
Strážovské vrchy
Beskydy-Javorníky
Veľká Fatra
Nízke Tatry
a) západná časť
b) východná časť
Horné povodie Ipľa,
Rimavice a Slatiny
Muránska planina
Horné povodie rieky Hnilec
Slovenský kras
a) Plešivecká planina
b) Horný vrch
Vihorlat
Spolu

Využiteľné množstvá VZ
Povrchové Podzemné Spolu
[m3.s-1]
[m3.s[m3.s-1]
1
]
18,00 18,00
2,33
2,33
1,84
0,69
2,53
0,97
2,98
3,95

1 400
757
1 856
644

2,86
1,54
3,78
1,31

358
805

0,73
1,64

2,33

2,50
2,43

375

0,76

1,09

205
108

0,42
0,20

57
152
225
6 942

0,12
0,31
0,46
14,16

Výmera pôdy
poľnohospod. lesnej
[km2]

[km2]

1 150,0
307,0
670,0
266,0

50,0
370,0
1 029,8
369,0

2,50
4,76

-

-

0,11

1,20

199,0

150,0

0,16

1,40
0,10

1,40
0,26

23,0
-

178,0
-

0,08
6,47

0,55
1,97
0,43
33,49

0,55
1,97
0,51
39,96

11,0
23,5
42,0
3 085,4

46,0
126,0
180,0
3 289,8

Vysvetlivky: VZ = vodné zdroje, 1) Veľkosť plochy CHVO k ploche SR (49 014 km2)

Obrázok 48 Register chránených území – Chránené vodohospodárske oblasti

Zdroj: VÚVH vo Vodné plánovanie a plány manažmentu povodí, publikácia realizovaná v rámci OP ŽP Informačná a vzdelávacia kampaň o vodnom
plánovaní v zmysle smernice 2000/60/ES vo vzťahu k ochrane prírody a krajiny, zostavené SAŽP Banská Bystrica v spolupráci s VÚVH Bratislava a MŽP
SR, 01/2009

Prehľad vodárenských zdrojov a ich ochranných pásiem je v nasledujúcej tabuľke. Z tabuľky vyplýva, že v SR je
spolu 1 777 vodárenských zdrojov (1 734 zdrojov podzemných vôd a 43 zdrojov povrchových vôd). Ochranných
pásiem je 1 350 (1 269 + 81), pričom ich výmera je 861 685 ha (372 052 ha + 489 633 ha).
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Tabuľka 33 Prehľad vodárenských zdrojov a ich ochranných pásiem

Čiastkové
povodie
Morava
Dunaj
Váh
Hron
Ipeľ
Slaná
Bodva
Hornád
Bodrog
SÚPD
Spolu SR

Počet vodárenských zdrojov
podzemných
vôd
90
77
760
274
55
62
3
152
215
1 688
1 734

Počet OP vodárenských zdrojov

povrchových
vôd
0
0
5
7
1
5
1
4
11
34
43

podzemných
vôd
31
29
447
173
70
76
30
124
230
1 210
1 269

povrchových
vôd
0
0
14
7
1
6
7
18
17
70
81

Výmera OP vodárenských zdrojov
(ha)
podzemných
vôd
13 865
6 030
211 671
56 917
15 648
13 789
12 146
19 324
7 082
356 472
372 052

povrchových
vôd
0
0
19 436
9 542
8 400
13 762
10 416
72 693
339 459
473 708
489 633

Zdroj: Vodný plán Slovenska
OP- ochranné pásmo; SÚPD- Správne územie povodia Dunaja
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3. Charakteristika životného prostredia vrátane zdravia v oblastiach, ktoré budú
pravdepodobne významne ovplyvnené
Implementácia strategického dokumentu zasiahne celé územie Slovenskej republiky sa dotkne sa viacerých
oblastí životného prostredia a zdravia, vrátane zdravia ekosystémov.
Vzájomné vzťahy medzi životným prostredím a ľudským zdravím sú veľmi zložité a ťažko sa posudzujú.
Najznámejšie vplyvy na zdravie súvisia so znečistením ovzdušia v okolí, nedostatočnou kvalitou vody a
nedostatočnou hygienou. Ľudské zdravie môžu ovplyvňovať aj zmeny klímy, úbytok stratosférického ozónu,
pokles biodiverzity a degradácia pôdy. Prírodné prostredie (najmä lesy) majú priaznivé účinky na zdravie človeka
a podporujú zlepšovanie jeho zdravotného stavu. S lesmi sa často spája liečebná a rekreačná funkcia.
Všeobecné informácie o stave životného prostredia pre oblasti a sektory relevantné z hľadiska strategického
dokumentu sú popísané v predchádzajúcich kapitolách. Celkovú informáciu o charaktere kvality životného
prostredia, ktoré bude ovplyvnené strategickým dokumentom, je možné prezentovať prostredníctvom
environmentálnej regionalizácie. Územie SR je rozdelené do 5 kategórií environmentálnej kvality. V zmysle
Správy o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2018 (Rozšírené hodnotenie kvality
a starostlivosti), porovnaním stavu počas piatich rokov 2010 – 2015 a stavu v roku 2016, došlo k miernemu
nárastu regiónov s nenarušeným prostredím. Nárast regiónov s nenarušeným prostredím vznikol realizáciou
opatrení do ŽP pridelenými dotáciami regiónom z Operačného programu Životné prostredie v rokoch 2010 –
2015, ako aj novelizáciou zákonov v oblasti starostlivosti o životné prostredie.
Tabuľka 34 Diferenciácia územia podľa environmentálnej kvality (2016)

Environmentálna kvalita
1 – regióny s nenarušeným prostredím
2 – regióny s mierne narušeným prostredím (vyhovujúce)
2 – regióny s narušeným prostredím
2 – regióny so značne narušeným prostredím
3 – regióny so silne narušeným prostredím

Rozloha (km2)
24 104
19 515
447
640
4 328

% z plochy SR
49,2
39,8
0,9
1,3
8,8

Zdroj: SAŽP
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Obrázok 49 Regióny environmentálnej kvality

Zdroj: SAŽP

Vzhľadom na charakter strategického dokumentu nemajú navrhnuté opatrenia, resp. z nich vyplývajúce aktivity
jednoznačný územný priemet. Na úrovni konkrétnych projektov, by mohlo dôjsť k ovplyvneniu kdekoľvek na
celom území Slovenska. Rovnako tak, plnenie cieľa NUS SR ovplyvní celé územie Slovenskej republiky.
Strategický dokument sa sústreďuje na zlepšenie stavu a vývoja za účelom obmedzenia rastu globálnej teploty.
Smeruje k zvádzaniu BAT technológií, optimalizácie a zefektívneniu implementácie existujúcich opatrení
v riešených sektoroch.
K významnému ovplyvneniu životného prostredia a zdravia by mohlo teoreticky dôjsť v oblastiach, ktoré patria
medzi:
- environmentálne obzvlášť dôležité oblasti- viď kap. III. 2. Informácie vo vzťahu k environmentálne
obzvlášť dôležitým oblastiam, kými sú navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho
významu, európska sústava chránených území (NAURA 2000), chránené vodohospodárske oblasti
s pod.,
- oblasti riadenia kvality ovzdušia- viď kap. III. 4.1. Ovzdušie a doprava,
- oblasti ovplyvnené obmedzením ťažby uhlia a ropy.
Vyhodnotenie vplyvov je uvedené v kap. IV. Správy o hodnotení.
Opatrenia týkajúce sa obmedzenia ťažby uhlia a výroby tepla a elektrickej energie z neho sa dotknú najmä
hornonitrianskeho regiónu. Ukončenie ťažby uhlia v Hornonitrianskych baniach a ukončenie výroby elektriny
z uhlia v ENO Zemianske Kostoľany bude mať veľké dopady na životné prostredie v danej oblasti a nielen v nej.
Samozrejme z hľadiska kvality ovzdušia sa dá očakávať výrazne zníženie emisií viacerých látok a teda v podstate
významný pozitívny vplyv tohto opatrenia. Čo sa týka ukončenia samotnej ťažby, tak z hľadiska horninového
prostredia sa očakávajú skôr pozitívne ako negatívne dopady v oblasti, ktorá je v súčasnosti významne
ovplyvnená rozsiahlou ťažbou uhlia.
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V súčasnosti Hornonitrianske bane, a. s. ťažia uhlie na úsekoch Nováky, Handlová a Čáry. V rámci úseku Nováky
sa v súčasnosti ťaží uhlie najmä v tzv. 11. ťažobnom poli a plánuje sa ťažba v 12. ťažobnom poli, ktoré by
v najbližších rokoch bolo z hľadiska ťažby uhlia na Slovensku rozhodujúce. Ak by sa ukončila ťažba, tak by sa 12.
ťažobné pole ani neotvorilo.
V súvislosti s plánovanou ťažbou na roky 2023 až 2034 prebiehalo v období 2016 – 2017 posudzovanie vplyvov
na životné prostredie (EIA) k zámeru, ktorý predložili Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.: Exploatácia uhlia
v 12. ťažobnom poli DP Nováky I, názov akcie: Vyťaženie uhoľných zásob v 12. ťažobnom poli v ťažobnom úseku
Nováky v rámci dobývacieho priestoru Nováky I. Nováky s ročnou produkciou na úrovni cca 350 tis. až 1 mil. ton.
V 3 variantoch riešenia sa predpokladá vyťaženie 9 406 000 t, 7 380 000 t, 5 755 000 t. Zámer vypracovalo,
ENVIGEO, a.s. 12. ťažobné pole, nadväzuje na v súčasnosti ťažené 11. ťažobné pole a nachádza sa južne od obce
Opatovce nad Nitrou, pričom zasahuje do katastrálnych území obcí Nováky, Koš, Opatovce nad Nitrou. Celé
posudzované územie sa nachádza v zmysle vyhlášky MZ SR č. 255/2008 Z.z., ktorou sa vyhlasujú ochranné
pásma prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach v ochrannom pásme II. stupňa. V zámere (ENVIGEO, a.s., 2016)
sa uvádza: „Dobývanie zásob hnedého uhlia hlbinným spôsobom v Nováckom uhoľnom ložisku sa realizuje už
viac ako 70 rokov a to od roku 1941. 12. ťažobné pole sa nachádza na SZ okraji dobývacieho priestoru Nováky I.
a nadväzuje na vydobyté a dobývané priestory 11. ťažobného poľa. V prípade, že by sa ťažba v 12. ťažobnom
poli nerealizovala, doťaženie zásob 11. ťažobného poľa by prakticky predstavovalo ukončenie ťažby v Nováckom
uhoľnom ložisku. Tento fakt by mal výrazný negatívny dopad na socioekonomické ukazovatele v regióne.
Hornonitrianske bane Prievidza sú jedným z najväčších a najdôležitejších podnikateľských subjektov na Hornej
Nitre. Priamo zamestnávajú približne 4 000 zamestnancov, pričom na ich aktivity nadväzuje množstvo iných
súvisiacich pracovných miest a príležitostí (cca 7000). „Katastrofický scenár“, ktorý by predstavoval výrazný útlm
ťažobných aktivít a postupné ukončenie ťažby v dobývacom priestore by teda výrazne negatívne ovplyvnil
socioekonomické pomery v regióne. Aj keby sa hlbinná ťažba v 12. ťažobnom poli neuskutočnila, prejavy
hlbinného dobývania v širšom dotknutom území by doznievali zrejme ešte niekoľko desaťročí. Vo vzťahu k užšie
vymedzenému dotknutému územiu, by nerealizácia činnosti ponechala územia v súčasnom stave bez potreby
realizácie preložiek a bez následných prejavov hlbinného dobývania v 12. ťažobnom poli na povrchu. Vývoj
mokradí a vodných plôch by sa ustálil v zmysle scenára, ktorý bol spracovaný pre ukončenie ťažby v 11. ťažobnom
poli.“ V zámere (ENVIGEO, a.s., 2016) sú opisované aj deformácie, ktoré vznikali a vznikajú predmetnou
banskou činnosťou. Okrem zmeny odtokových pomerov (niekedy môže dôjsť aj k vybreženiu riek do nového
koryta), často dochádza k rôznym typom deformácií na povrchu, ako sú napr. poklesy, bezodtokové depresie,
ťahové trhliny a i. Hlbinné dobývanie uhlia svojimi prejavmi na povrchu výrazne ovplyvňuje štruktúru krajiny a
následne aj možnosti jej využitia. Poklesom územia relatívne stúpa hladina podzemnej vody a zhoršujú sa
pedologické procesy. Negatívne dôsledky sa prejavujú aj na stavbách, inžinierskych sieťach a na ďalších
povrchových zariadeniach. Podmáčanie a zatopenie územia bráni poľnohospodárom využívať poľnohospodársku
pôdu, zamokrením sa mení jej charakter a zarastá vlhkomilnými spoločenstvami (trsť, pálky a ostrice). Vznikajú
mokrade, ktoré nie sú hľadiska poľnohospodárskej výroby produktívne. Ak poklesy postihnú urbanizované
územie, znamenajú negatívny zásah do jeho štruktúry. Ťažiar musí zabezpečiť asanovanie obytných budov a
presídlenie ich obyvateľov v predpolí ťažby, aby nedošlo k ich deštrukcii a ohrozeniu života a zdravia obyvateľov.
V rámci posudzovaného zámeru sa s vysídlením obyvateľov neuvažuje. Za účelom zmiernenia následkov banskej
činnosti na povrchu sa realizujú rekultivačné práce. Za straty na poľnohospodárskej produkcii platí baňa Nováky
pôdohospodárom kompenzácie. Regenerácia krajiny postihnutej ťažbou a ostatnou sprievodnou činnosťou
predstavuje v mnohých prípadoch zložitý proces. V prípade posudzovaného územia bude potrebné vypracovať
sústavu postupných úprav a opatrení, tak aby sa zaručila určitá funkčnosť dotknutého územia. Zmyslom týchto
prác bude obnova, alebo vytvorenie nových poľnohospodárskych pozemkov, vodných plôch a ostatných zložiek
krajiny tak, aby sa krajina stala ekologicky vyváženým prostredím (ENVIGEO, a.s., 2016).
V prípade realizácie opatrení predkladanej NUS SR, ale aj iných vyššie spomínaných strategických dokumentov
súvisiacich (Stratégia ochrany ovzdušia SR do roku 2030, Envirostratégia 2030), by už síce nedochádzalo
k ďalšiemu negatívnemu ovplyvneniu horninového prostredia ťažbou uhlia, ale na druhej strane sa nedá vylúčiť,
že by dochádzalo k problémom v súvislosti so zatápaním podzemných priestorov.
Okrem samotnej ťažby je životné prostredie oblasti ovplyvnené aj ukladaním odpadu z ENO na odkaliskách, ako
aj prevádzkovaním samotnej ENO. V informačnom systéme environmentálnych záťaží je zaradených niekoľko
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lokalít súvisiacich s činnosťou ENO. Uvedené lokality sa nenachádzajú v žiadnom chránenom území prírody ani
v chránenom území z hľadiska územnej ochrany vôd.
V prípade elektrárne Vojany sa uvažuje o jej transformácii na zariadenie využívajúce druhotné palivá s cieľom
zbaviť sa závislosti od dovážaných primárnych zdrojov energie, ako aj podporiť obehovú ekonomiku v danom
regióne. Rovnako, ako v prípade ENO z hľadiska kvality ovzdušia, sa dá očakávať zníženie emisií viacerých látok
a teda v podstate významný pozitívny vplyv tohto opatrenia. Vzhľadom k tomu, že ťažba uhlia v tomto regióne
neprebiehala, nedá sa hovoriť o takých dramatických zmenách, čo sa týka životného prostredia a ani čo sa týka
socioekonomických dopadov.
Opatrenia resp. scenáre týkajúce sa ťažby ropy a zemného plynu, ich prepravy a distribúcie vzhľadom k ich
charakteru budú mať podstatne menšie vplyvy na životné prostredie ako v prípade ukončenia ťažby uhlia
a výroby elektriny z neho. Samozrejme, lokálne po sanácií a rekultivácií území postihnutých najmä ťažbou ropy
sa zlepší stav životného prostredia v danom území. Je pravdepodobné, že vďaka tomu dôjde k zmene využívania
tohto územia, napr. na poľnohospodárske účely, rekreačné účely a pod.

4. Environmentálne problémy vrátane zdravotných problémov, ktoré sú relevantné z hľadiska
strategického dokumentu
Slovensko80 vykazuje v medzinárodnom porovnaní nadpriemerné výsledky pri znižovaní GHG, no stále zaostáva
v oblasti manažmentu odpadových vôd, odpadového hospodárstva a v kvalite ovzdušia. Vyše tretina
obyvateľstva stále nie je pripojená k verejnej kanalizácii, čo je výrazne viac ako napríklad v Českej republike alebo
ostatných krajinách OECD. Viac ako dve tretiny komunálneho odpadu končia na skládkach, čím sa zvyšuje riziko
kontaminácie prostredia a tlak na využívanie nových zdrojov. Miera recyklácie je preto jedna z najnižších v EÚ.
Znečistené ovzdušie prachovými časticami na Slovensku spôsobí viac ako 5 600 predčasných úmrtí. Ročne tak
celá spoločnosť stratí 63 100 rokov života, čo predstavuje náklad v objeme 1,95 mld. eur ročne.
Viaceré identifikované environmentálne problémy sú v súčasnosti predmetom riešení v rámci opatrení a cieľov
definovaných v samostatných strategických dokumentoch, plánoch a politikách.

4.1. Ovzdušie a doprava
Napriek tomu, že z dlhodobého hľadiska sa zlepšuje kvalita ovzdušia na Slovensku, stále dochádza na mnohých
monitorovacích staniciach k prekračovaniu limitných a cieľových hodnôt na ochranu zdravia. Najpálčivejšie
problémy sú v znečistení prachovými časticami, benzo(a)pyrénom, oxidmi dusíka a prízemným ozónom.
K prekračovaniu limitných hodnôt na ochranu zdravia u prachových častíc dochádza najmä v zimných
mesiacoch, čo má súvis predovšetkým s vykurovaním v domácnostiach tuhým palivom. Slovensko sa môže ako
jedna z mála krajín pochváliť vysokým pokrytím plynofikácie rodinných domov, avšak cena plynu nedokáže
konkurovať lacnejším palivám ako napr. drevo a z tohto dôvodu mnoho domácností prechádza na vykurovanie
tuhým palivom. Tento spôsob zabezpečenia tepla v domácnostiach vedie k vyššej produkcií emisií prachových
častíc do ovzdušia. Príčina, prečo vykurovanie domácnosti na Slovensku má vysoký podiel na celkových
emisiách PM2,5 (cca 86 %) spočíva najmä v prevádzkovaní prehorievacích a odhorievacích kotlov (65 %
domácností z domácností, u ktorých je dominantný tepelný zdroj kotol na tuhé palivo). Tieto kotly vyprodukujú
4 až 10 krát viac prachových častíc do ovzdušia ako splyňovacie alebo automatické kotly.

80

Haluš, M. a kol, 2017: Revízia výdavkov na životné prostredie, Záverečná správa, IEP
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Vykurovanie tuhým palivom v domácnostiach sú tiež významným zdrojom emisií benzo(a)pyrénu. Množstvo
emisií závisí od podmienok spaľovania, kvalitou paliva (napr. spaľovaním surového dreva sa vyprodukuje
2 x viac benzo(a)pyrénu ako pri suchom dreve (do 20 % vlhkosti)) ako aj spaľovaním a spoluspaľovaním odpadov.
Slovenská republika, bez prijatia dodatočných opatrení, nie je schopná plniť záväzky zníženia emisií SO2, NOx ,
NH3 a PM2,5 do roku 2030. Na dosiahnutie týchto cieľov MŽP SR vypracovalo NAPCP SK, v ktorom sú navrhnuté
politiky a opatrenia na dosiahnutie vyššie uvedených národných záväzkov v dvoch etapách: obdobie rokov 2020
až 2029 a obdobie od roku 2030 ďalej.
NAPCP SK má prispieť k dosiahnutiu cieľov kvality ovzdušia podľa smernice 2008/50/ES, ako aj k zaisteniu súladu
s plánmi a programami stanovenými v iných relevantných oblastiach politiky vrátane klímy, energetiky,
poľnohospodárstva, priemyslu a dopravy. Zároveň sa tým podporí presun investícií do čistých a účinných
technológií.
V súvislosti so situáciou v oblasti ovzdušia je, od roku 2017 možné v SR zriaďovať nízkoemisné zóny, avšak
problematické. Zriadenie takejto zóny je možné len na základe súhlasného stanoviska okresného úradu, ako
cestného správneho orgánu, a musí mu predchádzať dostatočná príprava a odborná diskusia, pretože takéto
riešenie si vyžaduje predovšetkým odbornú štúdiu o vykonateľnosti nízko emisnej zóny. Mestá na Slovensku sú
väčšinou veľmi malé a zavedenie nízkoemisných zón v mestách vo všeobecnosti by spôsobilo veľké komplikácie
(v niektorých prípadoch by išlo až o nerealizovateľnosť) nielen v súvislosti s územným naplánovaním
obchádzkových trás a organizácie dopravy, ale aj následne so samotným uskutočňovaním bežných
nevyhnutných dopravných presunov.
Podľa pripomienok Klubu 500 k pripomienkam k dokumentu NAPCP SK je namiesto zavedenia nízkoemisných
zón práve podpora a rozšírenie nízkoemisnej dopravy v mestách spôsobom, ako ho dosiahnuť redukčné záväzky
do roku 2020 a 2030.
Na území Slovenska neustále dochádza k prekračovaniu limitných alebo cieľových hodnôt na ochranu zdravia.
Územia, kde sa zistia takéto prekročenia, sa vyhlásia za oblasť riadenia kvality ovzdušia. Oblasti riadenia sa
vzťahujú na znečisťujúcu látku, u ktorej bolo zistené prekročenie. SHMÚ na základe hodnotenia kvality ovzdušia
v zónach a aglomeráciách v rokoch 2016 – 2018, podľa § 8 ods. 3 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení
neskorších predpisov navrhuje aktualizáciu vymedzenia oblastí riadenia kvality ovzdušia SR na rok 2019.
Znečisťujúca látka bude vyňatá z oblasti riadenia kvality ovzdušia až potom, keď bude 3 roky pod limitnou
hodnotou pri hodnotení nasledujúci rok.
Tabuľka 35 Oblasti riadenia kvality ovzdušia

AGLOMERÁCIA
Zóna
BRATISLAVA
KOŠICE
Košický kraj
Banskobystrický
kraj

Košický kraj
Prešovský kraj
Trenčiansky kraj
Nitriansky kraj
Žilinský kraj

pre rok 2019, vymedzené na základe merania v rokoch 2016 – 2019

Vymedzená oblasť riadenia kvality ovzdušia

Znečisťujúca látka

územie hl. mesta SR Bratislava
územia mesta Košice a obcí Veľká Ida, Sokoľany, Bočiar a
Haniska
územie mesta Banská Bystrica
územie mesta Jelšava a obcí Lubeník, Chyžné,
Magnezitovce, Mokrá Lúka, Revúcka Lehota
územie mesta Hnúšťa a doliny rieky Rimavy od miestnej
časti Hnúšťa - Likier po mesto Tisovec
územie mesta Krompachy
územia mesta Prešov a obce Ľubotice
územie okresu Prievidza
územie mesta Trenčín
územie mesta Nitra
územie mesta Ružomberok a obce Likavka
územie mesta Žilina

NO2, BaP
PM10, BaP
PM10, BaP
PM10, PM2,5, BaP
PM10
PM10, BaP
NO2, PM10
BaP
PM10
BaP
PM10
PM10, PM2,5, BaP

Zdroj: SHMÚ
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Limitná hodnota pre NO2 bola v roku 2018 mierne prekročená na dopravne exponovaných miestach.
Najvýraznejším problémom81 však zostáva znečistenia ovzdušia PM10 a PM2,5, pričom podstatnú úlohu zohráva
vykurovanie domácností tuhým palivom. Situácia je najkomplikovanejšia v horských údoliach, v oblastiach s
dobrou dostupnosťou palivového dreva a častým výskytom nepriaznivých rozptylových podmienok najmä počas
vykurovacej sezóny.
Slovensko má v dodržiavaní limitných hodnôt ustanovených smernicami EÚ o kvalite ovzdušia (Smernica
Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES, Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/107/ES) problémy.
V dosahovaní požadovanej kvality ovzdušia je SR medzi poslednými krajinami EÚ-28 v dôsledku čoho bolo voči
SR začaté konanie o neplnení záväzkov (infringement). Problematikou kvality ovzdušia sa bude zaoberať
pripravovaný strategický dokument- Stratégia ochrany ovzdušia Slovenskej republiky do roku 2030, 2. časť –
Stratégia na zlepšenie kvality ovzdušia.
Kombinácia rizikových faktorov znečisteného ovzdušia napr. so stúpajúcou teplotou vyvoláva obavu o zdravie
človeka. Kvalita ovzdušia sa môže zhoršiť následkom častejších požiarov alebo resuspenzie prachu z vysušených
povrchov. Zmeny v kvalite ovzdušia a fyzikálnych faktorov v ovzduší môže viesť k intenzívnejšej tvorbe oxidantov,
hlavne ozónu, ako aj vzniku aerosolov. Vytvoria sa podmienky pre väčšiu frekvenciu redukčného (v zime) a
oxidačného (v lete) smogu v silne znečistenom urbanizovanom prostredí.
Doprava patrí medzi oblasti, kde je v posledných rokoch zaznamenávaný v mnohých smeroch nepriaznivý vývoj:
- dochádza k presunu z verejnej dopravy na osobné automobily,
- dlhodobý nárast individuálnej automobilovej dopravy- za posledných 20 rokov nárast predstavoval
30 %. Automobil sa stal neoddeliteľnou súčasťou bežného života. Obyvatelia preferujú bývanie na
periférii miest alebo v priľahlých obciach väčších miest a každodenne dochádzajú za prácou a pritom
uprednostňujú osobný automobil nad verejnou dopravou najmä z časového hľadiska. Intenzívna
doprava v mestách počas dopravných špičiek ovplyvňuje plynulosť dopravy, zapríčiňuje zápchy,
spomalenie dopravy, čo vedie k vyšším emisiám do ovzdušia.
- dlhodobý pokles v preprave osôb verejnou dopravou,
- trend omladzovania vozidiel sa zlepšuje v nákladnej cestnej a autobusovej doprave, naopak u
individuálnej automobilovej dopravy je pozorovaný mierny nárast starnutia vozidlového parku. Staré
vozidlá vyprodukujú viac emisií ako nové, ktoré musia spĺňať prísnejšie emisné limity aj počas stavov,
keď vozidlo nie je v optimálnej prevádzke. Priemerný vek vozidiel na Slovensku je 13,4 roka, v EÚ je to
10,7 roka. Viac ako polovica osobných automobilov a autobusov je starších ako 11 rokov, u nákladných
áut je cca 40 %, pričom len do 10 % všetkých spomínaných vozidiel nie je starších ako 2 roky.
- prudko narastá potreba pohonných hmôt v cestnej doprave,
- od roku 2000 bol dosiahnutý významný technický pokrok pri znižovaní emisií NOx z benzínových
automobilov, pri dieselových autách tento trend bol len minimálny. V súčasnosti naviac používaným
palivom na Slovensku je nafta (cca 70 %), potom benzín (28 %). Alternatívne paliva (LPG, CNG, biopalivá)
sú v doprave doposiaľ len málo využívané (2 %). Viac dieslových áut prevláda v nákladnej doprave,
individuálna osobná doprava viac preferuje benzínové autá. Elektromobilita na Slovensku stále
nedosahuje ani priemer EÚ,
- nárast je pozorovaný v počte dopravných prostriedkov v cestnej doprave,
- klesajúci trend v počte dopravných prostriedkov v železničnej doprave,
- rozvoj cestnej siete nezodpovedá nárastu počtu vozidiel za posledných 10 rokov,
- v mestách sa stáva v poslednom čase významným problémom znečistenie ovzdušia spôsobené
dopravou, napriek tomu, že dochádza k poklesu emisií. Doprava sa najvýraznejšie podieľa na emisiách
oxidov dusíka a NM VOC, ktoré sú prekurzormi prízemného ozónu, t. j. ovplyvňujú jeho tvorbu v ovzduší.
K hlavným dôvodom vzniku tohto stavu možno pripísať zastaraný vozidlový park, nárast individuálnej
automobilovej dopravy, nárast tranzitnej nákladnej cestnej dopravy, nízky podiel vozidiel na
81
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alternatívne palivo, chýbajúca cyklo-infraštruktúra, cestné obchvaty a záchytné parkoviská na periférii
miest,
vysoké a nízke teploty, intenzívne búrky a snehové kalamity, ktorých frekvencia a intenzita sa v dôsledku
zmeny klímy zvyšuje, spôsobujú vážne komplikácie pre takmer všetky druhy dopravy,
od roku 1990 je pozorovaný nárast agregovaných emisií GHG z dopravy - cca 12 % nárast, čo je
v kontraste s cieľom definovaným Európskou komisiou v Bielej knihe- 60 % zníženie emisií GHG do roku
2050 oproti roku 1990,
dane z palív nezohľadňujú intenzitu CO2,
prechod na nízkouhlíkovú dopravu je veľmi pomalý.

Podrobnosti k stavu a vývoju emisií GHG v sektore doprava sú uvedené v kap. III. 1.1.1. Emisie skleníkových
plynov na Slovensku a ďalšie podrobnosti k doprave sú v kap. III. 1.1.7. Doprava.
Extrémne poveternostné javy sa v sektore dopravy prejavia okamžite, intenzívne a s výraznými negatívnymi
dôsledkami, ktoré vedú k zvýšeniu dopravného času na prepravu tovarov, predĺženiu času cestovania a zvýšeniu
pravdepodobnosti nehôd a poškodenia dopravnej infraštruktúry.

4.2. Zmena klímy
Región strednej Európy nesie všeobecné črty zmeny klímy. Oteplenie sa v nej prejavuje vo všetkých polohách a
klimatických oblastiach. Trendy v atmosférických zrážkach nie sú síce také jednoznačné, ale tento fakt je
spôsobený ich väčšou premenlivosťou, ako aj modifikovaním úhrnov náveternými a záveternými vplyvmi.
Za obdobie rokov 1881 – 2017 sa na Slovensku pozoroval82:
- rast priemernej ročnej teploty vzduchu asi o 1,73 °C (2,0 °C)83,
- pokles ročných úhrnov atmosférických zrážok v priemere asi o 0,5 % (na juhu SR bol pokles miestami aj
viac ako 10 %, na severe a severovýchode ojedinele úhrn zrážok vzrástol do 3 %),
- pokles relatívnej vlhkosti vzduchu (na juhu Slovenska od roku 1900 doteraz o 5 %, na ostatnom území
menej),
- pokles všetkých charakteristík snehovej pokrývky do výšky 1000 m (800 m)2 takmer na celom území SR
(vo väčšej nadmorskej výške bol zaznamenaný jej nárast (nad 1000 m n. m)2 ),
- vzrast potenciálneho výparu a pokles vlhkosti pôdy – charakteristiky výparu vody z pôdy a rastlín,
vlhkosti pôdy, slnečného žiarenia potvrdzujú, že najmä juh Slovenska sa postupne vysušuje,
- zmeny v premenlivosti klímy (najmä zrážkových úhrnov) – príkladom sú v krátkom časovom intervale
striedajúce sa extrémne vlhké a suché roky: extrémne suchý rok 2003 a čiastočne aj 2007, extrémne
vlhké roky 2010 a 2016 a mimoriadne suchý rok 2011 a čiastočne aj 2012. Za posledných 15 rokov došlo
k významnejšiemu rastu výskytu extrémnych denných a niekoľkodenných úhrnov zrážok, čo malo za
následok zvýšenie rizika lokálnych povodní v rôznych oblastiach SR.
Na druhej strane v období rokov 1989 – 2017 sa oveľa častejšie ako predtým vyskytovalo lokálne alebo
celoplošné sucho, ktoré bolo zapríčinené predovšetkým dlhými periódami relatívne teplého počasia s malými
úhrnmi zrážok v niektorej časti vegetačného obdobia. Zvlášť výrazné bolo sucho v rokoch 1990 – 1994, 2000,
2002, 2003 a 2007, v niektorých regiónoch na západe SR aj v rokoch 2015 a 2017.
Väzby a interakcie medzi prejavmi zmeny klímy a jej možnými dôsledkami predstavujú veľmi komplexný a
dynamický systém. Projekcie budúcej zmeny klímy a výsledky modelovania potvrdzujú, že minulé ľudské aktivity
budú spôsobovať otepľovanie pevniny a vzostup hladiny svetových morí aj počas mnohých nasledujúcich dekád.
Budúca zmena klímy je totiž podmienená dlhým zotrvaním GHG v atmosfére a veľkou zotrvačnosťou
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klimatického systému. Celkové emisie GHG na Slovensku, oproti roku 1990, klesli o 41 %. Podrobná analýza
stavu emisií GHG je uvedená v kap. III. 1.1.1. Emisie skleníkových plynov na Slovensku. Tento pokles spolu
s predpokladaným vývojom emisií GHG je pravdepodobne nedostatočný, vzhľadom k cieľu dosiahnuť v roku
2050 klimatickú neutralitu. Záchyty CO2 sa znížili. Predpokladá sa, že sa jedná o dočasné zníženie záchytov
spôsobené postupným zvyšovaním priemerného veku porastov a nižším medziročným prírastkom drevnej
hmoty. Bilancia je priaznivá z hľadiska zásob uhlíka v živej biomase. Je to dané tým, že na Slovensku stále viac
biomasy prirastie ako sa vyťaží.
Ukazuje sa, že počasie sa v posledných dekádach stalo viac extrémnym. Mesačné teplotné extrémy poukazujú
na výkyvy vo výskyte extrémnych teplôt a zrážok počas jednotlivých dekád od roku 1961 doteraz, avšak trendy
daných charakteristík sú pomerne jednoznačné.
Analýza súčasných a budúcich scenárov zmeny klímy (viď kap. III. 1.2.2. Popis pravdepodobného vývoja
a trendov vývoja zmeny klímy) potvrdzuje existenciu extrémov a rizík, ich vzájomnú súvislosť a možné dôsledky
v celom rozsahu od ekosystémov, prírodných zdrojov až po hospodárstvo a sociálnu
oblasť. Slovenská republika sa stále viac stáva zraniteľnou rizikám v dôsledku zmeny klímy.
Pripraviť Slovensko čeliť nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy prostredníctvom implementácie adaptačných
opatrení je v súčasnosti výzvou, ktorá je riešená najmä prostredníctvom Stratégie adaptácie Slovenskej
republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy- aktualizácia a tiež pripravovaného akčného plánu a akčného
plánu implementácie stratégie.

4.3. Pôda, využívanie územia a poľnohospodárstvo
Z hľadiska pôdy, vývoja využívania územia a stavu poľnohospodárstva možno environmentálnu situáciu zhrnúť
nasledovne:
- výmera poľnohospodárskej pôdy od roku 1990 neustále klesá najmä na úkor zastavaných plôch
a nádvorí. V rokoch 2005 – 2018 došlo k poklesu výmery poľnohospodárskej pôdy o 2,2 % (-53 878 ha)
na súčasných 2 379 101 ha,
- pretrvávajú úbytky poľnohospodárskej pôdy najmä na úkor rôznych investičných účelov, pre občiansku
a bytovú výstavbu, priemyselnú výstavbu, poľnohospodársku výstavbu, výstavbu vodných diel, ciest
a diaľnic,
- najväčší percentuálny nárast oproti roku 2005 nastal u zastavaných plôch a nádvorí o 5,1 % (+11 632
ha),
- produkcia väčšiny poľnohospodárskych plodín má klesajúci trend. Pokles (2005 – 2018) bol
zaznamenaný najmä u jednoročných o 41,2 %, ako aj u viacročných o 43,6 % krmovín, u cukrovej repy
o 24,3 %, u olejnín o 11,9 % a u strukovín o 0,6 %. Naopak za dané obdobie sa zvýšila produkcia
zemiakov o 75,3 % a u obilnín o 12,6 %,
- dlhodobý pokles počtov hospodárskych zvierat u väčšiny chovaných druhov. Medzi rokmi 2005 až 2018
pokračoval tento klesajúci trend s výnimkou oviec, ktorých počty sa mierne zvýšili. Stav hovädzieho
dobytka sa za dané obdobie znížil o 16,9 %, ošípaných o 43,4,2 % a hydiny o 0,2 %,
- poľnohospodárske podniky v rastlinnej aj živočíšnej výrobe disponujú najmä starými strojmi, ktoré mali
12 rokov a viac. Podiel týchto strojov bol 50 % v rastlinnej aj živočíšnej výrobe. Obnova strojov sa oživila,
ale je pomerne pomalá,
- emisie GHG z poľnohospodárstva majú od roku 1990 klesajúci trend, najmä z dôvodu zníženia počtu
hospodárskych zvierat a množstva použitých priemyselných hnojív,
- dôsledkom zníženia počtu hospodárskych zvierat je napr. vyšší výskyt erózie, lavíny, nedopasky, zánik
niektorých druhov rastlín, zníženie kultúrneho rázu krajiny.
- poľnohospodárstvo je najväčším producentom amoniaku (NH3) zo všetkých sektorov. Zaznamenávaný
je klesajúci trend emisií amoniaku z poľnohospodárstva s menšími odchýlkami,
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z dlhodobého hľadiska emisie PM10, PM2,5 a NMVOC majú klesajúci trend,
emisie NOX zaznamenávajú výrazný nárast.
z dlhodobého hľadiska, klesla výmera pôd ovplyvnených potenciálnou vodnou aj vetrovou eróziou,
pričom toto zníženie je vo väčšej miere výsledkom detailizácie používaného erózneho modelu, ktorého
základom je Univerzálna rovnica straty pôdy (USLE), potenciálne ohrozené poľnohospodárske pôdy
vetrovou eróziou predstavuje takmer 6 % poľnohospodárskych pôd a potenciálnou vodou eróziou je
ohrozených takmer 39 % poľnohospodárskych pôd,
vývoj vypúšťania odpadových vôd z poľnohospodárskej činnosti má klesajúci charakter,
spotreba pesticídov od roku 1993 až po súčasnosť má viac menej rastúci priebeh. V jednotlivých
skupinách pesticídov došlo v porovnaní rokov 2005 a 2018 k nárastu, pričom celková spotreba
pesticídov za dané obdobie vzrástla o 54,1 %,
pokles aplikácie organických a priemyselných dusíkatých hnojív do pôdy pri intenzívnom pestovaní
plodín medzi rokmi 2000 – 2006 spôsobilo, že bilancia dusíka v poľnohospodárskych pôdach bola, až na
niektoré roky, kedy sa obsah dusíka v pôde stával deficitný viac menej vyrovnaná. Od roku 2007 až do
roku 2015 bola zaznamenaná kladná bilancia dusíka v poľnohospodárskych pôdach,
agrochemické skúšanie pôd v období cyklov (1990 – 1994) až (2012 – 2017) poukázali na nárast
zastúpenia poľnohospodárskych pôd s kyslou a slabo kyslou pôdnou reakciou, čo má nepriaznivý súvis
so zvýšenou mobilitou ťažkých kovov v pôde,
napriek miernemu oživeniu obnovy strojov, v poľnohospodárskej technike prevládajú stroje staršie ako
12 rokov. Podiel týchto strojov tvorí cca 50%,
závislosť poľnohospodárskych činností od klimatických podmienok a jeho vystavenie dôsledkom zmeny
klímy:
- zmeny v druhovom zložení, počte a miestach výskytu škodlivých organizmov (chorôb, škodcov,
burín), ale najmä v náraste počtu hospodársky významných škodlivých organizmov,
- zmeny teplotnej zabezpečenosti rastlinnej výroby,
- zmeny fenologických pomerov a agroklimatického produkčného potenciálu,
- zmeny v rozdelení a množstve spadnutých zrážok a vlhkostnej zabezpečenosti,
- zmeny podmienok prezimovania ozimín (absencie snehovej pokrývky),
- zmeny pôdnej diverzity a fyzikálnych a chemických vlastností pôdy,
- zvýšená veterná erózia,
- úplná zmena alebo strata produkcie poľnohospodárskych plodín a to najmä v dôsledku sucha.

4.4. Lesy, lesné biotopy a lesné hospodárstvo
Slovenská republika sa zaraďuje medzi tie lesnatejšie krajiny v Európe. Existenčným problémom lesníctva
v súčasnosti je riešenie financovania jeho potrieb, aby bolo zabezpečené plnenie všetkých ekonomických,
environmentálnych (ekologických) a sociálnych funkcií lesov, ako aj predpokladané negatívne dôsledky zmeny
klímy na lesné ekosystémy. Súčasné environmentálne problémy možno zhrnúť nasledovne:
- existujúci systém kategorizácie lesov už nie je, napriek viacerým pozitívam, celkom vyhovujúci,
nezodpovedá najmä zmeneným podmienkam rozvoja spoločnosti vo vzťahu k službám lesného
hospodárstva verejnosti. Treba ho prepracovať na základe najnovších tendencií vo vývoji terminológie,
systematiky, financovania a ekonomiky využívania funkcií lesov, najmä platieb za ekosystémové
služby,
- optimálne plánovanie starostlivosti o lesy bolo doposiaľ sťažené až znemožnené absenciou zakotvenia
prírode blízkeho obhospodarovania lesov v legislatíve (zákone o lesoch). Legislatívny proces na
odstránenie tohto vážneho nedostatku sa začal až v r. 2018. Veľkým problémom je, že do súčasnosti
v procese prípravy PSL dochádza z dôvodu ekonomickej efektívnosti nastavenej na podmienku stálosti
stanovíšť k veľkým odchýlkam od skutočne vymapovaných lesných typov. Predpoklad o stálosti
podmienok stanovišťa však v dôsledku globálnej a rýchlej zmeny klímy stráca svoju platnosť. Dôsledkom
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je, že na mnohých miestach sa pri obnove lesa stále používajú neperspektívne dreviny a prístupy,
vrátane eliminácie prípravných drevín, a zvyšuje sa tým pravdepodobnosť budúcich kalamít
(ekologických narušení) veľkého rozsahu,
skutočná ťažba dreva sa od roku 1990, kedy bola na úrovni 5,28 mil. m3, zvýšila o viac ako 85 %. V roku
2018 sa ťažba dreva zvýšila v porovnaní s rokom 2017 o 5% a dosiahla 9,86 mil. m3. Plánovaná aj
skutočná ťažba dreva sa na Slovensku zvyšujú, predovšetkým z dôvodu zvyšovania podielu porastov
vyššieho (rubného) veku,
súčasťou problematiky lesnej ťažby je aj sprístupňovanie lesov a výstavba, resp. údržba lesnej cestne
siete. Pri trasovaní a výstavbe lesných ciest sa často neberie do úvahy zraniteľnosť prostredia, napr.
náchylnosť na zosuvy pôdy resp. až podložia, otvorenie a drenáž svahov a následný vplyv na odtokové
pomery, vrátane zvyšovania maximálneho odtoku (Soulis et al. 2015, Orfánus et al. 2017),
vytvorenie rovnovekých a nezriedka rovnorodých porastov v systéme lesa vekových tried na veľkých
plochách viedlo k zvýšeniu rizika a skutočného poškodenia lesných porastov pôsobením abiotických
škodlivých činiteľov, najmä vetra a následne podkôrneho hmyzu, čo súvisí s dlhodobým nárastom jeho
potravnej bázy, najmä v prípade smreka, ale perspektívne aj ďalších drevín často vytvárajúcich, na
rozdiel od pralesov, rovnoveké monokultúry (napr. buk). V súčasnosti sme svedkami vôbec najväčšej
kalamity biotických škodlivých činiteľov v lesoch Slovenska v známej histórii. Tieto riziká sú pri tom
známe už od roku 1956, keď na ne poukázala, a príslušné riešenia navrhla medzinárodná konferencia
venovaná výberkovému hospodáreniu v lesoch (Halaj et al. 1959). Súbor navrhovaných opatrení
z uvedenej konferencie mal byť realizovaný v rozpätí ca 60 rokov, a v súčasnosti mal vyústiť do zásadne
stabilnejšieho stavu lesov, než aký konštatujeme v súčasnosti,
Za týchto okolností, t. j. pri prevažujúcom obhospodarovaní lesov v systéme vekových tried došlo
k vzniku lesných komplexov, ktoré sú oveľa zraniteľnejšie voči pôsobeniu škodlivých činiteľov ako lesy
s diferencovanou druhovou, hrúbkovou a výškovou štruktúrou,
zdravotný stav lesov Slovenska charakterizovaný mierou defoliácie možno stále považovať za
nepriaznivý, pričom je naďalej horší ako celoeurópsky priemer. Pri ihličnatých drevinách možno už od
roku 1996 pozorovať stabilizáciu zdravotného stavu až zlepšovanie, no pri listnatých došlo k jeho
zhoršeniu. Najviac poškodenými drevinami sú dub (so zlepšujúcim sa trendom) a borovica (so
zhoršujúcim sa trendom), najmenej buk a hrab (so zhoršujúcim sa trendom). Oblasťami s dlhodobo
najhorším zdravotným stavom lesov na Slovensku zostávajú Kysuce, Orava a spišsko-tatranská oblasť,
ktoré súvisia s masívnym rozpadom smrekových lesných porastov,
v posledných rokoch prebieha ťažba aj v ochranných lesoch z titulu vetrových a podkôrnikových
kalamít. Z tohto pohľadu sú problematické najmä dva aspekty:
- sanácia kalamít sa rutinne označuje ako náhodná ťažba. Avšak vedomosti a poznatky potrebné
na zníženie rizika výskytu kalamít diverzifikáciou drevinovej a vekovej štruktúry, resp.
postupným opustením systému lesa vekových tried, sú k dispozícii najmenej 60 rokov. V roku
1956 boli dokonca navrhnuté vedecky podložené kroky na dosiahnutie priaznivého stavu
v horizonte ca 60 rokov, t. j. dnes. Aj preto sa v súčasnosti, v súvislosti s vysokým objemom
ekologických disturbancií, prestáva používať termín náhodná ťažba.
- zďaleka neplatí, že biotické škodlivé činitele sa šíria len z lesov v chránených územiach do
hospodárskych lesov. Tieto procesy sú zväčša závislé od vytvorenia nadkritickej potravnej bázy
pre podkôrny hmyz, ktorá vznikla aj v lesoch, kde sa neuplatňujú takmer žiadne obmedzenia
z titulu ochrany prírody,
z hľadiska obhospodarovania, manažmentu a správy lesných pozemkov v chránených územiach
a územiach s vysokou biodiverzitou je jednoznačným problémom správa a vlastníctvo pozemkov,
lesy Slovenska, s ohľadom na súčasnú klimatickú situáciu, sa dostávajú v mnohých oblastiach do
krízového stavu s tendenciou veľkoplošného rozpadu, hlavne smrekových lesných ekosystémov.
Veľkoplošný rozpad týchto lesov vníma verejnosť veľmi negatívne a pri existujúcej lesníckej legislatíve
sa konanie lesníkov dostáva často do rozporu s legislatívou ochrany prírody a očakávaniami spoločnosti
na celé spektrum plnenia ekosystémových funkcií lesov a ochranu prírody,
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podiel starých prirodzených lesov, ktoré boli modelom priaznivého stavu biotopov a meradlom
prirodzeného stupňa ich diverzity postupne klesá,
dochádza k strate často pralesovitých porastov, vzniknutých prirodzenou regeneráciou, ktoré sú
nahrádzané kultúrnymi lesmi s rubnou dobou obmedzenou najčastejšie vekom 90 – 120 rokov. Mnohé
z nich sa však pri narastajúcom podiele náhodných (kalamitných) ťažieb tohto veku nedožívajú,
veľmi vážna je problematika lužných lesov, ktoré sú aktuálne najviac postihnuté inváznymi druhmi.
V Podunajsku navyše stále prevažuje vysádzanie šľachtených topoľov. V týchto plantážach sa invázne
druhy najrýchlejšie šíria,
prirodzené smrečiny v súčasnosti trpia obdobiami extrémneho sucha.

4.5. Prírodné prostredie, ochrana prírody, biodiverzita a chránené územia
Stav a vývoj v oblasti prírodného prostredia poukazuje na nasledovné skutočnosti 84:
- podľa výsledkov reportingu, pre EK o stave biotopov a druhov európskeho významu (za roky 2013 –
2018) v zmysle článku 17 smernice Rady č. 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov
a rastlín, sa k roku 2018 nachádzalo v nepriaznivom stave (nevyhovujúci, príp. zlý) 75 % druhov
európskeho významu. Skutočná zmena bola zaznamenaná iba v prípade Liparis loeselii (jedno miesto v
panónskom biogeografickom regióne bolo zaplavené – prírodné procesy a populácia zmizla);
- ohrozenosť nižších rastlín v SR predstavuje v súčasnosti 11,4 % a ohrozenosť vyšších rastlín činí 14,6 %,
pričom chránených je 19,7 % vyšších rastlín vyskytujúcich sa v SR. V rámci živočíchov je ohrozených
24,2 % stavovcov a 6,6 % bezstavovcov, pričom chránených je spolu cez 3 % druhov.
Imisiami oslabené a poškodené stromy a porasty (najmä smrek, jedľa a buk) sú vo väčšej miere ohrozované
abiotickými činiteľmi (vietor, sneh, námraza), čím sa vytvárajú následne priaznivé podmienky na premnoženie
biotických škodcov. Imisné poškodenie lesov od roku 2002 klesá, čo súvisí aj s poklesom vývoja emisií základných
znečisťujúcich látok (hlavne SO2 a NOX).
Zdravotný stav lesov charakterizovaný mierou defoliácie je naďalej považovaný za nepriaznivý, pričom je stále
horší ako celoeurópsky priemer. Zaznamenáva sa trend zhoršovania zdravotného stavu borovice, pri ktorej
došlo v poslednej dekáde k zvýšeniu priemernej defoliácie (na 50,8 % v roku 2017). Najmenej defoliovanými
drevinami v priebehu monitoringu boli hrab a buk, avšak v rokoch 2013, 2014 a 2016 sa ich zdravotný stav
výrazne zhoršil. Najviac poškodenou listnatou drevinou bol dub, pričom v rokoch 2015 – 2017 sa jeho zdravotný
stav zlepšil (na 34,8 % v roku 2017). Oblasťami s dlhodobo najhorším zdravotným stavom lesov na Slovensku
zostávajú Kysuce, Orava a spišsko-tatranská oblasť, ktoré súvisia s masívnym rozpadom smrekových lesných
porastov.
Kľúčovým cieľom ochrany biodiverzity je do roku 2020 zastaviť stratu biodiverzity a degradáciu ekosystémov
v SR, zabezpečiť ich revitalizáciu a racionálne využívanie ekosystémových služieb v ich najväčšom vykonateľnom
rozsahu ako príspevok Slovenskej republiky k zamedzeniu straty biodiverzity v celosvetovom meradle.
Zmena klímy zasahuje do fungovania ekosystémov a poskytovania ekosystémových služieb. Hodnotenie
problémov a dopadov je zložité a závisí od lokalizácie a schopnosti obnovy. Zmena klímy sa na týchto systémoch
prejavuje a prejaví:
- zvýšená priemerná teplota vzduchu- posun vegetačných pásiem a stupňov, čo z pohľadu biodiverzity
znamená ohrozenie ekosystémov, biotopov, druhov organizmov a ich spoločenstiev. Zmeny v štruktúre
a zložení biotopov, výmeny druhov v biotopoch, ktoré spôsobia zníženie odolnosti ekosystémov,
zníženie ich schopnosti poskytovať ekosystémové služby alebo ich rozpad. V súčasnej, človekom
využívanej krajine je obmedzená možnosť pre posun ekosystémov v rámci vegetačných pásiem a
stupňov, čo znamená ich izoláciu, väčšiu fragmentáciu spôsobujúcu úbytok migrujúcich druhov.
84

Lieskovská, Z. & Léniyová, P. (eds.), 2018: Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku
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Najzraniteľnejšími typmi biotopov na Slovensku sú sladkovodné biotopy, rašeliniská, slatiny, lesné
biotopy a vysokohorské biotopy.
výskyt obdobia sucha- vysychanie pôd, vegetačné zmeny smerujúce v extrémnom prípade až k
dezertifikácii z pohľadu biodiverzity znamenajú úbytok mokradí, slatín a rašelinísk. Zmena kvality vody,
zakalenie, zvýšená sedimentácia, zanášanie (napr. miest rozmnožovania rýb) a zvýšená eutrofizácia s
výskytom toxických siníc a rias spôsobia zmeny v kvalite vodných ekosystémov,
extrémne poveternostné situácie a extrémne úhrny zrážok- disturbancie predovšetkým v lesných
ekosystémoch môžu byť veľkoplošné. V dôsledku takéhoto poškodenia môže dôjsť k vytvoreniu
podmienok pre následné negatívne pôsobenie biotických škodlivých činiteľov, najmä podkôrneho a
drevokazného hmyzu, na tieto ekosystémy (viď tiež kap. III. 4.4. Lesy, lesné biotopy a lesné
hospodárstvo). Môže prísť k zániku existujúcich biotopov, zároveň sa môžu vytvárať nové biotopy na
nových miestach.

Zmenené podmienky ako koncentrácia CO2, zvýšená priemerná teplota vzduchu alebo dostupnosť
vody vplývajú na životné procesy druhov. Zvýšená úroveň fotosyntézy a respirácie, zmeny v raste, stavbe tela
alebo biologickej produktivite určitých druhov. Fyziologický stres môže viesť k väčšej mortalite a náchylnosti na
choroby.
Zmeny v životnom cykle rastlín a živočíchov, najmä v období rozmnožovania, zmeny začiatku a konca vegetačnej
sezóny, posun zimného obdobia a častejšie prejavy neskorých jarných mrazov v extrémnom prípade môžu
znamenať postupný úhyn celých populácií jedincov a to aj v nadväznosti na ich ekologické väzby.
Z hľadiska zmien klímy na Slovensku sú problematické druhy a spoločenstvá, ktoré sú na južnom okraji areálu
rozšírenia a vysokohorské druhy a spoločenstvá. Väčšina na vodu viazaných druhov patrí medzi ohrozené,
nakoľko sú zraniteľné a citlivé voči zmenám hydrologického režimu a antropogénnym zásahom.
Zmena klímy má aj svoj priamy dopad na chránené územia bez ohľadu na to, v akom stave sa nachádzajú.
Najväčší problém vzniká stratou vody a zmenami vodného režimu v chránených územiach. Priamymi
celoplošnými prejavmi zmeny klímy je zmena v klimatických pomeroch tak, že postupne dochádza k
celoplošnému otepľovaniu krajiny, pričom v južných oblastiach sa to prejaví aj výrazným deficitom zrážok a
zvyšujúcim sa podielom vysušovania, pričom môže dôjsť až k dezertifikácii niektorých území vrátane
chránených. Následne sa dajú očakávať aj zmeny v biote, najmä vo vegetácii, pričom časť druhov rastlín a
biotopov rastlín vysušovaním alebo nedostatkom vlahy zanikne, resp. ich nahradia iné druhy a iný charakter
vegetácie.
V severnejších oblastiach Slovenska prejav zmeny klímy je prostredníctvom zvýšeného podielu klimatických
extrémov, najmä prívalových dažďov spojených s húľavami a silnými veternými smršťami, extrémnym snežením,
ale súčasne aj rýchlym oteplením a topením snehovej pokrývky.

4.6. Vodné pomery a vodné hospodárstvo
Problémy súvisiace so zmenou klímy a podzemnými vodami možno zhrnúť na základe nasledovných
parametrov:
- za obdobie 2010 – 2015, napriek suchému a z pohľadu podzemných vôd podpriemernému roku 2012,
došlo na území Slovenska k veľmi miernemu zmierneniu negatívnych dôsledkov zmeny klímy na zdroje
podzemných vôd, ktoré boli indikované a publikované pri hodnoteniach podzemných vôd do roku 2009,
- naďalej však prevažujú negatívne dôsledky zmeny klímy na zdroje podzemných vôd po roku 1980 na
viac ako 60 % územia Slovenska,
- dokumentovaný priemerný pokles výdatností prameňov (zdrojov podzemných vôd) za obdobie 1981 –
2015 je v intervale okolo -8 %, najväčšie poklesy boli dokumentované v Kysuckej vrchovine, pohorí
Vtáčnik, Podtatranskej kotline, Muránskej planine, Slovenskom raji a Vihorlatských vrchoch, kde
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dosahovali, za obdobie 1981 – 2015, hodnoty do -15 % (v porovnaní s referenčným obdobím do roku
1980).
Z hľadiska zásob podzemných vôd v nížinách a kotlinách SR (sondy) v období 1981 – 2015, v porovnaní s
referenčným obdobím do roku 1980 (spracované na základe meraní vybraných 99 sond lokalizovaných v 10
čiastkových povodiach) bolo pozorované:
- obdobne ako u prameňov, aj u sond za obdobie 2010 – 2015 zmiernenie negatívnych dôsledkov zmeny
klímy na zásoby podzemných vôd,
- takmer 90 % územia nížin a kotlín Slovenska má ale stále odhadovanú zápornú zmenu v zásobách
podzemných vôd medzi obdobím 1981 – 2015 a referenčným obdobím do roku 1980,
- priemerná hodnota dokumentovaných poklesov špecifických zásob podzemných vôd sa pre všetkých
10 čiastkových povodí za vybrané obdobie 1981 – 2015 pohybuje okolo -35 až -40 tisíc m3.km-2,
- významnejšie priemerné poklesy zásob podzemných vôd na úrovni okolo -80 tisíc m3.km-2 boli v období
1981 – 2015 dokumentované najmä v povodiach Hrona a Slanej.
Environmentálne problémy zahŕňajú taktiež:
- ovplyvnenie kvality vodných zdrojov. Vplyvom prívalových dažďov a povodňových stavov sa krátkodobo
výrazne zhoršuje stav útvarov povrchovej vody, ako aj chemický stav zdrojov podzemnej vody
využívaných na zásobovanie pitnou vodou,
- zvýšenie rizika eutrofizácie zvyšovanie teploty vody, čo môže mať vplyv na jej kvalitu, ako aj na stav a
kvalitu ekosystémov priamo závislých od vody - v období nízkych vodných stavov.
Obavy v súvislosti so suchom a nedostatkom vody v EÚ za posledné desaťročie narástli, a to najmä pokiaľ ide o
dlhodobú nerovnováhu medzi dopytom po vode a jej dostupnosťou v Európe. V rokoch 2011 a 2012 bola
postihnutá suchom veľká časť južnej, západnej a dokonca severnej Európy. Sucho vo významnej miere v oboch
rokoch zasiahlo aj SR.
Odpadové vody:
- produkcia odpadových vôd v roku 2018 od roku 1995 klesla o 48,9 %,
- celkové množstvo odpadových vôd vypúšťaných do povrchových vôd predstavovalo 597 133 tis.m3, čo
oproti predchádzajúcemu roku znamenalo pokles o 14 757 tis.m3 (2,4 %), v porovnaní s rokom 2005 je
to menej o 284 813 tis.m3 (32,3 %),
- podiel vypúšťaných čistených odpadových vôd k celkovému množstvu odpadových vôd vypúšťaných do
tokov roku 2018 predstavoval 93,06 %, zatiaľ čo v roku 1994 to bolo len 67,86%,
- počas obdobia rokov 1995 – 2018 bol zaznamenaný pokles aj v množstve vypúšťaných znečisťujúcich
látok obsiahnutých v odpadových vodách, tento pokles predstavoval viac ako 80 % pre NL, BSK5,
ChSKCr a NEL uv. Relatívny nepomer medzi miernym poklesom objemu odpadových vôd a výrazným
poklesom v množstve znečisťujúcich látok v odpadových vodách súvisel so zavádzaním moderných
výrobných technológií, ako aj s uplatňovaním účinnejších procesov čistenia odpadových vôd,
- množstvo vypúšťaného znečistenia má klesajúcu tendenciu čo súvisí s postupným dobudovaním sietí
mestských čistiarní odpadových vôd (ČOV), ako aj s poklesom výroby v niektorých priemyselných
oblastiach. Z hľadiska produkcie odpadových vôd a látkového znečistenia sa na veľkosti aglomerácií
okrem trvalo a prechodne bývajúceho obyvateľstva podieľa aj produkcia odpadových vôd z časti
spracovateľského priemyslu, ktorý je pripojený na verejnú stokovú sieť,
- rozvoj verejných kanalizácií značne zaostáva za rozvojom verejných vodovodov. Počet obyvateľov
bývajúcich v domoch napojených na verejnú kanalizáciu v roku 2018 dosiahol počet 3 724 tis.
obyvateľov, čo predstavuje 68,40 % z celkového počtu obyvateľov. Z celkového počtu 2 890
samostatných obcí malo vybudovanú verejnú kanalizáciu 1 128 obcí (t. j. 39,03 % z celkového počtu
obcí SR). V roku 1990 bolo na verejné kanalizácie napojených 50,8 % obyvateľstva a v roku 2005 to bolo
56,7 %. V období rokov 2000 – 2018 sa zvýšil počet obyvateľov napojených na verejné kanalizácie o
726 tisíc.
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4.7. Priemysel
Vplyv priemyselnej výroby na životné prostredie patrí k najvýznamnejším antropogénnym vplyvom vôbec.
Najmarkantnejšie sa pritom tento vplyv prejavuje v znížení kvality ovzdušia, a to prostredníctvom vypúšťania
emisií z výroby. Nezanedbateľný vplyv má priemysel na znižovanie kvality najmä povrchových vôd, pôdy
a horninového prostredia, a to prostredníctvom samotnej priemyselnej výroby, tak aj vznikom nežiadúcich
havárií a únikov znečisťujúcich látok do okolitého prostredia. Významný je aj záber pôdy pre potreby priemyslu,
často na úkor redukcie plochy poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov, pričom záber pôdy priemyslom
znemožní využívanie pôdy na jej pôvodný účel často až na desaťročia.
Z hľadiska vplyvu priemyslu na ovzdušie najviac rezonujú vypúšťané emisie SO2, NOx, PM10 a PM2,5, ako aj emisie
NMVOC, ťažkých kovov a GHG.
Emisie SO2, NOx, PM10 a PM2,5 z priemyslu v porovnaní s rokom 2000 klesli, rovnako klesli emisie NMVOC.
Napriek tomu je úroveň znečisťovania priemyslom nadmerná, aj keď pri realizácii doteraz prijatých opatrení
a rešpektovaní aktuálne platných právnych predpisov a iných programových dokumentov a akčných plánov sa
dá očakávať postupné znižovanie nadmerného znečisťovania ovzdušia priemyslom, bez prijatia ďalších opatrení
nie je možné očakávať významné zlepšenie situácie.
Priemyselná výroba prostredníctvom nadmerného znečisťovania ŽP výrazne ovplyvňuje zdravie obyvateľstva.
Týka sa to nielen znečisťovania ovzdušia a vôd, ale aj produkcie odpadov, ktoré zase svojou povahou
a v závislosti od spôsobu nakladania s nimi tiež môžu mať negatívny vplyv na zdravie.
Znečistené ovzdušie látkami, ako sú SO2, NOx, NMVOC, PM10 a PM2,5 a ostatné (ťažké kovy, PAH, CO) spôsobuje
vznik rôznych chorôb a s tým spojený aj pokles kvality života. Podrobnosti sú uvedené v príslušných kapitolách
týkajúcich sa zdravia obyvateľstva.
V sektore priemyselných procesov:
- znižuje sa energetická náročnosť priemyselných procesov ako výsledok nárastu HDP a súčasného
poklesu hrubej domácej spotreby energie,
- energetická náročnosť je však stále relatívne vyššia v porovnaní s priemerom EU, čo je spôsobené
historickou štruktúrou priemyselnej výroby,
- celkové emisie GHG oproti roku 1990 sa nepatrne znížili,
- podiel emisií z tohto sektora na celkových emisiách však vzrástol,
- znižovanie emisií z technologických procesov je finančne náročné a do veľkej miery limitované
samotnou technológiou, pretože tvorba emisií je priamo závislá od objemu výroby. Priestor na
znižovanie emisií sa preto nachádza najmä v energetickej časti výroby.
Podrobnosti k stavu a vývoju emisií GHG v sektore priemyselných procesov je uvedené v kap. III. 1.1.1. Emisie
skleníkových plynov na Slovensku.

4.8. Energetika
Z hľadiska energetiky:
- výroba a spotreba energie má výrazný vplyv na životné prostredie,
- SR patrí medzi krajiny s vysokou dovoznou závislosťou a väčšinu primárnych energetických zdrojov (PEZ)
dováža. K najvýznamnejším domácim energetickým zdrojom patrí biomasa, hnedé uhlie a lignit.
Slovensko je trvalo závislé od dovozu ropy a zemného plynu, čierneho uhlia a jadrového paliva,
- hrubá domáca spotreba (HDS) zaznamenala za obdobie rokov 2001 – 2018 s miernymi výkyvmi pokles,
- vývoj štruktúry jednotlivých zdrojov je charakteristický zníženou spotrebou plynných a tuhých palív
a jadrového paliva,
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podiel energie z obnoviteľných zdrojov v roku 2018 síce stúpol na 12,3 % z hrubej konečnej energetickej
spotreby, ale v predchádzajúcom období (2016 – 2017) klesol z 12 % na 11,5 %. Dosiahnutie podielu
14 % do roku 2020, ktoré je definované v stratégii Európa 2020 je tak otázne a závislé od realizácie
opatrení zameraných na podporu biomasy a biopalív, ktoré boli navrhnuté v Národnom akčnom pláne
pre energiu z obnoviteľných zdrojov,
výrazný nárast KES kvapalných palív, ktoré mali v roku 2018 po prvý raz najvyšší podiel zo všetkých palív
na celkovej KES,
zaznamenaný dlhodobí stúpajúci trend KES v sektore dopravy aj v sektore priemyslu,
napriek poklesu energetickej náročnosti o 42,5 % od roku 2005 do roku 2018, patrí SR v rámci EU medzi
krajiny s vysokou energetickou náročnosťou,
energetická efektívnosť verejných a obytných budov vyžaduje zlepšenia,
SR má už v súčasnosti nízkouhlíkový mix zdrojov elektriny, keďže podiel bezuhlíkovej výroby elektriny
sa v roku 2018 pohyboval na úrovni cca 80 %,
viac ako polovica vyrobenej elektriny pochádzala z jadrových elektrární,
klesá výroba elektriny v tepelných elektrárňach,
sektor energetiky (vrátane dopravy) je hlavným prispievateľom k celkovým emisiám GHG- podiel 68 %
na emisiách GHG v roku 2017,
významným prispievateľom k celkovým emisiám GHG sú spaľovanie paliva v stacionárnych zdrojoch
znečistenia aj znečistenie z malých zdrojov obytných vykurovacích systémov a fugitívne emisie metánu
z dopravy, spracovania a distribúcie ropy a zemného plynu,
znižovanie spotreby energie, zavádzaním rôznych úsporných opatrení a zvyšovaním energetickej
účinnosti ako aj zmena v skladbe primárnych zdrojov energie, majú zásadný vplyv na znižovanie emisií
GHG a zlepšenie kvality ovzdušia- emisie GHG z energetiky v roku 2017 oproti roku 1990 významne
poklesli.

Podrobnosti k stavu a vývoju emisií GHG v sektore energetika je uvedené v kap. III. 1.1.1. Emisie skleníkových
plynov na Slovensku a ďalšie podrobnosti k doprave sú v kap. III. 1.1.6. Energetika.
Problémy súvisiace so zmenou klímy a energetikou majú prevádzkový charakter v podobe škôd na
infraštruktúre a iných aktívach (továrne, prevádzky dodávateľského reťazca), dopady na dodávateľský alebo
odberateľský reťazec, nestabilné dodávky surovín a materiálov, nestabilné dodávky elektrickej energie (zníženie
účinnosti prevádzky v dôsledku nedostupnosti vody, zníženie účinnosti vodných elektrární, zníženie kapacity
prenosových a distribučných elektrizačných sústav a ich nestabilita), zvýšené riziko porúch a materiálnych škôd
v elektrizačných prenosových a distribučných sústavách v dôsledku častejších extrémnych poveternostných
udalostí (krupobitie, veterné kalamity, a pod.).
Zmena ročnej charakteristiky spotreby energie, tzn. zníženie spotreby energie vynaloženej na vykurovanie
v zimnom období a zvýšenie spotreby energie vynaloženej na chladenie (prevádzok a strojov) a klimatizáciu
budov v letnom období. Nárast priemernej ročnej teploty vzduchu znižuje spotrebu energie vynaloženej na
vykurovanie v zimnom období.

4.9. Sídla
Dôsledky zmeny klímy prinášajú samostatný okruh problémov do sídelného prostredia. Medzi prejavy zmeny
klímy v sídelnom prostredí patrí:
- zvýšenie počtu tropických dní a výskyt vĺn horúčav v letnom období,
- nerovnomerné časové a priestorové rozloženie zrážok,
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- častejší výskyt extrémnych úhrnov zrážok spôsobujúcich dažďové, snehové a prívalové povodne
prípadne bahnotoky,
- častejší výskyt období sucha spôsobujúcich pokles kapacity vodných zdrojov a výskyt extrémnych
poveternostných situácií (víchrice, veterné smršte, búrky, tornáda).
Tieto prejavy majú vplyv na kvalitu života v sídelnom prostredí, najmä mestskom, kde už v súčasnosti :
- zhoršuje sa efekt tepelného ostrova,
- prejavujte sa nedostatok zelene v okolí budov,
- absentujú prvky modrej infraštruktúry,
- absentujú vegetačné strechy,
- zástavba je zahustená a stále sa viac zahusťuje,
- výšková zonácia je nevhodná.
Dôsledky zmeny klímy na zastavané územie (stavebné konštrukcie, pamiatky, infraštruktúra sídla, verejné
priestranstvá), prírodnú zložku sídelného prostredia (zeleň, zelená infraštruktúra sídla), vodné zdroje
(zásobovanie pitnou vodou a hospodárenie s vodnými zdrojmi, vodné nádrže), využívanie krajiny v sídelnom
prostredí, zdravie obyvateľstva a sociálnu oblasť, dopravnú, technickú a energetickú infraštruktúru, obchod,
priemysel a cestovný ruch sa prejavujú už v súčasnosti a budú sa zhoršovať a meniť aj v budúcnosti v závislosti
od vývoja zmeny klímy.
Dôsledky zmeny klímy na Slovensku, podobne ako inde, sa najviac prejavujú v sídlach mestského typu, ktoré sú
charakterizované vysokou hustotou obyvateľstva, vysokým podielom zastavaného územia a nepriepustných,
spevnených povrchov a vysokou koncentráciou hospodárskej činnosti a infraštruktúry. Vo vnútorných
priestoroch budov trávi mestské obyvateľstvo okolo 90 % času. Pomerne vysoký podiel budov postavených na
Slovensku je navrhnutých v súlade s technickými normami vytvorenými prevažne v druhej polovici 20. storočia
na základe vtedajších klimatických podmienok, technických možností a kvality zhotovovania stavieb. Zároveň sa
samotné budovy významne podieľajú na spotrebe energie. Tieto dva fakty stavajú problematiku budov a jej
riešenie do popredia z pohľadu potreby riešenia adaptácie a mitigácie.

4.10. Rekreácia a cestovný ruch
Medzi problémy súvisiace so zmenou klímy, ktoré majú potenciálne najciteľnejšie negatívne dopady na rozvoj
turizmu a rekreácie, patria:
- pomerne často sa vyskytujúce prívalové dažde,
- frekventované silné vetry – veterné smršte,
- extrémne vysoké denné teploty (35° C a viac),
- výrazná fluktuácia teplôt v priebehu zimného obdobia – prudké oteplenia,
- dlhé obdobia sucha – nedostatok zrážok v zimnom aj v letnom období.
Z vyššie uvedených zmien možno už v súčasnosti pozorovať prvé signály ich pôsobenia. V priebehu dní s
extrémne vysokými dennými teplotami sa mení záujem o vykonávané aktivity v priebehu dňa, najmä okolo
poludnia, keď sú teploty najvyššie. Záujem sa postupne presúva smerom k aktivitám v tieni, menej pohybovým
aktivitám a aktivitám v interiéri. Ponuka a vybavenie stredísk je a mala by byť prirodzenou reakciou na tieto
zmeny správania sa.
Výrazné výkyvy teplôt v priebehu zimného obdobia, ako aj prudké oteplenia, sú problémom najmä pre nižšie
položené strediská zimných športov. Zvyšujú sa náklady najmä na spotrebu energie a vody (ak sa nádrže
nenaplnia v letnom a jesennom období v dôsledku sucha) na umelé zasnežovanie. V dôsledku sucha celkovo
narastá problém aj s dostatkom vody na umelé zasnežovanie. S prvými príznakmi negatívneho vplyvu teplotných
zmien a výkyvov sa stretávajú aj lyžiarske strediská s južne orientovanými lyžiarskymi svahmi a traťami. V zime
nedostatok prírodnej snehovej pokrývky môže viesť k skráteniu sezóny (doby prevádzky lyžiarskych stredísk) a
podobne ako pri výkyvoch teplôt aj k zvýšeným nákladom na energie. V súhrne sa tieto negatívne vplyvy
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prejavujú vo zvýšenej neistote a riziku podnikania v tejto oblasti, s čím ekonomicky silnejší prevádzkovatelia
zimných stredísk bojujú dodatočnými investíciami do systémov umelého zasnežovania. Zámerom je
vyprodukovať v období nízkych teplôt väčšie objemy snehu, s ktorým by boli schopní preklenúť obdobia s vyššími
teplotami, ktoré sú spojené s úbytkom snehu na upravovaných zjazdových tratiach.
Problémom sú aj dlhšie obdobia sucha (nízkych zrážok), a to nielen v zimnom, ale aj v letnom období. V letnom
období narastajú náklady na zavlažovanie zelene (spotrebu vody) – parky, ihriská či areály prislúchajúce k
zariadeniam cestovného ruchu. Zaznamenávaný je tiež pokles hladiny na vodných nádržiach, prístup do vody
cez bahnité brehy, čo sa v minulosti prejavilo napr. na vodnej nádrži Domaša a čiastočne aj na vodnej nádrži
Zemplínska Šírava.
Neočakávané zmeny počasia a vývoj vyššie spomenutých prejavov zmeny klímy sa v prípade jej ďalšieho postupu
premietne do zmien spotrebiteľského správania sa návštevníkov a turistov, a to predovšetkým pri plánovaní,
rezervovaní a nakupovaní pobytov, ciest aj jednotlivých služieb. Zmeny sa (okrem iného) budú týkať neskoršieho
rezervovania a nákupu turistických služieb a ich balíkov, respektíve záväzného rezervovania a kúpy v kratšom
čase pred začiatkom/nástupom cesty alebo pobytu.

4.11. Zdravie
Vzájomné vzťahy medzi životným prostredím a ľudským zdravím sú však veľmi zložité a ťažko sa posudzujú.
Najznámejšie vplyvy na zdravie súvisia so znečistením ovzdušia v okolí, nedostatočnou kvalitou vody a
nedostatočnou hygienou. Ľudské zdravie môžu ovplyvňovať aj klimatické zmeny, úbytok stratosférického
ozónu, pokles biodiverzity a degradácia pôdy. Podľa OECD sa má do roku 2050 znečistenie ovzdušia v mestách
stať hlavnou environmentálnou príčinou úmrtnosti na celom svete. Podľa Európskej environmentálnej agentúry
(EEA) až 30 % Európanov žijúcich v mestách je vystavených úrovniam látok znečisťujúcich ovzdušie
prekračujúcim európske normy kvality ovzdušia. Najväčšími zdrojmi látok znečisťujúcich ovzdušie sú cestná
doprava, poľnohospodárstvo, elektrárne, priemysel a domácnosti. Hlavnými hrozbami pre ľudské zdravie
vyplývajúce zo znečistenia ovzdušia sú jemné častice a prízemný ozón. WHO odhadla, že v roku 2016 znečistenie
vonkajšieho ovzdušia spôsobili 58 % úmrtí následkom ischemického ochorenia srdca a infarktu, zatiaľ čo 18 %
úmrtí vzniklo následkom chronickej obštrukčnej choroby pľúc a akútnym respiračným ochoreniam a 6 %
následkom rakoviny pľúc85.
Ďalej WHO vo svojom dokumente Climate Chaneges 2014:imapact, adaptation and vulnerability86 upozorňuje
na fakt, že znížením uhlíkových emisií dochádza k zlepšeniu zdravia populácie. Dobre realizované plánované
akcie zamerané na zníženie GHG môžu priniesť významné prínosy pre zdravie, najmä v redukcii znečistenia
ovzdušia, keďže práve toto zapríčiňovalo približne jedno úmrtie z ôsmych úmrtí za rok vo svete. Dokument
upozorňuje aj na fakt, že znečisťujúce látky s krátkou dobou životnosti ako napr. metán a tzv. čierny uhlík
nielenže môžu pomaly otepľovať planétu, ale aj spôsobiť 2 až 2,5 milióna úmrtí ročne.
V Akčnom pláne pre životné prostredia a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky V. (NEHAP V) sa uvádza:
Epidemiologické štúdie vykonané v posledných rokoch priniesli nové poznatky o vplyve znečistenia ovzdušia na
zdravie ľudí, ktoré je možné zosumarizovať nasledovne: zdravie ľudí je ovplyvňované nižšími koncentráciami
znečisťujúcich látok v ovzduší, než sa uvažovalo doposiaľ.
Odhaduje sa, že na Slovensku je každoročne približne 5 000 predčasných úmrtí spôsobených v dôsledku
prachových častíc PM10 a viac ako 100 úmrtí zapríčinených oxidom dusíka (NO2). So zhoršenou kvalitou ovzdušia
narastajú aj náklady na zdravotnú starostlivosť, a to každoročne o viac ako 3 miliardy EUR. Hoci sa znečisťovanie
ovzdušia často spája so špičkami a krátkodobými prípadmi vysokého znečistenia, väčšiu hrozbu pre ľudské
zdravie a prírodu predstavuje dlhodobé vystavenie nižším dávkam. Najzraniteľnejšou skupinou sú astmatici,
ľudia s respiračnými chorobami, alergici, deti a starci.
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https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health
https://www.who.int/globalchange/environment/climatechange-2014-report/en/
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4.12. Odpadové hospodárstvo
Stav a vývoj v oblasti odpadov poukazuje na nasledovné skutočnosti 87:
- množstvo vzniknutých odpadov (bez komunálneho odpadu) za obdobie rokov 2005 – 2018 zrástol o cca
19 %. Pri medziročnom porovnaní rokov 2017 a 2018 bol sledovaný medziročný nárast o 10,3 %,
- vznik nebezpečného odpadu zaznamenáva pokles, v období rokov 2005 – 2018 poklesol ich podiel na
celkovej tvorbe o 8,7 %,
- najväčším producentom (podľa klasifikácie činností SK NACE) bola v celom časovom rade priemyselná
výroba, v roku 2018 s podielom na celkovom množstve vzniknutých odpadov bez KO cca 35 %,
- množstvo komunálnych odpadov má v sledovanom období rastúci charakter s nárastom v roku 2018
oproti roku 2005 o 49,2 %. V roku 2018 vzniklo 427 kg komunálnych odpadov na obyvateľa. V
medziročnom porovnaní bolo v roku 2018 vyprodukovaných o 34 kg komunálnych odpadov na
obyvateľa viac ako v roku 2017. V porovnaní so vznikom komunálnych odpadov v krajinách EÚ patrí SR
medzi krajiny s najnižším množstvom komunálnych odpadov na obyvateľa,
- podiel skládkovania na celkovom nakladaní s odpadmi bez komunálnych odpadov mal v sledovanom
období 2005 – 2018 kolísavý charakter, pričom od roku 2005 do roku 2018 poklesol o 12,1 %. V roku
2018 bol zaznamenaný medziročný pokles a to o 6 %,
- v roku 2017 množstvo skládkovaných komunálnych odpadov na Slovensku bolo na úrovni 229
kg/obyvateľa, pričom priemer EU je na úrovni 113 kg/obyv. SR v miere skládkovania komunálnych
odpadov sa tak zaraďuje medzi krajiny s najvyššou mierou skládkovania. V roku 2017 sa zaradila SR až
na 20 miesto a sme na tom najhoršie zo všetkých krajín V4,
- od roku 2005 je vývoj v množstve vyprodukovaných komunálnych odpadov bez väčších výkyvov. Zo
spôsobov nakladania prevažuje skládkovanie, za obdobie rokov 2005 – 2018 síce poklesol podiel
skládkovania na celkovom nakladaní s komunálnym odpadom o 24,9 % a v roku 2018 predstavoval 53,8
% s medziročným poklesom o 7,7 % , avšak tento vývoj je z pohľadu dosiahnutia cieľov odpadového
hospodárstva stále nepostačujúci,
- znižovanie množstva skládkovaných odpadov a tým dosiahnutie strategického cieľa odpadového
hospodárstva v roku 2016 sa nepodarilo naplniť aj vzhľadom na to, že systémové zmeny, ktoré majú
napomôcť znižovaniu podielu skládkovania odpadov (zmena legislatívy, investície do infraštruktúry
odpadového hospodárstva) neboli doteraz dostatočne realizované,
- v roku 2017 sa podarilo obmedziť množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov oproti roku 2013 o 10 %. V roku 2017 sa podarilo znížiť úroveň skládkovaných biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov na úroveň 57 %,
- negatívny trend zaznamenaný v množstve vzniknutého nebezpečného odpadu. Od roku 2010 do roku
2014 vykazovaný bol kontinuálny pokles. Avšak od tohto obdobia množstvo vzniknutého odpadu začalo
narastať. Za obdobie rokov 2010 – 2018 predstavoval nárast 17 %,
- pokiaľ ide o neoprávnené nakladanie s odpadmi, v rokoch 2011 až 2016 sa zvýšil počet zaznamenaných
ohlásených trestných činov zo 100 na 200 prípadov. V tomto období však došlo k značnému poklesu
objasnenosti približne z 25 % na menej než 5 %88.
Európska komisia poukazuje na problémy na Slovensku v súvislosti s presadením právnych predpisov78
a nedostatočné uplatňovanie právnych predpisov EÚ o skládkach. Skutočnosť, že Slovensko nedokázalo od roku
2013 napraviť situáciu v súvislosti so skládkou v Považskom Chlmci, v prípade ktorej bol vydaný rozsudok
Súdneho dvora Európskej únie, svedčí o tom, že schopnosť účinne presadzovať právne predpisy EÚ sa ešte musí
zlepšiť.
Niekoľko skládok je v podobnej situácii ako skládka v Považskom Chlmci a musia sa zatvoriť alebo opätovne
povoliť.

87
88

https://www.enviroportal.sk/indicator/128?langversion=sk.
https://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_sk_sk.pdf
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Z vyhodnotenia PPVO SR 2014 – 2018 uvedenom v rámci PPVO SR na roky 2019 – 202589 vyplýva, že hlavný́ cieľ,
ktorým je posun od materiálového zhodnocovania ako jedinej priority odpadového hospodárstva k
predchádzaniu vzniku odpadu sa nepodarilo naplniť̌. Rovnako tak poukazuje na neplnenie:
- cieľa znižovať vznik BRKO- v rokoch 2010 – 2016 došlo k nárastu vzniku biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu (BRKO) a cieľ stanovený PPVO SR 2014- 2018 „znižovať jeho vznik“ sa neplní.
Nárast vzniku BRKO v rokoch 2010 – 2013 potvrdzuje aj Program odpadového hospodárstva na roky
2016 – 2020. Opatrenia POH SR sú zamerané najmä na zníženie množstva BRKO ukladaných na skládky
odpadov,
- cieľa znižovať vznik odpadu z papiera- v rokoch 2010 – 2016 došlo k nárastu vzniku odpadu z papiera,
čo súvisí s kvalitnejším triedením. Cieľ stanovený PPVO SR 2014- 2018 znižovať vznik odpadu z papiera
sa neplní, avšak lepším vytrieďovaním sa pravdepodobne znižuje podiel papiera v zmesovom
komunálnom odpade,
- viacerých ďalších cieľov (napr. cieľ znižovať vznik odpadu z obalov, znižovanie vzniku nebezpečného
odpadu).
Vyhodnotenie priebežného plnenia cieľov a opatrení POH SR 2016 – 2020 poukazuje na to, že časť cieľov nebola
dosiahnutá90.
- pokiaľ sa jedná o zásadné odklonenie odpadov od skládkovania, nemožno zatiaľ v tomto smere
považovať stanovený cieľ za splnený s negatívnym výhľadom do budúcnosti,
- sledované údaje potvrdili výrazný pokrok v oblasti triedeného zberu, stále však zostáva veľký priestor
na zlepšenie, predovšetkým v oblasti biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov,
- dynamika obmedzovania skládkovaných BRKO je absolútne nedostatočná a ešte ani v roku 2017 sa
nepodarilo splniť cieľ stanovený na rok 2013 (50 % obmedzenie),
- splnenie cieľa materiálového zhodnotenia odpadových olejov do roku 2020 nie je reálne a cieľ
pravdepodobne splnený nebude.
Rovnako tak EK78 zaraďuje medzi hlavné problémy slabú výkonnosť odpadového hospodárstva s nízkou mierou
recyklácie a výraznou závislosťou od skládkovania. Slovensku podľa správy Komisie o včasnom varovaní z roku
2018 hrozí, že nesplní cieľ na rok 2020 týkajúci sa recyklácie 50 % komunálneho odpadu. Potrebné zmeny
výsledkov odpadového hospodárstva vo veľkej miere závisia od presadzovania nových právnych predpisov
o odpadoch a od ďalších fiškálnych stimulov.
V súčasnosti je možné ako problém definovať aj neznalosť zloženia komunálneho odpadu a podielu jednotlivých
zložiek v ňom. V SR neexistuje jednotná metodika. Dobrovoľnícky vykonávané analýzy občianskym združením
Priatelia Zeme poukazujú na vysoký podiel biologicky rozložiteľného odpadu v komunálnom odpade- až 42,546 %, pričom jeho množstvo je závislé od typu zástavby. V individuálnej bytovej výstavbe je to viac ako
v komplexnej bytovej výstavbe.
Zároveň výsledky analýz, občianskeho združenia Priatelia Zeme, poukazujú na skutočnosť, že množstvo BRKO,
ktoré sú vyhadzované do zmesových odpadov narastá. Najväčší podiel na BRKO mal v roku 2016 zelený BRKO129 854,35 tony, kuchynský BRKO- 27 030,09 tony, drevo- 8 651,36 tony a jedlé oleje- 176,35 ton.
Za problém možno považovať taktiež nelegálne nakladanie s BRKO:
- vyhadzovanie na nelegálne skládky odpadov
- spaľovanie v jarných a jesenných mesiacoch

89

https://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/ppvosr-19-25.pdf
90

Vyhodnotenie priebežného plnenia cieľov a opatrení Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/23377/1
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Zo štúdie OECD91 vyplýva, že Slovensko nadmerne využíva skládkovanie pri spracovaní odpadu. Závery NKÚ
k štátnemu záverečnému účtu za rok 201892 poukazujú na skutočnosť, že v súčasnosti je na Slovensku miera
recyklácie jedna z najhorších v EÚ, až 2/3 odpadu končí na skládkach. NKÚ poukazuje na nízku účinnosť opatrení
prijatých v strategických dokumentoch o odpadoch. Tie by mali byť kľúčové pre dosiahnutie cieľa EÚ do roku
2020 – zabezpečiť recyklovanie odpadu na úrovni 50 %. Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zaviedol niekoľko podstatných zmien, v implementácii ktorých
NKÚ zistil nedostatky. Ako nedostatočná sa ukázala aj realizácia kontrolnej funkcie štátu, ktorá MŽP SR, ako
ústrednému orgánu štátnej správy pre odpadové hospodárstvo, vyplýva priamo zo zákona o odpadoch.
V oblasti triedenia odpadu existujú značné rezervy, a to nielen pri zabezpečovaní triedenia všetkých povinných
zložiek odpadu všetkými obcami, či v oblasti výkazníctva obcí, ale aj v metodike pre triedenie niektorých druhov
odpadu. Mimoriadne dôležitejšie je prostredníctvom informačných kampaní neustále budovať povedomie
občanov o potrebe triedenia odpadu a o tom, že odpad je vážny environmentálny problém, ktorý môže byť
správnym zhodnocovaním ďalej využitý.

4.13. Horninové prostredie, ťažba surovín a environmentálne záťaže
V súvislosti s opatreniami týkajúcimi sa obmedzenia ťažby uhlia a výroby tepla a elektrickej energie z neho
(konkrétne ukončenie ťažby uhlia v Hornonitrianskych baniach a ukončenie výroby tepla a elektriny z uhlia v ENO
a v elektrárni Vojany) sú spojené aj určité environmentálne problémy. Uzatvorenie takéhoto veľkého ložiska
nerastných surovín je z odborného, organizačného a technického hľadiska zložitý proces. Zvyčajne o. i.
z hľadiska životného prostredia býva po uzatvorení ložiska veľkým problémom jeho zatápanie po ukončení
odčerpávania banských vôd. Sú známe prípady z iných uzatvorených ložísk, kedy došlo k dlhodobému
výraznému negatívnemu ovplyvneniu kvality podzemných aj povrchových vôd v širokej oblasti banskými
vodami. Podzemné resp. banské vody sú problémom počas samotnej ťažby, kedy je nutné ich odčerpávanie, ale
aj po uzatvorení ložiska, kedy sa opäť výrazne mení režim podzemných vôd v danej oblasti. Počas celého obdobia
ťažby v Novákoch a okolí (viac ako 70 rokov) bolo často diskutovaným problémom možné ovplyvnenie alebo
neovplyvnenie termálnych vôd blízkych kúpeľov Bojnice, ktoré sa však de facto nikdy nepotvrdilo a to aj napriek
tomu, že ložisko nerastných surovín vrátane jeho dobývaných častí zasahuje do ochranného pásma II. stupňa
prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach. Dokonca v súvislosti s tvorbou poklesových depresií z poddolovania
vznikli v oblasti významné biotopy – tzv. „Košské“ mokrade (30 mokradí na ploche cca 40 ha). Situácia,
s ohľadom na to, že by sa nepokračovalo v ťažbe, by sa nemala ďalej zhoršovať, ale skôr stabilizovať a postupne
zlepšovať. Otázne je však ovplyvnenie podzemných a povrchových vôd banskými vodami v dôsledku zmenu
režimu podzemných vôd v danej oblasti. Dôsledky ťažby, ale aj zmien režimu podzemnej vody po jej ukončení
sa budú prejavovať ešte desiatky rokov. Samozrejme analogické problémy v dôsledku ťažby a jej ukončenia by
sa prejavovali aj na ťažobných úsekoch Handlová a Čáry.
Z hľadiska aplikácie opatrení resp. scenárov týkajúcich sa ťažby ropy a zemného plynu, ich prepravy a distribúcie
sa môžu vyskytnúť aj určité environmentálne problémy. Uzatvorenie ložiska nerastných surovín je z odborného,
organizačného a technického hľadiska zložitý proces. Zvyčajne o. i. z hľadiska životného prostredia býva po
uzatvorení ložiska veľkým problémom zmena režimu podzemných vôd v danej oblasti. Samozrejme, je to iné
v prípade ložiska ropy a zemného plynu ako v prípade ložiska uhlia, nakoľko sa jedná o úplne iný spôsob ťažby.
Navyše ložiská ropy a zemného plynu na Slovensku nie sú rozsiahle. Je možné predpokladať, že environmentálne
problémy budú podstatne menšieho rozsahu ako v prípade uzatvorenia ložísk uhlia v horninitrianskej oblasti.
Ložiská ropy a zemného plynu sa nachádzajú najmä v západnej (Záhorská nížina – Malacky, Gbely, Brodské, Láb,
Holíč, Kúty, Gajary, Unín...) a východnej časti Slovenska (Východoslovenská nížina – Michalovce, Lastomír,
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https://www.oecd.org/economy/surveys/Slovak-Republic-2019-OECD-economic-survey-overview.pdf
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https://www.nku.gov.sk/documents/10157/164819/Stanovisko+NK%C3%9A+SR+k+N%C3%A1vrhu+%C5%A1t%C3%A1tn
eho+z%C3%A1vere%C4%8Dn%C3%A9ho+%C3%BA%C4%8Dtu+SR+za+rok+2018
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Žbince...). Na niektorých lokalitách môže aj po ukončení ťažby dochádzať k výronom plynu a ropy (napr. lokalita
Kúty zaradená aj v IS EZ). Po ukončení ťažby bude nutné zabezpečiť miesta ťažby (ťažobné vrty), tak aby nemohlo
dochádzať k výronom plynu a ropy cez ne. Niektoré ložiská po vyťažení plynu sú vhodné na využitie ako
podzemné zásobníky plynu. Na Slovensku je to napríklad Láb. Európska ako aj slovenská legislatíva umožňujú za
určitých podmienok uskladňovať (ukladať) do vyťažených podzemných priestorov aj CO2, aj keď zatiaľ sa to
nerealizuje.
Z hľadiska aplikácie opatrení v poľnohospodárstve týkajúce sa najmä manipulácie a spracovania hnoja sa
nepredpokladá vznik nejakých environmentálnych problémov, skôr by realizácia opatrení mohla pomôcť k ich
odstráneniu alebo minimalizovaniu.
Popísané environmentálne problémy, s ktorými sa realizácia vybraných opatrení spája, nesúvisia len
s implementáciou opatrení navrhovaných v NUS SR. Jedná sa o opatrenia prevzaté z iných strategických
dokumentov. Schválením NUS SR sa na tejto skutočnosti nič nezmení.

5. Environmentálne aspekty vrátane zdravotných aspektov zistených na medzinárodnej,
národnej a inej úrovni, ktoré sú relevantné z hľadiska strategického dokumentu, ako aj to, ako
sa zohľadnili počas prípravy strategického dokumentu
Dokumenty na medzinárodnej, európskej a národnej úrovni uvedené v prílohe č. 2 Správy o hodnotení a nimi
stanovené ciele boli využité pri príprave rámca pre hodnotenie možných rizík spojených s implementáciou
jednotlivých opatrení v kľúčových sektoroch. Tieto dokumenty tvoria hlavné vstupy pre NUS SR. Ich prehľad je
preto uvedený v kap. VI. 1.1. Požiadavky na vstupy.
Za účelom vyhodnotenia súladu návrhu NUS SR so schválenými strategickými dokumentmi bolo vypracované
porovnanie (viď prílohu č. 3 Správy o hodnotení). Jednotlivé navrhované opatrenia majú oporu v existujúcich
dokumentoch. Návrh NUS SR z týchto dokumentov vychádza a poukazuje na potrebu ich plnenia. Prebratím
opatrení, najmä do scenára NEUTRAL, sa snaží o podporu opatrení z existujúcich dokumentov, kde
implementácia nie je veľmi úspešná. Do projekcií modelov boli prebraté politiky, ktoré však už nezohľadňujú
reálny stav platný v čase finalizácie NUS SR. Otvorené otázky tak budú predmetom aktualizácie NUS SR.
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IV. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu
vrátane zdravia
1. Pravdepodobne významné environmentálne vplyvy na životné prostredie a vplyvy na
zdravie (primárne, sekundárne, kumulatívne, synergické, krátkodobé, strednodobé,
dlhodobé, trvalé, dočasné, pozitívne aj negatívne)
1.1.

Požiadavky na vstupy

Povinnosť vypracovať NUS SR vychádza z medzinárodného, európskeho ale aj slovenského práva. Podľa
Parížskej klimatickej dohody93 majú všetky strany vrátane EÚ vypracovať do roku 2020 svoje dlhodobé Stratégie
na nízko emisný rozvoj do roku 2050.
Táto povinnosť vyplýva tiež z práva EÚ, konkrétne Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999.
Podľa článku 15 tohto nariadenia majú členské štátny EÚ uloženú povinnosť predložiť dlhodobú stratégiu
znižovania emisií do 1. januára 2020.
Povinnosť vypracovať NUS SR vyplýva nakoniec aj z plnenia úloh Akčného plánu k Národnému programu
reforiem 201394. Túto prioritu si stanovila aj vláda SR v programovom vyhlásení vlády SR na roky 2016 – 2020,
podľa ktorého má „MŽP pripraviť Nízkouhlíkovú stratégiu do roku 2050“, ktorá nákladovo - efektívnym
spôsobom identifikuje potenciál znižovania emisií v jednotlivých sektoroch hospodárstva.
Hlavným podkladovým materiálom pre vypracovanie NUS SR je Nízkouhlíková štúdia vytvorená Ministerstvom
životného prostredia SR v úzkej spolupráci so Svetovou bankou.
Interdisciplinárny charakter problematiky zmeny klímy a skutočnosť, že sa jedná nielen o národnú ale
celosvetovú tému a problematiku, vyžadoval medzi vstupné podklady, relevantné pre prípravu strategického
dokumentu, zahrnúť jednak stratégie, dokumenty, dohody formované na medzinárodnej či európskej úrovni,
ako aj celý rad špecifických národných sektorových stratégií, akčných plánov a programov. V existujúcich
vypracovaných sektorových stratégiách a programoch nie sú vždy dostatočne zohľadnené vzájomné synergie a
medzisektorové aspekty, ktoré sú z hľadiska konečného výsledku a nákladov dôležité. Pri príprave stratégie, aj
pri plnení jej cieľov, bol preto pri definovaní vstupov potrebný integrovaný prístup, spolupráca a účinná
koordinácia na všetkých úrovniach procesov.
Viaceré existujúce strategické dokumenty, politiky a tiež aj zákony už v súčasnosti obsahujú ustanovenia, ktoré
pomôžu pri napĺňaní cieľov NUS SR. Analýza prieniku NUS SR a existujúcich strategických dokumentov je
uvedená v prílohe č. 3 Správy o hodnotení.
Návrh NUS SR ovplyvňujú viaceré existujúce a navrhované stratégie, politiky, dokumenty a právne predpisy:
1. Zelenšie Slovensko- Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030
(Envirostratégia 2030) (2019) 95
2. Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy (aktualizácia) 96
3. Stratégia ochrany ovzdušia Slovenskej republiky do r. 2030 – 1. časť – Národný program znižovania
emisií (NAPCP SK) 97

93

https://eur-lex.europa.eu/content/paris-agreement/paris-agreement.html?locale=sk
schválený uznesením vlády SR č. 198/2013 z 24. apríla 2013
95
https://www.minzp.sk/files/iep/03_vlastny_material_envirostrategia2030_def.pdf
96
https://www.minzp.sk/files/odbor-politiky-zmeny-klimy/strategia-adaptacie-sr-nepriaznive-dosledky-zmeny-klimyaktualizacia.pdf
97
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24535/2
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Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020 (2015) 99
Program predchádzania vzniku odpadu na roky 2019 – 2025100
Stratégia obmedzenia ukladania biologicky rozložiteľných odpadov na skládky odpadov (2010) 101
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Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030 – Fáza II (2016) 103
Strategický plán rozvoja a údržby ciest II. a III. triedy104
Národný politický rámec pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami (2019) 105
Revízia a aktualizácia Národného politického rámca pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami106
Akčný plán rozvoja elektromobility v Slovenskej republike107- schválený uznesením vlády SR č. 110/2019
Program podpory rozvoja inteligentných dopravných systémov – Národný systém dopravných
informácií (2009) 108
Trvalý finančný mechanizmus na implementáciu Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy
a cykloturistiky v Slovenskej republike109
Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike (2013) 110
Integrovaný regionálny operačný program 2014 -2020 (IROP)111
Stratégia rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy SR do roku 2020112
Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 (2019) 113
Energetická politika SR (2014) 114
Integrovaný národný energetický a klimatický plán na roky 2021 – 2030 (NECP) 115
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http://www.forestportal.sk/lesne-hospodarstvo/politika-legislativa/narodna/Documents/nlp_sr.pdf
https://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/poh-sr2016-2020_vestnik.pdf
100
https://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/ppvosr-19-25.pdf
101
https://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-azoznamy/strategia_bioodpad.pdf
102
https://www.ssc.sk/files/documents/rozvoj_cestnej_siete/strategicky_plan.pdf
103
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/strategia/strategicky-plan-rozvoja-dopravy-sr-do-roku2030/strategicky-plan-rozvoja-dopravy-sr-do-roku-2030
104
http://www.sucpsk.sk/media/files/pdf/Masterplan_Regional_(material_bez_projektov).pdf
105
https://www.economy.gov.sk/uploads/files/crnljLKj.pdf
106
https://www.economy.gov.sk/uploads/files/8Hvhoqz5.pdf
107
https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/17589/1
108
https://www.enviroportal.sk/doprava/program-podpory-rozvoja-inteligentnych-dopravnych-systemov-narodny-s
109
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/10421/1
110
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=615
111
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/att/330.pdf
112
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/verejna-osobna-doprava/strategicke-dokumenty/strategia-rozvojaverejnej-osobnej-dopravy-sr-do-roku-2020
113
https://www.opii.gov.sk/download/d/6-0/opii_6_0.pdf
114
https://www.mhsr.sk/energetika/energeticka-politika/energeticka-politika-a-strategia-energetickej-bezpecnosti
115
https://www.mhsr.sk/uploads/files/zsrwR58V.pdf
116
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&ved=2ahUKEwjOvrXQ77rnAhUMTcAKHS95
D2g4ChAWMAB6BAgBEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.slov-lex.sk%2Flegislativneprocesy%3Fp_p_id%3DprocessDetail_WAR_portletsel%26p_p_lifecycle%3D2%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3
Dview%26p_p_cacheability%3DcacheLevelPage%26p_p_col_id%3Dcolumn2%26p_p_col_count%3D1%26_processDetail_WAR_portletsel_fileCooaddr%3DCOO.2145.1000.3.2588517%26_process
Detail_WAR_portletsel_file%3D03-NIP-SR-Vlastn%25C3%25BD-materi%25C3%25A1l-2018-0510.docx%26_processDetail_WAR_portletsel_action%3DgetFile&usg=AOvVaw0ub0v8o3aHkq9isyQ9GmPm
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Slovensko – iné dokumenty:
43. Mechanizmus pilotnej schémy pre mestá a obce v oblasti Smart cities financovaných
z prostriedkov EŠIF a nástrojov podpory Európskej únie vrátane návratných foriem financovania
(2017)137
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https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/21487/1
https://www.mpsr.sk/prv-sr-2014-2020-po-5-modifikacii-schvalenej-europskou-komisiou-21-10-2019/1180-43-118014830/
119
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/10519/1
120
https://www.enviroportal.sk/lesnictvo/koncepcia-rozvoja-podohospodarstva-sr-na-roky-2013-2020?
121
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/21487/1
122
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/23019/1
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https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/21549/1
124
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/21959/1
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https://www.mhsr.sk/uploads/files/y8MaYzfF.pdf
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https://www.mhsr.sk/uploads/files/krFyTZfZ.pdf
127
http://www.pralesy.sk/images/stories/core/ochrana/ZZ_13_304_Lesnicky_protokol.pdf
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https://www.sazp.sk/app/cmsFile.php?disposition=i&ID=59
129
https://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/dokument-op-kzp-verzia-9-0/
130
https://www.minzp.sk/files/sekcia-vod/hodnota-je-voda/h2odnota-je-voda-akcny-plan-riesenie-dosledkov-suchanedostatku-vody.pdf
131
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/24029/1
132
https://www.mhsr.sk/uploads/files/MuZlb3Ut.pdf
133
https://www.mhsr.sk/uploads/files/lTgnG37d.pdf
134
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/stavebnictvo/dokumenty-a-materialy/aktualizacia-strategieobnovy-fondu-bytovych-a-nebytovych-budov-v-slovenskej-republike-zip-2-6mb
135
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/stavebnictvo/dokumenty-a-materialy/narodny-plan-zamerany-nazvysovanie-poctu-budov-s-takmer-nulovou-potrebou-energie-pdf-0-9mb
136
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/
137
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/23064/1
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https://envipak.sk/uploads_file_gallery/20/Analyza_Ako-efektvne-plni-enviro-ciele-v-SR_fe7bS_1568366057.pdf
http://www.foliageographica.sk/public/media/27062/9REALIZ%C3%81CIA%20AGROENVIRONMENT%C3%81LNYCH%20OPATREN%C3%8D%20NA%20PO%C4%BDNOHOSPOD%C
3%81RSKEJ%20P%C3%94DE%20V%20R%C3%81MCI%20REGI%C3%93NOV%20SR.pdf
140
http://www.cvzv.sk/pdf/metodiky_pre_prax/hd.pdf
141
http://www.vuzv.sk/pdf/metodiky_pre_prax/hydina.pdf
142
http://www.vuzv.sk/poradcovia/brestensky/hosp-hnoj.pdf
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https://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2016/09/Kriteria-udrzatelneho-vyuzivania-biomasy-SEPT-2016.pdf
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http://www.shmu.sk/File/projekty/Zaverecna%20Sprava%20projektu%20Klim.%20zmena%20a%20Adaptacie%202012.p
df
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http://www.vutphp.sk/ekologicka-obnova-travnych-porastov.pdf
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http://www.forestportal.sk/lesne-hospodarstvo/odborne-vzdelavanie/Documents/TUOL.pdf
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63. Podrobnosti metodického usmernenia, ktorým sa určuje postup pre tvorbu koncepcie rozvoja obcí
v oblasti tepelnej energetiky157
64. Porovnanie centralizovaného a decentralizovaného zásobovania teplom z hľadiska energetickej,
ekonomickej efektívnosti a dopadov na životné prostredie v lokalite zásobovania teplom158
65. Národný akčný plán pre zelené verejné obstarávanie v Slovenskej republike na roky 2016 – 2020159
Slovensko- vybrané právne predpisy:
1. Nariadenie vlády č. 342/2014 Z. z. ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v
poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb
2. Zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov
3. Zákon č. 609/2007 Z. z. zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení
zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov
4. Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
5. Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
6. Zákon č. 286/2009 Z.z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov,
7. Vyhláška MŽP SR č.314/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky MŽP SR č.382/20016 Z.z.,
8. Nariadenie vlády SR 497/2013 Z.z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a
systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií,
9. Zákon č. 258/2011 Z.z. o trvalom ukladaní ocidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
10. Zákon č.414/2012 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Európa – strategické dokumenty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Európska stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve (2018) 160
Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj (2015) 161
Program nulového odpadu pre Európu (2014) 162
Tematická stratégia predchádzania vzniku odpadu a jeho recyklovania (2005) 163
Plán pre Európu efektívne využívať zdroje (2011) 164
Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo (2015) 165
Oznámenie Komisie – Zelená infraštruktúra – Zveľaďovanie prírodného kapitálu Európy (2013) 166
Zelená kniha o ochrane lesov a informácia o lesoch v EÚ167
Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy (2016) 168
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Tematická stratégia na ochranu pôdy (2006) 169
Európska stratégia pre nízkoemisnú mobilitu (2016) 170
Biela kniha – Plán jednotného európskeho dopraveného priestoru – Vytvorenie konkurencieschopného
dopravného systému efektívne využívajúceho zdroje (2011) 171
Zelená kniha – Za novú kultúru mestskej mobility (2007) 172
Plán prechodu na konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050173
Európska stratégia pre alternatívne palivá174
Stratégia EÚ týkajúca sa vykurovania a chladenia175
Európska zelená dohoda176
Plán postupu v energetike do roku 2050 (2011) 177

Európa – iné dokumenty:
19. Oznámenie o rámci monitorovania obehového hospodárstva (2018) 178
20. Návrh nariadenia EP a Rady o minimálnych požiadavkách na opätovné využívanie vody (2018) 179 –
okrem iného stanovuje spôsob, postup a podmienky opätovného používanie vody
21. Prvý pilier spoločnej poľnohospodárskej politiky180
22. Druhý pilier SPP: politika rozvoja vidieka181
23. Rámcový kódex správnej poľnohospodárskej praxe s cieľom zníženia emisií amoniaku182
24. Nariadenie EP a Rady č. 995/2019 ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov
uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva183
25. Smernica EP a Rady 2019/1161 z 20. júna 2019, ktorou sa mení smernica 2009/33/ES o podpore
ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy (2019) 184
26. Smernica EP a Rady 2019/1161, ktorou sa mení smernica 2009/33/ES o podpore ekologických
a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy (2019) 185
27. Situačná správa k úspešnému odvetviu dopravy v EÚ: problémy, ktorými sa treba zaoberať (2018) 186
28. Optimising Bike Sharing in European Cities (2011) Handbook187
29. Zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny188
30. Nariadenie EP a Rady č.517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch, ktorým sa zrušuje nariadenie
842/2006, 189
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Informácie pre dovozcov zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny o povinnostiach
vyplývajúcich z nariadenia EÚ o F - plynoch190
Návrh záverov Rady o rokovaniach o uzatváraní obchodných dohôd EÚ191
Štvrtá správa o stave energetickej únie (2019) 192
Smernica EP a Rady 2009/31/ES o geologickom ukladaní oxidu uhličitého193
Smernica EP a Rady 2004/35/ES o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní
environmentálnych škôd194
Odporúčanie Komisie (EÚ) 2019/786 týkajúce sa obnovy budov195
Smernica EP a Rady 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti196

V štádiu spracovania strategického dokumentu a správy o hodnotení nie sú k dispozícii podrobnejšie informácie
o vstupoch a najmä ich kvantitatívne požiadavky. Uvedené požiadavky na vstupy sa však neviažu výhradne
k NUS SR, ale sa spájajú aj s vyššie menovanými schválenými alebo pripravovanými politikami a stratégiami,
ktoré primárne nadefinovali trend vývoja a s ním súvisiace nároky na vstupy.
Požiadavky na vstupy vo vzťahu k životnému prostrediu súvisia najmä s realizáciou opatrení investičného
charakteru, ktorých uskutočnenie bude vyžadovať záber pôdy, zmenu spôsobu využitia územia, spotrebu vody,
potrebou surovín, nárokmi na dopravu, nárokmi na dodávku elektrickej energie a ďalšími. Zmena
technologických postupov sa spája so zmenou základne vstupov látok a prípravkov. NUS SR, v kumulácii s inými
strategický dokumentmi, sa spája so zmenou požiadaviek na vstupy zdrojov- pokles nárokov na uhlie a naopak
nárast nárokov na iné suroviny napr. vodík, ropa, zemný plyn, jadrové palivo a OZE najmä biomasa, a tiež
z dlhodobého hľadiska rastie dopyt po elektrickej energii s výhľadom na zníženie dopytu po elektrine. V štádiu
posúdenia vplyvov strategického dokumentu nie sú k dispozícii podrobnejšie informácie o rozsahu a charakteru
vstupov. Upresňovanie a konkretizácia bude riešená v ďalších fázach realizácie konkrétnych projektov.

1.2.

Údaje o výstupoch

Výstupom je strategický dokument schválený vládou Slovenskej republiky, ktorý určí strategické ciele a
opatrenia na obdobie do roku 2030 s výhľadom do roku 2050.
Implementáciou NUS SR sa očakáva najmä redukcia emisií GHG s cieľom dosiahnuť klimatickú neutralitu.
Kvantifikácia výstupov, vzhľadom na charakter a dosah strategického dokumentu, použité vstupné údaje
a modelovane, nie sú v tomto štádiu k dispozícii.
Medzi výstupy, ktoré sa dosiahnu nielen implementáciou NUS SR, ale tiež implementáciou iných strategických
dokumentov sa zaraďujú tiež:
- redukcia emisií GHG,
- redukcia emisií základných znečisťujúcich látok,
- diverzifikácia dodávok energie,
- zníženie závislosti od trhu s fosílnymi palivami,
- zmiernenie dopadov energetiky na životné prostredie,
- úspora primárnych energetických zdrojov,
- znižovanie odpadu z výroby,
- zvýšenie podielu využívania alternatívnych palív,
- redukcia hluku,
- redukcia znečistenia povrchových a podzemných vôd,
190
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zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva,
tvorba nových pracovných miest.

Opatreniami sa dosiahne taktiež redukcia iných znečisťujúcich látok, či už do ovzdušia, vody alebo pôdy.
V mnohých prípadoch však táto redukcia vyplýva primárne z iných strategických dokumentov, z ktorých NUS SR
vychádza, preberá ich opatrenia a je s nimi kompatibilná. Výstupy, tak budú kumuláciou opatrení zavedených
nie len v rámci NUS SR, ale tiež v existujúcich strategických dokumentoch a v nastavených trendoch vývoja,
event. zvrátenie nepriaznivého trendu vývoja. S ohľadom na ciele strategického dokumentu, možno
predpokladať najmä celkové zníženie emisií GHG, zmiernenie dopadov na zmenu klímy a s tým súvisiace
zmierenie dopadov na všetky zložky prírodného prostredia, hospodárstvo ako aj zdravie a majetok obyvateľov.

1.3.

Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie vrátane vplyvov na zdravie

Opatrenia v návrhu NUS SR nadväzujú do značnej mier na existujúce dokumenty z dôvodu komplexnosti
a prierezového obsahu NUS SR. Analýza prieniku NUS SR a existujúcich strategických dokumentov je uvedená
v prílohe č. 3 správy o hodnotení. Predpokladané vplyvy boli zhodnotené v podrobnosti vyplývajúcej
z charakteru, obsahu, dosahu a spôsobu spracovania strategického dokumentu.
Metodika hodnotenia vplyvov
Metodický prístup k hodnoteniu vplyvov NUS SR vychádzal z:
- preskúmaných politík, strategických dokumentov a právnych predpisov,
- identifikovaných interakcií s existujúcimi strategickými dokumentami,
- predpokladaných trendov vývoja,
- charakteru strategického dokumentu a jeho prierezovosti,
- absencie návrhov územnej lokalizácie a geografického rozmeru,
- neurčitostí vyplývajúcich z NUS SR.
Hodnotenie sa zameralo predovšetkým na identifikáciu a posúdenie predpokladaných významných vplyvov na
zdravie a jednotlivé zložky prostredia relevantné z hľadiska charakteru strategického dokumentu a objasnenie
a porovnanie výhod a nevýhod návrhu strategického dokumentu s nulovým variantom.
Nulový variant predstavuje stav, ktorý by nastal v prípade, že by nedošlo k schváleniu strategického dokumentu
pri zohľadnení pravdepodobného vývoja v riešenej oblasti a trendov vývoja.
Stav a vývoj usmerňujú stratégie, dokumenty, dohody formované na medzinárodnej či európskej úrovni. Tieto
strategické dokumenty boli predmetom posúdenia z hľadiska ich možného vplyvu na životné prostredie (proces
SEA), podľa zákona o posudzovaní vplyvov. Proces SEA bol vedený a uzatvorený napr. pre strategický dokument
SPRD SR 2030, Envirostratégia 2030, NECP, NAPCP SK a mnohé ďalšie (poz. časť schválených plánov, nebola
predmetom SEA). Stanoviská z týchto procesov poukazujú na ich environmentálnu prijateľnosť a boli
odporučené na schválenie. V súčasnej dobe sú schválené vládou a implementované do praxe.
Hodnotenie navrhovaného variantu riešenia strategického dokumentu bolo spracované pre jeden variant
riešenia strategického dokumentu obsahujúcom scenáre znižovania emisií GHG, ktoré boli formované
s ohľadom na ambiciózny cieľ dosiahnuť klimatickú neutralitu na Slovensku do roku 2050.
Na hodnotenie sa prihliadalo z viacerých uhlov pohľadu:
- z hľadiska plnenia cieľov NUS SR,
- prínosu k súčasnému stavu, t.j. nulovému variantu,
- z hľadiska vplyvov, s ktorými sa implementácia strategického dokumentu spája.
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Proces SEA vytvára potenciál na zvýšenie kvality tvorby strategického dokumentu, ktorý vedie k lepším
výsledkom. Metodický prístup k hodnoteniu je ovplyvnený skutočnosťou, že NUS SR bol predložený do
posudzovania ako vládou schválený dokument a tiež fakt, že neobsahuje návrhy územne lokalizovaných
projektov alebo investícií.
Posúdenie malo charakter hodnotenia ex- post, t.j. hodnotenia schváleného dokumentu. Kvantifikácia vplyvov,
s ohľadom na ukončenie modelovania opatrení v štádiu pred uzavretím zoznamu opatrení, nebola možná.
Uvedená skutočnosť významným spôsobom ovplyvnila možnosti vyhodnotenia plnenia cieľa NUS SR. V tomto
kontexte je možné však zohľadniť skutočnosť, že NUS SR bude v päť ročných intervaloch aktualizovaný.
Identifikácia a vyhodnotenie pravdepodobne významných vplyvov je vykonaná v nasledovnej štruktúre:
- Sektor energetika (vrátane dopravy a fugitívnych emisií)
o dekarbonizácia energetiky
o dekarbonizácia fugitívnych emisií CH4 a CO2 z ťažby uhlia a poťažobných aktivít
o dekarbonizácia fugitívnych emisií skleníkových plynov z ťažby, prepravy a distribúcie zemného
plynu a ropy v SR na obdobie 2017 – 2040
o implementácia súboru ďalších dodatočných opatrení (NEUTRAL) v sektore energetiky
a energetickej efektívnosti
- Sektor priemyselné procesy
o dekarbonizácia priemyslu
o implementácia súboru ďalších dodatočných opatrení (NEUTRAL) v sektore priemyselných emisií
- Sektor doprava
o dekarbonizácia v sektore dopravy
o implementácia súboru ďalších dodatočných opatrení (NEUTRAL) v sektore dopravy
- Sektor poľnohospodárstvo
o implementácia súboru ďalších dodatočných opatrení (NEUTRAL) v sektore poľnohospodárstvo
- Sektor využívanie pôdy, krajiny, zmeny vo využívaní pôdy a lesníctvo (sektor LULUCF)
o zvýšenie záchytov sektora LULUCF
o implementácia súboru ďalších dodatočných opatrení (NEUTRAL) v sektore LULUCF
- Sektor odpady
o implementácia súboru ďalších dodatočných opatrení (NEUTRAL) v sektore odpady
Opatrenia navrhované v NUS SR boli v rámci hodnotenia predpokladaných vplyvov strategického dokumentu
rozdelené, resp. zaradené do skupín opatrení, pre ktoré bola spracovaná spoločná charakteristika
a vyhodnotenie z hľadiska vplyvov. Opatrenia, ktoré nebolo možné jednoznačne zaradiť alebo nebolo účelné ich
priradiť do niektorej zo skupín, boli vyhodnotené samostatne.
Pri opise vplyvov sa využíva nasledovná terminológia:
- druh a veľkosť vplyvu- kde:
o pozitívny vplyv– vyjadruje zmenu stavu prvkov životného prostredia, ktorá zlepšuje podmienky/
stav,
o negatívny vplyv – vyjadruje zmenu stavu prvkov životného prostredia, ktorá zhoršuje podmienky/
stav,
o neutrálny vplyv/ bez vplyvu- typ vplyvu- v členení na:
o priamy- zmena v životnom prostredí vyvolaná bezprostrednou realizáciou strategického
dokumentu,
o nepriamy alebo sekundárny- zmena prvku životného prostredia spôsobená zmenou iného prvku,
alebo vplyvom realizácie primárne iného dokumentu za účelom plnenia stanoveného
environmentálneho cieľa
- dosah vplyvov- určuje dopady a dosah vplyvov na hľadiska veľkosti územia, ktoré ovplyvní. Dosah sa definuje
na úrovni:
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o lokálnej- vyjadruje dosah na malej ploche, resp. území s ovplyvnením max. územia obce alebo jej
časti
o regionálnej až nadregionálnej- vplyv má dosah min. na územie okresu, resp. kraja a štátu
časové pôsobenie vplyvu- vyjadruje najmä väzbu pôsobenia vplyvu v určitom období s vyznačením symbolu
(+), k príslušnému identifikovanému obdobiu pôsobenia vplyvu. Pôsobenie vplyvu pritom môže byť:
o krátkodobé- trvanie v horizonte do 1 roka
o strednodobé- trvanie v horizonte 1- 5 rokov
o dlhodobé- trvanie v horizonte 5 rokov a viac rokov, resp. trvalé pôsobenie
významnosť vplyvu a jeho prejavov- s použitím hodnotiacej škály:
o nevýznamný, resp. žiadny vplyv
o málo významný vplyv
o významný vplyv/ veľmi významný

1.3.1. Vplyvy súvisiace so sektorom energetika
SEKTOR ENERGETIKA (VRÁTANE DOPRAVY A FUGITÍVNYCH EMISIÍ)
Dekarbonizácia energetiky
Dodatočné opatrenia (WAM) scenár
1) Národný cieľ OZE stanovený na úroveň 18,91 %.
2) Národný cieľ pre ESR je -20 %.
3) Národný cieľ pre primárnu úsporu EE stanovený na úroveň -28,36 %.
4) Zvýšenie cien uhlíka v rámci EÚ ETS po roku 2020 .
5) Skoršie vyraďovanie elektrární využívajúcich pevné palivá. Predpokladá sa vyradenie elektrární
Vojany a Nováky v roku 2025 a 2023 v uvedenom poradí.
6) Dekarbonizácia výroby elektriny po roku 2020 vďaka OZE a rozvoju jadrovej energie.
7) Schéma podpory OZE vo výrobe elektriny s predpokladanými technológiami OZE ako sú solárna
fotovoltaika, veterné turbíny na pevnine, bioplyn/ biometán. Scenáre predpokladajú podporu 50 MW
v období 2021 – 2025, s následnou podporou ďalších 500 MW na základe dražieb.
8) Zvýšenie podielu jadrovej energie v energetickom mixe Slovenskej republiky- v strednodobom
horizonte (2020 - 2025) zvýšenie najmä vďaka uvedeniu dvoch nových jadrových reaktorov do
prevádzky v Atómových elektrárňach Mochovce.
9) Pokračovanie zníženia konečnej energetickej spotreby vo všetkých sektoroch po roku 2020:
a) politiky podporujúce zrýchlenie obnovy fondu budov (bytových aj nebytových, verejných aj
súkromných) so zameraním na uskutočňovanie nákladovo efektívnych hĺbkových obnov a
uplatňovanie minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov s takmer nulovou
potrebou energie po roku 2020 pre nové budovy,
b) politiky energetickej efektívnosti v oblasti priemyslu- podpora využívania nových inovatívnych
technológií vo výrobe v priemysle (BAT techniky),
c) politiky v sektore dopravy zamerané na infraštruktúru ako aj mäkké opatrenia umožňujúce
vyššiu efektívnosť.
10) Elektrifikácia dopravy po roku 2020- zvýšenie podielu elektromobilov a vozidiel s palivovými
článkami, ktoré budú nahrádzať vozidlá s vnútorným spaľovacím motorom
11) Zachytávanie a skladovanie uhlíka
Identifikácia pravdepodobne významných vplyvov
Dekarbonizácia energetiky a vybudovanie konkurencieschopného nízkouhlíkového hospodárstva je
dlhodobou prioritou energetickej politiky SR a schváleného NECP. SR má vzhľadom na vysoký podiel jadra na
výrobe elektriny a vysoký podiel zemného plynu v teplárenstve jednu z najnižšie emisných energetík v EÚ.
Istý priestor na dekarbonizáciu energetiky je už iba v náhrade uhlia nízko-emisným zdrojmi, v opatreniach
energetickej efektívnosti a v dekarbonizácii dopravy. Po nahradení tuhých fosílnych palív obnoviteľnými
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zdrojmi energie bude mať v SR jednu z najmenej emisných energetík v celej EÚ (konkrétne siedmu emisne
najmenej náročnú́ energetiku v celej EÚ z pohľadu CO2 intenzity výroby elektrickej energie a tepla).
Opatrenia majú pôvod v existujúcich strategických dokumentoch, hlavne v NECP. NECP podliehal procesu
strategického posúdenia vplyvov na životné prostredie a bolo preň vydané stanovisko s odporúčaním
dokumentu na schválenie. NECP bol schválený vládou uznesením č. 606/2019 z 11.12.2019. NECP nemal za
cieľ dosiahnutie klimatickej neutrality a v období jeho schvaľovania a ukončovania procesu SEA už bol
definovaný vývoj k ambicióznejším cieľom, ktoré popisuje Európska zelená dohoda. Opatrenia navrhované,
resp. prevzaté do NUS SR bude preto potrebné prehodnotiť v aktualizácii dokumentu vzhľadom na nové
požiadavky vyplývajúce z Európskej zelenej dohody.
Rovnako tak základy týmto opatreniam dávajú existujúce smernice, právne predpisy a strategické dokumenty
NAPCP SR a tiež Akčný plán transformácie uhoľného regiónu horná Nitra (uznesenie vlády SR č. 336/2019).
Z tohto dôvodu sa opatrenia, resp. ciele zaraďujú, z hľadiska princípov a účelu zákona o posudzovaní vplyvov,
k nulovému variantu. K ich implementácii dôjde bez ohľadu na schválenie NUS SR. Vývoj a trendy vývoja
v smere dekarbonizácie tak budú definované existujúcimi strategickými dokumentmi a ich prípadnými
aktualizáciami. NUS SR nenavrhuje nad rámec týchto opatrení také, ktoré by na tejto skutočnosti niečo
zmenili.
Uvedené opatrenia, z dlhodobého hľadiska, prispejú k:
- zmierneniu dopadov energetiky na životné prostredie,
- zníženiu emisií GHG,
- zmierňovaniu dopadov zmeny klímy,
- redukcii emisií základných znečisťujúcich látok,
- zlepšeniu kvality ovzdušia,
- diverzifikácii dodávok energie,
- nízkouhlíkovému rastu,
- prechodu na palivá s nižšou spotrebou uhlia,
- zníženie závislosti od trhov s fosílnymi palivami,
- úspore primárnych energetických zdrojov,
- vyššiemu využitiu OZE,
- bezpečnosti dodávok energie,
- podpore využívania alternatívnych palív,
- znižovaniu odpadu z výroby,
- redukcii hluku,
- pozitívnym účinkom na zdravie, pohodu a kvalitu života obyvateľov a prírodné prostredie.
Opatrenia majú kumulatívne a synergické vplyvy, tak priame ako aj nepriame, pričom sa najvýraznejšie ich
pozitívny vplyv prejaví v dlhodobom horizonte.
Sektor energetiky celkovo výrazne ovplyvňuje životné prostredie najmä v negatívnom ohľade (emisie,
odpadové vody, odpady), z tohto aspektu z hľadiska zdravia populácie SR je vyraďovanie elektrární
využívajúcich pevné palivá (opatrenie WAM 5) skoršie vyraďovanie elektrární využívajúcich pevné palivá
(predpokladá sa vyradenie elektrární Vojany a Nováky v roku 2025 a 2023 v uvedenom poradí) a elektrifikácia
dopravy po roku 2020 (opatrenie WAM 8) zvýšenie podielu jadrovej energie v energetickom mixe Slovenskej
republiky- v strednodobom horizonte (2020 - 2025) (zvýšenie najmä vďaka uvedeniu dvoch nových jadrových
reaktorov do prevádzky v Atómových elektrárňach Mochovce jednoznačne prínosom, pretože tieto opatrenia
napomáhajú najmä znižovaniu imisného zaťaženia obyvateľstva. Naopak zvýšenie podielu jadrovej energie
zavedením dvoch nových jadrových reaktorov v Mochovciach môže zase vyvolávať obavy u populácie SR
z potenciálneho ohrozenia následkom havárie, alebo aj iných faktorov (napr. odpadové vody v prípade
jadrových elektrárni môžu byť v primárnom okruhu znečistené rádiochemicky, produkcia rádioaktívnych
odpadov v pevnej a kvapalnej forme. V prípade pevnej formy mala ich produkcia v Mochovciach v priebehu
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rokov 2000 – 2015 stúpajúci trend, v prípade kvapalných foriem bol však sledovaný pokles). Otázkou zostáva
uloženie vyhoreného paliva ako aj likvidácia jadrovoenergetických zariadení v prípade ich odstavenia.
V zmysle uvedeného vzniká nárok na zabezpečenie vysokej bezpečnosti obyvateľstva. Predmetná
problematika však bola primárne riešená v procese posudzovania strategického dokumentu rezortu
Ministerstva hospodárstva SR, ktorý primárne bol nositeľom návrhu energetickej politiky Slovenskej republiky
s výhľadom až do roku 2050. Návrh energetickej politiky SR bol schválený uznesením vlády SR č. 548/2014197.
Opatrenie WAM 10) elektrifikácia dopravy po roku 2020- zvýšenie podielu elektromobilov a vozidiel s
palivovými článkami, ktoré budú nahrádzať vozidlá s vnútorným spaľovacím motorom takisto môže priniesť
benefit pre zdravie populácie z hľadiska zníženia imisného zaťaženia. Podľa dokumentu „Stávajú sa sektory
hospodárstva Slovenskej republiky zelenšími? 198“ sa uvádza, že vývoj emisií GHG je ovplyvňovaný
environmentálne nepriaznivou dopravou a zatiaľ sa v sektore dopravy nedarí stabilizovať ich celkový rast.
V období rokov 2000 – 2014 zaznamenali emisie CO2 nárast. Doprava negatívne vplýva na životné prostredie
z dvoch aspektov: výstavby dopravnej infraštruktúry a z hľadiska škodlivých dopadov z dopravnej prevádzky.
Môže dochádzať k zmene klímy a strate biologickej rozmanitosti, čo má samozrejme negatívny dopad na
zdravie populácie SR. Zavádzanie technologických zlepšení v doprave, vrátane jej elektrifikácie, tým pádom
prispieva k zníženiu znečistenia ovzdušia a ako aj k zníženiu jej negatívnych dopadov na zdravie.
Negatívne vplyvy súvisiace s implementáciou opatrení sa predpokladajú skôr v lokálnom, regionálnom
a krátko- až strednodobom horizonte a spájajú sa najmä s:
- ovplyvnením režimu podzemnej a povrchovej vody- priamo alebo nepriamo,
- zábermi pôdy,
- zásahmi do horninového prostredia,
- zmenou využívania územia a vizuálnym impaktom,
- socio- ekonomickými dopadmi,
- poškodením, zničením biotopov a biotopov druhov,
- stretmi záujmov so záujmami ochrany prírody a krajiny.
Pomerne rizikové opatrenie najmä vo vzťahu k pôdnemu fondu môže byť opatrenie 7) schéma podpory OZE
vo výrobe elektriny s predpokladanými technológiami OZE ako sú solárna fotovoltaika, veterné turbíny na
pevnine, bioplyn/ biometán. Pokiaľ bude podpora zameraná s ohľadom na jednotlivé zložky životného
prostredia a budú podporované najmä inštalácie na rodinných a bytových domoch budú rizika eliminované.
Rovnako sa to týka podpory používania biomasy, najmä využívania pôdneho fondu na iné ako pestovateľské
účely. Opatrenia zamerané na zníženie spotreby energie sa pôdy a horninového prostredia týkajú iba
okrajovo bez významných dopadov na danú zložku životného prostredia
Za účelom eliminovania týchto vplyvov bude potrebné najmä rešpektovanie platných právnych predpisov
definovaných pre účely ochrany jednotlivých zložiek životného prostredia, dodržiavanie osvedčených
postupov a uplatňovanie metodických postupov a hodnotení viazaných na realizáciu vybraných aktivít.
Opatrenia s významným dopadom na socioekonomické ukazovatele a významné regionálne dopady
podliehajú špecifickým hodnoteniam a riešeniam v samostatných akčných plánoch špecializovaných na
vybranú problematiku a špecifický regionálny problém.
Zároveň sa za opatreniami skrývajú pomerne veľké investície a realizácie konkrétnych projektov. Práve
v týchto prípadoch možno predpokladať strety záujmov so záujmami napr. ochrany vôd, ochrany druhov
a biotopov, zábery pôdy, záujmy ochrany pôdy a mnohé ďalšie. V zmysle § 28 zákona o ochrane prírody
a krajiny, potenciálny vplyv každej navrhovanej činnosti, navrhovaného plánu alebo projektu, ktorý by mohol
mať významný dopad na lokality v sústave NATURA 2000, musí prejsť procesom primeraného posúdenia
riešenia, podľa postupu definovanom v Metodike hodnotenia významnosti vplyvov plánov a projektov na
územia sústavy NATURA 2000 v Slovenskej republike (ŠOP SR, 2014, aktualizácia 2016), a to ešte pred
samotným povolením činnosti. Výsledok primeraného posúdenia je podkladom následného povoľovania.
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Druh vplyvov, vrátane synergických a kumulatívnych, ktoré je možné v prípade implementácie opatrení
predpokladať, dosah a významnosť vplyvov bude závislý od lokalizácie investície, spôsobu jej realizácie,
technického a technologického riešenia projektov a mnohých ďalších faktorov, ktoré bude potrebné
posudzovať individuálne podľa postupov definovaných v zákone o posudzovaní vplyvov pre navrhované
činnosti.
Z hľadiska charakteru opatrení, jedná sa o opatrenia, ktoré predstavujú skôr ciele- opatrenie 1 až 3, politík,
legislatívnych nástrojov ale tiež opatrenia investičného charakteru. Implementáciou NUS SR sa, pri
dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov pri realizácii opatrení, nepredpokladá závažný
negatívny vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia, zdravie obyvateľstva a environmentálne obzvlášť
dôležité oblasti (chránené územia a pod.) a významný príspevok k nulovému variantu.
Záver z identifikácie vplyvov
Pozitívne vplyvy, dlhodobého a nadregionálneho charakteru, budú významne prevládať nad negatívnymi, s
priamym dopadom na životné prostredie spôsobené znižovaním materiálových a energetických vstupov a
tým aj výstupov do životného prostredia. Opatrenia v sektore energetiky budú mať významný pozitívny dopad
na znižovanie emisií GHG a ďalších znečisťujúcich látok, čím prispejú k dosiahnutiu pozitívnych zmien v oblasti
zmeny klímy a kvality ovzdušia, ale budú mať aj nepriamy pozitívny vplyv na ďalšie environmentálne zložky
životného prostredia ako aj kvalitu života a zdravie.
Veľmi významný, priamy, pozitívny, dlhodobý vplyv regionálneho až nadregionálneho dosahu je výrazné
skokovité zníženie emisií vďaka ukončeniu výroby tepla a elektriny z tuhých palív (uhlia) na Slovensku.
Z hľadiska zdravia sa jedná väčšinou o vplyvy pozitívne, regionálne a dlhodobé.
Tieto vplyvy a takýto výsledok však možno predpokladať aj bez implementácie strategického dokumentu, t.j.
v rámci realizácie nulového variantu. Je to dané pôvodom opatrení a ich základni v iných platných
strategických dokumentoch na Slovensku. Vývoj v tejto oblasti je do značnej miery závislý od návrhov
a požiadaviek definovaných EÚ stanovujúcich ciele pre energetickú efektívnosť, ciele pre OZE a ambiciózne
plány Európskej zelenej dohody. V rámci aktualizácie NUS SR bude potrebné, vzhľadom na nové požiadavky
vyplývajúce z Európskej zelenej dohody, prehodnotiť zoznam opatrení.
Implementáciou NUS SR sa, pri dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov pri realizácii opatrení,
nepredpokladá závažný negatívny vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia, zdravie obyvateľstva
a environmentálne obzvlášť dôležité oblasti (chránené územia a pod.) a významný príspevok k nulovému
variantu.
Dekarbonizácia fugitívnych emisií CH4 a CO2 z ťažby uhlia a poťažobných aktivít
Dodatočné opatrenia (WAM) scenár
1) Rýchlejší pokles ťažby uhlia v baniach Čáry a Nováky po roku 2020
Identifikácia pravdepodobne významných vplyvov
Pri porovnaní jednotlivých typov elektrární na základe environmentálnych dopadov vychádzajú uhoľné zdroje
ako najškodlivejšie. Hlavne v porovnaní s veternými, vodnými, jadrovými a fotovoltaickými, ktoré pri
prevádzke neemitujú škodliviny. Samozrejme aj tieto čisté zdroje do určitej miery znečisťujú životné
prostredie, pri produkcií a transporte jednotlivých komponentov, v prípade jadra je problematické aj
nakladanie s vyhoreným palivom. Z hľadiska CO2 sú emisie u uhoľných elektrární rovnaké ako u tých, ktoré
spaľujú biomasu. Emisie uhoľných elektrární (hlavne v EÚ) sa ale za posledné roky výrazne znížili vďaka
environmentálnej regulácii a dostupným technológiám, ktoré dokážu eliminovať väčšinu škodlivých emisií.
Zároveň ale tieto technológie zvyšujú prevádzkové a kapitálové náklady uhoľných elektrární a tým ich ďalej
znevýhodňujú oproti konkurenčným zdrojom. Ďalším zásahom do životného prostredia je pri elektrárňach
zástavba plochy a narúšanie krajinného rázu. V prípade OZE sú tieto zásahy o niečo menšie, navyše
nepotrebujú k prevádzke palivo, ktorého ťažba by mala ďalšie dopady na životné prostredie.
V súvislosti s implementáciou opatrenia sa spájajú pozitívne aj negatívne vplyvy. Pozitívne sú najmä vo vzťahu
k ochrane životného prostredia, nakoľko ťažba nerastných surovín má vždy negatívne dopady na životné
prostredie a teda jej ukončenie by malo mať pozitívne dopady. Čím väčšia ťažba a dlhší čas, tak tým sú
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negatívne dopady na životné prostredie a teda aj na horninové prostredie výraznejšie a prejavujú sa na väčšej
ploche. Často sú to nezvratné procesy. Veľkým pozitívom po ukončení aktivity je zlepšenie kvality ovzdušia,
redukcia GHG, ale aj menšia tvorba odpadu z paliva (uhlia) na odkaliskách, ktoré by mohli ohrozovať napr.
kvalitu podzemnej vody. Z hľadiska zníženia tvorby odpadu a možného ohrozenia kvality podzemnej
a povrchovej vody v súvislosti s tým je to priamy, lokálny a dlhodobý, pozitívny, významný vplyv. V súvislosti
s týmto opatrením existujú aj veľké riziká. Uzatvorenie takéhoto veľkého ložiska nerastných surovín je
komplikovaný proces, ktorý bude vyžadovať značné finančné náklady. Po uzatvorení ložiska a teda ukončení
odčerpávania banských vôd dôjde k postupnému zatápaniu banských diel, čo znamená, že sa postupne
výrazným spôsobom zmení režim podzemných vôd v danej oblasti, čo sa môže prejaviť v zmene smerov
prúdenia podzemnej vody, zmene hĺbky hladín podzemnej vody, čo môže mať miestami pozitívny a niekde aj
výrazný negatívny dopad (viď tiež kap. III. Environmentálne problémy). Z hľadiska ovplyvnenia režimu
podzemnej vody je to priamy, lokálny a dlhodobý, pozitívny alebo aj negatívny, významný vplyv.
Nakoľko pravidlá uzatvárania ložiska nerastných surovín definujú príslušné právne predpisy, nie je
nevyhnutné navrhovať samostatné/ doplňujúce opatrenia. Náročný proces uzatvárania ložiska nerastných
surovín má definované pravidlá v zákone č. 44/1988 Z. z. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský
zákon) v znení neskorších predpisov a vo vyhláške Slovenského banského úradu č. 89/1988 Z. z. o
racionálnom využívaní výhradných ložísk, o povoľovaní a ohlasovaní banskej činnosti a ohlasovaní činnosti
vykonávanej banským spôsobom v znení neskorších predpisov. V banskom zákone v §32 Plány otvárky,
prípravy a dobývania výhradných ložísk a plány zabezpečenia a likvidácie hlavných banských diel a lomov sú
definované odseky: (4) Pred zastavením prevádzky v hlavných banských dielach alebo v lomoch je organizácia
povinná vypracovať plány ich zabezpečenia alebo likvidácie, (5) Podrobnosti o plánoch otvárky, prípravy a
dobývania výhradných ložísk a o plánoch zabezpečenia a likvidácie hlavných banských diel a lomov ustanoví
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom. V prílohe č. 6
vyhlášky č. 89/1988 Z. z. je zadefinované, čo musí obsahovať plán zabezpečenia a likvidácie hlavných
banských diel a lomov. Z hľadiska finančných nákladov ma uzatvorenie ložiska nerastných surovín
a ukončenia ťažby je to dlhodobý, lokálny, priamy, negatívny, významný vplyv.
Zníženie emisií CO2 a metánu ako skleníkových plynov je pozitívne vo vzťahu k ich negatívnym účinkom na
ľudské zdravie, najmä z dôvodu tvorby skleníkového efektu. V prípade CO2 medzi krátkodobé účinky jeho
vdychovania patria: neschopnosť sústrediť sa, bolesti hlavy, závraty, dvojité videnie, hučanie v ušiach,
bezvedomie, v prípade metánu vystavenie jeho vysokej koncentrácii môže spôsobiť bolesti hlavy, závraty,
nevoľnosť a zvracanie, stratu koncentrácie, zrýchlenie dýchania, stratu vedomia až udusenie.
Záver z identifikácie vplyvov
Z hľadiska zníženia tvorby odpadu a možného ohrozenia kvality podzemnej a povrchovej vody sa opatrenie
spája s priamymi, lokálnymi a dlhodobými pozitívnymi, významnými vplyvmi.
Z hľadiska ovplyvnenia režimu podzemnej vody je to priamy, lokálny a dlhodobý, pozitívny alebo aj negatívny,
významný vplyv.
Z hľadiska finančných nákladov sa jedná o dlhodobý, lokálny, priamy, negatívny, významný vplyv.
Z hľadiska zdravia sa jedná väčšinou o vplyvy pozitívne, nepriame, lokálne a strednodobé
Opatrenie má špecifický charakter a vyžaduje si osobitnú pozornosť. Tá mu je venovaná v rámci dokumentu
Akčný plán transformácie uhoľného regiónu horná Nitra (uznesenie vlády SR č. 336/2019). K jeho realizácii sa
pravdepodobne pristúpi bez ohľadu na implementáciu NUS SR. Príspevok v nulovému variantu je
zanedbateľný.
Implementáciou NUS SR sa, pri dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov pri realizácii opatrení,
nepredpokladá závažný negatívny vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia, zdravie obyvateľstva
a environmentálne obzvlášť dôležité oblasti (chránené územia a pod.) a významný príspevok k nulovému
variantu.
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Dekarbonizácia fugitívnych emisií skleníkových plynov z ťažby, prepravy a distribúcie zemného plynu a ropy v
SR na obdobie 2017 – 2040
Dodatočné opatrenia (WAM) scenár
1) Uvažuje s výrazným poklesom prepravy zemného plynu na veľkú vzdialenosť (tranzit) po roku 2020
(v dôsledku presmerovania dodávok zemného plynu cez plynovod North Stream)
Identifikácia pravdepodobne významných vplyvov
V roku 2019 začala výstavba prepojovacej vetvy plynovodu Poľsko – Slovensko v oblasti východného
Slovenska (Lupkovský priesmyk v Poľsku – kompresorová stanica Veľké Kapušany na Slovensku). Uvedené
prepojenie Poľsko – Slovensko zmierni dopad poklesu prepravovaného množstva plynu do iných krajín
plynovodmi Slovenska v dôsledku výstavby plynovodu North stream. Výstavba prepojovacej vetvy Poľsko –
Slovensko nie je vôbec spomenutá v hodnotenej stratégií. Je otázne, či bola zohľadnená v modeloch.
Uzatvorenie ložiska nerastných surovín je z odborného, organizačného a technického hľadiska zložitý proces.
Po ukončení ťažby bude nutné zabezpečiť miesta ťažby (ťažobné vrty), tak aby nemohlo dochádzať k výronom
plynu a ropy cez ne. Bude nutné zabezpečiť dlhodobé monitorovanie životného prostredia v daných
oblastiach. To znamená, že v súvislosti s tým, budú pomerne vysoké finančné náklady.
Je nutné tiež spomenúť aj to, že v Informačnom systéme environmentálnych záťaží je v súčasnosti 16 lokalít
súvisiacich s ťažbou ropy a zemného plynu (predovšetkým v súvislosti s ťažbou ropy) a ďalších 11 lokalít
súvisiacich s prepravou plynu alebo ropy. Niektoré z nich nie sú preskúmané a ani sanované. Sanácie týchto
lokalít prebiehajú v súlade s vypracovanými plánmi prác na odstránenie týchto environmentálnych záťaží
v zmysle zákona č. 409/2011 Z. z. a v súlade so Štátnym programom sanácie environmentálnych záťaží (20162021)). Je predpoklad, že po ukončení ťažby bude nutné sanovať aj ďalšie lokality.
Samozrejme v súvislosti s ukončením ťažby ropy a zemného plynu môže lokálne stúpnuť nezamestnanosť.
Dá sa predpokladať, že v dôsledku uvedeného scenára množstvo fugitívnych emisií poklesne. Z hľadiska
poklesu fugitívnych emisií sa jedná o dlhodobý, priamy pozitívny, málo významný vplyv, regionálneho až
nadregionálneho dosahu. Z hľadiska životného prostredia (najmä podzemnej vody a pod.) po sanácií lokalít
postihnutých ťažbou ropy a zemného plynu a ich distribúciou dôjde k zlepšeniu stavu životného prostredia,
čo je možné vyhodnotiť ako dlhodobý, priamy pozitívny, lokálny, významný vplyv. Pri spaľovaní zemného
plynu vzniká najmenší podiel CO2 v porovnaní s ostatnými fosílnymi palivami. Prakticky neobsahuje zložky
podmieňujúce vznik škodlivín (napr. síra, fluór, chlór a ich zlúčeniny). Opatrenie je preto možné hodnotiť ako
pozitívne z hľadiska ochrany obyvateľov SR nakoľko sa tak znižuje riziko možných únikov fugitívnych emisií,
príp. havárií plynovodu.
Ukončenie ťažby ropy a zemného plynu, ako aj pokles ich distribúcie a prepravy sa môže prejaviť nárastom
nezamestnanosti, ale nie tak dramaticky ako v prípade uzatvorenia uhoľných ložísk. A teda z hľadiska
socioekonomických dopadov sa jedná o dlhodobý, priamy, negatívny, lokálny, málo významný vplyv.
V porovnaní s nulovým variantom je príspevok NUS SR k súčasnému stavu zanedbateľný. NUS SR vychádza
z referenčného scenára, kde sa uvažuje s riešením dekarbonizácie fugitívnych emisií uvedeným spôsobom.
Rozdielom však je predpokladaný pokles prepravy zemného plynu. V rámci aktualizácie NUS SR bude
potrebné preveriť tento scenár, nakoľko, podľa vyjadrenia Eustream k NUS SR, prognózy predpokladajú, že aj
po uvedení plynovodu North Stream do prevádzky budú prepravované objemy plynu cez územie SR bez
výrazných zmien. Prípadné výpadky prepravy v smere východ- západ by mali byť nahradené zvýšenou
prepravou v smeroch západ- juh a západ- východ. Dosiahnutie očakávaného zníženia fugitívnych emisií CH4
sa nemusí dostaviť. Trendy poklesu emisií vychádzali z trendov v rokoch 2007– 2017, čo však nemusí
zodpovedať vývoju v rokoch 2020 – 2040. Prognózy vývoja emisií GHG bude potrebné prehodnotiť na základe
dostupných údajov v rámci aktualizácie NUS SR.
Záver z identifikácie vplyvov
V prípade úspešnosti implementácie opatrenia z hľadiska poklesu fugitívnych emisií má toto opatrenie
dlhodobý, priamy pozitívny, málo významný vplyv, regionálneho až nadregionálneho dosahu.
Z hľadiska životného prostredia je to dlhodobý, priamy pozitívny, lokálny, významný vplyv.
Z hľadiska zdravia sa jedná väčšinou o vplyvy pozitívne, regionálne, nepriame, dlhodobé.
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Príspevok NUS SR k nulovému variantu je zanedbateľný. V rámci aktualizácie NUS SR bude potrebné preveriť
aktuálnosť a skutkový stav ohľadne poklesu prepravy zemného plynu.
Implementácia súboru ďalších dodatočných opatrení (NEUTRAL) v sektore energetiky a energetickej
efektívnosti
Opatrenia
1) Zriadenie Rady vlády pre Európsku zelenú dohodu a nízkouhlíkovú transformáciu, ktorá bude slúžiť
ako medzirezortný koordinačný orgán na najvyššej úrovni s cieľom zefektívniť nízkouhlíkovú
transformáciu Slovenska smerom ku klimatickej neutralite v roku 2050.
2) Prijať zákon o zmene klímy, ktorý by riešil mitigáciu a adaptáciu na zmenu klímy.
3) Vytvoriť podmienky a odstrániť bariéry pre optimálne využívanie zdrojov energie bez emisií
skleníkových plynov a podporovať tie zdroje a projekty, ktoré dokážu nahrádzať fosílne palivá tak,
aby bola zabezpečená spoľahlivosť výroby a dodávky elektriny resp. tepla pri dodržaní nákladovej
a environmentálnej efektívnosti a pri rešpektovaní zachovania, alebo zlepšenia stavu biodiverzity.
4) Znižovať legislatívne, technické, administratívne a finančné bariéry pre realizáciu týchto zdrojov
s dôrazom na sektor samospotrebiteľov.
5) Vypracovať kritériá udržateľného využívania všetkých obnoviteľných zdrojov energie, ktoré budú
právne záväzné.
6) Zosúladiť budovanie tepelných zariadení s lokálnymi koncepciami rozvoja v oblasti tepelnej
energetiky.
7) Vylúčiť diskrimináciu zdrojov, aby aj pre zariadenia na spaľovanie palív s celkovým menovitým
tepelným príkonom menším ako 20MW bola zohľadnená cena uhlíka podobne ako je to pre väčšie
zariadenia zaradené v ETS.
8) Zohľadňovať princíp, že opatrenia na plnenie cieľov znižovania emisií skleníkových plynov by mali
zároveň umožňovať dosahovať ciele v zlepšovaní stavu kvality ovzdušia, nie viesť k zhoršeniu kvality
ovzdušia (napríklad nadmerná podpora priameho spaľovania biomasy vedie k zvýšeniu emisií PM a k
zhoršeniu kvality ovzdušia).
9) Zvyšovať energetickú efektívnosť v sektore budov prednostne výmenou starých neefektívnych a
neekologických vykurovacích zariadení na tuhé palivo za moderné zariadenia (vrátane OZE) v
kombinácii so zateplením.
10) Diferencované registračné poplatky zahrnuté v cenách nových kotlov s cieľom podpory
environmentálne šetrnejších spaľovacích zariadení.
11) Osvetová kampaň a vzdelávanie o správnej praxi pri spaľovaní uhlia a biomasy.
12) Pokračovanie (resp. rozšírenie) v podpornej dotačnej schéme pre efektívny prechod k používaniu
nízkoemisných tepelno-energetických zariadení.
13) Nastavenie podmienok pre CZT, vrátane pravidiel pre zákaz odpájania sa a pravidiel na odpájanie sa
od CZT, čo v zmysle Smernice o energetickej efektívnosti a Smernice o podpore využívania energie z
obnoviteľných zdrojov znamená možnosť odpojiť sa od CZT len v prípade neúčinných CZT a len
v prípade, že nový systém bude nákladovo a environmentálne efektívny a nezvýši emisie
znečisťujúcich látok a skleníkových plynov v danej lokalite. V zmysle Smernice o obnoviteľných
zdrojoch energie je v prípade odpojenia nutné uhradiť CZT všetky náklady, ktoré vzniknú pôvodnému
prevádzkovateľovi v súvislosti s odpojením od CZT.
14) Využívať existujúcu plynárenskú infraštruktúru pre obnoviteľné energetické zdroje, kvôli vysoko
rozvinutej prepravnej a distribučnej siete, vrátane podzemných zásobníkov, ktorá je predpokladom
pre ďalšiu dekarbonizáciu hospodárstva.
15) Podporovať prepájanie sektorov elektroenergetiky a plynárenstva prostredníctvom tzv. technológií
Power-to-X a umožnenie zvýšenia úrovne primiešavania vodíka do zemného plynu.
16) Nastavenie dlhodobej podpory zvyšovania podielu dekarbonizovaných plynov (bioplyn, biometán,
vodík, syntetický metán).
17) Podpora technológií s negatívnymi emisiami (negative emmission technology definovaných v IPCC).
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Objektívne nastavenie finančných podporných mechanizmov z EÚ a SR tak, aby sa prostredníctvom
nich dalo financovať čo najviac dekarbonizačných opatrení, zohľadňujúc rôznorodosť subjektov
pôsobiacich v sektore energetiky vrátane zníženia administratívnej záťaže pri podávaní projektov.
Podporovať legislatívne a finančne z prostriedkov EÚ a SR budovanie lokálnych zdrojov na výrobu
elektriny umožnením dodávok elektriny do distribučnej sústavy s cieľom zníženia strát pri prenose,
distribúcií a transformácií elektriny. Týmto sa zníži tvorba emisií skleníkových plynov a náklady na
budovanie prenosových kapacít, pretože je predpoklad, že sa elektrina spotrebuje u najbližšieho
odberateľa.
Transformácia elektrární na tuhé fosílne palivá – Ukončenie výroby elektriny v Novákoch vo VHZ do
konca roka 2023 a transformácia palivovej základne v elektrárni Vojany. Elektráreň Nováky zostane
po jej transformácii z tuhých fosílnych palív ako primárny zdroj tepla pre daný región založený na
kombinácii obnoviteľných zdrojov a vysokoúčinnej výroby tepla a elektriny. V prípade elektrárne
Vojany sa uvažuje o jej transformácii na zariadenie využívajúce druhotné palivá s cieľom zbaviť sa
závislosti od dovážaných primárnych zdrojov energie, ako aj podporiť obehové hospodárstvo v
danom regióne.
Zachovať v čo najväčšej miere výrobu elektriny z existujúcich vodných elektrární a podporiť investície
do ich modernizácie a obnovy vrátane prečerpávacích vodných elektrární, ktoré poskytujú flexibilitu
a možnosť uskladňovania elektriny
Podporovať dekarbonizáciu energetiky a to náhradou uhlia za nízkoemisné zdroje, resp. zdroje na
alternatívne palivá (napr. tuhé druhotné palivá s obsahom biozložiek alebo OZE).
V čo najväčšej možnej miere využívať prostriedky z Modernizačného fondu na modernizáciu
energetiky a priemyslu, hlavne na znižovanie spotreby fosílnych palív z energetiky a priemyslu.
Inovatívne financovanie sa predpokladá pri zvyšovaní energetického využívania odpadov,
odpadových plynov a odpadového tepla v priemysle a energetike.
Prehodnotiť systém spotrebnej dane z energetických produktov v súlade s politikou EÚ tak, aby boli
produkty zdaňované na základe negatívneho dopadu na životné prostredie a súčasne však umožniť,
aby sa v plnej miere aplikovali možnosti smernice2003/96 ES, t.j. aplikácia zvýhodnenej sadzby dane
na energetické produkty používané na priemyselné účely, najmä na elektrinu.
Podporovať výskum a aplikáciu inovatívnych technológií na zachytávanie a využívanie skleníkových
plynov (tzv. CCU - Carbon Capture and Utilisation, syntetické palivá ) ale aj samotné uskladňovanie
skleníkových plynov (tzv. CCS- Carbon Capture and Storage).

OPATRENIA NA ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI
27) Pri všetkých opatreniach energetickej efektívnosti dôsledne aplikovať princípy zeleného obstarávania
s dôrazom na spotrebu energie a produkciu emisií počas celého životného cyklu opatrenia .
28) Zvýšiť dosahovanú úsporu energie pri obnove budov z 30 % na 60 %, pretože obnova budov je
najhospodárnejšie a najefektívnejšie opatrenie aj podľa Nízkouhlíkovej štúdie pre Slovensko
pripravenej v spolupráci so SB.
29) Zvýšiť tempo obnovy verejných budov a rodinných domov.
30) Pri obnove verejných budov podporovať najmä hĺbkovú obnovu budovy, v súlade s princípmi
zeleného verejného obstarávania.
31) Nastavenie finančných podporných mechanizmov z EÚ a SR tak, aby sa ich prostredníctvom mohla
financovať hĺbková obnova verejných budov a vytvorili sa potrebné možnosti aj pre financovanie
obnov budov v Bratislavskom kraji v súlade s princípmi zeleného verejného obstarávania.
32) Vytvoriť viaczdrojové financovanie rozvoja regiónov, tzv. regionálne fondy rozvoja, ktoré by
umožňovali financovanie dekarbonizačných opatrení v relevantných regiónoch (formy financovania
od grantových až po revolvingové, a to nielen zdrojov EÚ a príslušného spolufinancovania, ale
všetkých zdrojov tak verejných, ako aj neverejných).
33) Podporovať budovanie regionálnych centier udržateľnej energetiky a krajských energetických
centier, ktoré by poskytovali podporné a poradenské služby na úrovni regiónov a krajov s cieľom
zvyšovania energetickej efektívnosti a zvyšovania podielu OZE.
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Podporovať zvyšovanie odbornosti projektantov a stavebných firiem so zameraním na hĺbkovú
obnovu budov.
Podporiť zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov takými opatreniami realizovanými v sektore
vykurovania a chladenia, ktorých cieľom je dekarbonizácia dodávok tepla do budov zo systémov
diaľkového vykurovania a chladenia. Podporovať iba účinné systémy CZT s dodávkou tepla z OZE,
odpadového tepla z priemyselných a energetických procesov na ekonomicky nákladovom využívaní
OZE, napr. aj lokálne dostupnej biomasy/biometánu a odpadov.
Modernizovať existujúce systémy CZT v oblasti tepelnej energetiky.
Zavádzať nákladovo efektívnym spôsobom nové systémy diaľkových vykurovaní v dolinách
a kotlinách so zvyšovaním nasadzovania OZE v systémoch.
Rozšírenie monitorovacieho systému energetickej efektívnosti prevádzkovaného Slovenskou
inovačnou energetickou agentúrou s cieľom vytvorenia jednotného databázového centra, ktoré by
pokrylo súkromný aj verejný sektor obnovy budov, vrátane celkového prehľadu verejných budov
v SR.
Využívanie inovatívnych finančných mechanizmov (zelené dlhopisy a zelené bondy, audity
energetických úspor, garantované energetické služby, aukčný systém na nákup energie, zvýhodnené
pôžičky prostredníctvom revolvingových fondov, finančný mechanizmus tipu bonus-malus, hypotéky
so zvýhodnenou sadzbou pre energeticky úsporné budovy).
Inštalácia a zavádzanie inteligentných meracích systémov v energetických sústavách a zariadeniach,
vrátane distribúcie a dodávke plynu (tam, kde prínos pre spotrebiteľa preukázateľne preváži nad
nákladmi na zavedenie daných systémov)
Dôsledne aplikovať princíp „znečisťovateľ platí“
Ukončenie poskytovania environmentálne škodlivých dotácií, ako je napríklad podpora pre uhlie
alebo na biomasu z neudržateľných zdrojov.
Nastaviť pravidlá čerpania prostriedkov z finančných podporných mechanizmov z EÚ a SR v oblasti
energetickej efektívnosti tak, aby aj sektor energetiky bol oprávnený čerpať dotácie na investície,
ktoré preukázateľne znižujú emisie skleníkových plynov.
Podpora tzv. ESCO (energy service company) spoločností, ako poskytovateľov energetických služieb
s garantovanou úsporou pre verejný sektor tzv. EPC (Energy Performance Contracting) a podpora
formou Garantovaných energetických služieb podľa zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej
efektívnosti.
Vytvorením nástrojov financovania podporovať rozvoj tepelných čerpadiel na výrobu tepla a chladu,
aby sa zvýšila dostupnosť tepelných čerpadiel aj pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva.
V záujme zvyšovania energetickej hospodárnosti budov dbať na aktívne uplatňovanie pasívnych
prvkov a pasívnych technológií v budove, teda zamerať sa na znižovanie prestupu tepla cez obvodový
a strešný plášť (uplatňovaním prvkov klimatických, energeticky aktívnych aplikácií) , ako aj riešeniami
využívajúcimi prírodu, akými sú dobre naplánovaná zeleň v uliciach, parkoviskách (slúžili by ako
klimatické a energeticky aktívne plochy), zelené strechy a steny poskytujúce tepelnú ochranu a tieň
budovám.
V rámci aktualizácie tejto stratégie zvážiť zavedenie cieľa pre celý sektor budov (či už na rok 2030
alebo 2040 alebo 2050, ktorý by bol v súlade s dosiahnutím klimatickej neutrality v roku 2050.
Potreba vzdelávania, zvyšovania informovanosti a povedomia pre širokú verejnosť o potrebe
dodatočných opatrení v tomto sektore.

Identifikácia pravdepodobne významných vplyvov
Ciele dokumentu sú zamerané najmä na znižovanie negatívnych vplyvov energetiky na životné prostredie a
zdravie obyvateľov s prioritným dôrazom na redukciu príčin zmeny klímy, t.j. znižovanie emisií GHG pri výrobe
a spotrebe energie.
Zároveň dokument predpokladá uplatňovanie preventívnych opatrení pred nápravnými so zameraním na
znižovanie nárokov na spotrebu energie. Opatrenia zamerané na úsporu energie sú najúčinnejšími
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preventívnymi opatreniami na odstránenie následných negatívnych vplyvov na rôzne zložky životného
prostredia a zdravie (v zmysle najčistejšia energia je nevyrobená energia).
Napriek celkovému zameraniu cieľov dokumentu na znižovanie vplyvov na životné prostredie a zdravie,
niektoré opatrenia môžu byť zdrojom negatívnych vplyvov v rôznych environmentálnych aspektoch ktorých
súčasťou je aj socio-ekonomický aspekt.
Strategický dokument predstavuje opatrenia, ktoré majú charakter:
- ekonomický,
- organizačný, politický, legislatívny,
- edukatívny,
- investičný/ technický/ infraštruktúrny.
Podľa uvedeného členenia boli opatrenia zoskupené a v tejto podobe spoločne charakterizované
a vyhodnotené z hľadiska vplyvov. Opatrenia, ktoré nebolo možné jednoznačne zaradiť, alebo nebolo účelné
ich priraďovať do niektorej zo skupín, boli vyhodnotené a vyjadrenie k nim je uvedené samostatne.
Vplyvy sú závislé od charakteru opatrenia a najmä od spôsobu jeho implementácie. Najvýznamnejšie vplyvy
sa viažu na investičné projekty. Naopak najväčšiu skupinu opatrení tvoria opatrenia ekonomického
charakteru a opatrenia organizačného, legislatívneho a politického charakteru, v prípade ktorých nedôjde
k priamemu negatívnemu vplyvu na jednotlivé zložky životného prostredia. Vplyvy budú nepriame
a s ohľadom na zameranie a ciele sledované týmito opatreniami, pozitívne, stredno až dlhodobého
charakteru.
Opatrenia smerujú k znižovaniu emisií GHG a ďalších znečisťujúcich látok, znižovaniu energetickej náročnosti,
spotreby energie a naopak k zvyšovaniu energetickej efektívnosti, preto sa očakáva, že budú mať priamy
významný pozitívny vplyv na produkciu výstupov na celom území SR. S prihliadnutím na skutočnosť, že NUS
SR predstavuje vývoj do budúcich rokov a vytvára rámec pre dlhodobú víziu je nutnosťou zaoberať sa aj
globálnymi environmentálnymi dopadmi.
Energetika ako celok patrí medzi sektory, ktoré sú výrazne ovplyvnené prejavmi zmeny klímy. Význam rastie
aj vzhľadom k tomu, že na sektor energetiky sú sekundárne naviazané všetky dôležité sektory hospodárstva
krajiny.
Modely energetickej náročnosti sa zmenia: zníži sa dopyt po energii na vykurovanie v zime a narastie dopyt
po energii na ochladzovanie v lete. Pozitívny vplyv z hľadiska úspor energie a zníženia GHG a znečisťujúcich
látok, je za predpokladu, že úspory spotreby elektrickej energie, na základe implementovaných opatrení,
povedú k zníženiu jej výroby a nie ku zvýšeniu vývozu.
V sektore energetiky sa nejedná o opatrenia, kde je možné identifikovať priame dopady v rámci vodného
hospodárstva. Pozitívne môžu vplývať opatrenia na znižovanie spotreby fosílnych palív, znižovanie
energetickej náročnosti hospodárstva SR, ako aj nepriamo zvyšovanie energetickej efektívnosti.
Nepriamy pozitívny vplyv možno očakávať tiež v oblasti ochrany pôdy pred acidifikáciou a kontamináciou
znečisťujúcimi látkami a stavu a kvality prírodného prostredia. Zníženie emisií bude znamenať zníženie
negatívneho faktora, ktorý ich ovplyvňuje. Jedná sa o vplyv, ktorý sa prejaví v súvislosti s implementáciou
opatrení NUS SR, ako takej a nie len v sektore energetiky. Tento sektor samozrejme svojim podielom prispeje
k tomuto stavu.
Medzi opatrenia ekonomického charakteru patria napr. opatrenia:
7) Vylúčiť diskrimináciu zdrojov, aby aj pre zariadenia na spaľovanie palív s celkovým menovitým tepelným
príkonom menším ako 20MW bola zohľadnená cena uhlíka podobne ako je to pre väčšie zariadenia zaradené
v ETS.
25) Prehodnotiť systém spotrebnej dane z energetických produktov v súlade s politikou EÚ tak, aby boli
produkty zdaňované na základe negatívneho dopadu na životné prostredie a súčasne však umožniť, aby sa v
plnej miere aplikovali možnosti smernice 2003/96 ES, t.j. aplikácia zvýhodnenej sadzby dane na energetické
produkty používané na priemyselné účely, najmä na elektrinu.
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Emisie CO2 na obyvateľa sú nižšie ako priemerné hodnoty v OECD (vid´ kap. III. 1.1. Súčasný stav životného
prostredia). Slovensko však musí vypracovať plán na dosiahnutie potrebného dlhodobého zníženia emisií a
splniť ciele Parížskej dohody. Slovensko ponúka dotácie na nákup elektrických automobilov. Je však
nepravdepodobné, že by to bol veľmi efektívny nástroj, keď napríklad energetické dane a dane z vozidiel sú
nižšie ako vo väčšine krajín. Dane sú o 0,2 % HDP nižšie ako stredná úroveň OECD. Existuje mnoho daňových
výnimiek. Ich zrušenie by bolo poskytovať stimuly na efektívnejšie využívanie energie a mohol by zvýšiť príjmy
až o 0,1 % HDP. Uhlie je zdanené nižšími sadzbami ako ropa alebo zemný plyn, aj keď sa podieľa na väčšom
znečistení životného prostredia. Pri výrobe elektriny sa ropa a uhlie vôbec nezdaňujú. Zvyšovanie dane z
fosílnych palív podľa ich obsahu uhlíka by znížili emisie GHG a zároveň by pomohli znižovať znečistenie
ovzdušia. Zároveň sa odporúča zrušiť dotácie na uhlie.
Zrušenie znížených sadzieb daní a výnimiek by pomohlo zlepšovať kvalitu ovzdušia a znižovať emisie CO2.
Daňovú reformu by mali sprevádzať opatrenia na zmiernenie účinkov na obyvateľstvo, ktorého mobilita závisí
od automobilovej dopravy, pokiaľ sa neponúkajú kvalitné služby verejnej dopravy.
Rozšírenie environmentálnych daní a obmedzenie existujúcich výnimiek prispeje k motivácií využívať energiu
efektívnejšie aj podľa záverečnej správy Inštitútu environmentálnej politiky199. Výnos zo zrušenia
fakultatívnych oslobodení v spotrebných daniach (uhlie, elektrina, plyn) vo výške približne 62 mil. eur ročne
možno využiť na znižovania lokálneho znečistenia, napr. na výmenu kotlov pre domácnosti. Postupné
zastavenie výroby elektriny z uhlia by tiež malo výrazný vplyv na lokálnu kvalitu ovzdušia.
Hoci z predložených opatrení nie je žiadne z nich osobitne koncipované na úpravu zákona č. 595/2003 Z. z. o
dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), zákon o dani z príjmov už
obsahuje ustanovenia napĺňajúce ciele predloženej stratégie. Ide o opatrenia, ktoré nadobudli účinnosť už v
roku 2019, resp. od 1.1.2020, napr.: - definovanie technického zhodnotenia hmotného majetku, aj ako
hodnoty verejným subjektom prijatého a poskytovateľom energetickej služby s garantovanou úsporou
energie zrealizovaného energetického zhodnotenia majetku na základe zmluvy o energetickej efektívnosti
pre verejný sektor, - výhodnejšia forma odpisovania elektromobilov (BEV, PHEV) formou novej odpisovej
skupiny 0 s dobou odpisovania 2 roky oproti iným dopravným prostriedkom, - rozšírenie uplatnenia daňového
výdavku pri vyradení zásob tovaru z dôvodu uplynutia doby použiteľnosti alebo trvanlivosti, resp. pri tovare
bez stanovenej doby použiteľnosti alebo trvanlivosti, nielen pri ich bezodplatnom odovzdaní Potravinovej
banke Slovenska, ale aj neziskovým organizáciám a sociálnemu podniku, ktorých hlavným predmetom
činnosti sú činnosti podľa § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov (napr. ochrana zdravia, vzdelávanie,
dobrovoľnícka činnosť a pod.).
Navrhnuté opatrenia majú charakter ekonomických opatrení bez priameho vplyvu na zložky životného
prostredia. Ekonomické nástroje patria medzi nástroje na pomerne efektívne dosiahnutie cieľov. Ich
implementácia do praxe však vyžaduje hĺbkové finančné a ekonomické analýzy, ktoré presahujú rámec
rezortu životného prostredia. Ich zavedenie je predovšetkým politickým rozhodnutím, ku ktorému by mali
byť vypracované najmä socioekonomické analýzy. Nepriamo sa jeho prínos prejaví v znížení spotreby zdrojov,
emisií GHG a tiež na determinantoch zdravia. Z hľadiska negatívnych vplyvov sa môžu prejaviť
v socioekonomickej oblasti. Implementáciou opatrenia je v porovnaní s nulovým variantom príspevok NUS
SR malý až zanedbateľný.
Ďalej sa jedná o opatrenia poskytujúce finančné nástroje na plnenie opatrení navrhovaných v NUS SR:
10) Diferencované registračné poplatky zahrnuté v cenách nových kotlov s cieľom podpory environmentálne
šetrnejších spaľovacích zariadení.
12) Pokračovanie (resp. rozšírenie) v podpornej dotačnej schéme pre efektívny prechod k používaniu
nízkoemisných tepelno-energetických zariadení.
16) Nastavenie dlhodobej podpory zvyšovania podielu dekarbonizovaných plynov (bioplyn, biometán, vodík,
syntetický metán).
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18) Objektívne nastavenie finančných podporných mechanizmov z EÚ a SR tak, aby sa prostredníctvom nich
dalo financovať čo najviac dekarbonizačných opatrení, zohľadňujúc rôznorodosť subjektov pôsobiacich v
sektore energetiky vrátane zníženia administratívnej záťaže pri podávaní projektov.
19) Podporovať legislatívne a finančne z prostriedkov EÚ a SR budovanie lokálnych zdrojov na výrobu elektriny
umožnením dodávok elektriny do distribučnej sústavy s cieľom zníženia strát pri prenose, distribúcií a
transformácií elektriny. Týmto sa zníži tvorba emisií skleníkových plynov a náklady na budovanie prenosových
kapacít, pretože je predpoklad, že sa elektrina spotrebuje u najbližšieho odberateľa.
23) V čo najväčšej možnej miere využívať prostriedky z Modernizačného fondu na modernizáciu energetiky a
priemyslu, hlavne na znižovanie spotreby fosílnych palív z energetiky a priemyslu.
24) Inovatívne financovanie sa predpokladá pri zvyšovaní energetického využívania odpadov, odpadových
plynov a odpadového tepla v priemysle a energetike.
31) Nastavenie finančných podporných mechanizmov z EÚ a SR tak, aby sa ich prostredníctvom mohla
financovať hĺbková obnova verejných budov a vytvorili sa potrebné možnosti aj pre financovanie obnov budov
v Bratislavskom kraji v súlade s princípmi zeleného verejného obstarávania.
32) Vytvoriť viaczdrojové financovanie rozvoja regiónov, tzv. regionálne fondy rozvoja, ktoré by umožňovali
financovanie dekarbonizačných opatrení v relevantných regiónoch (formy financovania od grantových až po
revolvingové, a to nielen zdrojov EÚ a príslušného spolufinancovania, ale všetkých zdrojov tak verejných, ako
aj neverejných).
39) Využívanie inovatívnych finančných mechanizmov (zelené dlhopisy a zelené bondy, audity energetických
úspor, garantované energetické služby, aukčný systém na nákup energie, zvýhodnené pôžičky prostredníctvom
revolvingových fondov, finančný mechanizmus tipu bonus-malus, hypotéky so zvýhodnenou sadzbou pre
energeticky úsporné budovy).
42) Ukončenie poskytovania environmentálne škodlivých dotácií, ako je napríklad podpora pre uhlie alebo na
biomasu z neudržateľných zdrojov.
43) Nastaviť pravidlá čerpania prostriedkov z finančných podporných mechanizmov z EÚ a SR v oblasti
energetickej efektívnosti tak, aby aj sektor energetiky bol oprávnený čerpať dotácie na investície, ktoré
preukázateľne znižujú emisie skleníkových plynov.
44) Podpora tzv. ESCO (energy service company) spoločností, ako poskytovateľov energetických služieb
s garantovanou úsporou pre verejný sektor tzv. EPC (Energy Performance Contracting) a podpora formou
Garantovaných energetických služieb podľa zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti.
45) Vytvorením nástrojov financovania podporovať rozvoj tepelných čerpadiel na výrobu tepla a chladu, aby sa
zvýšila dostupnosť tepelných čerpadiel aj pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva.
Jedná sa o veľkú skupinu opatrení, kde sa nepredpokladá priamy negatívny vplyv na jednotlivé zložky
životného prostredia. Voči životnému prostrediu sa jedná o indiferentné opatrenia. Ich pôsobenie bude
nepriame a v prípade úspešnej implementácie významne pozitívne. Finančné nástroje poskytnú stimuly
umožňujúce zadováženie environmentálne prijateľnejších riešení. Bez ich vytvorenia, by nebolo, v mnohých
prípadoch, možné ich uskutočniť, nakoľko sa spájajú s negatívnymi ekonomickými dopadmi. Opatrenia tieto
negatívne socio-ekonomické dopady tlmia. Mnohé opatrenia majú súvis s opatreniami investičného
charakteru a teda aj s vplyvmi pre ne relevantnými. Dosah vplyvu bude od lokálneho cez regionálny až po
nadregionálny. Miera redukcie emisií GHG, ako aj iných negatívnych vplyvov viažucich sa k energetike bude
závislá od zmeny spôsobu správania obyvateľstva/domácností, podnikateľských subjektov a od ich
uvedomelého a zodpovedného prístupu k životnému prostrediu. Dosiahnutý efekt bude závislý od miery
a rozsahu ich implementácie v praxi.
Implementáciou opatrení v rámci NUS SR sa prejaví malý prínos oproti nulovému variantu. Mnohé
z uvedených opatrení sú implementované cez existujúce strategické dokumenty (napr. NAPCP SK, NECP,
Envirostratégia 2030 a ďalšie) a platnú legislatívu.

Do organizačných, legislatívnych a politických opatrení sa môžu zaradiť- napr. opatrenia:
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1) Zriadenie Rady vlády pre Európsku zelenú dohodu a nízkouhlíkovú transformáciu, ktorá bude slúžiť ako
medzirezortný koordinačný orgán na najvyššej úrovni s cieľom zefektívniť nízkouhlíkovú transformáciu
Slovenska smerom ku klimatickej neutralite v roku 2050.
2) Prijať zákon o zmene klímy, ktorý by riešil mitigáciu a adaptáciu na zmenu klímy.
3) Vytvoriť podmienky a odstrániť bariéry pre optimálne využívanie zdrojov energie bez emisií skleníkových
plynov a podporovať tie zdroje a projekty, ktoré dokážu nahrádzať fosílne palivá tak, aby bola zabezpečená
spoľahlivosť výroby a dodávky elektriny resp. tepla pri dodržaní nákladovej a environmentálnej efektívnosti a
pri rešpektovaní zachovania, alebo zlepšenia stavu biodiverzity.
4) Znižovať legislatívne, technické, administratívne a finančné bariéry pre realizáciu týchto zdrojov s dôrazom
na sektor samospotrebiteľov.
5) Vypracovať kritériá udržateľného využívania všetkých obnoviteľných zdrojov energie, ktoré budú právne
záväzné.
6) Zosúladiť budovanie tepelných zariadení s lokálnymi koncepciami rozvoja v oblasti tepelnej energetiky.
Implementáciou opatrení sa nepredpokladajú priame negatívny vplyvy na zložky životného prostredia
a zdravie obyvateľstva. Za predpokladu efektívne a účelne nastavených legislatívnych pravidiel je možné
očakávať významné pozitívne vplyvy, prejavujúce sa najmä v dlhodobom časovom horizonte.
Odstránením bariér sa podporí využívanie zdrojov energie, ktoré neprodukujú emisie GHG a prispejú tak
k plneniu cieľa NUS SR. Na Slovensku sú v súčasnosti vytvorené pomerne dobré podmienky na rozvoj napr.
OZE. Najvýznamnejšou prekážkou/bariérou je ich finančná náročnosť.
Príspevok niektorých navrhovaných opatrení, napr. 5) a 6) k plneniu cieľa NUS SR je otázny. Zadefinovanie
týchto opatrení v rámci NUS SR nie je zárukou eliminácie emisií GHG.
Medzi opatrenia edukatívneho charakteru sa zaraďujú:
11) Osvetová kampaň a vzdelávanie o správnej praxi pri spaľovaní uhlia a biomasy.
33) Podporovať budovanie regionálnych centier udržateľnej energetiky a krajských energetických centier, ktoré
by poskytovali podporné a poradenské služby na úrovni regiónov a krajov s cieľom zvyšovania energetickej
efektívnosti a zvyšovania podielu OZE.
34) Podporovať zvyšovanie odbornosti projektantov a stavebných firiem so zameraním na hĺbkovú obnovu
budov.
38) Rozšírenie monitorovacieho systému energetickej efektívnosti prevádzkovaného Slovenskou inovačnou
energetickou agentúrou s cieľom vytvorenia jednotného databázového centra, ktoré by pokrylo súkromný aj
verejný sektor obnovy budov, vrátane celkového prehľadu verejných budov v SR.
48) Potreba vzdelávania, zvyšovania informovanosti a povedomia pre širokú verejnosť o potrebe dodatočných
opatrení v tomto sektore.
Ich implementácia nebude mať priame ani nepriame negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného
prostredia a zdravia obyvateľstva. Jedná sa skôr o podporný nástroj, ktorý môže určitým podielom prispieť
k plneniu cieľov NUS SR.
Niektoré opatrenia sú implementované aj cez iné dokumenty, napr. NAPCP SK. V súčasnosti Slovenská
inovačná a energetická agentúra (SIEA) pracuje na príprave Rozšíreného monitorovacieho systému
energetickej efektívnosti, ktorý bude integrovať aj rôzne externé databázy. Jedná sa o národný projekt,
ktorého ciele a parametre sú jasne definované.
Jedná sa o opatrenia s nepriamym pozitívnym vplyvom na lokálnej, regionálnej až nadregionálnej úrovni
z dlhodobého hľadiska.
Medzi opatrenia investičného charakteru, ale bez významných priamych negatívnych vplyvov na jednotlivé
zložky prostredia patria opatrenia:
9) Zvyšovať energetickú efektívnosť v sektore budov prednostne výmenou starých neefektívnych a
neekologických vykurovacích zariadení na tuhé palivo za moderné zariadenia (vrátane OZE) v kombinácii so
zateplením.
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28) Zvýšiť dosahovanú úsporu energie pri obnove budov z 30 % na 60 %, pretože obnova budov je
najhospodárnejšie a najefektívnejšie opatrenie aj podľa Nízkouhlíkovej štúdie pre Slovensko pripravenej
v spolupráci so SB.
29) Zvýšiť tempo obnovy verejných budov a rodinných domov.
30) Pri obnove verejných budov podporovať najmä hĺbkovú obnovu budovy, v súlade s princípmi zeleného
verejného obstarávania.
35) Podporiť zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov takými opatreniami realizovanými v sektore
vykurovania a chladenia, ktorých cieľom je dekarbonizácia dodávok tepla do budov zo systémov diaľkového
vykurovania a chladenia. Podporovať iba účinné systémy CZT s dodávkou tepla z OZE, odpadového tepla z
priemyselných a energetických procesov na ekonomicky nákladovom využívaní OZE, napr. aj lokálne dostupnej
biomasy/biometánu a odpadov.
46) V záujme zvyšovania energetickej hospodárnosti budov dbať na aktívne uplatňovanie pasívnych prvkov a
pasívnych technológií v budove, teda zamerať sa na znižovanie prestupu tepla cez obvodový a strešný plášť
(uplatňovaním prvkov klimatických, energeticky aktívnych aplikácií) , ako aj riešeniami využívajúcimi prírodu,
akými sú dobre naplánovaná zeleň v uliciach, parkoviskách (slúžili by ako klimatické a energeticky aktívne
plochy), zelené strechy a steny poskytujúce tepelnú ochranu a tieň budovám.
Spotreba tepla v budovách sa podieľa na celkovej spotrebe energie v budove najväčšou mierou. Viac ako
74 % bytových domov je napojených na systémy diaľkového vykurovania a chladenia. S ohľadom na plnenie
cieľov zníženia emisií v sektore budov je takéto opatrenia nevyhnutné realizovať.
Približne 75 % budov v EÚ nie je energeticky hospodárnych. EÚ preto zaviedla niekoľko opatrení na
dosiahnutie úspor energie v budovách, ako je spoločná certifikácia spotreby energie budov, ciele pre
renováciu verejných budov a štandard budov s takmer nulovou potrebou energie povinný pre nové verejné
budovy od roku 2019 a pre všetky budovy postavené po roku 2021200. Investície do energetickej účinnosti
budov narážajú však na určité prekážky, ako je rozdielna motivácia medzi vlastníkmi a nájomníkmi budov,
veľké počiatočné náklady a často dlhá doba návratnosti. Formulácia opatrenia 30) túto skutočnosť zohľadňuje
a podporuje síce najmä hĺbkovú obnovu budov, nebráni však aspoň ich čiastočnej obnove, zodpovedajúcej
finančným možnostiam vlastníka. Súčasné tempo obnovy bytových domov na Slovensku je dostatočné, v
nasledujúcom období je potrebné venovať zvýšené úsilie podpore obnovy najmä verejných budov a
rodinných domov.
Stav v obnove bytových budov a nebytových budov, ako aj opatrenia na nákladovo efektívnu obnovu budov
definuje existujúci strategický dokument (viď tiež kap. III. 1.2.5. Popis pravdepodobného vývoja a trendov
vývoja v sektore energetika). Formulácia opatrenia 28) evokuje, že sa jedná skôr o cieľ ako o opatrenie.
Politika zeleného verejného obstarávania EÚ podnecuje členské štáty k prijímaniu ďalších opatrení na
uplatňovanie kritérií zeleného verejného obstarávania aspoň v 50 % verejných zákaziek201.
Samotné a takto navrhnuté opatrenia nebudú mať žiadne priame negatívne vplyvy na jednotlivé zložky
životného prostredia a na prírodné prostredie. Opatrenia sú viazané na sídelné prostredie. Za predpokladu
dodržania platnej legislatívy sa nepredpokladá negatívny vplyv ani na kultúrno- historické pamiatky.
Zvyšovanie energetickej efektívnosti budov prispieva k úsporám energie, znižovaniu nárokov na čerpanie
prírodných zdrojov a redukciu emisií nielen GHG ale tiež základných znečisťujúcich látok v ovzduší, podieľa sa
teda na zlepšení kvality ovzdušia. Nepriamy pozitívny vplyv možno očakávať tiež v súvislosti so zlepšením
kvality života obyvateľov a ich zdravia, a v neposlednom rade aj s pozitívnym vizuálnym impaktom a zvýšením
estetiky budov a miest a obcí, ako takých. V oblasti stavebníctva tiež prispieva k zvýšeniu zamestnanosti.
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Smernica o energetickej efektívnosti (smernica 2012/27/EÚ, Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 1); 3 % podlahovej plochy
verejných budov, ktoré využívajú ústredné orgány štátnej správy, by sa mali renovovať každý rok od roku 2014.
Európska komisia, Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2010/31/EÚ o energetickej
hospodárnosti budov, COM(2016) 765 final, 30. novembra 2016.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o energetickej hospodárnosti budov (Ú. v. EÚ L 153,
18.6.2010, s. 13).
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Implementáciou týchto opatrení v rámci NUS SR sa, pri dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov
pri ich realizácii, nepredpokladá závažný negatívny vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia, zdravie
obyvateľstva, kultúrno- historické hodnoty a environmentálne obzvlášť dôležité oblasti (chránené územia
a pod.). Implementáciou opatrení je príspevok NUS SR, v porovnaní s nulovým variantom, malý až
zanedbateľný. Je to dané neurčito definovanými zneniami opatrení, bez jasnej kvantifikácie, a bez určenia
referenčnej hodnoty, roku, údaju, voči ktorému by bolo možné kvantifikovať prínos. Energetická efektívnosť
budov a uplatňovanie princípov zeleného verejného obstarávania bude riešená bez ohľadu na schválenie NUS
SR cez existujúce strategické dokumenty.
Do tejto skupiny opatrení možno zaradiť taktiež 40) Inštalácia a zavádzanie inteligentných meracích systémov
v energetických sústavách a zariadeniach, vrátane distribúcie a dodávke plynu (tam, kde prínos pre spotrebiteľa
preukázateľne preváži nad nákladmi na zavedenie daných systémov)
Opatrenie bude mať pozitívny, dlhodobý vplyv najmä v socio-ekonomickej oblasti. Negatívny vplyv na
jednotlivé zložky prostredia sa nepredpokladá.
Opatrenia investičného/technického/infraštruktúrneho charakteru:
14) Využívať existujúcu plynárenskú infraštruktúru pre obnoviteľné energetické zdroje, kvôli vysoko rozvinutej
prepravnej a distribučnej siete, vrátane podzemných zásobníkov, ktorá je predpokladom pre ďalšiu
dekarbonizáciu hospodárstva.
15) Podporovať prepájanie sektorov elektroenergetiky a plynárenstva prostredníctvom tzv. technológií Powerto-X a umožnenie zvýšenia úrovne primiešavania vodíka do zemného plynu.
17) Podpora technológií s negatívnymi emisiami (negative emmission technology definovaných v IPCC).
20) Transformácia elektrární na tuhé fosílne palivá – Ukončenie výroby elektriny v Novákoch vo VHZ do konca
roka 2023 a transformácia palivovej základne v elektrárni Vojany. Elektráreň Nováky zostane po jej
transformácii z tuhých fosílnych palív ako primárny zdroj tepla pre daný región založený na kombinácii
obnoviteľných zdrojov a vysokoúčinnej výroby tepla a elektriny. V prípade elektrárne Vojany sa uvažuje o jej
transformácii na zariadenie využívajúce druhotné palivá s cieľom zbaviť sa závislosti od dovážaných primárnych
zdrojov energie, ako aj podporiť obehové hospodárstvo v danom regióne.
21) Zachovať v čo najväčšej miere výrobu elektriny z existujúcich vodných elektrární a podporiť investície do ich
modernizácie a obnovy vrátane prečerpávacích vodných elektrární, ktoré poskytujú flexibilitu a možnosť
uskladňovania elektriny
22) Podporovať dekarbonizáciu energetiky a to náhradou uhlia za nízkoemisné zdroje, resp. zdroje na
alternatívne palivá (napr. tuhé druhotné palivá s obsahom biozložiek alebo OZE).
37) Zavádzať nákladovo efektívnym spôsobom nové systémy diaľkových vykurovaní v dolinách a kotlinách so
zvyšovaním nasadzovania OZE v systémoch.
Časť opatrení sa spája s pozitívnymi a z časti aj negatívnymi vplyvmi. Tento je závislý od spôsobu, rozsahu
implementácie opatrenia a jeho lokalizácie. Negatívne vplyvy sa môžu prejaviť na viacerých zložkách
životného prostredia, zmene spôsobu využívania krajiny, vizuálny impakt až po strety záujmov so záujmami
ochrany environmentálne obzvlášť dôležitých oblastí. Jedná sa napr. o rozvoj OZE, využitie biomasy a pod.,
ktoré sa potenciálne môžu spájať s negatívnymi vplyvmi. Strety záujmov a teda negatívny vplyv nie je vylúčený
v prípade investičných projektov, kde sa vo vybraných prípadoch môže jednať o stret so záujmami ochrany
území prislúchajúcich k územiam NATURA 2000. V zmysle § 28 zákona o ochrane prírody a krajiny,
potenciálny vplyv každej navrhovanej činnosti, navrhovaného plánu alebo projektu, ktorý by mohol mať
významný dopad na lokality v sústave NATURA 2000, musí prejsť procesom primeraného posúdenia riešenia,
podľa postupu definovanom v Metodike hodnotenia významnosti vplyvov plánov a projektov na územia
sústavy NATURA 2000 v Slovenskej republike (ŠOP SR, 2014, aktualizácia 2016), a to ešte pred samotným
povolením činnosti. Výsledok primeraného posúdenia je podkladom následného povoľovania.
Environmentálna prijateľnosť sa posudzuje vždy individuálne pre každý jednotlivý projekt samostatne
v procese posúdenia vplyvov podľa zákona o posudzovaní vplyvov.
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V tejto súvislosti, ako aj vo vzťahu k vodnému hospodárstvu, sa ako rizikové javí opatrenie 21) Zachovať v čo
najväčšej miere výrobu elektriny z existujúcich vodných elektrární a podporiť investície do ich modernizácie
a obnovy vrátane prečerpávacích vodných elektrární, ktoré poskytujú flexibilitu a možnosť uskladňovania
elektriny. Vodné elektrárne sú spojené s narušovaním kontinuity vodných tokov a zmenami vodných
spoločenstiev. V rámci podpory takýchto zámerov je nutné dôsledné projektové posúdenie z hľadiska
dopadov na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní vplyvov.
Opatrenia v oblasti znižovania spotreby energie sa vodného hospodárstva týkajú len okrajovo. Pozitívne
možno hodnotiť snahu o využívanie odpadového tepla. Snahy o zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie
energetických úspor sa postupne prejavia v rámci zlepšenia životného prostredia celej SR.
Opatrenie 20) Transformácia elektrární na tuhé fosílne palivá – Ukončenie výroby elektriny v Novákoch vo VHZ
do konca roka 2023 a transformácia palivovej základne v elektrárni Vojany. Elektráreň Nováky zostane po jej
transformácii z tuhých fosílnych palív ako primárny zdroj tepla pre daný región založený na kombinácii
obnoviteľných zdrojov a vysokoúčinnej výroby tepla a elektriny. V prípade elektrárne Vojany sa uvažuje o jej
transformácii na zariadenie využívajúce druhotné palivá s cieľom zbaviť sa závislosti od dovážaných primárnych
zdrojov energie, ako aj podporiť obehové hospodárstvo v danom regióne.
má významné vplyvy nielen z hľadiska kvality ovzdušia, ale najmä v kontexte toho, že s ním úzko súvisí
ukončenie ťažby uhlia na Slovensku a teda konkrétne v Hornitrianskych baniach, a. s. (baňa Nováky,
Handlová, Čáry).
Veľmi významný priamy pozitívny dlhodobý vplyv regionálneho až nadregionálneho dosahu je výrazné
skokovité zníženie emisií vďaka ukončeniu výroby tepla a elektriny z tuhých palív (uhlia) na Slovensku
(v prípade CO2 je to ročne približne o 2 280 000 t emisií menej). V prípade elektrárne Vojany, ktorá spaľuje
čierne uhlie dovážané z Ruska sa Slovensko zbaví závislosti od dovážaných primárnych zdrojov energie,
pričom v prípade využívania druhotných palív v EVO (kým sa úplne neodstaví) sa podporí obehová ekonomika
v regióne. Čiže z hľadiska závislosti na dovážaných zdrojoch sa jedná o dlhodobý, regionálny, priamy,
pozitívny vplyv. Z hľadiska podpory obehovej ekonomiky v regióne ide o strednodobý, regionálny, nepriamy,
pozitívny vplyv.
V súvislosti s ukončením ťažby uhlia sú tu pozitívne aj negatívne vplyvy. Pozitívne sú najmä vo vzťahu
k ochrane životného prostredia, ale môžu byť aj negatívne (podrobnejšie sú opísané v časti opatrení:
Dekarbonizácia fugitívnych emisií CH4 a CO2 z ťažby uhlia a poťažobných aktivít). Problematika
socioekonomických dopadov je riešená prostredníctvom vládou schváleného Akčného plánu transformácie
uhoľného regiónu horná Nitra (uznesenie vlády SR š. 336/2019).
Uvedené opatrenie má synergický efekt – zníženie emisií, zlepšenie stavu životného prostredia a tým aj
zdravia, v prípade elektrárne Vojany aj odbúranie závislosti na zdrojoch zo zahraničia, podpora obehovej
ekonomiky.
NUS SR uvažuje aj s implementáciou ďalších opatrení, ktoré neboli priradené k žiadnej z definovaných
kategórií, v úvode tejto kapitoly. Jedná sa o:
Opatrenie 26) Podporovať výskum a aplikáciu inovatívnych technológií na zachytávanie a využívanie
skleníkových plynov (tzv. CCU - Carbon Capture and Utilisation, syntetické palivá ) ale aj samotné uskladňovanie
skleníkových plynov (tzv. CCS- Carbon Capture and Storage).
CCU zahŕňajú perspektívne technológie, ktoré môžu významným spôsobom prispieť k dosiahnutiu uhlíkovej
neutrality. Cieľom týchto technológií je zachytávanie CO2 či už z koncentrovaných zdrojov akými sú spaliny zo
spaľovacích procesov v energetike, cementární, chemického priemyslu alebo priamo z ovzdušia a jeho
následné využite ako vstupná surovina pri výrobe palív, chemických látok a pod. V niektorých prípadoch je
možné dosiahnuť až cieľ „Carbon Negative“. Je potrebné investovať do výskumu a vývoja takýchto
technológií, aby mohli byť v čo najširšej miere aplikované v priemyselných prevádzkach. Podpora CCU je v
súlade s politikou CO2 managementu v EU.
Problematikou CZT sa zaoberá niekoľko opatrení:
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13) Nastavenie podmienok pre CZT, vrátane pravidiel pre zákaz odpájania sa a pravidiel na odpájanie sa od CZT,
čo v zmysle Smernice o energetickej efektívnosti a Smernice o podpore využívania energie z obnoviteľných
zdrojov znamená možnosť odpojiť sa od CZT len v prípade neúčinných CZT a len v prípade, že nový systém bude
nákladovo a environmentálne efektívny a nezvýši emisie znečisťujúcich látok a skleníkových plynov v danej
lokalite. V zmysle Smernice o obnoviteľných zdrojoch energie je v prípade odpojenia nutné uhradiť CZT všetky
náklady, ktoré vzniknú pôvodnému prevádzkovateľovi v súvislosti s odpojením od CZT.
35) Podporiť zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov takými opatreniami realizovanými v sektore
vykurovania a chladenia, ktorých cieľom je dekarbonizácia dodávok tepla do budov zo systémov diaľkového
vykurovania a chladenia. Podporovať iba účinné systémy CZT s dodávkou tepla z OZE, odpadového tepla z
priemyselných a energetických procesov na ekonomicky nákladovom využívaní OZE, napr. aj lokálne dostupnej
biomasy/biometánu a odpadov.
36) Modernizovať existujúce systémy CZT v oblasti tepelnej energetiky.
Odpájanie od CZT je vysoko odborná problematika, ktorú upravuje platná Smernica o obnoviteľných zdrojoch
2018/2001 a Smernica o energetickej efektívnosti 2012/27/EÚ. Implementácia opatrení sa spája s potrebou
vykonať analýzu ekonomických, environmentálnych a sociálnych dopadov decentralizácie zásobovania
teplom a návrh účinných opatrení na odstránenie nesystémových postupov. Potrebné bude tiež dôsledne
posudzovať výstavbu nových zdrojov na premenu energie vzhľadom na možné negatívne dopady na zníženie
efektívnosti existujúcich zariadení na výrobu a rozvod tepla vrátane systémov CZT, ako aj negatívne dopady
na životné prostredie v danej lokalite a takéto negatívne vplyvy eliminovať. Investície do modernizácie,
prechod na nové systémy prispejú k optimalizácii energetickej účinnosti a možnosti regulovania emisií do
ovzdušia.
Politika zeleného verejného obstarávania EÚ podnecuje členské štáty k prijímaniu ďalších opatrení na
uplatňovanie kritérií zeleného verejného obstarávania aspoň v 50 % verejných zákaziek202. Opatrenie 27) Pri
všetkých opatreniach energetickej efektívnosti dôsledne aplikovať princípy zeleného obstarávania s dôrazom
na spotrebu energie a produkciu emisií počas celého životného cyklu opatrenia
sa odporúča vypustiť alebo implementovať cez iný, relevantný203, strategický dokument. Uvedené opatrenie
navrhujeme pri aktualizácii NUS SR preformulovať, tak, aby sa bol jednoznačný prínos z hľadiska dosiahnutia
cieľov NUS SR. Samotné a takto navrhnuté opatrenie nebude mať žiadne vplyvy na jednotlivé zložky životného
prostredia.
Príspevok opatrení:
8) Zohľadňovať princíp, že opatrenia na plnenie cieľov znižovania emisií skleníkových plynov by mali zároveň
umožňovať dosahovať ciele v zlepšovaní stavu kvality ovzdušia, nie viesť k zhoršeniu kvality ovzdušia (napríklad
nadmerná podpora priameho spaľovania biomasy vedie k zvýšeniu emisií PM a k zhoršeniu kvality ovzdušia).
41) Dôsledne aplikovať princíp „znečisťovateľ platí“
k plneniu cieľa NUS SR je nejednoznačný. Taktiež príspevok NUS SR k nulovému variantu je otázny a
zanedbateľný bez špecifikácie spôsobu aplikácie princípov.
Opatrenie 47) V rámci aktualizácie tejto stratégie zvážiť zavedenie cieľa pre celý sektor budov (či už na rok 2030
alebo 2040 alebo 2050, ktorý by bol v súlade s dosiahnutím klimatickej neutrality v roku 2050 predstavuje cieľ
a nie opatrenie a odporúčame ho z NUS SR vypustiť alebo upraviť jeho znenie. V rámci aktualizácie
odporúčame zadefinovať merateľné ukazovatele pre celý sektor energetiky a zadefinovanie časových rámcov
ich plnenia.
Záver z identifikácie vplyvov
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Správa o vykonávaní environmentálnych právnych predpisov za rok 2019 Správa o krajine –SLOVENSKO
Národný akčný plán pre zelené verejné obstarávanie v Slovenskej republike na roky 2016 – 2020;
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/21622/1
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Pozitívne vplyvy budú významne prevládať nad negatívnymi, s priamym dopadom na životné prostredie
spôsobené znižovaním materiálových a energetických vstupov a tým aj výstupov do životného prostredia.
Opatrenia v sektore energetiky budú mať z dlhodobého a regionálneho až nadregionálneho hľadiska
významný nepriamy pozitívny dopad na znižovanie emisií GHG a ďalších znečisťujúcich látok, čím prispejú k
dosiahnutiu pozitívnych zmien v oblasti zmeny klímy a kvality ovzdušia ako aj kvality života a zdravia.
V prípade opatrení investičného charakteru je možné počítať s negatívnymi vplyvmi lokálneho dosahu.
Veľmi významný, priamy, pozitívny, dlhodobý vplyv regionálneho až nadregionálneho dosahu je výrazné
skokovité zníženie emisií vďaka ukončeniu výroby tepla a elektriny z tuhých palív (uhlia) na Slovensku
(v prípade CO2 je to ročne približne o 2 280 000 t emisií menej).
Čiže z hľadiska závislosti na dovážaných zdrojoch sa jedná o dlhodobý regionálny priamy pozitívny vplyv.
Z hľadiska podpory obehovej ekonomiky v regióne ide o strednodobý, regionálny, nepriamy pozitívny vplyv.
Uvedené opatrenie má synergický efekt – zníženie emisií, zlepšenie stavu životného prostredia a tým aj
zdravia, v prípade elektrárne Vojany aj odbúranie závislosti na zdrojoch zo zahraničia, podpora obehovej
ekonomiky.
Z hľadiska zdravia sa jedná väčšinou o vplyvy pozitívne, nepriame, regionálne, dlhodobé.
Implementáciou NUS SR sa, pri dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov pri realizácii opatrení,
nepredpokladá závažný negatívny vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia, zdravie obyvateľstva
a environmentálne obzvlášť dôležité oblasti (chránené územia a pod.).
Príspevok k nulovému variantu je rôznorodý a závislý od jednotlivých navrhovaných alebo prevzatých
opatrení. Príspevok NUS SR k nulovému variantu je tak na úrovni zanedbateľného až po významný pozitívny.
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1.3.2. Vplyvy súvisiace so sektorom priemyselných procesov
SEKTOR PRIEMYSELNÉ PROCESY
Dekarbonizácia priemyslu
Dodatočné opatrenia (WAM) scenár
1) F- plyny- všetky chladivá musia byť dodávané z plynov s nízkym potenciálom skleníkového efektu tzv.
GWP (alebo doplnkovými plynmi),
2) Pri emisiách SF6 sa uvažuje so zákazom využitia plynu SF6 v nových zariadeniach
Identifikácia pravdepodobne významných vplyvov
F-plyny sú do atmosféry vypúšťané v relatívne malých množstvách, avšak ich vplyv na klímu je značný,
častokrát väčší ako vplyv CO2. Ich úlohou bolo nahradiť chemikálie, ktoré poškodzovali ozónovú vrstvu. Sú
síce šetrné k ozónovej vrstve, veľmi energeticky účinné a mnohé z nich sú bezpečné pre používateľov
z dôvodu ich nízkej toxicity a horľavosti, no väčšina z nich má relatívne vysoký potenciál globálneho
otepľovania (GWP). Podľa meraní v CO2-ekvivalentoch tvoria v súčasnosti cca 2% celkových emisií GHG v EÚ.
Po uvoľnení zostávajú v atmosfére desaťročia, SF6 dokonca celé tisícročia.
EÚ sa rozhodla kontrolovať používanie nielen najškodlivejšieho SF6, ale aj ostatných F-plynov.
Cieľom regulácie EÚ týkajúcej sa fluórovaných skleníkových plynov je zníženie emisií Únie o dve tretiny
v porovnaní s úrovňami v roku 2014. Táto iniciatíva je súčasťou celkového cieľa EÚ v oblasti zníženia emisií
skleníkových plynov v roku 2050 o 80 až 95 % v porovnaní s úrovňami v roku 1990204.
Fluorid sírový, (SF6) na rozdiel od iných fluoridov síry, nie je jedovatý. Podľa IPCC je však SF6 najúčinnejší
skleníkový plyn, ktorého GWP je vyhodnotený ako 22 800 násobok ekvivalentného množstva CO2
pri porovnaní 100 ročného obdobia.
Záver z identifikácie vplyvov
Do konca roka 2020 bude EK, na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 zo 16.
apríla 2014 o fluórovaných skleníkových plynoch, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 842/2006, priebežne
monitorovať účinky obmedzovania množstva F-plynov uvádzaných na trh vrátane jeho účinkov na ponuku
zariadení, v prípade ktorých by využívanie F-plynov viedlo k nižším emisiám za celý životný cyklus ako
v prípade použitia alternatívnych technológií. V súčasnosti je používanie F-plynov obmedzované postupne od
roku 2007. K 1.1.2020 je vo vybraných výrobkoch povolené používať len F-plyny s GWP nižším ako 150.
Používanie F-plynov nemá na základe ich vlastností priamy negatívny vplyv na zdravie. Čo sa týka nepriamych
vplyvov na zdravie, množstvo emisií GHG a vplyvov na životné prostredie, momentálne nie je možné posúdiť,
o aké vplyvy ide, nakoľko sa používajú relatívne krátko. Samotné F-plyny boli v 90-tych rokoch 20. storočia
považované za prijateľnejšiu variantu do vtedy používaných plynov a dnes je potrebné hľadať ich ďalšiu
variantu.
Implementácia súboru ďalších dodatočných opatrení (NEUTRAL) v sektore priemyselných emisií
Opatrenia
1) Dodatočné zvyšovanie energetickej efektívnosti v priemysle a priemyselných procesoch nad rámec
modelovaných scenárov.
2) Zavádzanie obehového hospodárstva a inovácií do priemyselných procesov, napr. využívanie vodíka
ako inovatívnej technológie (vrátane prechodu výroby ocele založenej na vodíku v prípade
dostatočných dodávok vodíka), vrátane dodržiavania Záverov o BAT (best available techniques).
3) Inovovať energeticky a materiálovo náročné prevádzky v oblasti priemyslu.
4) Prechod na nové, čistejšie spôsoby výroby energie a produktov aj prostredníctvom využívania zdrojov
energie bez emisií skleníkových plynov v priemysle či zavádzaním princípov obehového
hospodárstva.
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5) Znižovanie používania fosílnych palív v priemysle za podmienky, že je to technicky a ekonomicky
efektívne a toto riešene prinesie skutočnú úsporu emisií.
6) Zachytávanie a využívanie všetkého odpadového tepla z priemyselných a energetických procesov
nákladovo efektívnym spôsobom.
7) Nastavenie finančných podporných mechanizmov z EÚ a SR tak, aby sa prostredníctvom nich dalo
financovať čo najviac dekarbonizačných opatrení a opatrení znižujúcich energetickú náročnosť,
vrátane zníženia administratívnej záťaže pri podávaní projektov.
8) Zahrnutie plnenia Parížskej dohody medzi základné ustanovenia v medzinárodných obchodných
dohodách medzi EÚ a tretími krajinami (tzv. „Paris clause“).
9) Transformácia by nemala ohroziť konkurencieschopnosť priemyslu. Je preto potrebné zaviesť
podporné opatrenia jednak pre importérov produktov z tretích krajín do EÚ, ako aj exportérov
produktov z EÚ do tretích krajín. Ako podporné opatrenie pre importérov produktov Slovenská
republika podporuje zavedenie cla pre dovoz v závislosti od uhlíkovej stopy (tzv. carbon border
adjustment/tax), zároveň je však potrebné doriešiť opatrenia na zachovanie konkurencieschopnosti
exportérov.
Identifikácia pravdepodobne významných vplyvov
Opatrenia majú za úlohu znižovanie emisií GHG a ďalších znečisťujúcich látok, vedú k znižovaniu energetickej
náročnosti, spotrebe energie a naopak k zvyšovaniu energetickej účinnosti. Sektor priemyselnej výroby má
až 37 %- ný podiel na konečnej energetickej spotrebe. Preto sektory energetika a priemysel spolu úzko súvisia
a najúčinnejšími preventívnymi opatreniami na odstránenie negatívnych vplyvov na rôzne zložky životného
prostredia a zdravie sú opatrenia zamerané na úsporu energie. Niektoré významné vplyvy, ktoré súvisia
s priemyslom a nie sú tu spomenuté, sú uvedené v rámci kapitoly IV. 1.3.1. Vplyvy súvisiace so sektorom
energetika.
Prvých 6 ďalších dodatočných opatrení (NEUTRAL) v sektore priemyselných emisií je možné zaradiť medzi
opatrenia investičného/technického/infraštruktúrneho charakteru. Optimalizácia je proces, ktorý sa
v priemysle vykonáva kontinuálne. Jej cieľom je hlavne šetrenie finančných prostriedkov, ktoré môže firma
použiť napr. na nákup nových technológií. Vo väčšine prípadov je cieľom znížiť spotrebu energie a surovín pri
dosiahnutí rovnakého, resp. väčšieho výťažku konečnej suroviny. Každým rokom prichádzajú nové poznatky
a technológie, stále je preto veľký priestor na optimalizovanie výrobných postupov. Na druhej strane si však
každá zmena vyžaduje nemalé finančné prostriedky, ktoré majú dlhú návratnosť. Približne iba 28 % opatrení
má návratnosť kratšiu ako 2 roky. Nielen pre malé podniky môže byť problém nájsť zdroje na uskutočnenie
vyššie spomenutých opatrení, dlhá návratnosť investícií pre nich môže byť dokonca likvidačná. Z toho dôvodu
je pre podniky potrebná finančná podpora, lebo podniky síce dokážu znížiť emisie na požadovanú úroveň do
roku 2050, odrazí sa to však na cene konečného produktu, ktorú by trh musel akceptovať.
Je preto potrebné nájsť zdroje financií. Uvedené rieši opatrenie 7). Najdôležitejším zdrojom bude
Modernizačný fond, ktorého otvorenie sa predpokladá v roku 2021 a jeho príjmy budú tvorené z predaja
emisných povoleniek. Netreba zabúdať na čerpanie fondov EÚ. Politiky EK sú zamerané na posilnenie
priemyslu, na vytváranie nových pracovných miest, na zvyšovanie konkurencieschopnosti Európy, na
podporu investícií a inovácií v oblastí čistých a digitálnych technológií. Na druhej strane však treba chrániť
európske regióny a pracovníkov najviac postihnutých priemyselnými zmenami. Nové výrobné technológie
menia priemyselné prostredie Európy. Prinesú nové pracovné miesta a technológie, ktoré umožňujú vyššiu
produktivitu, môžu byť prospešné pre širšie hospodárstvo. Môžu mať aj hlbší vplyv na povahu a dostupnosť
práce. Priemysel okrem iného musí mať dostupné energie, ktoré si môže finančne dovoliť a mimoriadne
dôležité je pri transformácii priemyslu úzko spolupracovať s výskumom, vývojom a inováciami.
Budúcnosť priemyslu bude závisieť od jeho schopnosti neustále sa prispôsobovať a inovovať prostredníctvom
investícií do nových technológií a proaktívneho prístupu k zmenám, ktoré prináša zvýšená miera digitalizácie
a prechod na nízkouhlíkové a obehové hospodárstvo. Je potrebné využiť maximálne navýšenie podielu OZE
na tvorbe elektriny, prepájanie európskych energetických trhov, odstavenie výroby elektriny z uhlia,
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dekarbonizáciu plynu, budovanie inteligentných sietí, ako aj ďalšie inovatívne riešenia, vďaka ktorým bude
možné znížiť ceny dodávok energie a zvýšiť energetickú sebestačnosť. Počíta sa aj s využitím moderných
metód ako sú napríklad vodíkové stanice, palivové články, či zachytávanie uhlíka pre jeho ďalšie využitie s
možnosťou využívať program financovania projektov Horizon 2020.
Opatrenia:
8) Zahrnutie plnenia Parížskej dohody medzi základné ustanovenia v medzinárodných obchodných dohodách
medzi EÚ a tretími krajinami (tzv. „Paris clause“).
9) Transformácia by nemala ohroziť konkurencieschopnosť priemyslu. Je preto potrebné zaviesť podporné
opatrenia jednak pre importérov produktov z tretích krajín do EÚ, ako aj exportérov produktov z EÚ do tretích
krajín. Ako podporné opatrenie pre importérov produktov Slovenská republika podporuje zavedenie cla pre
dovoz v závislosti od uhlíkovej stopy (tzv. carbon border adjustment/tax), zároveň je však potrebné doriešiť
opatrenia na zachovanie konkurencieschopnosti exportérov.
sa radia medzi opatrenia organizačného/legislatívneho/politického charakteru. Je potrebné zabezpečenie
rovnakých podmienok v porovnaní s konkurentmi mimo EÚ, ktorí nemusia znášať prísne environmentálne
regulačné opatrenia. Jednou z možností zabezpečenia rovnakých podmienok na podnikanie pre európskych
výrobcov je zavedenie cla. Nemá totiž zmysel zdaňovať podnikateľov v EÚ a zároveň umožniť, aby rovnaké
produkty dovážali konkurenti do Európy no v úplne inej, oveľa nižšej nákladovej štruktúre. Týmto krokom by
sa na jednej strane zabránilo „uhlíkovým únikom“ – teda presúvaniu výroby uhlíkovo náročných surovín (oceľ,
cement), do tretích krajín s voľnejšou environmentálnou legislatívou. Na druhej strane by sme sa mali usilovať
o obmedzenie dovozu takýchto výrobkov z krajín mimo EÚ.
Záver z identifikácie vplyvov
Znižovanie emisií v priemysle má priame aj nepriame pozitívne vplyvy na zdravie obyvateľstva, na čistotu
ovzdušia, pôdy a vody, ktoré budú dlhodobé. Dekarbonizácia EU bude mať dopad na slovenský priemysel,
obzvlášť na firmy v energeticky intenzívnych odvetviach. Dopad na SR bude väčší ako v iných členských
krajinách kvôli vysokému podielu priemyslu na HDP.
Opatrenia majú vplyv na lokálnej, regionálnej a v niektorých prípadoch až nadregionálnej úrovni. Zmeny sa
dotknú všetkých podnikov naprieč celou SR, budú mať vplyv taktiež na dodávateľov a ostatné naviazané
pracovné miesta, preto je na mieste spomenúť aj socio-ekonomické dopady. Po optimalizácii niektorých
procesov je možné prepúšťanie pracovníkov. Vytvoria sa však nové pracovné miesta, ktoré budú súvisieť
napr. s využívaním obehového hospodárstva alebo s nábehom na výrobu „čistejšej“ energie.
Dekarbonizácia EU bude mať dopad na slovenský priemysel, obzvlášť na firmy v energeticky intenzívnych
odvetviach. Dopad na SR bude väčší ako v iných členských krajinách kvôli vysokému podielu priemyslu na
HDP. Priemysel aj celá ekonomika zažíva naozaj veľké zmeny. Okrem spomalenia, politickej
nepredvídateľnosti, vrátane brexitu, sa treba pripraviť aj na zmenu správania zákazníkov. To sa posúva od
vlastníctva produktu k prenájmu služby. To sa deje na pozadí spoločenských zmien, odlišných očakávaní
nových generácií, potreby neustáleho vzdelávania, starnutia populácia, migrácie a nového prístupu k
ekologickým výzvam. Pokrok technológií zmení priemyslu procesy a automobilový priemysel zvlášť, aj
produkt. Ak sa zmeneným potrebám priemyslu neprispôsobia nielen firmy, ale aj prostredie a legislatíva, je
reálna hrozba alokácie nových modelov v iných krajinách pre stratu konkurencieschopnosti.

196

Nízkouhlíková stratégia rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030
s výhľadom do roku 2050
Správa o hodnotení strategického dokumentu

1.3.3. Vplyvy súvisiace so sektorom doprava
SEKTOR DOPRAVA
Dekarbonizácia v sektore doprava
Dodatočné opatrenia (WAM) scenár
1) Zmena rozdelenia dopravy, čo bude mať za následok zníženie výkonnosti cestnej nákladnej dopravy
v prípade ciest nad 300 km, z ktorých 30 % by sa malo presunúť na železnicu, prípadne vodnú
dopravu
2) Ekonomické a daňové nástroje, čo bude mať za následok zmenu predpokladanej spotreby energie,
budú prevládať ekologické palivá, ktoré by mali byť s nižšou daňou,
3) Zvýšené spoplatňovanie ciest, čo bude mať za následok zmenu po dopyte po cestnej nákladnej
doprave.
Identifikácia pravdepodobne významných vplyvov
Na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050 bude potrebné znížiť emisie z dopravy o 90 % a na tomto
znížení sa budú musieť podieľať všetky druhy dopravy od cestnej, železničnej, leteckej až po vodnú.
Odhadovaný nárast osobnej dopravy o 42 % a nákladnej dopravy o 60 % v období rokov 2010 – 2050
poukazuje na to, že bude ťažké dosiahnuť cieľ udržateľného systému mobility.
Doprava produkuje približne jednu štvrtinu všetkých emisií GHG v EÚ, rovnako tak významne prispieva
k emisiám GHG na Slovensku. Vzhľadom na to, že emisie z dopravy rastú, sektor sa stáva jedným z hlavných
výzev pre celkové ciele EÚ v oblasti dekarbonizácie205. Okrem emisií GHG doprava vytvára negatívne
externality, ako sú nehody, znečistenie ovzdušia a hluk, z ktorých vyplývajú náklady pre spoločnosť a
hospodárske náklady. Pred započítaním preťaženia dopravy sa náklady na tieto negatívne externé vplyvy
dopravy odhadli približne na 4 % HDP EÚ v roku 2011. Ako uvádza v správe o vysokorýchlostných
železniciach206, v EÚ prebieha diskusia o systémoch spoplatňovania (najmä spoplatňovania ciest), v ktorých
sa zohľadňujú zásady „používateľ platí“ a “znečisťovateľ platí“ medzi jednotlivými druhmi dopravy, čo svedčí
o uvedomovaní si potreby dôkladnej analýzy možných nevýhod a prínosov internalizácie externých nákladov.
Internalizácia externých nákladov znamená, že používatelia znášajú náklady, ktoré vytvárajú, čím sa motivujú
k zmene svojho správania, aby tieto náklady znížili. Internalizácia môže mať značné dôsledky pre dopravné
siete, náklady pre konečných spotrebiteľov a používanie dopravnej infraštruktúry. Uplatnenie tohto princípu
je pravdepodobne cieľom návrhu opatrení definovaných na dekarbonizáciu v sektore doprava.
Opatrenie 1) Zmena rozdelenia dopravy, čo bude mať za následok zníženie výkonnosti cestnej nákladnej
dopravy v prípade ciest nad 300 km, z ktorých 30 % by sa malo presunúť na železnicu, prípadne vodnú dopravu
Podpora multimodálnej integrácie zohráva významnú úlohu pri dosahovaní nízkoemisnej mobility, a to
stimulovaním prechodu na spôsoby dopravy s nižšími emisiami, ako sú napríklad vnútrozemské vodné cesty
a železnice. Až 75 % vnútrozemskej nákladnej dopravy sa v súčasnosti uskutočňuje po cestách a aby sa jej
podstaná časť presunula na iné druhy dopravy si bude vyžadovať prijatie opatrení na zlepšenie riadenia
železníc a vnútrozemských vodných ciest ako aj zvýšenie ich kapacít.
Jedná sa o globálny strategický ciel a východiská definované, okrem iného, v SPRD SR 2030. Implementáciou
opatrenia dochádza ku kumulácii viacerých pozitívnych vplyvov. Znižovanie negatívneho vplyvu dopravných
činností zostáva jedným z hlavných cieľov politiky Únie v oblasti dopravy (viď kap. III. 1.2.6. Popis
pravdepodobného vývoja a trendov vývoja v doprave).
V Slovenskej republike je v súčasnosti 11 prekladísk, v ktorých sa dá prekladať aspoň jeden druh intermodálnej
nákladovej jednotky. Úroveň technického vybavenia a služieb v jestvujúcich prekladiskách v SR nie je
kompatibilná s modernými terminálmi intermodálnej dopravy v ostatných krajinách EÚ. Zahraniční
205

Európsky dvor audítorov, 2018: Na ceste k úspešnému odvetviu dopravy v EÚ: problémy, ktorými sa treba zaoberať,
Situačná správa
206
Osobitná správa č. 19/2018 „Európska vysokorýchlostná železničná sieť: namiesto reality len izolované úseky“
(http://eca.europa.eu).
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zasielatelia a operátori intermodálnej dopravy poznajú skutočný stav prekladísk a preto neakceptujú
Slovensko, ako krajinu s vhodnými podmienkami na koncové a počiatočné prepravy zásielok intermodálnej
dopravy. Napriek tomu, že množstvo prepraveného tovaru v intermodálnej preprave v SR v rokoch
1993 – 2017 v kombinovanej doprave zaznamenávalo dlhodobé medziročné nárasty, dlhodobý priemerný
ročný rast predstavoval 14 %. Za posledné tri roky rast v preprave kombinovanou dopravou predstavuje len
okolo 5 %.
Vývoj produkcie emisií v doprave SR je stále ovplyvňovaný dvoma zásadnými faktormi: negatívny vplyv
rýchleho rastu ekologicky nepriaznivejšej cestnej dopravy, najmä individuálnej automobilovej dopravy a jej
prepravných výkonov, ktorý je pozitívne tlmený stále pokračujúcim rastom generačne nových vozidiel,
spĺňajúcich prísne environmentálne a energetické kritéria. Navrhované opatrenie má za cieľ znížiť objem
nákladnej cestnej prepravy a nabáda na využívanie iných druhov dopravy, čím sa zníži znečistenie ovzdušia,
emisií skleníkových plynov, počet dopravných nehôd, hluk a kongescie. Cestná doprava má najvyšší podiel
v spotrebe palív a elektriny, podľa sektorovej indikátorovej správy Stávajú sa sektory hospodárstva Slovenskej
republiky zelenšími? (MŽP SR, SAŽP, 2017) sa uvádza, že je možné pozorovať nárast spotreby pohonných
hmôt o viac ako 30 % oproti roku 2 000. Opačný trend je možný pozorovať v železničnej preprave, v ktorej
prevládala spotreba elektriny 92 %, zatiaľ čo spotreba nafty predstavovala len 8 %. Platí teda, že prechodom
cestnej nákladnej dopravy na ekologickejšiu železničnú dopravu by sa malo znížiť zaťaženie emisiami
niektorých znečisťujúcich látok v ovzduší a tým aj zdravia populácie SR.
Emisie z cestnej dopravy sú sústredené v husto obývaných oblastiach a keďže sú jednou z hlavných príčin
znečistenia ovzdušia v mestách, dekarbonizácia cestnej dopravy je kľúčová aj na zlepšenie kvality ovzdušia a
ľudského zdravia. Znečistenie ovzdušia zvyčajne postihuje väčšmi obyvateľov miest než vidieckych oblastí,
pretože hustota obyvateľstva v mestách znamená, že látky znečisťujúce ovzdušie sa vypúšťajú vo väčšom
rozsahu (napr. z cestnej dopravy), a pretože v mestách sa látky ťažšie rozptyľujú do okolia než na vidieku 207.
Expozícia obyvateľov hlukom sa, podľa WHO, spája s negatívnymi zdravotnými dopadmi akými sú napr. nárast
ochorení na ischemickú chorobu, poruchy spánku a poruchy správania, zníženie schopnosti myslenia u detí,
tinitus208.
Miera eliminácie týchto vplyvov bude závislá od úspešnosti uplatňovania opatrenia v praxi. Významne závislá
bude od opatrení nadväzujúcich a podmieňujúcich implementáciu tohto opatrenia. Tieto väzby sú už pritom
medzirezortné a viažu sa, okrem iného, na SPRD SR 2030 a v ňom plánovanú modernizáciu železničnej
dopravy a tiež vodnej dopravy. Správa európskych auditorov209, už v roku 2017 poukazuje, vo vzťahu
k tomuto cieľu, že sa nedosiahla zmena spôsobu prepravy tovaru z cestnej na železničnú, vodnú dopravu.
Vzhľadom k závislosti od vývoja nadväzujúcich aktivít a infraštruktúrnych projektov, efekt opatrenia sa
dostaví len postupne. Pozitívne dopady tak možno očakávať skôr v dlhodobom horizonte. Z hľadiska
geografického rozmiestnenia vplyvov je možné očakávať významnú priestorovú heterogenitu. Najviac sa
zmena prejaví pozdĺž hlavných dopravných tepien využívaných najmä tranzitnou dopravou. Naopak lokálne
je možné očakávať zvýšenie intenzity vplyvov súvisiacich s prepojenosťou na železničnú, event. vodnú
dopravu keďže opatrenie je viazané na dopravné trasy železníc a vodné dopravné trasy a ich parametre.
Vzhľadom k tomu, že cestná doprava patrí medzi oblasti, kde oproti referenčnému roku, dochádza k nárastu
emisií GHG, je opatrenie prínosné. Dochádza tu však ku kumulácii a synergii s existujúcimi strategickými
dokumentmi a doterajším, nie práve priaznivým vývojom v tejto oblasti.
Aj keď znenie opatrenia vychádza z dokumentov EÚ, NUS SR nedefinuje spôsob implementácie opatrenia ani
časový harmonogram vo väzbe na ciele a priority iných rezortov. Príspevok opatrenia k plneniu cieľa NUS SR
je možné dosiahnuť len efektívne nastaveným a cieleným nadefinovaním opatrenia. Predmetné opatrenie sa
týka sektora, kde je v súčasnosti zaznamenávaný negatívny trend a je pravdepodobné, že bude patriť do
skupiny kľúčových opatrení. V rámci aktualizácie NUS SR sa preto odporúča prehodnotiť toto opatrenie
207

Správa č. 23/2018 „Znečisťovanie ovzdušia: naše zdravie stále nemá dostatočnú ochranu“ (http://eca.europa.eu)
https://www.who.int/sustainable-development/transport/health-risks/noise/en/
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Európsky dvor audítorov, 2017: Opatrenia EÚ v oblasti energetiky a zmeny klímy, Situačná správa
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a návrh jeho znenia zadefinovať tak, aby sa zvýšila podpora multimodálnej integrácie a to stimulovaním
prechodu na spôsoby dopravy s nižšími emisiami a časovo skoordinovaný s inými strategickými
a legislatívnymi dokumentmi a aj kontrolovateľný. Okrem kontrolných mechanizmov bude nevyhnutná
implementácia regulačných a sankčných mechanizmov zabezpečujúcich plnenie opatrenia a teda ich
prispievanie k plneniu cieľov NUS SR.
Opatrenia:
2) Ekonomické a daňové nástroje, čo bude mať za následok zmenu predpokladanej spotreby energie, budú
prevládať ekologické palivá, ktoré by mali byť s nižšou daňou
3) Zvýšené spoplatňovanie ciest, čo bude mať za následok zmenu po dopyte po cestnej nákladnej doprave
Jedným z ekonomicky najrozumnejších spôsobov stimulovania energeticky efektívnejších dopravných
operácií, energií s nízkymi emisiami a rýchlejšej obnovy vozového parku je poskytnutie správnych cenových
signálov a zohľadnenie externých vplyvov.
Pokiaľ ide o spoplatňovanie, v celej EÚ by sa malo prejsť na systémy spoplatňovania ciest na základe
vzdialenosti, ktoré vychádzajú zo skutočne prejazdených kilometrov, aby sa lepšie zohľadnili zásady
„znečisťovateľ platí“ a „používateľ platí“ 210.
Navrhnuté opatrenia majú charakter ekonomických opatrení bez priameho vplyvu na zložky životného
prostredia. Ceny palív a miera využívania ciest bude odzrkadľovať a spájať sa s ich environmentálnymi
dopadmi s významným potenciálom zníženia emisií GHG v stredno až dlhodobom horizonte.
Ekonomické nástroje patria medzi nástroje na pomerne efektívne dosiahnutie cieľov. Ich implementácia do
praxe však vyžaduje hĺbkové finančné a ekonomické analýzy, ktoré presahujú rámec rezortu životného
prostredia. Ich zavedenie je predovšetkým politickým rozhodnutím, ku ktorému by mali byť vypracované
najmä socioekonomické analýzy. Z hľadiska ich posúdenia vplyvu na životné prostredie a dopadov, všeobecná
formulácia neumožňuje definovať oblasti a skupiny, ktoré budú nimi ovplyvnené. Nepriamo sa jeho prínos
prejaví v znížení spotreby zdrojov, emisií GHG a tiež na determinantoch zdravia. Z hľadiska negatívnych
vplyvov sa môžu prejaviť v socioekonomickej oblasti.
Záver z identifikácie vplyvov
Z hľadiska vplyvov na životné prostredie bude mať implementácia opatrení na dekarbonizáciu v sektore
doprava prevažne nepriame pozitívne dopady. Významné negatívne dopady sa nepredpokladajú. Z hľadiska
zdravia sa jedná o vplyvy pozitívne, nepriame, regionálne a dlhodobé.
Ekonomické opatrenia sú v gescii Ministerstva financií SR. Ich zavedenie je tak do značenej miery závislé od
iného rezortu. Opatrenia takéhoto charakteru by mali predstavovať len doplnkové opatrenia, ktorých
prípadná nerealizácia neovplyvní plnenie cieľov NUS SR.
Opatrenia sa spájajú so širšou škálou neurčitostí vyplývajúcich z ich formulácie, nejasností spôsobu ich
implementácie a dosahu. Uvedené neurčitosti však významným spôsobom neovplyvňujú posúdenie vplyvu
na jednotlivé zložky životného prostredia, nakoľko sa jedná o prevažne ekonomické a nástroje, ktoré sú
podmienené implementáciou opatrení iných rezortov a politickými rozhodnutiami. Keďže Európska komisia
pripravuje revíziu väčšiny súčasných právnych predpisov v sektore doprava, ktoré bude potrebné
implementovať do slovenskej legislatívy, odporúčame WAM opatrenia pri aktualizácii NUS SR prehodnotiť
prípadne zaktualizovať tak, aby bolo možné dosiahnuť plynulejší prechod na nízkoemisnú mobiltu.

Implementácia súboru ďalších dodatočných opatrení (NEUTRAL) v sektore dopravy
Opatrenia
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1) Zvýšiť atraktivitu a komfort verejnej hromadnej dopravy na všetkých úrovniach:
a) umožniť príchod súkromných vlakových dopravcov na celoštátne trate;
b) obnovenie vozového parku vlakového dopravcu;
c) podpora rozvoja dráhovej verejnej osobnej dopravy (električky a trolejbusy), podpora rozvoja
autobusovej verejnej osobnej dopravy s pohonom využívajúcim alternatívne palivá a podpora
rozvoja pravidelnej verejnej osobnej lodnej dopravy s pohonom využívajúcim alternatívne palivá;
d) postupné obmedzenie obstarávania dopravných prostriedkov z verejných zdrojov, ktoré
využívajú fosílne palivá s vysokými emisiami skleníkových plynov;
e) zosúladenie grafikonov celoštátnych a lokálnych liniek verejnej osobnej dopravy;
f) rozšírenie Integrovaného dopravného systému (IDS) aj do iných krajov;
g) zavádzať a podporovať flexibilné dopravné systémy vo verejnej osobnej doprave (autobus na
dopyt alebo s flexibilnou trasou) najmä v oblastiach s nízkou hustotou obyvateľstva;
h) budovanie záchytných parkovísk;
i) carpooling;
j) zaviesť finančné a podporné opatrenia, ktoré dosiahnu, aby verejná doprava bola pre verejnosť
aj finančne zaujímavejšia ako individuálna automobilová doprava.
2) Plne elektrifikovať železničnú sieť a zatraktívniť nákladnú železničnú dopravu (vrátane zvýšenia jej
kapacity) na prepravu tovaru.
3) Podporovať rozvoj kombinovanej dopravy, dobudovanie terminálov intermodálnej dopravy a
presmerovať tranzitnú dopravu a dopravu nad určitý počet kilometrov povinne na železničnú alebo
vodnú dopravu a využívať na ich pohon prioritne alternatívne palivá.
4) Znížiť uhlíkovú stopu mestskej verejnej dopravy dostupnými technológiami (elektrifikácia, bioCNG,
kvapalné biopalivá, vodík).
5) Podpora cyklistickej dopravy formou dotácií na vznik novej cyklistickej infraštruktúry a cyklotrasy
dopredu plánovať a podporovať v cestnej mestskej infraštruktúre ako jeden z pilierov osobnej
dopravy v mestách.
6) Zavádzanie zdieľania bicyklov (bikesharing) v mestách a obciach a ich integrácia do systému verejnej
osobnej dopravy.
7) Edukácia v prospech ekologickej dopravy a podpora kampaní zameraných na udržateľnú mobilitu (Do
práce na bicykli, Do školy na bicykli, Na bicykli do obchodu, Európsky týždeň mobility).
8) Vytváranie bezpečných stojísk pre bicykle pri verejných budovách.
9) Komfortná preprava bicyklov ale tiež cestujúcich s obmedzeným pohybom v prostriedkoch verejnej
dopravy.
10) Odstránenie prekážok vo verejnom priestore ako nástroj podpory pešej dopravy.
11) Podpora inštitucionálneho zázemia pre udržateľnú mobilitu v rámci samospráv.
12) Zaviesť do daňovej politiky opatrenia zamerané na znižovanie emisií v doprave v súlade s
pripravovanou revíziou smernice Rady 2003/96/ES211 a v súlade s odporúčaniami OECD212 a Progres
reportu z plnenia odporúčaní OECD,213 ak tieto nebudú v rozpore so smernicou Rady 2003/96/ES,
pričom tieto opatrenia budú zohľadňovať cenovú konkurencieschopnosť a elasticitu spotreby.
13) Prehodnotiť systém spotrebnej dane z energetických produktov v doprave tak, aby boli zdaňované
produkty na základe ich negatívneho dopadu na životné prostredie a súčasne však umožniť, aby sa
v plnej miere aplikovali možnosti smernice 2003/96 ES.
14) Zmeniť registračné poplatky za osobné autá tak aby zohľadňovali CO2 emisie, alebo Euro emisné
normy, alebo ich kombináciu, alebo ďalšie faktory zohľadňujúce environmentálne kritériá pri výpočte
poplatkov. Mýtne poplatky budú v sebe zahŕňať environmentálny element aj pri osobnej doprave a
zanalyzujú sa ďalšie možnosti využitia ekonomických nástrojov v súlade s princípom znečisťovateľ
platí.
211

Smernica o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny zohľadňujúcu
zníženie emisií a ustanovené minimálne sadzby spotrebných daní z energetických produktov
212 http://www.oecd.org/economy/surveys/Slovak-Republic-2019-OECD-economic-survey-overview.pdf
213 http://www.oecd.org/environment/country-reviews/Mid-term-report-EPR-Slovakia-feb-2018.pdf

200

15)

16)

17)
18)
19)
20)

21)
22)
23)
24)
25)

26)
27)
28)
29)

Nízkouhlíková stratégia rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030
s výhľadom do roku 2050
Správa o hodnotení strategického dokumentu
Podpora regulácií individuálnej automobilovej dopravy a to najmä formou parkovacej politiky
(spoplatnenie parkovania, zákaz parkovania na chodníkoch) prostredníctvom štandardizácie
parkovacej politiky v rámci celého územia SR a s rešpektovaním technických noriem upravujúcich
výstavbu parkovacích stojísk STN 73 6110 /Z1/O1.
Zavádzanie nízkoemisných zón v obciach, vrátane spoplatnenia vstupu do týchto zón a upokojovanie
dopravy v sídlach (zavádzanie funkčných zón 30 a cyklistických ulíc vrátane dopravno-technických
zariadení).
Zvyšovať využívanie alternatívnych palív, dbať však na to, aby nedochádzalo k nárastu importu plodín
s vysokým rizikom nepriamych zmien vo využívaní pôdy (ILUC).
Pri prijímaní opatrení na podporu jednotlivých palív s cieľom dosiahnuť nízkoemisné riešenia v
doprave zohľadňovať emisie skleníkových plynov z celého životného cyklu paliva.
V rámci zvýšenej podpory rozvoja áut na alternatívny pohon treba rýchlejšie budovať infraštruktúru
pre alternatívne palivá a zrekonštruovať cestnú sieť za účelom zníženia spotreby palív.
Nastavenie finančných podporných mechanizmov z EÚ a SR tak, aby sa prostredníctvom nich dalo
financovať čo najviac dekarbonizačných opatrení v sektore dopravy, vrátane zníženia
administratívnej záťaže pri podávaní projektov.
Odstrániť legislatívne zábrany využívania podzemných parkovísk pre vozidlá na CNG, LPG, vodík
(požiarny zákon, novela stavebného zákona a pod.).
Pripraviť a dôsledne implementovať revidovanú smernicu 2009/33 o podpore ekologických
a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy.
Podporovať uplatňovanie zeleného verejného obstarávania.
Znižovanie emisií z leteckej dopravy.
Pri vodnej doprave podporiť budovanie infraštruktúry umožňujúcej prevádzku plavidiel
vnútrozemskej vodnej dopravy na alternatívny pohon a podporiť dopravcov/ prevádzkovateľov
plavidiel vnútrozemskej vodnej dopravy pri remotorizácii ich plavidiel s pohonom na alternatívne
palivá.
Rozširovať povedomie ako ekologickejšie viesť motorové vozidlá, (tzv. ekodriving).
Vyvolať diskusiu o úplnej zmene koncept mobility, kde by sa skúmali možnosti ako obmedziť
dochádzanie ľudí do škôl, práce a zvýšiť podporu práce z domu.
Potreba vzdelávania, zvyšovania informovanosti a povedomia pre širokú verejnosť o potrebe
dodatočných opatrení v tomto sektore.
V rámci aktualizácie tejto stratégie zvážiť zavedenie redukčného cieľa pre celý sektor dopravy (či už
na rok 2030 alebo neskôr).

Identifikácia pravdepodobne významných vplyvov
Navrhované opatrenia, v rámci NUS SR definované ako ďalšie dodatočné opatrenia v sektore dopravy,
vychádzajú z existujúcich schválených strategických dokumentov. Primárnymi nositeľmi týchto opatrení sú
dokumenty definované najmä MDaV SR a boli už schválené vládou SR.
Opatrenia majú charakter:
- ekonomický, politický, legislatívny,
- manažérsky, organizačný, prevádzkový,
- edukatívny,
- investičný/ technický/ infraštruktúrny.
Podľa uvedeného členenia boli opatrenia zoskupené a v tejto podobe spoločne charakterizované
a vyhodnotené z hľadiska vplyvov. Opatrenia, ktoré nebolo možné jednoznačne zaradiť, alebo nebolo účelné
ich priraďovať do niektorej zo skupín, boli vyhodnotené a vyjadrenie k nim je uvedené samostatne.
Vplyvy sú závislé od charakteru opatrenia a najmä od spôsobu jeho implementácie. Najvýznamnejšie vplyvy
sa viažu na investičné projekty. Všetky opatrenia boli definované tak, aby sa eliminovali negatívne vplyvy
dopravy na životné prostredie. Navrhované opatrenia prispejú k zníženiu emisií základných znečisťujúcich
látok a emisií GHG, zlepšeniu kvality ovzdušia, zvýšeniu úspor energie a neobnoviteľných zdrojov energie.
V rámci opatrení súvisiacich s Implementáciou súboru ďalších dodatočných opatrení (NEUTRAL) v sektore
dopravy vo vzťahu k takým opatreniam akými sú napr. podpora cyklistickej dopravy, zavádzanie bikesharingu
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v mestách a obciach a ich integrácia do systému verejnej osobnej dopravy, väčšie využívanie nízkoemisných
zón v obciach, presmerovanie tranzitnej dopravy platí, že okrem prínosu zníženia emisného zaťaženia
obyvateľov voči expozícií znečisťujúcim látkam a potenciálneho zníženia hlukovej záťaže a s tým súvisiacou
elimináciou rizík vzniku niektorých chorôb214, môže zavedenie nízkoemisných zón napomôcť zvýšiť vzájomné
outdoorové aktivity v obciach a väčšiu sociálnu interakciu obyvateľov, čo môže pozitívne ovplyvňovať pohodu
obyvateľov.
Medzi manažérske opatrenia bez priameho negatívneho vplyvu na jednotlivé zložky životného prostredia sa
zaraďuje prevažná časť opatrení zameraných na zvýšenie atraktivity a komfortu verejnej osobnej dopravy.
Do tejto skupiny sa zaraďujú navrhnuté opatrenia ako:
1) Zvýšiť atraktivitu a komfort verejnej hromadnej dopravy na všetkých úrovniach
- podopatrenia:
e), zosúladenie grafikonov celoštátnych a lokálnych liniek verejnej osobnej dopravy;
f) rozšírenie Integrovaného dopravného systému (IDS) aj do iných krajov;
g) zavádzať a podporovať flexibilné dopravné systémy vo verejnej osobnej doprave (autobus na dopyt alebo s
flexibilnou trasou) najmä v oblastiach s nízkou hustotou obyvateľstva;
i) carpooling;
ako aj ďalšie opatrenia
6) Zavádzanie zdieľania bicyklov (bikesharing) v mestách a obciach a ich integrácia do systému verejnej osobnej
dopravy.
9) Komfortná preprava bicyklov ale tiež cestujúcich s obmedzeným pohybom v prostriedkoch verejnej dopravy.
10) Odstránenie prekážok vo verejnom priestore ako nástroj podpory pešej dopravy.
11) Podpora inštitucionálneho zázemia pre udržateľnú mobilitu v rámci samospráv.
Mestské prostredie sa vyvíjalo v priebehu histórie v reakcii na spoločenské, ekonomické a environmentálne
zmeny. V súčasnosti sú hlavnými problémami zmena podnebia a zdravotný stav obyvateľstva v dôsledku zlej
kvality ovzdušia. Mestské oblasti, ktoré sú zodpovedné za 70 % celosvetových emisií CO2, prinútili mestá, aby
prehodnotili spôsob organizácie dopravy. Demografické zmeny - starnutie populácie a príliv mladých ľudí do
mestských centier významnou mierou ovplyvňujú potreby udržateľnej mestskej mobility. Tieto rastúce
segmenty v rámci mestskej populácie hľadajú prístupnú, bezpečnú a prispôsobenú dopravu. Keďže verejná
doprava tvorí chrbticu systému mobility, nové možnosti prepravy predstavujú príležitosť pre mestá znovu
získať mestský priestor, zlepšiť ulice v mestách vytvorením zelených zón, znížiť preťaženie, zlepšiť kvalitu
ovzdušia a prispieť tak k vytvoreniu dynamickejších a príťažlivejších miest. Nové formy poskytovania služieb
dopravy sa čoraz viac rozmiestňujú v mestách, kde je preťaženie a preprava už neúnosná, a poskytujú
príležitosť na zníženie počtu súkromných áut poskytovaním rôznych možností pohybu. Keďže existuje
niekoľko nových možností dopravy (napr. car-sharing, bike-sharing), preto bude dôležité pozerať sa na každú
takúto poskytnutú službu osobitne, hlavne ako sa používa a aký má vplyv. Tieto nové druhy dopráv a verejná
doprava ponúkne skutočnú alternatívu k individuálnej doprave, ak sú dobre spravované, regulované,
umiestnené na správnom mieste s vhodnou infraštruktúrou ulíc a dobre integrované fyzicky aj digitálne s
inými druhmi dopravy. Zmeny v správaní, rozvoj mobilných informácií a nárast hospodárstva spoločného
využívania zdrojov a elektronického obchodu, podporujú pokrok v nových formách využívania dopravy.
Digitálna revolúcia priniesla zásadné zmeny do hospodárstva, do fungovania nákladnej a cestnej dopravy a
povzbudila nových „hráčov“, aby vstúpili na trh s dopravou. Ich uvedenie má vplyv na manažment mobility v
mestách a ovplyvňuje aj vzhľad ulíc miest. Mestá sa musia prispôsobiť a nájsť riešenia na integráciu týchto
nových prístupov účinným a udržateľným spôsobom215.
Uvedené opatrenia vytvárajú predpoklady pre zlepšenie kvality ovzdušia, života obyvateľov a ich zdravia,
redukciu emisií GHG, pozitívny obraz mesta, nové pracovné miesta a pod. Jedná sa o koncepcie a vízie
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https://www.who.int/sustainable-development/transport/health-risks/noise/en/
https://indd.adobe.com/view/fdc7b672-7ba6-4137-a768-1726cd6c5f50
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podporované aj inými strategickými dokumentmi SR a EÚ, najmä v sektore rozvoja dopravnej infraštruktúry.
Nadväzujú taktiež na Európsku stratégiu smerovanú do rozvoja nízkoemisnej mobility. Realizácia týchto
opatrení bude závisieť od miest a miestnych orgánov ako zvládnu prechod na nízkoemisnú mobilitu, s cieľom
zmierniť dopravné preťaženie a znečistenie v mestách.
Skupinu opatrení ekonomického charakteru tvoria napr. opatrenia:
1) Zvýšiť atraktivitu a komfort verejnej hromadnej dopravy na všetkých úrovniach – podopatrenie- j) zaviesť
finančné a podporné opatrenia, ktoré dosiahnu, aby verejná doprava bola pre verejnosť aj finančne
zaujímavejšia ako individuálna automobilová doprava
a opatrenia
12) Zaviesť do daňovej politiky opatrenia zamerané na znižovanie emisií v doprave v súlade s pripravovanou
revíziou smernice Rady 2003/96/ES216 a v súlade s odporúčaniami OECD217 a Progres reportu z plnenia
odporúčaní OECD,218 ak tieto nebudú v rozpore so smernicou Rady 2003/96/ES, pričom tieto opatrenia budú
zohľadňovať cenovú konkurencieschopnosť a elasticitu spotreby.
13) Prehodnotiť systém spotrebnej dane z energetických produktov v doprave tak, aby boli zdaňované
produkty na základe ich negatívneho dopadu na životné prostredie a súčasne však umožniť, aby sa v plnej miere
aplikovali možnosti smernice 2003/96 ES.
14) Zmeniť registračné poplatky za osobné autá tak aby zohľadňovali CO2 emisie, alebo Euro emisné normy,
alebo ich kombináciu, alebo ďalšie faktory zohľadňujúce environmentálne kritériá pri výpočte poplatkov.
Mýtne poplatky budú v sebe zahŕňať environmentálny element aj pri osobnej doprave a zanalyzujú sa ďalšie
možnosti využitia ekonomických nástrojov v súlade s princípom znečisťovateľ platí.
15) Podpora regulácií individuálnej automobilovej dopravy a to najmä formou parkovacej politiky (spoplatnenie
parkovania, zákaz parkovania na chodníkoch) prostredníctvom štandardizácie parkovacej politiky v rámci
celého územia SR a s rešpektovaním technických noriem upravujúcich výstavbu parkovacích stojísk STN 73 6110
/Z1/O1.
20) Nastavenie finančných podporných mechanizmov z EÚ a SR tak, aby sa prostredníctvom nich dalo
financovať čo najviac dekarbonizačných opatrení v sektore dopravy, vrátane zníženia administratívnej záťaže
pri podávaní projektov
Dobre navrhnuté daňové reformy podporia hospodársky rast a odolnosť voči klimatickým zmenám a tiež
vysielajú správne cenové signály a náležite podnecujú udržateľné správanie výrobcov, používateľov
a spotrebiteľov. V rámci Európskeho ekologického dohovoru sa na národnej úrovni vytvorí kontext pre
rozsiahle daňové reformy, ktorými sa odstránia dotácie na fosílne palivá, presunie sa daňové zaťaženie
z práce na znečistenie a zohľadnia sa sociálne aspekty (v tomto kontexte viď tiež kap. III.1.1.2 Súčasný stav
v oblasti daní súvisiacich so životným prostredím).
Tieto opatrenia nebudú mať priame negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia. Ekonomické
nástroje patria medzi nástroje na pomerne efektívne dosiahnutie cieľov. Implementácia do praxe však
vyžaduje hĺbkové finančné a ekonomické analýzy, širšiu diskusiu zainteresovaných strán a odbornej
verejnosti. Ich zavedenie je predovšetkým politickým rozhodnutím, ktoré presahuje rámec rezortu životného
prostredia. Nepriamo sa ich prínos prejaví v zmene spôsobu správania obyvateľstva a zmene ich postojov,
v znížení spotreby zdrojov, emisií GHG, ale na druhej strane bude mať významný vplyv na socioekonomickú
situáciu obyvateľstva v regiónoch. Očakávané zlepšenia najmä kvality ovzdušia sa dostavia v dlhšom časovom
horizonte.
Opatrenie 15) je zároveň možné zaradiť aj medzi infraštruktúrne opatrenia, nakoľko jeho uplatnenie vyžaduje
existenciu alternatívy. V prípade, že takáto alternatíva neexistuje, tak je nutné ju vybudovať.
Do legislatívnych a politických opatrení sa môžu zaradiť- napr. opatrenia:
16) Zavádzanie nízkoemisných zón v obciach, vrátane spoplatnenia vstupu do týchto zón a upokojovanie
dopravy v sídlach (zavádzanie funkčných zón 30 a cyklistických ulíc vrátane dopravno-technických zariadení).
216

Smernica o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny zohľadňujúcu
zníženie emisií a ustanovené minimálne sadzby spotrebných daní z energetických produktov
217 http://www.oecd.org/economy/surveys/Slovak-Republic-2019-OECD-economic-survey-overview.pdf
218 http://www.oecd.org/environment/country-reviews/Mid-term-report-EPR-Slovakia-feb-2018.pdf
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18) Pri prijímaní opatrení na podporu jednotlivých palív s cieľom dosiahnuť nízkoemisné riešenia v doprave
zohľadňovať emisie skleníkových plynov z celého životného cyklu paliva.
21) Odstrániť legislatívne zábrany využívania podzemných parkovísk pre vozidlá na CNG, LPG, vodík (požiarny
zákon, novela stavebného zákona a pod.).
22) Pripraviť a dôsledne implementovať revidovanú smernicu 2009/33 o podpore ekologických a energeticky
úsporných vozidiel cestnej dopravy.
Opatrenia smerujú k zvýšeniu podielu alternatívnych riešení v doprave a priame negatívne vplyvy na zložky
životného prostredia sa nepredpokladajú. Nepriamo sa prejavia pozitívne vplyvy, najmä v dlhodobom
časovom horizonte.
Jedná sa o opatrenia, ktoré zasahujú, okrem iného, aj do komunálnej politiky a rozhodovania na úrovni
samospráv. Efektivita opatrenia zameraného na zavádzanie nízkoemisných zón je v rámci podmienok
Slovenskej republiky otázna. Napriek tomu, že slovenská legislatíva vznik nízkoemisných zón v meste
povoľuje, zatiaľ žiadna nevznikla. Nízkoemisné zóny v mestách sú vysokoúčinné a jednoduché nástroje na
zlepšenie kvality ovzdušia. Na správne fungovanie zón, bude potrebné doriešiť dopravnú a parkovaciu politiku
v mestách napr. aj dobudovaním záchytných parkovísk. Zavádzanie opatrenia 16) nebude pravdepodobne
plošné, preto budú vznikať regionálne rozdiely a bude sa spájať s významnou heterogenitou. Keďže sa jedná
sa len o lokálne pozitívny vplyv, jeho celkový prínos k plneniu cieľa NUS SR, tak môže byť pomerne malý.
Implementácia opatrenia má skôr význam v rámci stratégie zameranej na zlepšenie kvality ovzdušia a tiež
úzko súvisí s opatrením 15). Opatrenie je zároveň možné zaradiť aj medzi infraštruktúrne opatrenia a socioekonomické opatrenia, nakoľko zriadenie nízkoemisnej zóny v mnohých prípadoch vyžaduje existenciu
alternatívy. V prípade, že takáto alternatíva neexistuje, tak je nutné ju vybudovať.
Opatrením 21) Odstrániť legislatívne zábrany využívania podzemných parkovísk pre vozidlá na CNG, LPG, vodík
(požiarny zákon, novela stavebného zákona a pod. sa vyžaduje zmena zaužívaných a v technických normách
zakotvených požiadaviek a pravidiel. Cieľ SR vo výške 1 % vozidiel s pohonom na zemný plyn v roku 2025 a 2
% v roku 2030 je reálne splniteľný v prípade vhodných podporných opatrení219. Trh CNG/LNG je možné
naštartovať len na základe fosílneho zemného plynu (čím sa dosiahne prvotná úspora emisií GHG, najmä v
porovnaní s naftou a klasickým benzínom) a neskôr sa ďalšie potrebné úspory emisií pevných častíc a
skleníkových plynov dosiahnu zvyšovaním podielu zložky biometánu. Rozvoj využívania prispeje k plneniu
cieľa z Bielej knihy o doprave na zníženie emisií skleníkových plynov z dopravy do roku 2050 o 60 % v
porovnaní s úrovňou z roku 1990.
Vozidlá CNG majú vjazd do podzemných garáží povolený220 a automobily na LPG majú vjazd zakázaný. Dôvod
vyplýva z fyzikálnych vlastností a rozdielov medzi LPG a CNG. LPG je stlačený ropný plyn (propán-bután), je
ťažší ako vzduch a preto sa drží pri zemi, kde hrozí jeho vznietenie. V najhoršom možnom scenári môže byť
dôvodom na vznik výbuchu. Na rozdiel od ostatných alternatívnych palív má LPG vybudovanú pomerne
rozsiahlu sieť čerpacích staníc pre reálnu potrebu prevádzkovateľov motorových vozidiel, ktorá pokrýva celé
územie SR. Jednou z hlavných bariér brániacich rozvoju vozidiel s pohonom na LPG sú obmedzenia v oblasti
parkovania v podzemných garážach. Odstránenie/eliminácia obmedzenia v oblasti parkovania vozidiel s LPG
je zapracovaná medzi opatrenia revízie a aktualizácie národného politického rámca pre rozvoj trhu s
alternatívnymi palivami. Stanovený termín je na obdobie 2020- 2021. Bude riešené v spolupráci s Úradom
pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo. Do roku 2020 sa nepredpokladala registrácia vozidiel na
vodíkový pohon ani výstavbu plniacich staníc pre vodík. Rozvoj v tomto smere je v počiatkoch a je primárne
riešený samostatným, vládou schváleným dokumentom. S ohľadom na uvedené, v rámci aktualizácie NUS SR,
odporúčame vypustiť opatrenie č. 21) Odstrániť legislatívne zábrany využívania podzemných parkovísk pre
vozidlá na CNG, LPG, vodík (požiarny zákon, novela stavebného zákona a pod.). spomedzi opatrení v sektore
doprava. Na Slovensku sú k dispozícii samostatné dokumenty, ktoré sa primárne a komplexne zaoberajú
rozvojom trhu s alternatívnymi palivami. V rámci týchto dokumentoch má opatrenie opodstatnenie
a z hľadiska procesu SEA dokumentu NUS SR predstavuje nulový variant.
219
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https://www.economy.gov.sk/uploads/files/crnljLKj.pdf
https://sppcng.sk/palivo/parkovanie-s-cng/
204

Nízkouhlíková stratégia rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030
s výhľadom do roku 2050
Správa o hodnotení strategického dokumentu
Opatrenie 22) Pripraviť a dôsledne implementovať revidovanú smernicu 2009/33 o podpore ekologických
a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy - Smernica EP a Rady 2019/1161, ktorou sa mení smernica
2009/33/ES o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy, od členských štátov
vyžaduje, aby zabezpečili, že verejní obstarávatelia a obstarávateľské subjekty budú pri obstarávaní určitých
vozidiel cestnej dopravy zohľadňovať energetické a environmentálne vplyvy počas životnosti vozidla vrátane
spotreby energie a emisií CO2 a určitých znečisťujúcich látok s cieľom podporovať a stimulovať trh s
ekologickými a energeticky úspornými vozidlami a zlepšiť príspevok odvetvia dopravy k politikám Únie v
oblasti životného prostredia, klímy a energetiky. Povinnosť transponovať túto smernicu vyprší 2.8.2021
a malo by k nej dôjsť bez ohľadu na zakomponovanie tejto podmienky medzi opatrenia NUS SR.
V prípade, zachovania opatrenia v dokumente NUS SR sa v rámci jeho aktualizácie, odporúča úprava znenia
opatrenia, ktoré by malo v slovenských podmienkach znieť – transponovať a dôsledne implementovať
Smernicu EP a Rady 2018/1161, ktorou sa mení smernica 2009/33/ES o podpore ekologických a energeticky
úsporných vozidiel cestnej dopravy
Medzi opatrenia investičného charakteru, ale bez významných priamych negatívnych vplyvov na jednotlivé
zložky prostredia patria opatrenia 1) Zvýšiť atraktivitu a komfort verejnej hromadnej dopravy na všetkých
úrovniach – podopatrenia:
c) podpora rozvoja dráhovej verejnej osobnej dopravy (električky a trolejbusy), podpora rozvoja autobusovej
verejnej osobnej dopravy s pohonom využívajúcim alternatívne palivá a podpora rozvoja pravidelnej verejnej
osobnej lodnej dopravy s pohonom využívajúcim alternatívne palivá;
a opatrenia
8) Vytváranie bezpečných stojísk pre bicykle pri verejných budovách
Situácia verejnej osobnej dopravy sa za posledné roky výrazne zlepšila najmä vo veľkých mestách. Ani tu však
nie je vyriešený ďalší cyklus obnovy a rizikom do budúcnosti je rovnaký vek nových vozidiel. Prechod
z osobných automobilov na verejnú dopravu s pohonom na alternatívne palivá, podpora cyklodopravy patria
medzi opatrenia, ktoré môže viesť k plneniu cieľa NUS SR bez toho, aby došlo k priamemu významnému
negatívnemu ovplyvneniu zložiek životného prostredia. Opatrenia sa budú spájať s heterogenitou
a regionálnymi a lokálnymi rozdielmi. V závislosti od spôsobu ich implementácie sa následne prejavia
výsledky nielen na znížení emisií GHG ale tiež na redukcii ďalších vplyvov súvisiacich s dopravou- najmä
zlepšenie kvality ovzdušia.
Medzi opatrenia edukatívneho charakteru sa zaraďujú:
7) Edukácia v prospech ekologickej dopravy a podpora kampaní zameraných na udržateľnú mobilitu (Do práce
na bicykli, Do školy na bicykli, Na bicykli do obchodu, Európsky týždeň mobility).
26) Rozširovať povedomie ako ekologickejšie viesť motorové vozidlá, (tzv. ekodriving).
27) Vyvolať diskusiu o úplnej zmene koncept mobility, kde by sa skúmali možnosti ako obmedziť dochádzanie
ľudí do škôl, práce a zvýšiť podporu práce z domu.
28) Potreba vzdelávania, zvyšovania informovanosti a povedomia pre širokú verejnosť o potrebe dodatočných
opatrení v tomto sektore.
Ich implementácia nebude mať priame ani nepriame negatívne vplyvy na jednotlivé zložky životného
prostredia a zdravia obyvateľstva. Jedná sa skôr o podporný nástroj, ktorý môže určitým podielom prispieť
k plneniu cieľov NUS SR.
Ekologické šoférovanie (opatrenie 26)), ktorým sa znižuje spotreba energie prostredníctvom zmeny
šoférskych návykov, by sa malo podporovať, predovšetkým v autoškolách a školeniami profesionálnych
vodičov. Toto opatrenie je súčasťou tiež dokumentu NAPCP SK. Napriek jeho prínosu zlepšenia vodičských
zručností, odporúčame ho vypustiť z NUS SR. Implementácia opatrenia v rámci NAPCP SK, príp. iných
programoch, ktoré sa danou problematikou zaoberajú, prispeje k dosahovaniu cieľov aj v rámci NUS SR.
Opatrenia:
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1) Zvýšiť atraktivitu a komfort verejnej hromadnej dopravy na všetkých úrovniach- podopatrenie h) budovanie
záchytných parkovísk
2) Plne elektrifikovať železničnú sieť a zatraktívniť nákladnú železničnú dopravu (vrátane zvýšenia jej kapacity)
na prepravu tovaru.
5) Podpora cyklistickej dopravy formou dotácií na vznik novej cyklistickej infraštruktúry a cyklotrasy dopredu
plánovať a podporovať v cestnej mestskej infraštruktúre ako jeden z pilierov osobnej dopravy v mestách.
15) Podpora regulácií individuálnej automobilovej dopravy a to najmä formou parkovacej politiky (spoplatnenie
parkovania, zákaz parkovania na chodníkoch) prostredníctvom štandardizácie parkovacej politiky v rámci
celého územia SR a s rešpektovaním technických noriem upravujúcich výstavbu parkovacích stojísk STN 73 6110
/Z1/O1.
19) V rámci zvýšenej podpory rozvoja áut na alternatívny pohon treba rýchlejšie budovať infraštruktúru pre
alternatívne palivá a zrekonštruovať cestnú sieť za účelom zníženia spotreby palív.
25) Pri vodnej doprave podporiť budovanie infraštruktúry umožňujúcej prevádzku plavidiel vnútrozemskej
vodnej dopravy na alternatívny pohon a podporiť dopravcov/ prevádzkovateľov plavidiel vnútrozemskej vodnej
dopravy pri remotorizácii ich plavidiel s pohonom na alternatívne palivá.
sú technického/ infraštruktúrneho charakteru, ktorých prínos sa prejaví z dlhodobého hľadiska. Vo väčšine
prípadov sa jedná o opatrenia, ktoré sú už zahrnuté v iných strategických dokumentoch, v rámci ktorých boli
zároveň predmetom ich posúdenia z hľadiska vplyvu na životné prostredie. Zameranie opatrení vytvára
predpoklady pre lokálne, prevažne krátkodobé negatívne vplyvy na jednotlivé/viaceré zložky životného
prostredia. Vyhodnotenie rozsahu vplyvov a dotknutých zložiek nie je v štádiu posúdenia strategického
návrhu možný. Rozsah, dopady, miera a významnosť negatívnych vplyvov bude závislá od viacerých faktorov.
Bude sa líšiť v závislosti od ich koncentrácie a priestorového rozmiestnenia. S ohľadom na charakter opatrení,
ich zameranie a súčasné využitie územia Slovenskej republiky a jej hospodársky rozvoj, možno predpokladať,
že najmä v okolí veľkých miest môžu vznikať projekty, kde bude potrebné identifikovať a posudzovať vplyvy
aj z hľadiska ich kumulatívnych dopadov. Jedná sa o posúdenia na úrovni konkrétnych projektov, ktoré budú
podliehať posúdeniu vplyvov podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Zameranie opatrení vytvára predpoklad pre ich realizáciu v podobe projektov prevažne v zastavanom území,
event. v kontakte so zastavaným územím, na periférii a vo väzbe na existujúcu infraštruktúru. Na intenzívne
antropogénne využívané územie tak môžu vzniknúť ďalšie požiadavky, ktoré môžu ešte antropogénny tlak
zvýšiť. Uvedené by malo byť predmetom posúdenia jednotlivých projektov podľa zákona o posudzovaní
vplyvov a výsledkom by malo byť definovanie environmentálnej prijateľnosti projektov. V ojedinelých
prípadoch možno predpokladať stret so záujmami ochrany prírody a krajiny či už z hľadiska ochrany prvkov
prislúchajúcich k územnému systému ekologickej stability, maloplošnými chránenými územiami. Vo
vybraných prípadoch sa môže jednať tiež o stret so záujmami ochrany území prislúchajúcich k územiam
NATURA 2000. V zmysle § 28 zákona o ochrane prírody a krajiny, potenciálny vplyv každej navrhovanej
činnosti, navrhovaného plánu alebo projektu, ktorý by mohol mať významný dopad na lokality v sústave
NATURA 2000, musí prejsť procesom primeraného posúdenia riešenia, podľa postupu definovanom v
Metodike hodnotenia významnosti vplyvov plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000 v Slovenskej
republike (ŠOP SR, 2014, aktualizácia 2016), a to ešte pred samotným povolením činnosti. Výsledok
primeraného posúdenia je podkladom následného povoľovania.
Environmentálna prijateľnosť sa posudzuje vždy individuálne pre každý jednotlivý projekt samostatne
v procese posúdenia vplyvov podľa zákona o posudzovaní vplyvov.
Implementáciou NUS SR sa, pri dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov pri realizácii opatrení,
nepredpokladá závažný negatívny vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia, zdravie obyvateľstva
a environmentálne obzvlášť dôležité oblasti (chránené územia a pod.). Realizácia týchto opatrení,
v predloženom znení, nezaručuje plnenie cieľa a realizovanie akéhokoľvek dekarbonizačného opatrenia,
keďže rozvoj a budovanie dopravnej infraštruktúry je rozsiahly a technicky náročný proces.
Medzi týmito opatreniami sa nachádza opatrenie 19) V rámci zvýšenej podpory rozvoja áut na alternatívny
pohon treba rýchlejšie budovať infraštruktúru pre alternatívne palivá a zrekonštruovať cestnú sieť za účelom
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zníženia spotreby palív. Prvá časť opatrenia je podrobnejšie riešená v existujúcom dokumente- Národný
politický rámec pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami. Tento existujúci strategický dokument, spolu so
spracovanou revíziou a aktualizáciou, rieši problematiku infraštruktúry alternatívnych palív komplexne,
definuje podrobnosti, poskytuje analýzy a vytvára základné rámce pre realizáciu skupiny opatrení
smerovaných k rozvoju trhu a infraštruktúry pre alternatívne palivá.
Druhá polovica opatrenia je zameraná na dopravnú infraštruktúru. Dopravná infraštruktúra a služby
poskytované v doprave sú neoddeliteľnou súčasťou každodenného života obyvateľov. Zároveň podmieňujú
dosahovanie ekonomického rastu, zvyšovanie konkurencieschopnosti a prosperity spoločnosti, zvyšovanie
zamestnanosti, prílev zahraničných investícií, rozvoj cestovného ruchu a napomáhajú k znižovaniu disparít
medzi regiónmi. Európska komisia pre sektor dopravy požaduje zabezpečenie komplexných plánov pre rozvoj
dopravnej infraštruktúry, vrátane plánov pre udržateľný rozvoj mestskej, prímestskej a regionálnej dopravy.
Tieto plány majú vychádzať z dôsledných analýz potrieb v sektore a následnej identifikácie kľúčových úzkych
miest a potenciálnych faktorov rozvoja, realizáciou ktorých sa významným spôsobom prispeje k zlepšeniu
existujúceho stavu, či už z dopravného, hospodárskeho a environmentálneho hľadiska alebo ich kombináciou.
NUS SR nijakým zásadným spôsobom neprispieva k plneniu tohto cieľa. NUS SR definuje požiadavku na
„rýchlejšie budovanie“ infraštruktúry. Jedná sa o pojem neurčitý vyžadujúci upresnenie časového horizontu
a plnenia. S ohľadom na uvedené sa, v rámci aktualizácie NUS SR, odporúča vypustiť opatrenie 19) z NUS SR,
minimálne jeho časť zameranú na zvýšenie podpory rozvoja áut na alternatívny pohon treba rýchlejšie
budovať infraštruktúru pre alternatívne palivá. Z pohľadu druhej časti opatrenia odporúčame pri aktualizácii
naformulovať samostatné opatrenie, ktoré bude zamerané na dopravnú infraštruktúru v súlade s inými
prijatými strategickými dokumentmi, a nastaviť ho tak aby bolo kvantifikované a s časovými termínmi.
Takto nastavené opatrenie nemá žiadny priamy vplyv na zložky životného prostredia a ani na plnenie cieľov
NUS SR.
NUS SR uvažuje aj s implementáciou ďalších opatrení, ktoré neboli priradené k žiadnej z definovaných
kategórií, v úvode tejto kapitoly. Jedná sa o:
Opatrenie 17) Zvyšovať využívanie alternatívnych palív, dbať však na to, aby nedochádzalo k nárastu importu
plodín s vysokým rizikom nepriamych zmien vo využívaní pôdy (ILUC).
Využívanie alternatívnych palív sa spája s komplexom pozitívnych vplyvov, hlavne od zníženia emisií GHG a
znečisťujúcich látok v ovzduší, znižovania energetickej závislosti od ropy a produktov z nej, vrátane
zvyšovania počtu pracovných miest. Zmena využívania pôdy môže byť priama alebo nepriama. Ak sa les
vyrúbe, aby sa získal priestor na pestovanie surovín pre biopalivá, ide o priamu zmenu využívania pôdy. Ak sa
existujúca poľnohospodárska pôda začne používať na pestovanie biopalív a všetko ostatné ostane rovnaké,
nastane zníženie v oblasti potravinárskej výroby. To by mohlo viesť k potrebe vyrubovať viac lesa, aby sa získal
priestor na produkciu potravín: V tomto prípade sa zmena využívania pôdy označuje za nepriamu (ILUC). EÚ
stanovila kritériá udržateľnosti, ktoré musia spĺňať biopalivá, aby sa mohli započítať do cieľa týkajúceho sa
dosiahnutia úrovne 10 % obnoviteľných palív v doprave. Napríklad biopalivá pestované na vyklčovaných
plochách, na ktorých v minulosti boli mokrade alebo lesy, sú vyňaté. Kritériá sa však nevzťahujú na nepriame
zmeny využívania pôdy, i keď kapacita vyklčovaného lesa na ukladanie uhlíka v oboch prípadoch zaniká, ak sa
nemá zmeniť plocha poľnohospodárskej pôdy. Dôvodom je skutočnosť, že emisie z nepriamej zmeny
využívania pôdy nemožno priamo pozorovať a dajú sa iba modelovať. S cieľom zohľadniť tieto nepriame
účinky sa stanovil strop podielu biopalív z potravinárskych plodín, ktoré možno započítať do dosiahnutia
10 % cieľa.
Opatrenie, v rámci aktualizácie NUS SR, odporúčame preformulovať a viac zamerať na biopalivá, keďže
viaceré opatrenia v NUS SR sú zamerané na iné, konkrétne druhy alternatívnych palív. V súčasnosti sú
dostupné biopalivá „prvej generácie“ a sú kompatibilné s palivovou infraštruktúrou väčšiny vozidiel
a plavidiel. Tieto biopalivá sú založené na potravinárskych plodinách a živočíšnych tukoch a zahŕňajú hlavne
bionaftu a bioetanol. V roku 2018 tvorili biozložky v palivách 5,94 % a od roku 2014 sa ich podiel sa pohybuje
v rozmedzí 5,6 – 6 %.

207

Nízkouhlíková stratégia rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030
s výhľadom do roku 2050
Správa o hodnotení strategického dokumentu
V súčasnosti prebieha vývoj technológií biopalív „druhej generácie“, ktoré sú produkované z celulózy,
poľnohospodárskych zvyškov, či dokonca z odpadu. Takéto biopalivo pochádza z nepotravinárskych
celulózových alebo lignocelulózových surovín (drevo, lístie, kôra, slama a pod.) a vyrába sa rozličnými
procesmi s využitím moderných technológií. Ich výhodou je, že nekonkurujú potravinárskym plodinám, môžu
sa pestovať aj na menej kvalitnej pôde a pozitívom je aj to, že pri výrobe biopalív sa dá zužitkovať celá plodina,
nie iba jej časť. Momentálne sú biopalivá druhej generácie vo forme skúmania a postupného zavádzania do
priemyselnej výroby, reálne môžu ovplyvniť sektor dopravy až v priebehu nasledujúcej dekády.
Biopalivá v zohrávajú kľúčovú úlohu hlavne v znižovaní GHG emisií a znečisťujúcich látok, čím prispievajú
k dekarbonizácii v doprave, a sú významným obnoviteľným zdrojom v dlhodobom horizonte. Z pohľadu
splnenia cieľov NUS SR navrhnuté opatrenie má z krátkodobého hľadiska významný negatívny vplyv na zložky
životného prostredia, hlavne využívanie vody a pôdy biopalivami prvej generácie. Z dlhodobého horizontu sa
javia perspektívnejšie biopalivá druhej generácie, keďže využívajú širšie spektrum zdrojov biomasy
a nekonkurujú výrobe potravín, čo bude mať naopak významný pozitívny vplyv, pretože vyžadujú menej pôdy.
Na kvalitu ovzdušia a emisie GHG navrhnuté opatrenie bude mať významný pozitívny vplyv z dlhodobého
hľadiska ako aj na determinant zdravia obyvateľstva.
Takto navrhnuté opatrenie nevyjadruje dôležitosť a potrebu využívania biopalív ako obnoviteľný zdroj
v sektore doprava. Príspevok opatrenia k plneniu cieľa NUS SR je možné dosiahnuť len efektívne nastaveným
a cieleným nadefinovaním opatrenia. Znenie opatrenia tieto základy nevytvára v dostatočnej miere. Rovnako
tak nepoukazuje na to, že budú nadefinované kontrolné, regulačné, prípadne sankčné mechanizmy. Preto ho
odporúčame, v rámci aktualizácie NUS SR, prehodnotiť a zadefinovať opatrenie tak, aby sa podporilo
využívanie biopalív v doprave, aby bolo opatrenie časovo skoordinované s inými strategickými
a legislatívnymi dokumentami, a aj kontrolovateľné.
Opatrenie 4) Znížiť uhlíkovú stopu mestskej verejnej dopravy dostupnými technológiami (elektrifikácia,
bioCNG, kvapalné biopalivá, vodík).
Analýza celého životného cyklu palív, výrobkov a procesov sa využíva aj na posúdenie ich celkovej emisnej
záťaže a uhlíkovej stopy (t.j. ich vplyvu na destabilizáciu klímy). Jeden z ukazovateľov, ktorým sa dá
porovnávať uhlíková náročnosť rôznych palív a technológií počas ich životného cyklu, je uhlíková intenzita.
Udáva pomer celkovej hmotnosti GHG vyjadrenej ako ekvivalent CO2, ktoré sa emitujú počas životného cyklu
konkrétneho paliva k jednotke vyprodukovanej energie (gCO2e/MJ). Tento ukazovateľ sa sleduje pri
kvapalných a plynných biopalivách, ale nie v prípade dreva a iných tuhých biopalív. Pokiaľ ide o kvalitu
automobilového benzínu, motorovej nafty a plynového oleja a zavedenie mechanizmu na monitorovanie a
zníženie emisií GHG zaväzuje dodávateľov motorových palív a inej (elektrickej) energie pre cestné vozidlá a
palív pre necestné pojazdné stroje do konca obdobia plnenia podmienok v roku 2020 znížiť o 6 % emisie GHG
z palív a inej (elektrickej) dodávanej energie počas ich životného cyklu. Zníženie o 6 % sa pravdepodobne
dosiahne prostredníctvom využívania biopalív, elektrickej energie a redukciou spaľovania plynov a ich
vypúšťania do ovzdušia vo fáze ťažby fosílnych palív z východiskových surovín.
Jedná sa o významné opatrenie na dosahovanie vyšších úspor emisií GHG počas predvýrobnej fázy palív
a bude mať významný pozitívny vplyv na všetky zložky životného prostredia. Takto navrhnutým opatrením sa
nedosiahne plnenie cieľov NUS SR v dostatočnej miere a preto pri aktualizácii stratégie bude potrebné
opatrenie riadne kvantifikovať a časovo špecifikovať.
Opatrenie 24) Znižovanie emisií z leteckej dopravy - v oblasti leteckej dopravy je hlavná pozornosť zameraná
na medzinárodnú leteckú dopravu, pričom sa stavia na systéme obchodovania s emisnými kvótami
skleníkových plynov v EÚ. Európska únia sa zaviazala dodržať aspoň globálny cieľ stanovený pre
medzinárodnú leteckú dopravu Medzinárodnou organizáciou civilného letectva v októbri 2016, a to
konkrétne udržať svetové čisté emisie CO2 na úrovni z roku 2020 prostredníctvom uhlíkovo neutrálneho
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rastu. Letecká doprava v roku 2015 predstavovala 3,4 % emisií skleníkových plynov EÚ221. Približne 3,1 %
týchto emisií bolo spôsobených letmi medzi krajinami EHP a krajinami mimo EHP, zvyšok spôsobili lety v rámci
EHP. Podľa prognóz budú celosvetové emisie z medzinárodnej leteckej dopravy v roku 2020 približne o 70 %
vyššie než v roku 2005. Podľa predpovedí by sa do roku 2050 mohli znovu zvýšiť až sedemnásobne v
porovnaní s ich úrovňami z roku 2005. Na emisie z letov v rámci EHP sa od roku 2012 vzťahuje systém EÚ na
obchodovanie s emisiami. Na lety medzi krajinami EHP a krajinami mimo EHP sa vzťahuje dohoda uzatvorená
v rámci Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) v októbri 2016, podľa ktorej musia veľké letecké
spoločnosti kompenzovať časť svojich emisií tým, že zaobstarajú medzinárodné uhlíkové kredity. Účasť na
tomto systéme sa stane záväznou v roku 2027. Organizácia ICAO predstavila aj normu na certifikáciu emisií
CO2 pre lietadlá. Dekarbonizácia leteckej dopravy patrí medzi veľmi ambiciózne ciele, ktorých výsledok by sa
mohol významne pozitívne prejaviť v oblasti znižovania emisií GHG. Plnenie opatrenia je však poznačené
neistotami a neurčitosťami spočívajúcimi v absencii kvantifikácie miery zníženia emisií a faktom týkajúcim sa
aktívnej možnosti Slovenskej republiky prispieť a obmedziť emisie GHG z leteckej dopravy.
Opatrenie 3) Podporovať rozvoj kombinovanej dopravy, dobudovanie terminálov intermodálnej dopravy a
presmerovať tranzitnú dopravu a dopravu nad určitý počet kilometrov povinne na železničnú alebo vodnú
dopravu a využívať na ich pohon prioritne alternatívne palivá súvisí s opatrením č. 1) v scenári WAM, v sektore
doprava.
Zoznam obsahuje návrhy opatrení, u ktorých je otázna väzba a spojitosť s nízkouhlíkovou stratégiou a v nej
definovanom cieli. Jedná sa napr. o opatrenie 1) Zamerané na zvýšenie atraktivity a komfortu verejnej
hromadnej dopravy na všetkých úrovniach- podopatrenie:
a) umožniť príchod súkromných vlakových dopravcov na celoštátne trate;
b) obnovenie vozového parku vlakového dopravcu;
Realizácia týchto opatrení nezaručuje plnenie cieľa a realizovanie akéhokoľvek dekarbonizačného opatrenia.
V rámci aktualizácie NUS SR ich preto odporúčame vypustiť alebo upraviť znenie tak, aby bol jednoznačný
prínos k plneniu cieľa strategického dokumentu.
Politika zeleného verejného obstarávania EÚ podnecuje členské štáty k prijímaniu ďalších opatrení na
uplatňovanie kritérií zeleného verejného obstarávania aspoň v 50 % verejných zákaziek222. Opatrenia 1) Zvýšiť
atraktivitu a komfort verejnej hromadnej dopravy na všetkých úrovniach – podopatrenie:
d) postupné obmedzenie obstarávania dopravných prostriedkov z verejných zdrojov, ktoré využívajú fosílne
palivá s vysokými emisiami skleníkových plynov
23) Podporovať uplatňovanie zeleného verejného obstarávania
sa odporúča, v rámci aktualizácie NUS SR, vypustiť alebo implementovať cez iný, relevantný223, strategický
dokument. Politika zeleného verejného obstarávania úzko súvisí aj s opatrením 22), kde revízia smernice
o podpore ekologických vozidiel s cieľom zefektívnenia verejného obstarávania bude vyžadovať od členských
štátov aby zaviedli povinnosti týkajúce sa obstarávania určitých vozidiel, zohľadňovali energetické a
environmentálne vplyvy počas životnosti vozidla, vrátane spotreby energie a emisií CO2 a určitých
znečisťujúcich látok. Smernica tiež uvádza minimálne cieľové hodnoty obstarávania pre ekologické ľahké
úžitkové vozidlá a ekologické ťažké úžitkové vozidlá.
Uvedené opatrenia navrhujeme pri aktualizácii NUS SR preformulovať, prípadne spojiť do jedného opatrenia
s jeho riadnym kvantifikovaním, aby boli v súlade nielen so smernicou 2009/33/ES, ale aj s jej implementáciou
v legislatíve SR a s navrhnutou metodikou k zelenému verejnému obstarávaniu tak, aby sa dosiahol
jednoznačný prínos z hľadiska dosiahnutia cieľov NUS SR. Samotné a takto navrhnuté opatrenia nebudú mať
žiadne vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia.
221

Európsky dvor audítorov, 2017: Opatrenia EÚ v oblasti energetiky a zmeny klímy, Situačná správa

222

Správa o vykonávaní environmentálnych právnych predpisov za rok 2019 Správa o krajine –SLOVENSKO

223

Národný akčný plán pre zelené verejné obstarávanie v Slovenskej republike na roky 2016 – 2020;
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/21622/1
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Opatrenie 29) V rámci aktualizácie tejto stratégie zvážiť zavedenie redukčného cieľa pre celý sektor dopravy (či
už na rok 2030 alebo neskôr).
Pri aktualizácii NUS SR by sa malo prihliadať, aby sektor dopravy sa stal konkurencieschopným odvetvím,
vďaka ktorému by sa zvýšila mobilita a znížili emisie. Doprava má potenciál prispievať k znižovaniu emisií aj
správne nastavenými opatreniami. Opatrenia by mali byť zamerané tak aby boli podložené dôkazmi,
efektívne, primerané a účinné, a aby v odvetví dopravy udávali správny smer vzhľadom na technologickú
neutralitu a podieľali sa na tvorbe pracovných miest, raste a investíciách. Opatrenia by sa mali zamerať na
vyššiu efektívnosť dopravného systému, nízkoemisnej alternatívnej energie pre dopravu a na vozidlá
s nízkymi a nulovými emisiami.
Ciele pre dopravu sú dané niekoľkými legislatívnymi predpismi EÚ a sú transformované aj do slovenskej
legislatívy a strategických dokumentov. Detailné porovnanie znížených emisií GHG z dopravy vďaka SPRD SR
2030 s požadovanými zmenami emisií skleníkových plynov v jednotlivých referenčných rokoch poukazujú na
skutočnosť, že SPRD SR 2030 je dobrým (prispieva k zníženiu emisií GHG o 2,2 % z cestnej a železničnej
dopravy), ale sám o sebe je nedostatočným krokom pre plnenie špecifických klimatických cieľov EÚ pre rozvoj
dopravných systémov. Konkrétne ide o nasledujúce ciele:
 Cieľ „Do roku 2030 znížiť emisie GHG z dopravy najmenej o 20 % pod úroveň roku 2008 (Biela kniha)“
nebude dosiahnutý lebo emisie GHG budú vyššie o 49,1 % v porovnaní s referenčným rokom.
 Cieľ „Do roku 2050 znížiť emisie GHG z dopravy najmenej o 60 % pod úroveň roku 1990 (Biela kniha)“
nebude pravdepodobne dosiahnutý, pretože ešte v roku 2030 budú emisie GHG o 99,6 % vyššie
v porovnaní s referenčným rokom.
 Cieľ „Znížiť emisie GHG z dopravy (vrátane CO2 z leteckej dopravy okrem námornej dopravy) do roku 2030
o +20 až - 9 % a do roku 2050 o -54 až -67 % oproti 1990“ (Plán prechodu na konkurencieschopné
nízkouhlíkové hospodárstvo do roku 2050) nebude z hľadiska cieľov pre rok 2030 dosiahnutý - emisie
GHG budú o 99,6 % vyššie v porovnaní s referenčným rokom. Z toho je možné usúdiť, že ani cieľové
hodnoty v roku 2050 nebudú pravdepodobne dosiahnuté
Takto navrhnuté opatrenie nebude mať žiadny vplyv na zložky životného prostredia a pri aktualizácii NUS SR
je potrebné ho rozpracovať a riadne kvantifikovať, vrátane definovania časového harmonogramu – napr.
rokov.
Záver z identifikácie vplyvov
Vyhodnotenie z hľadiska vplyvov na jednotlivé zložky životného prostredia poukazuje prevažne na nepriame
vplyvy. Priame vplyvy sa očakávajú najmä pri infraštruktúrnych projektoch, kde je možné predpokladať
lokálne negatívne vplyvy. Z dlhodobého hľadiska sa však prejavia pozitívne vplyvy. Ekonomické, politické
a edukatívne nástroje vytvárajú predpoklady pozitívnych vplyvov na plnenie cieľov definovaných v NUS SR
bez priamych negatívnych vplyvov na jednotlivé zložky životného prostredia. Z hľadiska zdravia sa jedná
väčšinou o vplyvy pozitívne, nepriame, regionálne, dlhodobé.
Doterajší trend emisií z dopravy je veľmi nepriaznivý. NUS SR sa odvoláva na existujúce iné dopravné
stratégie, ktorých implementácia v praxi však stále nie je dostatočná z pohľadu príspevku k znižovaniu emisií
GHG.
Jednou z takýchto dopravných stratégií je SPRD SR 2030, ktorého cieľom je nastaviť efektívny smer rozvoja
dopravného sektora a určuje spôsob realizácie jeho rozvojovej vízie. Ide o výstup II. fázy prípravy stratégie
rozvoja dopravy SR do roku 2030 a predstavuje faktické naplnenie stanovených ex- ante kondicionalít.
V procese strategického posúdenia SPRD SR 2030 na životné prostredie sa boli v rámci identifikácie
rámcových väzieb medzi návrhmi SPRD SR 2030 a jednotlivými zložkami životného prostredia, za opatrenia
s potenciálnym negatívnym vplyvov, z hľadiska emisií GHG, zaradené opatrenia:
- cestná doprava:
o OPC 10: Rozvoj cestnej siete v bratislavskej aglomerácii
o OPC 11: Rozvoj siete ciest I. a II. triedy
o OPC 12: Modernizácia a rozvoj ostatnej siete D a RC, ak je to odôvodnené
- letecká doprava
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o OPL2: Modernizácia a budovanie infraštruktúry civilného letectva na účely hospodárskeho
rozvoja krajiny a regiónu a zvyšovania kvality poskytovaných služieb v rámci prirodzenej a
účelovej mobility
Viaceré ďalšie opatrenia, najmä z oblasti cestnej dopravy, boli definované ako opatrenia, kde z hľadiska emisií
GHG, možno očakávať pozitívne i negatívne vplyvy.
Do akej miery, v NUS SR, definované opatrenia tento vývoj zvrátia a ovplyvnia je otázne. Sektor dopravy bude
musieť pravdepodobne prejsť zmenami vo využívaní energie, prejsť na režimy dopravy s nižšími emisiami
uhlíka a používanie biopalív a alternatívnych palív, ako je elektrická energia. Na dosiahnutie značného zníženia
emisií v doprave bude potrebné vyvinúť/využívať alternatívne palivá, čo pre vozidlá používajúce tieto palivá
spôsobí určité technické obmedzenia ako je kratší dojazd a vyššie náklady. Uvedené skutočnosti majú a budú
mať vplyv na úspešnosť implementácie opatrení v praxi. V rokoch 2017 a 2018 podiel elektromobilov síce
vzrástol, ich podiel na celkovom predaji automobilov je však nízky a nezodpovedá predpokladanému vývoju
elektromobility na Slovensku.
Z hľadiska plnenia cieľov a vývoja v oblasti emisií GHG z dopravy a prognóz vývoja je otázne, či NUS SR
dostatočne účinne a cielene zadefinovala opatrenia a do akej miery, a či vôbec, zohľadnila vývoj definovanými
najmä stratégiami v oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry. V rámci aktualizácie NUS SR bude uvedenú
skutočnosť potrebné zohľadniť, zapracovať do modelov a scenárov vývoja. S ohľadom na zistené skutočnosti
bude nevyhnutné nastaviť a nadefinovať opatrenia, ktoré povedú k plneniu cieľa NUS SR. Prípadný zistený
nepriaznivý vývoj v tomto sektore kompenzovať doplňujúcimi a prísnejšími opatreniami, príp. aj v iných
sektoroch.
Zvýšeniu prehľadnosti a lepšiemu zadefinovaniu prípadných trendov napomôže rozdelenie opatrení podľa
toho, či sú, resp. nie sú spomenuté v iných strategických dokumentoch (minimálne odvolanie sa na zdroj) a
vyprofilovanie originálnych opatrení, ktoré sú súčasťou len NUS SR a ktoré dopĺňajú existujúce, schválené
strategické dokumenty. S ohľadom na obmedzené prínosy niektorých opatrení k plneniu cieľov, čiastočne aj
irelevantnosť, je vhodné niektoré opatrenia zo zoznamu opatrení sektora doprava vypustiť.
NUS SR neobsahuje kvantifikovateľné výstupy a merateľné ukazovatele, ktoré práve v sektore dopravy sú
žiadúce a doplňujúce aj vo vzťahu k iným strategickým dokumentom. Rovnako je žiaduce upresniť
harmonogram dosahovania čiastkových cieľov a výstupov, t.j. definovať časový horizont, kedy je nevyhnutné,
aby opatrenie bolo splnené. Jednotlivé opatrenia na seba nadväzujú a vzájomne súvisia a podmieňujú
realizáciu. Pre opatrenia je preto nevyhnutné definovať časové rámce ich plnenia a dosiahnutia výsledkov.
Tým sa zvýši pravdepodobnosť, že sa ciele v sektore dopravy dosiahnu včas.
Neurčitostí a neistoty plnenia cieľa NUS sú dané tiež všeobecnou formuláciou opatrení, absenciou termínov
plnenia a kvantifikovateľných výstupov.
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1.3.4. Vplyvy súvisiace so sektorom poľnohospodárstvo
SEKTOR POĽNOHOSPODÁRSTVO
Implementácia súboru ďalších dodatočných opatrení (NEUTRAL) v sektore poľnohospodárstva
Opatrenia
1) Podpora dôslednej implementácie kódexu poľnohospodárskej praxe,
2) Dôsledná implementácia opatrení, ktoré identifikuje Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy (rev 2017).224 Tieto opatrenia sú síce adaptačné, avšak pri
poľnohospodárstve majú veľký mitigačný potenciál. Jedná sa napríklad o opatrenia (čiastočne sa
prekrývajú so sektorom v LULUCF):
a) obnova degradovaných mokradí,
b) zmenu vegetačného krytu vyvolanú zmenou klímy usmerňovať tak, aby sa obmedzil rozvoj erózie
a dezertifikácie územia
c) zvýšenie konektivity krajiny – budovanie zelenej infraštruktúry.
3) Znižovať potravinové straty a na uvoľnenej pôde sa zamerať na maximalizáciu záchytov a
minimalizáciu emisií.
4) Precízne farmárčenie (technológia) dokáže zvýšiť výnosy alebo znížiť rozlohu obhospodarovanej
plochy, čím sa znovu uvoľní pôda na alternatívne využitie,
5) Analýza a prípadne následné zavádzanie agrolesníckych systémov do obhospodarovania pôdy,
6) Väčšie využívanie hnojív dusičnanového typu a hnojív so stabilizovaným dusíkom na úkor používania
močoviny.
7) Pripraviť národnú analýzu emisií N2O, z pohľadu možnosti zníženia emisií až o 40 %.
8) Analyzovať prínosy a negatíva jednotlivých plodín a ich využitia z hľadiska bilancie skleníkových plynov
a dopadov na biodiverzitu. Napríklad plodiny pestované na energetický účel (biopalivo, biomasa) sa
porovnajú s inými alternatívami (tráva, les, mokrade atď.).
9) Cielene posilniť potravinovú sebestačnosť aj s prepojením na preferenciu lokálnych potravín, ktoré
majú často menšiu emisnú stopu (hlavne v dôsledku transportu).
10) Efektívne skladovať živočíšne odpady, konkrétne skladovanie kvapalín v izolovaných nádržiach od
okolia alebo v cisternách s prístupom kyslíka a skladovanie maštaľného hnoja bez alebo s
minimálnym prídavkom vody na uľahčenie manipulácie a tak, že je uložený pod strechou s betónovou
podlahou- týmto spôsobom sa dá eliminovať až 100% emisií N2O.
11) Efektívne spracovávať živočíšne odpady a využívať bioplyn, najmä ako lokálny zdroj energie.
12) Nastaviť pravidlá pre činnosť bioplynových staníc z hľadiska spracovávaných vstupov vrátane
skladovania vstupného materiálu a digestátu.
13) Intervencie pri kŕmení zvierat s cieľom znižovať emisie CH4 ako je napr. intenzívne kŕmenie
aktívnymi látkami najmä obilninami.
14) Zvýšená podpora biohospodárstva.
15) Realizácia podpory z I. a II. piliera Spoločnej poľnohospodárskej politiky smerujúca k zlepšeniu
životného prostredia a klímy s odmeňovaním poľnohospodárov za dodatočné aktivity smerujúce k
znižovaniu emisií resp. k zvyšovaniu záchytu uhlíka.
16) Venovať pozornosť aj výchove a vzdelávaniu obyvateľstva, pripraviť kampane s cieľom zmeny
spotrebiteľského správania vrátane väčšieho dôrazu na uhlíkovú stopu potravín a najmä mliečnych
výrobkov a určitého typu mäsa.
17) V rámci aktualizácie tejto stratégie zvážiť zavedenie sektorového redukčného cieľa.
Identifikácia pravdepodobne významných vplyvov
Poľnohospodárstvo je nielen významným producentom toxického amoniaku, ale v rámci poľnohospodárstva
vzniká aj celý rad ďalších plynov, najmä metán (CH4), CO2, CO, N2O, NOx, H2S a ďalšie zápachové plyny.
224

https://www.minzp.sk/files/odbor-politiky-zmeny-klimy/strategia-adaptacie-sr-nepriaznive-dosledkyzmeny-klimy-aktualizacia.pdf
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Hlavným producentom týchto plynov je chov hospodárskych zvierat a na neho nadväzujúca manipulácia,
skladovanie a aplikácia organických odpadov – maštaľného a tekutého hnoja. Dobré hospodárenie so živinami
znamená, že organické hnojivá sa spätne recyklujú poľnohospodárstvom, aby sa minimalizovala, resp. úplne
eliminovala potreba minerálnych hnojív.
V NUS SR navrhované opatrenia možno v rámci hodnotenia vplyvov rozdeliť do skupín opatrení, ktoré je
možné spoločne charakterizovať a vyhodnotiť z hľadiska vplyvov. Opatrenia NEUTRAL v sektore
poľnohospodárstvo boli rozdelené do 5- tich skupín.
Opatrenia:
1) Podpora dôslednej implementácie kódexu poľnohospodárskej praxe,
6) Väčšie využívanie hnojív dusičnanového typu a hnojív so stabilizovaným dusíkom na úkor používania
močoviny,
10) Efektívne skladovať živočíšne odpady, konkrétne skladovanie kvapalín v izolovaných nádržiach od okolia
alebo v cisternách s prístupom kyslíka a skladovanie maštaľného hnoja bez alebo s minimálnym prídavkom vody
na uľahčenie manipulácie a tak, že je uložený pod strechou s betónovou podlahou- týmto spôsobom sa dá
eliminovať až 100 % emisií N2O,
12) Nastaviť pravidlá pre činnosť bioplynových staníc z hľadiska spracovávaných vstupov vrátane skladovania
vstupného materiálu a digestátu,
13) Intervencie pri kŕmení zvierat s cieľom znižovať emisie CH4 ako je napr. intenzívne kŕmenie aktívnymi
látkami najmä obilninami,
Kódex správnej poľnohospodárskej praxe predstavuje zoznam správnych poľnohospodárskych praktík, ktoré
pri správnom uplatnení zabezpečujú produkčnosť poľnohospodárov, ale zároveň sú prijateľné pre životné
prostredie.
Kódex obsahuje rady a odporúčania o správnej poľnohospodárskej praxi najmä v nasledovných oblastiach:
 skladovanie organických hnojív,
 aplikácia organických a minerálnych hnojív,
 správne dávkovanie hnojív,
 opatrenia potrebné pri aplikovaní hnojív,
 závlahové postupy,
 postupy obhospodarovania pôdy.
V súčasnosti sa pripravuje kódex poľnohospodárskej praxe, ktorý by zohľadňoval aj požiadavky na redukciu
emisií. Jeho aktualizácia, úprava a požiadavka na jeho uplatňovanie je tiež predmetom riešenia v stratégii
NAPCP SK.
N2O
Striktné dodržiavanie a kontrolovanie uplatňovania kódexu poľnohospodárskej praxe možno považovať za
veľmi dôležité opatrenie najmä vo vzťahu k zníženiu emisií N2O, ale aj CH4 a NH3.
Hlavnou príčinou emisií N2O je prebytok minerálneho dusíka v pôde (v dôsledku intenzívneho hnojenia) a
nepriaznivý vzdušný režim pôd (zhutnenie pôd ťažkými mechanizmami pri obrábaní).
Emisie tohto plynu z poľnohospodársky využívaných pôd sú regulované niekoľkými kľúčovými vlastnosťami,
ako sú vlhkosť pôdy, teplota, minerálny dusík (N), prístupný pôdny organický uhlík (Cox), pH, pritom tieto
emisie sa vždy menia v čase i priestore.
K opatreniam patrí obmedziť hnojenie anorganickými hnojivami s obsahom dusíka, resp. v nevyhnutnej miere
používať hnojivá so stabilizovaným dusíkom. Minerálne hnojivá, ktoré obsahujú dusík by sa mali aplikovať do
pôdy na začiatku vegetačného obdobia za predpokladu, že sú na to vhodné pôdne i poveternostné
podmienky. Takýmto spôsobom sa pôde dodáva dusík v čase, keď ho najviac potrebuje. Vo všeobecnosti by
sa dusíkaté hnojivá nemali aplikovať na konci leta a na jeseň. Aplikácia dusíkatého hnojiva na pestovanú
plodinu by sa nemala uskutočniť po jej hlavnej rastovej fáze. V prípade ozimín to znamená obdobie pred
hlavným letným obdobím mesiacov jún, júl. Dusíkaté hnojivá by sa nemali aplikovať počas období
dlhotrvajúceho sucha. Pri aplikácii hnojív sa majú hnojiť rastliny, a nie pôdy. Preto by sa dusíkaté hnojivá mali
aplikovať len k pestovaným plodinám. Používanie minerálnych dusíkatých hnojív na zásobné hnojenie sa
zakazuje.
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Množstvo emisií oxidov dusíka zo skladovacích nádrží hnojovice predstavuje jednu desatinu z množstva
metánu. Únik môže byť obmedzený zakrytím skladovacích tankov a znížením pH tekutého hnoja. Emisie oxidu
dusného sa vzťahujú na povrchovú plochu hnoja. Pri zvyšovaní hĺbky uloženia sa koeficient emisií N2O znižuje.
Povrchová plocha by preto mala byť čo najmenšia, pričom na objeme až tak nezáleží. Na pasienku sú vyššie
emisie N2O ako pri skladovaní hnoja.
Ďalším zdrojom N2O je aj dusík obsiahnutý v poľnohospodárskych plodinách, ktoré sa vracajú späť do pôdy.
Zvyšky úrody neobilných plodín (napr. repka olejná, slnečnica alebo zelenina) obsahujú veľké množstvo dusíka
a môžu prispieť k znečisteniu dusičnanmi. Preto sa odporúča zamiešať tieto zvyšky do pôdy tesne pred sadbou
ďalšej plodiny!
CH4
Uvedené opatrenia prispievajú aj k z níženiu emisií CH4 . Metán má mnohonásobne vyšší účinok na skleníkový
efekt ako oxid uhličitý. Z celkovej produkcie metánu je poľnohospodárstvo zodpovedné jednou tretinou
množstva, resp. podľa iných autorov sa vytvára produkciou zvierat poľnohospodárskou činnosťou 40 % až
50 % a z toho je cca 1/2, t.j. 20 - 25 % zapríčinených zvieratami.
Metán je najvýznamnejším skleníkovým plynom na mliečnych farmách. FAO odhaduje, že 52 % všetkých
skleníkových plynov z odvetví mliekarského priemyslu je vo forme metánu. Najväčšiu produkciu metánu z
hospodárskych zvierat má hovädzí dobytok. Množstvo emitovaného metánu závisí od kategórie dobytka,
hmotnosti a veku zvieraťa, množstva krmiva a jeho kvality, energetického výdaja, typu zažívacieho traktu.
Hlavným zdrojom metánu je črevná fermentácia u prežúvavcov. V bachore prežúvavcov sa tvorí asi 87 %
metánu a zvyšok v črevnom trakte. Metán vzniká teda ako priamy produkt látkovej výmeny u bylinožravcov
(enterická fermentácia) a ako produkt odbúravania živočíšnych exkrementov.
Typ tráviaceho systému má významný vplyv na tvorbu emisií metánu. Polygastrické zvieratá (prežúvavce:
hovädzí dobytok, ovce, kozy) majú schopnosť v zložitom žalúdku tráviť celulózu, pri ktorej je vysoká produkcia
metánu, v tráviacom trakte monogastrických zvierat (ošípané, hydina, kone, králiky ai.) prebieha oveľa menej
fermentácie produkujúcej metán.
Všeobecne platí, že čím je vyšší príjem krmiva, hlavne objemového, tým vyššia je emisia metánu. Produkcia
metánu je ovplyvnená aj zložením krmiva. Preto je potrebné používať menej objemového krmiva (senáž, siláž,
zelené krmivá, okopaniny a ich zvyšky), viac jadrové krmivo (plody obilnín a ich zvyšky, plody olejnín a ich
zvyšky, plody strukovín, kŕmne zmesi, bielkovinové koncentráty). Uvádza sa, že zmenou zloženia kŕmnej dávky
kráv a oviec môžeme znížiť 40 % emisií metánu, ktoré unikajú z chovu.
Druhým významným zdrojom je rozklad živočíšnych exkrementov, hnoja a hnojovice, ak sú uskladňované
v anaeróbnych (bez prístupu vzduchu) podmienkach. Ďalej sa metán uvoľňuje zo skladíšť fekálneho odpadu
a z povrchu skladovacích nádrží. Najvyššia emisia je z odkrytých lagún a odkrytých skladovacích nádrží na
hnojovicu. Menšie emisie metánu sú z hnojísk maštaľného hnoja a najnižšie sú z exkrementov na pastve.
NH3
Poľnohospodárstvo je najväčším producentom emisií amoniaku v celosvetovom meradle. Z
poľnohospodárskej produkcie amoniaku pripadá na živočíšnu výrobu asi 90 %. Najväčším producentom je
hovädzí dobytok, ktorý produkuje na Slovensku asi 50 % NH3 z produkcie živočíšnej výroby, ovce len 5 %.
Je potrebné, aby sa znížila jeho produkcia a vylučovanie do prostredia na minimálnu udržateľnú úroveň.
Amoniak je zodpovedný za acidifikáciu (kyslé dažde) a eutrofizáciu (obohacovanie prírodných ekosystémov o
živiny). Zároveň je amoniak nepriamym činiteľom klimatickej zmeny, t. j. doplnkovým zdrojom N 2O po jeho
depozícii a nitrifikácii.
Uvoľňovanie amoniaku do vzduchu je výsledkom spôsobu chovu zvierat, podmienok výživy, manipulácie s
tekutým a maštaľným hnojom, spôsobu jeho skladovania a aplikácie do pôdy. Pritom rozhodujúcim
momentom pri znečisťovaní prostredia je technologická manipulácia s hnojom (v maštali, pri skladovaní a pri
samotnom hnojení).
V maštaliach pre chov hovädzieho dobytka sa amoniak tvorí najmä z močoviny obsiahnutej v moči.
Prežúvavce nedokážu efektívne využiť dusík z krmiva, a preto je prebytok dusíka vylučovaný močom a výkalmi.
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Z celkových emisií amoniaku tvoria emisie z ustajňovacích priestorov pri hovädzom dobytku, ktorý sa pasie
30 % a ktorý sa nepasie 45 %.
Veľkosť jeho emisií závisí od mnohých faktorov: plochy podlahy, na ktorú sú exkrementy vylučované, teploty
a rýchlosti prúdenia vzduchu nad plochou exkrementov, teploty a vlhkosti hnoja, konštrukcie podlahy, typu
použitej podstielky a spôsobu odstránenia hnoja. V lete sú emisie amoniaku vyššie ako v zime. Podstielka
viaže na seba amoniak a znižuje jeho emisie. Pri podstielaní pilinami sú emisie z ustajňovacích priestorov
menšie ako pri podstielaní slamou. Pri stelivových systémoch chovu hovädzieho dobytka je potreba
rešpektovať požiadavku na pristielanie dvakrát denne s požadovaným množstvom a kvalitou podstielky. Musí
byť k dispozícii dostatočná kapacita hnojísk a nádrží. V zahraničí sa bežne požaduje skladovacia doba hnoja 6
mesiacov, čo je dostačujúce na prekrytie zimného obdobia. Je samozrejmé že pri častejšom odstraňovaní
hnoja z maštale a čistejších podlahách sú emisie amoniaku nižšie.
Znenie opatrenia zameraného na podporu implementácie kódexu poľnohospodárskej praxe v rámci NUS SR
je neurčité a všeobecné. Pre splnenie ambiciózneho cieľa NUS SR bude nevyhnutné zabezpečiť dôsledné
mechanizmy kontroly ako aj mechanizmy sankčné. V prípade dosiahnutia dôkladného plnenia najmä
opatrenia NEUTRAL 1) v kombinácii s ďalšími uvedenými sa jedná o komplex veľmi významných opatrení
s priamym a nepriamym pozitívnym vplyvom na lokálnej, regionálnej až nadregionálnej úrovni so synergickým
pozitívnym vplyvom na znižovanie emisií N2O, CH4 a NH3.
Z hľadiska zdravia môžu mať plyny produkované poľnohospodárstvom negatívne účinky na zdravie. Metán sa
bežne vyskytuje v nízkych koncentráciách. Vystavenie vysokej koncentrácii metánu môže spôsobiť bolesti
hlavy, závraty, nevoľnosť a zvracanie, stratu koncentrácie, zrýchlenie dýchania, stratu vedomia až udusenie.
V zmysle vyššie uvedeného navrhované opatrenia môžu prispieť k zníženiu negatívnych účinkov na ľudské
zdravie. Jedná sa o opatrenia ako napr. intervencie pri kŕmení zvierat s cieľom znižovať emisie CH4, efektívne
skladovanie živočíšnych odpadov, konkrétne skladovanie kvapalín v izolovaných nádržiach od okolia alebo
v cisternách s prístupom kyslíka a skladovanie maštaľného hnoja bez alebo s minimálnym prídavkom vody na
uľahčenie manipulácie a tak, že je uložený pod strechou s betónovou podlahou (predstavuje eliminovanie až
100 % emisií N2O).
Priamy, pozitívny, regionálny, dlhodobý, významný vplyv na životné prostredie vrátane horninového
prostredia (napr. aj na kvalitu podzemnej vody) budú mať opatrenia týkajúce sa najmä manipulácie so
živočíšnymi odpadmi. Racionálne hospodárenie vrátane napr. eliminácie nevyhovujúcich hnojísk
a močovkových jám a pod., resp. presnejšie povedané zavedené opatrenia, ktoré zabránia nekontrolovaným
veľkoobjemovým únikom týchto látok do okolitého životného prostredia sú jednoznačne pozitívom.
Opatrenia:
2) Dôsledná implementácia opatrení, ktoré identifikuje Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé
dôsledky zmeny klímy (rev 2017).225 Tieto opatrenia sú síce adaptačné, avšak pri poľnohospodárstve majú veľký
mitigačný potenciál. Jedná sa napríklad o opatrenia (čiastočne sa prekrývajú so sektorom v LULUCF):
a) obnova degradovaných mokradí,
b) zmenu vegetačného krytu vyvolanú zmenou klímy usmerňovať tak, aby sa obmedzil rozvoj erózie a
dezertifikácie územia
c) zvýšenie konektivity krajiny – budovanie zelenej infraštruktúry.
5) Analýza a prípadne následné zavádzanie agrolesníckych systémov do obhospodarovania pôdy,
15) Realizácia podpory z I. a II. piliera Spoločnej poľnohospodárskej politiky smerujúca k zlepšeniu životného
prostredia a klímy s odmeňovaním poľnohospodárov za dodatočné aktivity smerujúce k znižovaniu emisií resp.
k zvyšovaniu záchytu uhlíka

225

https://www.minzp.sk/files/odbor-politiky-zmeny-klimy/strategia-adaptacie-sr-nepriaznive-dosledky-zmeny-klimyaktualizacia.pdf
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sú síce prevažne adaptačné na zmenu klímy, avšak hlavne pri poľnohospodárstve majú veľký mitigačný
potenciál. Môžu prispieť prostredníctvom fotosyntézy vegetačného krytu k redukcii CO2 v atmosfére.
Vegetačný kryt (nadzemné časti - stromy, bylinný kryt, nadložný humus a podzemné časti - korene, humus
v pôde) sa považuje za hlavnú zásobáreň organického uhlíka s významným potenciálom záchytu
a sekvestrácie (uskladňovania) uhlíka s cieľom znížiť alebo zabrzdiť rýchlosť zvyšovania obsahu CO2
v atmosfére. Zmena vo využívaní krajiny, resp. pôdy môže viesť k nárastu sekvestrácie uhlíka alebo naopak,
k nárastu emisií skleníkových plynov do atmosféry. Nešetrné a intenzívne hospodárenie na pôde spôsobuje
emitovanie skleníkových plynov do atmosféry.
Uvedené opatrenia podporujú aj ochranu pôdy najmä v poľnohospodárskej krajine. Ide o ochranu proti
vodnej a vetrovej erózii. Zabraňujú degradácii poľnohospodárskej pôdy zapríčinenej stratou organickej
hmoty. Odnos povrchovej vrstvy pôdy má za následok stratu organickej hmoty a živín a následné zhoršenie
pôdnej štruktúry. Konečným dôsledkom týchto zmien je zníženie schopnosti pôdy plniť jej ekosystémové
funkcie (napr. zhoršenie produkčných funkcií). Čo si následne vyžaduje aj prísun anorganických hnojív
s obsahom dusíka a jeho prebytok v dôsledku intenzívneho hnojenia je hlavnou príčinou emisií N2O.
Ochrana pôdy sa zabezpečuje prostredníctvom zmeny vegetačného krytu v prospech zvyšovania podielu
nelesnej drevinovej vegetácie a budovaním zelenej infraštruktúry s využitím dotačných politík (najmä SPP)
a prostredníctvom zavádzania agrolesníckych systémov. Cieľom je dosiahnuť udržateľne kultivovanú
(bez známok pustnutia) a stabilnú krajinu.
Ide o komplex významných až veľmi významných opatrení s nepriamym pozitívnym vplyvom na lokálnej až
nadregionálnej úrovni s dlhodobým účinkom najmä vo vzťahu k redukcii CO2 v atmosfére.
Opatrenia:
4) Precízne farmárčenie (technológia) dokáže zvýšiť výnosy alebo znížiť rozlohu obhospodarovanej plochy, čím
sa znovu uvoľní pôda na alternatívne využitie,
11) Efektívne spracovávať živočíšne odpady a využívať bioplyn, najmä ako lokálny zdroj energie,
14) Zvýšená podpora biohospodárstva
Biohospodárstvo nie je novinka. Ide o využívanie prírodných zdrojov na výrobu potravín, krmiva či energie.
Cieľom biohospodárstva sa preto v posledných rokoch stalo najmä udržateľné využívanie obnoviteľných
prírodných zdrojov ako aj biologického odpadu. Pre dosiahnutie tohto cieľa sú nevyhnutné inovácie v oblasti
poľnohospodárstva, lesníctva, rybného hospodárstva, ako aj pri výrobe potravín a energie.
Stratégiu pre udržateľné biohospodárstvo už prijalo niekoľko krajín vo svete. Od roku 2012 ju má aj Európska
únia. Cieľom je okrem potravinovej bezpečnosti, udržateľnejšieho a inovatívnejšieho hospodárstva s nižším
množstvom emisií aj vytvorenie nových pracovných miest a regionálny rozvoj. Zefektívniť by sa mala
aj poľnohospodárska prvovýroba. Cieľom je dosiahnuť udržateľnú úrodu efektívnejším využívaním
produktívnej pôdy so zachovaním biodiverzity a zdravých ekosystémov. To by malo odvetviam
poľnohospodárstva priniesť aj značný dodatočný príjem, čim by sa vytvorili nové pracovné príležitosti v týchto
odvetviach. Stratégia tiež upozorňuje na značný potenciál biologického odpadu ako alternatívy chemických
hnojív a zdroja bioenergie. Pretransformovanie odpadu na energiu môže predstavovať 2 % z cieľa EÚ v oblasti
energie z obnoviteľných zdrojov.
Ide o komplex veľmi významných opatrení s nepriamym pozitívnym vplyvom na lokálnej až nadregionálnej
úrovni s dlhodobým účinkom vo vzťahu k produkcii škodlivých plynov z poľnohospodárstva.
Opatrenia:
3) Znižovať potravinové straty a na uvoľnenej pôde sa zamerať na maximalizáciu záchytov a minimalizáciu
emisií
9) Cielene posilniť potravinovú sebestačnosť aj s prepojením na preferenciu lokálnych potravín, ktoré majú
často menšiu emisnú stopu (hlavne v dôsledku transportu),
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16) Venovať pozornosť aj výchove a vzdelávaniu obyvateľstva, pripraviť kampane s cieľom zmeny
spotrebiteľského správania vrátane väčšieho dôrazu na uhlíkovú stopu potravín a najmä mliečnych výrobkov
a určitého typu mäsa.
úzko súvisia s dlhodobou osvetou a so vzdelávaním obyvateľstva v oblasti zdravej výživy, životosprávy,
zdravého životného štýlu, zdravých a bezpečných potravín, spotreby a neplytvania potravinami. Čo
v konečnom dôsledku ovplyvní dopyt po zdravších potravinách a bezpečnejších potravinách, zníži produkciu
skleníkových plynov a uhlíkovú stopu.
Avšak preferenciu lokálnych produktov je nutné riešiť v súčinnosti aj s konkurencieschopnosťou našich
producentov vo vzťahu k zahraničným, a takisto s cenami produktov a kúpy schopnosťou obyvateľstva.
Najviac potravinových strát je v podobe potravinového odpadu. Podľa európskej štúdie226 53 %
potravinového odpadu pochádza z domácností a z neho viac ako polovica končí v komunálnom odpade.
Skompostuje sa asi štvrtina potravinového odpadu, zvyšok sa použije ako krmivo pre zvieratá. A práve pri
rozpade organického odpadu v komunálnych skládkach pevného odpadu vzniká škodlivý metán.
Ide o komplex opatrení s nepriamym významným pozitívnym vplyvom na lokálnej až nadregionálnej úrovni.
Opatrenia:
7) Pripraviť národnú analýzu emisií N2O, v dôsledku ktorej je možné znížiť emisie až o 40 %,
8) Analyzovať prínosy a negatíva jednotlivých plodín a ich využitia z hľadiska bilancie skleníkových plynov
a dopadov na biodiverzitu. Napríklad plodiny pestované na energetický účel (biopalivo, biomasa) sa porovnajú
s inými alternatívami (tráva, les, mokrade atď.),
majú nevýznamný, resp. žiadny vplyv. Ako je uvedené v popise súčasného stavu, 71 % emisií N2O pochádza
z poľnohospodárstva (88 % poľnohospodárske pôdy, 12 % manažment hnojenia). Hlavnou príčinou emisií N2O
je prebytok minerálneho dusíka v pôde (v dôsledku intenzívneho hnojenia) a nepriaznivý vzdušný režim pôd
(zhutnenie pôd ťažkými mechanizmami pri obrábaní). Výrazným poklesom používania anorganických
dusíkatých hnojív, klesajú aj emisie N2O. Veľkým zdrojom neistôt227 pre stanovenie emisií N2O sú použité
emisné koeficienty, kde pre priame emisie N2O z poľnohospodársky využívaných plôch sa môže vypočítaná
hodnota líšiť od skutočnosti v rozpätí 20 – 200 %, pre priame emisie228 N2O z hospodárenia zo živočíšnymi
zvyškami v rozpätí 25 – 150 %, pre nepriame emisie229 N2O z depozície NH3 a NOx v rozpätí 20 – 200 % a pre
nepriame emisie N2O z vyplavovania N v rozpätí 10 – 500 %. Opatrenia na zníženie emisii môžu byť
identifikované omnoho detailnejšie, pričom sa môžu sústrediť nie len na zmenu množstva aplikovaných
priemyselných hnojív, ale aj na ich typ, načasovanie ich aplikácie, ako aj metódu ich zapracovania do
pôdy.
V prípade výberu plodín je jasné (aj bez analýzy), že mokrade a lesy sa nehnoja anorganickými hnojivami a v
prípade pestovania iných plodín je potrebné sa skôr zamerať na postupy ekologického poľnohospodárstva,
aby sa zamedzilo erózii, stratám organickej hmoty ap., aby nebolo potrebné aplikovať zvýšené dávky
anorganických hnojív. Organické (ekologické) poľnohospodárstvo využíva predovšetkým vlastné zdroje
a externé zdroje využíva len vtedy, keď je to potrebné a vhodné. Hlavnou ideou organického
poľnohospodárstva je selektívne využívanie moderných technológií a zabránenie používania tých prvkov,
ktoré sú rizikové alebo spôsobujú poškodenie životného prostredia. Využitím princípov integrovanej
226

https://euractiv.sk/section/obehova-ekonomika/news/viac-nez-polovica-vyhodenych-potravin-z-domacnosti-skonciv-komunalnom-odpade/
227
Šiška B., Igaz D., Možný vývoj emisií N2O v sektore poľnohospodárstva z pohľadu limitov poľnohospodárskej produkcie
po vstupe slovenskej republiky do EÚ; http://www.cbks.cz/sbornikRackova03/sections/5/Siska-Igaz.pdf
228
Priame emisie N2O z poľnohospodársky využívaných pôd sú dôsledkom prirodzených mikrobiálnych procesov nitrifikácie a denitrifikácie. Priame emisie N2O z pôdy závisia od vstupov látok obsahujúcich dusík (hnojivá, rastlinné zvyšky),
resp. procesov prebiehajúcich v niektorých typoch porastov (biologická fixácia dusíka). Počas skladovania maštaľného hnoja
sa uvoľňuje tiež určité množstvo N2O. Toto množstvo závisí predovšetkým od spôsobu a dĺžky uskladnenia živočíšnych
odpadov.
229
Nepriame emisie N2O vznikajú v dôsledku atmosférickej depozície amoniaku a NOx, ako aj transformácie z
vyplavovaného dusíka a strát dusíka odtokom.
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produkcie sa minimalizujú vklady energie, obmedzuje sa erózia, únik škodlivých látok do podzemných a
povrchových vôd, znižuje sa počet chemických ošetrení i hnojenia, čo prispieva k zvyšovaniu bezpečnosti a
neškodnosti pestovaných plodín, ale aj k šetreniu životného prostredia.
V prípade pestovania plodín na energetické účely je potrebné dbať o.i. aj o to, že zvyšky úrody neobilných
plodín (napr. repka olejná, slnečnica ) obsahujú veľké množstvo dusíka a môžu prispieť k znečisteniu
dusičnanmi. Preto sa odporúča zamiešať tieto zvyšky do pôdy tesne pred sadbou ďalšej plodiny!
Ide o opatrenia s nevýznamným, resp. žiadnym vplyvom.
Záver z identifikácie vplyvov
V rámci navrhnutých opatrení v rámci sektora poľnohospodárstvo má väčšina opatrení významný až veľmi
významný priamy alebo nepriamy pozitívny vplyv na lokálnej, regionálnej až nadregionálnej na znižovanie
emisií N2O, CH4 a NH3. Dve opatrenia sú s nevýznamným vplyvom, resp. žiadnym vplyvom.
Produkcia škodlivých plynov je naviazaná na chov hospodárskych zvierat a s ním spojenú manipuláciu,
skladovanie a aplikáciu organických odpadov – maštaľného a tekutého hnoja, ako aj na aplikáciu
anorganických hnojív s obsahom dusíka. V tejto súvislosti, za najdôležitejšie opatrenie v sektore
poľnohospodárstvo, je možné považovať striktné dodržiavanie, kontrolovanie a aj sankciovanie
nedodržiavania komplexu opatrení uvedených v Kódexe správnej poľnohospodárskej praxe, ktorého
opatrenia majú výrazný mitigačný efekt. Taktiež je veľmi dôležité uplatňovanie princípov biohospodárstva.
Spolu s dôslednou implementáciou opatrení, ktoré definuje Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy- aktualizácia, sektor poľnohospodárstva prispeje aj k znižovaniu CO2
a k celkovej adaptácii na zmenu klímy.
Perspektíva na hľadanie možností zníženia emisií GHG, v oblasti poľnohospodárstva, je v obnove
poľnohospodárskej techniky, kde v súčasnosti pretrváva strojová technika starého dáta. Podpora obmeny
a urýchlenie obmeny nemalou mierou prispeje k plneniu cieľa NUS SR. Uvedenú skutočnosť navrhujeme
a odporúčame zapracovať do aktualizácie NUS SR.
Z hľadiska zdravia sa jedná väčšinou o vplyvy pozitívne, nepriame, regionálne, dlhodobé.
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1.3.5. Vplyvy súvisiace so sektorom LULUCF
SEKTOR VYUŽÍVANIE PÔDY, KRAJINY, ZMENY VO VYUŽÍVANÍ PÔDY A LESNÍCTVO (SEKTOR LULUCF)
Zvýšenie záchytov sektora LULUCF
Dodatočné opatrenia (WAM) scenár
1) Zalesnenie 23 000 ha trávnych porastov do roku 2040,
2) Zatrávnením 50 000 ha ornej pôdy po roku 2016.
Identifikácia pravdepodobne významných vplyvov
Lesné ekosystémy jednoznačne pozitívne vplývajú na zdravie obyvateľstva SR v dôsledku ich klimatických,
estetických a sociálnych faktorov.
Les má schopnosť tvoriť klímu a pôsobiť priaznivo na zloženie a vlastnosti vzduchu, očisťovať vzduch, tlmiť
hluk, produkovať kyslík i biologicky aktívne látky (fytoncídy), ktoré priaznivo pôsobia na človeka, poskytovať
priestor na rekreáciu, výchovu a vzdelanie, vedu a priaznivo vplývať na psychiku a city človeka230. Zalesnenie
trávnatých porastov predstavuje pozitívny dopad na zdravie populácie.
Opatrenia a scenáre smerované k zalesňovaniu a zatrávňovaniu hrajú dôležitú rolu v oblasti politík
zameraných na zmenu klímy a smerovanie k plneniu Parížskej dohody. Vplyvy súvisia najmä s vlastnosťou
vybraných ekosystémov akumulovať uhlík, a tým znižovať CO2 v atmosfére, ktorý spolu s ostatnými
skleníkovými plynmi ovplyvňuje procesy globálneho otepľovania a zmeny klímy. Významnú úlohu v tejto
funkcii zohrávajú najmä lesné ekosystémy, mokrade a rašeliniská. Zmena spôsobu využitia krajiny je jednou
z možností ako reagovať na zmenu klímy a v prípade GHG, ako zvýšiť absorpčnú kapacitu ekosystémov. Na
Slovensku majú najvýznamnejší podiel na sekvestrácii uhlíka a čistej primárnej produkcii lesné ekosystémy,
ktoré sú značne degradované hospodárskou činnosťou, ale ich vysoká výmera vzhľadom na rozlohu Slovenska
(viac ako 38 % rozlohy SR) podporuje ich kvantitatívne prvenstvo v sekvestrácii uhlíka nadzemnou biomasou
a jeho ukladanie v rastlinách a pôde.
Medzinárodný panel pre zmenu klímy (IPCC) zverejnil osobitnú správu231, v ktorej poukazuje na to, že krajina
je dôležitá v klimatickom systéme. Poľnohospodárstvo, lesníctvo (odlesňovanie, požiare) a iné druhy
využívania pôdy zodpovedajú za 23 % antropogénnych emisií GHG. Pritom prírodné procesy absorbujú CO2,
ktorý zodpovedá takmer tretine emisií z fosílnych palív a priemyslu. V správe sa uvádzajú možnosti riešenia
problému znehodnocovania pôdy a predchádzania ďalším zmenám klímy alebo ich prispôsobenia. Skúma tiež
možné vplyvy z rôznych úrovní globálneho otepľovania. Efektívne ukladanie uhlíka si vyžaduje aj stromy
a pôdu. Zalesňovanie zvyšuje zásoby suchozemského uhlíka, ale môže tiež zmeniť fyzikálne vlastnosti
povrchov pôdy, ako sú povrchové albedo a evapotranspirácia, čo má vplyv na miestnu a globálnu klímu.
Zalesňovanie pomáha riešiť degradáciu a dezertifikáciu pôdy, keďže lesy majú tendenciu udržiavať kvalitu
vody znižovaním odtoku, zachytávaním sedimentov a živín a zlepšovaním doplňovania podzemnej vody.
Vedľajšie nepriaznivé účinky sa vyskytujú, ak je zalesňovanie založené na nepôvodných druhoch, najmä s
rizikami súvisiacimi s rozšírením exotických rýchlo rastúcich drevín. Napríklad exotické druhy môžu narušiť
rovnováhu režimov evapotranspirácie, čo má negatívny vplyv na dostupnosť vody, najmä v suchých
oblastiach. Preferované by mali byť vhodné pôvodné druhy v závislosti od prírodných a miestnych
podmienok. Vplyv zatrávnenia alebo zalesnenia je závislý tiež od spôsobu a miesta jeho realizácie. V správe
IPCC sa taktiež poukazuje na skutočnosť, že kombinovaný potenciál zmierňovania sa nerovná súčtu
individuálneho potenciálu zmierňovania, pretože tieto možnosti často zdieľajú tú istú pôdu vrátane
viacnásobnej reakcie na pôdu. Napríklad zahrnutie zalesňovania a energie z biomasy vedie ku kumulatívnemu
zníženiu emisií GHG o 1200 GtCO2 medzi rokmi 2005 a 2100, čo je oveľa menej ako súčet individuálnych
príspevkov bioenergie (800 GtCO2) a zalesňovania (900 GtCO2) (Humpenöder a kol. 2014). Konkrétnejšie,
230

231

http://www.lesnapedagogika.sk/deti/zlozka.php?content=89
https://www.ipcc.ch/2019/08/08/land-is-a-critical-resource_srccl/, https://www.ipcc.ch/report/srccl/
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Baker a kol. (2019) zistili, že drevná bioenergia a zalesňovanie sa v najbližšom období vzájomne dopĺňajú, ale
z dlhodobého hľadiska sa stávajú náhradami, pretože začínajú súťažiť o ten istý pôdny zdroj.
Pri správnom využívaní pôdy, lesa a ekosystémov na absorpciu uhlíka môže napomáhať znižovať CO2
v atmosfére. Vo všeobecnosti sa jedná o opatrenia, kde sa významný negatívny vplyv nepredpokladá.
Opatreniami sa posilní ekologická stabilita krajiny a prospejú k zlepšeniu stavu životného prostredia
a biodiverzity pri udržateľnej využiteľnosti zdrojov. Neurčitosti, ktoré z definovaných opatrení vyplývajú sú
dané ich všeobecným charakterom s absentujúcou lokalizáciou ich implementácie, resp. podmienok
implementácie. Medzi zalesňovaním a zatrávňovaním ornej pôdy bude potrebné hľadať kompromisy, aby
nedochádzalo k nemu na úkor rastlinnej výroby a produkcii potravín, príp. krmovín. Podmienky v tomto
smere v značnej miere definujú platné právne predpisy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy, vodný
zákon, zákon o lesoch a viaceré ďalšie, ktorých rešpektovaním sa vytvárajú základné rámce pre
implementáciu opatrení. Najvyšší efekt z hľadiska záchytov sa dostaví až po tom, čo bude zabezpečená aj
následná starostlivosť, manažment a obhospodarovanie zatrávnených a zalesnených plôch. Zmena klímy
v tomto smere ovplyvňuje a bude ovplyvňovať výber druhov sadeníc a trávneho semena, spôsob a metódy
výsevu a výsadby, vitalitu porastu, rast stromov a mortalitu, event aj prítomnosť a pribúdanie inváznych
druhov. V tomto smere je teda následná starostlivosť a manažment o novo vysadené a zatrávnené plochy
nevyhnutná. Opatrenia majú pozitívny vplyv tak z hľadiska mitigácie, adaptácie ako aj dezertifikácie
a degradácie pôdy.
Napriek negatívnemu trendu v sektore LULUCF scenár WAM uvažuje so zatrávnením a zalesnením plochy,
ktorej výmera bola stanovená nejasným spôsobom (Pozn. opatrenia zamerané na zatrávňovanie ornej pôdy
a zalesňovanie pôdy v identickom rozsahu boli už v minulosti podporované prostredníctvom PRV v období
rokov 2007 – 2013.). Existujúci potenciál je na Slovensku neporovnateľne vyšší a je na úrovni cca 18 %
z výmery poľnohospodárskej pôdy. V rámci aktualizácie NUS SR sa odporúča sledovať vývoj záchytov a emisií
GHG z jednotlivých sektorov a v závislosti od tohto vývoja využiť existujúci potenciál na zalesnenie a
zatrávnenie. Neistotou tohto opatrenia sú však vlastnícke vzťahy a od toho sa odvíjajúca úspešnosť
implementácie a dosiahnutie tak želaného efektu. Dôležitý preto bude spôsob implementácie opatrenia
a podmienky nastolené na jeho realizáciu.
NUS SR nerieši prevenciu lesných požiarov a degradácii lesov a redukcii odlesňovania sa venuje cez opatrenie
v rámci opatrení NEUTRAL v sektore LULUCF je opatrenie 6. Redukcia odlesňovania a degradácie lesov je
hlavnou stratégiou na zníženie globálnych emisií GHG. Kombinácia znížených emisií GHG a biofyzikálnych
účinkov vedie k veľkému účinku na zmiernenie zmeny klímy, čo je prospešné aj na miestnej úrovni. Znížené
odlesňovanie chráni biodiverzitu a ekosystémové služby efektívnejšie a s nižšími nákladmi ako zalesňovanie.
Záver z identifikácie vplyvov
Z hľadiska zdravia sa jedná väčšinou o vplyvy pozitívne, nepriame, regionálne, dlhodobé.
Významné negatívne vplyvy na zložky životného prostredia neboli identifikované. Opatrenia budú mať
pozitívne vplyvy, ktoré sa prejavia aj v lokálnom meradle. S jeho implementáciou sa však spájajú viaceré
neurčitosti, ktoré môžu mať vplyv na konečný dosiahnutý efekt, ktorý sa prejaví aj v plnení cieľa stratégie.
Priebežné, 5- ročné, vyhodnocovanie však umožní sledovanie vývoja a reagovanie na skutkový stav.
Implementácia súboru ďalších dodatočných opatrení (NEUTRAL) v sektore LULUCF
Opatrenia
1) Zaviesť kritéria trvalej udržateľnosti v prípade lesnej biomasy v súlade so Smernicou o podpore
využívania energie z obnoviteľných zdrojov.
2) Zvýšenie výmery lesov prostredníctvom zalesňovania poľnohospodárky nevyužívaných pôd pri
zachovaní diverzity nelesných biotopov.
3) Udržanie vitálnych lesov obmedzením negatívnych dopadov klimatických zmien na lesy
prostredníctvom opatrení zameraných na adaptáciu lesov (podpora uplatnenia modelov
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hospodárenia nad rámec zákonných povinností, podpora využitia alternatívnych modelov
hospodárenia za účelom úpravy drevinového zloženia, využitia vhodných proveniencií).
4) Udržanie vitálnych lesov obmedzením negatívnych dopadov klimatických zmien na lesy realizáciou
preventívnych a ochranných opatrení proti šíreniu škodlivých činiteľov.
5) V rámci trvalo udržateľného hospodárenia v lese podporovať opatrenia zamerané na zvyšovanie
záchytov uhlíka. Od tretieho stupňa ochrany prírody a vyššie uplatňovať prírode blízke hospodárenie.
6) Implementácia opatrení na výrazné zníženie podielu náhodných ťažieb v lesoch SR.
7) Zachovanie a zabezpečenie ochrany pralesov a prírodných lesov v kontexte celkovej realizácie
konceptu udržateľného hospodárenia v lesoch.
8) Využívanie agro-lesníckych systémov zameraných na sekvestráciu uhlíka prostredníctvom drevnej
biomasy a pôdy.
9) Evidencia, kvantifikácia a aktívny manažment biomasy na nelesných pozemkoch.
10) Postupné zvýšenie výmery lesných pozemkov, alebo pozemkov agrolesníckeho obhospodarovania,
riešením nesúladov druhu pozemkov cez projekty pozemkových úprav a čiastočné zmeny druhu
nelesných pozemkov porastených lesnými drevinami.
11) Zvyšovanie podielu výrobkov z dreva (HWP) s dlhou dobou životnosti vrátane na stavebné účely.
12) Implementácia opatrení zameraných na zvýšenie sekvestrácie uhlíka v poľnohospodárskych pôdach
a udržiavanie vysokej úrovne organického uhlíka v pôdach bohatých na uhlík.
13) Zvýšenie obsahu organického uhlíka v poľnohospodárskych pôdach zabezpečením
obhospodarovania pôdy s princípmi správnej poľnohospodárskej praxe ako aj plnením všeobecných
požiadaviek podľa §8 Nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z. z. od roku 2015, ktorým sa ustanovujú
pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych
platieb (diverzifikácia plodín, zachovávanie existujúceho trvalého trávneho porastu, existencia oblasti
ekologického záujmu).
14) Údržba a obnova trávnych porastov.
15) Ochrana a obnova rašelinísk a mokradí v povodiach.
16) Potreba vzdelávania, zvyšovania informovanosti a povedomia pre širokú verejnosť o potrebe
dodatočných opatrení v tomto sektore.
17) Vypracovať štúdiu, ktorou sa posúdia možnosti pre dosiahnutie záchytov 7 Mt CO2 ekv. a viac do
roku 2050 zo sektora LULUCF.
Identifikácia pravdepodobne významných vplyvov
Sektor LULUF má ťažiskové postavenie v napĺňaní cieľa Slovenska dosiahnuť klimatickú neutralitu v roku 2050,
a to najmä pri eliminácii cieľového emisného zvyšku vo výške 7MtCO2ekv. Toto množstvo sa bude môcť
pravdepodobne eliminovať prostredníctvom záchytov. Záchyty vytvára najmä sektor využitia pôdy a lesov
(LULUCF), ktorý predstavuje pri trvalo udržateľnom hospodárení veľký potenciál na redukciu emisií CO2.
Sektor LULUCF zohráva dôležitú úlohu, ktorá spočíva v záchytoch tých emisií, ktoré nie je možné eliminovať
inak (emisie z priemyselných procesov, poľnohospodárskych činností a dopravy) a na druhej strane použitie
dreva v materiálovej a energetickej oblasti nahrádza, resp. dopĺňa používanie produktov a surovín na báze
fosílnych palív. Avšak ide aj o sektor citlivý na škody spôsobené dôsledkami zmien klímy (sucho, vyššie teploty,
vietor, požiare, patogény a pod.), ktoré záchyty CO2 znižujú.
Navrhované opatrenia predstavujú vo vzťahu k zdraviu významný prínos. Medzi opatrenia spadajúce pod túto
kategóriu opatrení sa zaraďujú napr. zvýšenie výmery lesov prostredníctvom zalesňovania poľnohospodársky
nevyužívaných pôd, udržanie vitálnych lesov obmedzením negatívnych dopadov klimatických zmien na lesy
realizáciou preventívnych a ochranných opatrení proti šíreniu škodlivých činiteľov, udržanie vitálnych lesov
obmedzením negatívnych dopadov klimatických zmien na lesy prostredníctvom opatrení zameraných na
adaptáciu lesov. Jedným z ďalších zadefinovaných opatrení je ochrana a obnova rašelinísk a mokradí
v povodiach. Mokrade znižujú riziko záplav, dopĺňajú zásoby pitnej vody, filtrujú odpadové látky, čím zlepšujú
kvalitu vody, zvlhčujú vzduch v sídlach, poskytujú priestor na rekreáciu232 a tým pozitívne prispievajú
k zdravotnému stavu obyvateľov.
232

https://domov.sme.sk/c/22043939/mokrade-su-v-boji-proti-zmenam-klimy-nenahraditelne.html
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Lesy sú jednoznačne prínosom z hľadiska zdravia človeka vďaka produkcii kyslíka (zároveň znižujú CO2
v procese fotosyntézy) a zachytávaniu emisií z priemyslu, alebo dopravy. Ich zdravotná a rekreačná funkcia
predstavuje významný spoločenský prínos.
V NUS SR navrhované opatrenia možno v rámci hodnotenia vplyvov rozdeliť do skupín opatrení, ktoré je
možné spoločne charakterizovať a vyhodnotiť z hľadiska vplyvov. Opatrenia NEUTRAL v sektore LULUCF tak
boli rozdelené do 5- tich skupín.



Opatrenia:
2) Zvýšenie výmery lesov prostredníctvom zalesňovania poľnohospodárky nevyužívaných pôd pri zachovaní
diverzity nelesných biotopov.
3) Udržanie vitálnych lesov obmedzením negatívnych dopadov klimatických zmien na lesy prostredníctvom
opatrení zameraných na adaptáciu lesov (podpora uplatnenia modelov hospodárenia nad rámec zákonných
povinností, podpora využitia alternatívnych modelov hospodárenia za účelom úpravy drevinového
zloženia, využitia vhodných proveniencií).
4) Udržanie vitálnych lesov obmedzením negatívnych dopadov klimatických zmien na lesy realizáciou
preventívnych a ochranných opatrení proti šíreniu škodlivých činiteľov.
5) V rámci trvalo udržateľného hospodárenia v lese podporovať opatrenia zamerané na zvyšovanie záchytov
uhlíka. Od tretieho stupňa ochrany prírody a vyššie uplatňovať prírode blízke hospodárenie.
6) Implementácia opatrení na výrazné zníženie podielu náhodných ťažieb v lesoch SR.
7) Zachovanie a zabezpečenie ochrany pralesov a prírodných lesov v kontexte celkovej realizácie konceptu
udržateľného hospodárenia v lesoch.
10) Postupné zvýšenie výmery lesných pozemkov, alebo pozemkov agrolesníckeho obhospodarovania,
riešením nesúladov druhu pozemkov cez projekty pozemkových úprav a čiastočné zmeny druhu nelesných
pozemkov porastených lesnými drevinami.
15) Ochrana a obnova rašelinísk a mokradí v povodiach
Zelená infraštruktúra a v rámci nej najmä zdravé lesné ekosystémy majú vysokú schopnosť ukladania uhlíka
(sekvestrácia uhlíka). Les viaže atmosférický uhlík prostredníctvom fotosyntézy jeho drevín a ďalších rastlín.
Vďaka fotosyntéze sa časť uhlíka prijatého rastlinami stáva súčasťou ich tiel, neskôr sa dostáva vo forme
odumretých zvyškov (opad, mŕtve drevo a p.) na pôdu a do pôdy. Dreviny sú jedinými rastlinami schopnými
dlhodobého hrúbkového rastu, vďaka čomu sú schopné objem v nich viazaného uhlíka dlhodobo zvyšovať. Aj
mŕtve drevo je schopné viazať uhlík po desiatky rokov.
Celkovo je možné optimalizovať les tak, aby objem v ňom viazaného uhlíka bol čo najväčší. Množstvo uhlíka
viazaného v porastoch je však možné ovplyvniť viacerými opatreniami. Žiaduce sú teda porasty s maximálnym
objemom dreva (teda staršie, ale plne zakmenené), tvorené čo najproduktívnejšími drevinami (čiže
stanovištne vhodnými, nemusia byť prirodzené). Humusová vrstva má byť čo najhrubšia, čo si vyžaduje
uzatvorený zápoj a dreviny s ťažšie rozložiteľným opadom (ihličnany, buk a p.). Obnova porastov by mala byť
čo najrýchlejšia, s čo najmenším odkrývaním plochy (výberkový alebo účelový hospodársky spôsob).
Odumreté stromy by nemali byť odstraňované. Avšak živé stromy sú „efektívnejšie“ ako mŕtve drevo, takže
cieľom sú porasty zdravé a odolné. Popri zvyšovaní hektárovej zásoby uhlíka je možné zvýšiť celkový objem
uhlíka viazaného v lesoch aj zvyšovaním ich výmery, čiže zalesňovaním nelesných pôd.
Zásoby uhlíka v pôdnom humuse lesov sú vyššie ako v biomase a v SR predstavujú zásobu okolo 271
megaton (mil. t). Lesné pôdy sa vyznačujú vyšším obsahom humusu aj oproti pôdam nelesným a uhlík v nich
ostáva viazaný dlhodobejšie ako v dreve.
Zvyšovanie zásob uhlíka v lesných ekosystémoch prostredníctvom realizácie lesníckych opatrení, ako aj
zabezpečenie medzinárodnej s príslušnými organizáciami pri meraní, sledovaní a podávaní správ o stave a
zmenách zásob uhlíka v lesných ekosystémoch, patrí medzi priority NLP SR a Akčného plánu NLP SR.
K uvedenému majú prispieť aj vyššie uvedené opatrenia. Ide o komplex veľmi významných opatrení
s priamym a nepriamym pozitívnym vplyvom na lokálnej, regionálnej až nadregionálnej úrovni so synergickým
pozitívnym vplyvom na sekvestráciu uhlíka z dlhodobého hľadiska.
222

Nízkouhlíková stratégia rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030
s výhľadom do roku 2050
Správa o hodnotení strategického dokumentu
Opatrenia:
1) Zaviesť kritéria trvalej udržateľnosti v prípade lesnej biomasy v súlade so Smernicou o podpore využívania
energie z obnoviteľných zdrojov.
8) Využívanie agro-lesníckych systémov zameraných na sekvestráciu uhlíka prostredníctvom drevnej biomasy
a pôdy.
9) Evidencia, kvantifikácia a aktívny manažment biomasy na nelesných pozemkoch.
Odlišným spôsobom využitia schopnosti lesa viazať CO2 je využívanie dreva (biomasy) ako obnoviteľného
zdroja energie. Cieľom tu nie je objem uhlíka viazaného v porastoch (ten je často naopak nízky), ale len
náhrada fosílnych palív palivami obnoviteľnými. Navyše, drevo prestavuje veľmi ekologický materiál, ktorého
„výroba“ a likvidácia zaťažujú životné prostredie ďaleko menej, ako výroba a likvidácia iných materiálov
(plastov, kovov, a p.).
Nevyhnutnou podmienkou zmysluplnosti tejto alternatívy mitigácie klimatickej zmeny je, aby spotreba
energie pri výrobe biomasy a jej doprave na miesto využitia neprevýšila množstvo energie získané
spálením tejto biomasy. Biomasa (najmä vo forme štiepkov) však predstavuje surovinu nízkej objemovej
výhrevnosti, veľmi náročnú na manipuláciu a dopravu. Dopravné vzdialenosti by preto v bežných prípadoch
nemali prekročiť niekoľko desiatok kilometrov. Taktiež je veľmi dôležité posúdenie, či nie je výhodnejšie
vegetáciu na nelesných pozemkoch ponechať z hľadiska plnenia jej mimoprodukčných funkcií (napr.
protierózna, protizosuvná, brehoochranná, mikroklimatická, ekostabilizačná a.i).
V záujme čo najefektívnejšieho využívania pôdy je potrebné ťažiť porasty v čase kulminácie ich objemového
prírastku, teda pri krátkych rubných dobách. Porasty by mali byť tvorené drevinami čo najlepšie využívajúcimi
potenciál stanovišťa. Na tento účel sa využívajú plantáže rôznych introdukovaných drevín, ich klonov alebo
geneticky modifikovaných drevín. Za určitých okolností sú však využiteľné aj domáce dreviny, napr. smrek
alebo borovica. Pri intenzívnom pestovaní biomasy dochádza k ochudobňovaniu pôdy, čo nie je trvalo
udržateľné. Preto treba uvažovať s hnojením plantáží, pričom aj výroba hnojív je energeticky náročná a
negatívne ovplyvňuje uhlíkovú bilanciu.
Vyššie uvedené opatrenia predstavujú komplex významných opatrení s nepriamym pozitívnym vplyvom na
lokálnej, regionálnej až nadregionálnej úrovni so synergickým účinkom z dlhodobého hľadiska nielen na
sekvestráciu uhlíka, ale najmä na zníženie potreby fosílnych palív pri zohľadnení určitých rizík.
Opatrenie:
11) Zvyšovanie podielu výrobkov z dreva (HWP) s dlhou dobou životnosti vrátane na stavebné účely.
Uhlík z vyťaženého dreva môže byť uvoľnený do atmosféry takmer okamžite (spálením dreva), ale aj po
stovkách rokov (drevené stavby). Cieľom teda je, aby bola priemerná životnosť výrobkov z dreva čo najdlhšia.
Podobne ako pri akumulácii uhlíka v porastoch existuje „maximálna uhlíková kapacita“ ekosystému, aj tu
existujú určité hraničné množstvá výrobkov z dreva, ktoré dokáže „absorbovať“ určitá spoločnosť, s určitými
technológiami a životnou úrovňou. Nie je teda možné zvyšovať objem uhlíka viazaného vo výrobkoch
donekonečna. Je však možné podporovať náhradu vybraných materiálov drevom, podľa možnosti u výrobkov
s dlhou životnosťou (napríklad náhradu kovových konštrukcií alebo plastových predmetov drevenými).
Uvedené opatrenie je významné s priamym pozitívnym vplyvom na lokálnej, regionálnej až nadregionálnej
úrovni z dlhodobého hľadiska na sekvestráciu uhlíka.
Opatrenia:
12) Implementácia opatrení zameraných na zvýšenie sekvestrácie uhlíka v poľnohospodárskych pôdach a
udržiavanie vysokej úrovne organického uhlíka v pôdach bohatých na uhlík.
13) Zvýšenie obsahu organického uhlíka v poľnohospodárskych pôdach zabezpečením obhospodarovania pôdy
s princípmi správnej poľnohospodárskej praxe ako aj plnením všeobecných požiadaviek podľa § 8 Nariadenia
vlády SR č. 342/2014 Z. z. od roku 2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory
v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb (diverzifikácia plodín, zachovávanie
existujúceho trvalého trávneho porastu, existencia oblasti ekologického záujmu).
14) Údržba a obnova trávnych porastov.
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Uvedené opatrenia prostredníctvom fotosyntézy vegetačného krytu prispievajú k redukcii CO2 v atmosfére.
Vegetačný kryt (nadzemné časti - stromy, bylinný kryt, nadložný humus a podzemné časti - korene, humus
v pôde) sa považuje za hlavnú zásobáreň organického uhlíka s významným potenciálom záchytu
a sekvestrácie (uskladňovania) uhlíka s cieľom znížiť alebo zabrzdiť rýchlosť zvyšovania obsahu CO2
v atmosfére.
Zmena vo využívaní krajiny, resp. pôdy môže viesť k nárastu sekvestrácie uhlíka alebo naopak, k nárastu emisií
skleníkových plynov do atmosféry. Uskutočňuje sa napríklad pri konverzii lúčnych ekosystémov na ornú pôdu,
vtedy tieto straty môžu predstavovať až 30 % z pôvodného obsahu uhlíka. Pri konverzii lesa na
poľnohospodársky využívané plochy sú tieto straty vyššie. K významnej akcelerácii prechodu uhlíka z pôdy do
ovzdušia dochádza aj pri odvodňovaní pôd, či celých území. Je experimentálne dokázané, že toto opatrenie
vyvoláva znižovanie obsahu uhlíka v pôde až na polovicu jeho pôvodných množstiev. K stratám uhlíka z pôdy
prispieva aj vysoká intenzita ich obrábania, intenzívne hnojenie, nedostatočné hnojenie organickými
hnojivami, chyby v osevných postupoch, ale aj iné nevhodné spôsoby využívania pôdy.
V poľnohospodársky využívanej krajine je najatraktívnejšia sekvestrácia uhlíka nepochybne do pôdy.
Sekvestrácia uhlíka do pôdy je uloženie viazaného uhlíka do pôdy na dobu pohybujúcu sa v rozmedzí desiatok
až stoviek rokov v stabilnej, pevnej forme ako humusové látky a organo-minerálne komplexy, a to priamou
alebo nepriamou fixáciou atmosférického CO2. Neobmedzuje ekonomický rast a naopak zvyšuje výkonnosť
poľnohospodárstva. Nehrozí možnými ekologickými následkami, ale naopak stabilizuje ekosystémy.
Ide o komplex veľmi významných opatrení s nepriamym a priamym pozitívnym vplyvom na lokálnej,
regionálnej až nadregionálnej úrovni so synergickým pozitívnym vplyvom na sekvestráciu uhlíka
z dlhodobého hľadiska.
Opatrenia:
16)
Potreba vzdelávania, zvyšovania informovanosti a povedomia pre širokú verejnosť o potrebe
dodatočných opatrení v tomto sektore.
17) Vypracovať štúdiu, ktorou sa posúdia možnosti pre dosiahnutie záchytov 7 Mt CO2 ekv. a viac do roku
2050 zo sektora LULUCF.
Potreba vzdelávania, zvyšovania informovanosti a povedomia o potrebe opatrení v sektore LULUCF je
dôležitá nielen pre laickú, ale najmä pre odbornú komunitu, aby sa prijímali relevantné opatrenia
v jednotlivých priamych sektoroch (najmä lesníctvo, poľnohospodárstvo, vodné hospodárstvo), ale aj
v sektoroch nadväzujúcich (napr. energetika).
Ide o významné opatrenia s nepriamym pozitívnym vplyvom na lokálnej, regionálnej až nadregionálnej úrovni
na sekvestráciu uhlíka z dlhodobého hľadiska.
Záver z identifikácie vplyvov
Z hľadiska zdravia sa jedná väčšinou o vplyvy pozitívne, nepriame, regionálne, dlhodobé.
Z prírodných ekosystémov patria lesné ekosystémy k najvýznamnejším článkom v kolobehu uhlíka. Lesy sú
schopné vďaka veľkému objemu drevnej biomasy dlhodobo akumulovať veľké objemy uhlíka, čím znižujú
obsah CO2 v atmosfére. Uhlík môže byť dlhodobo skladovaný v lesnej biomase a v lesnej pôde (v pôdnom
humuse). Zásoby uhlíka v pôdnom humuse lesov na Slovensku sú vyššie ako v biomase. Fixácia uhlíka v
lesných ekosystémoch SR sa stanovuje na základe bilancie uhlíka v nadzemnej (stromy, bylinný kryt, nadložný
humus) a podzemnej (korene, humus v pôde) časti lesa, vrátane zhodnotenia ťažby dreva a lesných požiarov.
Význam má však aj životnosť výrobkov z dreva. Výrobky z najcennejších sortimentov viažu uhlík mnoho
desiatok rokov, pričom v prípade využívania biomasy na energetické účely sa uhlík z dreva dostáva do
atmosféry krátko po ťažbe.
Taktiež je dôležité správne – optimálne (ekologicky únosné) využívanie krajiny. Zmena vo využívaní krajiny,
resp. pôdy môže viesť k nárastu sekvestrácie uhlíka alebo naopak, k nárastu emisií skleníkových plynov do
atmosféry. Za dôležité je možné považovať aj neustále vzdelávanie, zvyšovanie informovanosti a povedomia
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o potrebe opatrení v sektore LULUCF pre laickú, ale najmä pre odbornú komunitu, ktorá zabezpečuje –
vykonáva spravovanie a obhospodarovanie lesnej a poľnohospodárskej krajiny.
Sektor LULUCF zohráva dôležitú úlohu, ktorá spočíva v záchytoch tých emisií, ktoré nie je možné eliminovať
inak (emisie z priemyselných procesov, poľnohospodárskych činností a dopravy) a na druhej strane použitie
dreva v materiálovej a energetickej oblasti nahradí používanie produktov a surovín na báze fosílnych palív.
Na druhej strane je však sektor citlivý na škody spôsobené dôsledkami klimatických zmien (sucho, vyššie
teploty, vietor, požiare, patogény a pod.), ktoré záchyty CO2 znižujú.
Navrhované opatrenia budú mať prevažne významné priame alebo nepriame pozitívnym vplyvom na
lokálnej, regionálnej až nadregionálnej úrovni so synergickým pozitívnym vplyvom na sekvestráciu uhlíka
z dlhodobého hľadiska.
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1.3.6. Vplyvy súvisiace so sektorom odpady
SEKTOR ODPADY
Implementácia súboru ďalších dodatočných opatrení (NEUTRAL) v sektore odpady
Opatrenia
1) Zvýšená podpora obehového hospodárstva prostredníctvom:
a) ekodizajnu zameraného na opätovné používanie, trvácnosť, recyklovateľnosť, obsah
recyklovaného materiálu, opraviteľnosť;
b) opatrení pre zvýšenie zdrojovej efektívnosti;
c) podpory vzniku nových obchodných modelov založených na zdieľaní, požičiavaní, či opravách
d) obmedziť plytvanie potravinami (napr. potraviny sa budú dať ďalej využívať a to buď darovaním
nezávadných potravín alebo potravín po záruke charite, alebo sa budú kompostovať či
energeticky alebo inak zhodnocovať )
e) predchádzania vzniku odpadu;
f) stanoviť povinnosť využívať certifikované výrobky z recyklátu , ak existuje ekvivalent k výrobkom
z neobnoviteľných surovín (napríklad v min. 30 % podiele)
g) stanoviť povinnosť opätovného využívania prečistenej vody z čističiek odpadových vôd,
prečistenej technologickej vody najmä na energetické využívanie - vodovýparné aplikácie
2) Zefektívniť prevenciu vzniku čiernych skládok.
3) Zlepšenie triedeného zberu biologicky rozložiteľnej zložky komunálneho odpadu za účelom výroby
bioplynu z odpadu (napr. z biologicky rozložiteľných odpadov a odpadov z čistiarní odpadových vôd)
s ohľadom na použitie digestátu na pôdu, jeho následnej transformácii na bioplyn/biometán (napr.
pre jeho následné využitie v doprave či vstrekovanie do distribučnej sústavy) a výroby elektriny a
tepla z bioplynu/biometánu.
4) Podpora SMART riešení pre technické služby miest pre zefektívnenie odpadového hospodárstva.
5) Optimalizácia logistiky nakladania s odpadmi na úrovni miest a obcí.
6) Potreba vzdelávania, zvyšovania informovanosti a povedomia pre širokú verejnosť o potrebe
dodatočných opatrení v tomto sektore.
7) V rámci aktualizácie tejto stratégie zvážiť zavedenie redukčného cieľa pre celý sektor odpadov (či už
na rok 2030 alebo 2040 alebo 2050), ktorý by bol v súlade s cieľom klimatickej neutrality v roku 2050.
Identifikácia pravdepodobne významných vplyvov
V sektore odpady, viac ako 80 % odhadovaných emisií, predstavujú emisie z oblasti nakladania s komunálnym
odpadom a čistenia komunálnych odpadových vôd. Trendy vývoja poukazujú na nárast emisií oproti roku
1990, pričom zvýšenie emisií bolo zaznamenané najmä pri skládkovaní odpadu.
Fugitívne emisie zo skládok odpadov sú síce relatívne malé oproti emisiám napr. z priemyslu, avšak je
nevyhnutné ich spresnenie, nakoľko rôznymi doteraz používanými metódami sa neraz dostali rôzne výsledky.
Preto sa pripravuje prehodnotenie emisií skládkových plynov v SR na základe nových poznatkov a metód
(meraní a výpočtov) s cieľom zreálniť a upresniť tieto údaje, ktoré bude publikované v r. 2021. Do úvahy sa
budú brať aj údaje zo starších uzavretých a rekultivovaných skládok (vrátane skládok v minulosti
prevádzkovaných za osobitných podmienok s ukončením prevádzky do roku 2000), ktoré budú prehodnotené
modernými, v súčasnosti vo svete používanými metódami.
Návrh opatrení v NUS SR, za sektor odpady, predstavuje súbor prevažne administratívnych, podporných,
manažérskych opatrení, v prípade ktorých možno predpokladať nepriame pozitívne vplyvy na jednotlivé
zložky životného prostredia v dlhodobom horizonte. Opatrenia nemajú definovanú lokalizáciu a geografické
rozmiestnenie, ktoré by umožnilo exaktné vyhodnotenie napr. vplyvu na chránené územia. Možné je však
predpokladať ich pozitívny vplyv z hľadiska zamedzenia potenciálnych negatívnych dopadov, využitia územia
a podpore environmentálne šetrných postupov a techník.
NUS SR nešpecifikuje spôsob riešenia opatrení a definuje ich len vo všeobecnej rovine. Dosiahnutý výsledný
efekt a miera zníženia emisií GHG v sektore odpady bude závislá od výsledkov dosahovaných v plnení cieľov
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a priorít určených v strategických dokumentoch v oblasti obehového hospodárstva, predchádzania vzniku
odpadu, plytvania s potravinami ako aj nakladania s odpadmi. V nich sú mnohé z opatrení definované ako
primárne ciele a priority. Doterajší vývoj a trendy nie sú v odpadovom hospodárstve priaznivé a Slovenská
republika má viaceré rezervy a nesplnené ciele. Niektoré z týchto cieľov, napr. vývoj skládkovania, má pritom
zásadný vplyv aj na plnenie cieľov NUS SR. Podpora, vybraných cieľov/priorít/opatrení v odpadovom
a obehovom hospodárstve, aj prostredníctvom implementácie opatrení v NUS SR, prispieva k pozitívnemu
kumulatívnemu a synergickému efektu, tak v strednodobom ako aj dlhodobom horizonte.
Vybrané navrhované opatrenia v sektore odpady vytvárajú základy pre podporu realizácie projektov,
využívania technológií a vymedzujú podporované aktivity na nakladanie s odpadmi a infraštruktúru na nich
viazanú a na ich fungovanie nevyhnutnú. Jedná o perspektívne technické a technologické riešenia s priamymi
a nepriamymi pozitívnymi vplyvmi z hľadiska plnenia cieľov NUS SR. Opatrenia dávajú rámce pre realizáciu
projektov a navrhovaných činností. Podstatné, pri ich napĺňaní, budú lokálne možnosti a podmienky, ktoré
v detaile charakteristík miestnych podmienok prostredia ako aj výbere konkrétnej technológie, zadefinujú
environmentálnu prijateľnosť investície. Výber technológií by pritom mal zodpovedať tým, ktoré sú pre dané
odvetvie definované v BREF dokumentoch a teda by mali plniť parametre najlepších dostupných techník
(BAT). Na realizáciu takýchto činností sa v rámci ďalších postupov, budú vzťahovať ustanovenia zákona
o posudzovaní vplyvov.
Implementácia opatrení zameraných na 1) Zvýšenú podporu obehového hospodárstva prostredníctvom
čiastkových opatrení bude viesť k pozitívnemu priamemu aj nepriamemu vplyvu na jednotlivé zložky
životného prostredia a k úsporám primárnych surovín. Potrebné bude hľadanie riešení a spoločného
konsenzu a efektivity medzi úsporami primárnych zdrojov, energetickou náročnosťou spracovania odpadu,
vznikom ďalšieho odpadu a mnohými ďalšími faktormi, ktoré môžu hrať dôležitú rolu v rámci obehového
hospodárstva. Z hľadiska cieľa NUS SR bude primárne dôležité zabezpečiť, aby nedochádzalo k nárastu emisií
GHG v rámci technologických procesov, z ktorých mnohé budú predmetom výskumu, vývoja a realizácie
pilotných projektov. Realizácia opatrení sa viaže s množstvom neistôt odvíjajúcich sa od záujmu výrobcom,
používateľov, technologického pokroku, úspešnosti výskumu, vývoja a inovácií za účelom rozvoja trhu a tiež
od úspešnosti osvety a vzdelávania. V kontexte cieľa strategického dokumentu a skutočnosti, že sa jedná
o dokument rezortu životného prostredia, možno usudzovať, že realizácia týchto opatrení bude smerovať
k pozitívnym dopadom na jednotlivé zložky životného prostredia a verejného zdravia. Neistoty viažuce sa k
NUS SR sa viažu skôr na spôsob implementácie opatrení a od dosiahnutého výsledného efektu, ktorý sa od
opatrení očakáva. Tento efekt sa očakáva tak na poli odpadového hospodárstva, obehového hospodárstva,
redukcie plytvania s potravinami a tiež v v prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo. Základy na dosahovanie
cieľov a opatrení sú definované pritom v existujúcich samostatných strategických dokumentoch.
Opatrenie 3) Zlepšenie triedeného zberu biologicky rozložiteľnej zložky komunálneho odpadu za účelom výroby
bioplynu z odpadu (napr. z biologicky rozložiteľných odpadov a odpadov z čistiarní odpadových vôd) s ohľadom
na použitie digestátu na pôdu, jeho následnej transformácii na bioplyn/biometán (napr. pre jeho následné
využitie v doprave či vstrekovanie do distribučnej sústavy) a výroby elektriny a tepla z bioplynu/biometánu.
Biologicky rozložiteľný odpad sa rozkladá na skládkach, pričom sa produkuje skládkový plyn a výluh. Ak sa
skládkový plyn nezachytí, do veľkej miery prispieva k skleníkovému efektu, keďže pozostáva najmä z CH4,
ktorý je podľa IPCC 23-krát silnejší než CO2, pokiaľ ide o vplyv na zmenu klímy v horizonte 100 rokov. Pokiaľ
ide o nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom, ktorý je odklonený zo skládok, javí sa, že neexistuje
jediná environmentálne najlepšia alternatíva233. Pri kompostovaní, anaeróbnej digescii a mechanickobiologickej úprave sa tiež produkujú emisie (vrátane GHG- CH4, N2O a CO2). Po stabilizácii prostredníctvom
biologickej úpravy výsledný materiál na obmedzenú dobu viaže uhlík s krátkym cyklom. Odhaduje sa, že v
horizonte sto rokov približne 8 % organických látok prítomných v komposte zostane v pôde ako humus.
Environmentálny vplyv kompostovania je obmedzený najmä na niektoré emisie GHG a prchavé organické
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zlúčeniny. Vplyv na zmenu klímy spôsobený sekvestráciou uhlíka je obmedzený a prevažne dočasný.
Poľnohospodárske prínosy využitia kompostu sú zjavné, o ich správnej kvantifikácii sa však diskutuje
(napríklad porovnaním s inými zdrojmi pôdnych meliorátorov), zatiaľ čo hlavné riziko je znečisťovanie pôdy
kompostom so zlou kvalitou. Keďže biologický odpad sa počas zberu zmiešaného odpadu ľahko kontaminuje,
jeho využitie v pôde môže viesť k akumulácii nebezpečných látok v pôde a rastlinách. Medzi typické
kontaminanty kompostu patria ťažké kovy a nečistoty (napr. rozbité sklo), jestvuje však aj potenciálne riziko
kontaminácie perzistentnými organickými látkami ako je PCDD/F, PCB alebo PAH.
Anaeróbna digescia (rozkladu biologických odpadov bez prístupu vzduchu, ktorého koncovými produktmi sú
bioplyn a nerozložený zvyšok, tzv. digestát) je zvlášť vhodná na úpravu mokrého biologického odpadu vrátane
tukov (napr. kuchynský odpad). Dochádza pri nej k produkcii plynnej zmesi (najmä 55- 70 % CH4, 27- 44 %
CO2, 1- 3 % H2, 0,1- 1 % H2S atd. (Jonáš, Petříková, 1988)) v kontrolovaných reaktoroch. Každá tona
biologického odpadu môže znamenať produkciu 100 –200 m3 bioplynu, ktorý možno kvalitatívne zmeniť tak,
aby spĺňal normy zemného plynu a využiť 3 –6 % jeho energie. Kuchynský odpad je výborným materiálom pre
anaeróbnu digesciu, nakoľko zabezpečuje vysokú produkciu bioplynu: cca 100 m3/t oproti cca 25 m3/t z
hnojovice (Kajan, 2002). Bioplyn môže výrazne znížiť emisie GHG, ak sa používa ako biopalivo v doprave alebo
sa priamo zavedie do distribučnej siete plynov. Jeho použitie ako biopalivo by mohlo viesť k výrazným
zníženiam emisií GHG a v porovnaní s inými dopravnými palivami by mohlo priniesť jednoznačný prínos.
Digestát, ktorý je zvyšok z procesu, možno kompostovať a použiť na podobný účel ako kompost. Digestát je
však problematickejším produktom ako kompost. Taktiež musí spĺňať limity obsahu ťažkých kovov a iných
cudzorodých látok. V prípade optimálneho zloženia sa môže aplikovať na poľnohospodársku pôdu.
Výsledky nakladania s týmto odpadom závisia od množstva miestnych faktorov, ako sú napríklad systémy
zberu, zloženie odpadu a kvalita, klimatické podmienky, potenciálne využitie rozličných produktov získaných
na základe odpadu, ako je elektrická energia, teplo, plyn obsahujúci CH4 alebo kompost. Štúdie poukazujú na
skutočnosť, že výsledky závisia od miestnych podmienok. Prínosy závisia od týchto faktorov:
- množstvo energie, ktoré možno zhodnotiť – výhodu majú alternatívy poskytujúce vysokú energetickú
účinnosť,
- zdroj energie, ktorá je nahradená zhodnotenou energiou – v prípade náhrady energie založenej
najmä na fosílnych palivách, účinky vysokého energetického zhodnotenia systému biologického
odpadu zohrajú väčšiu úlohu. V prípade náhrady energie vo veľkej miere založenej na zdrojoch s
nízkymi emisiami, napríklad hydroenergia, energia zhodnotená z biologického odpadu znamená
oveľa nižšie environmentálne prínosy,
- emisný profil biologických zariadení na úpravu – zariadenia môžu mať veľmi rozdielne emisné
vlastnosti, čo vedie k vyšším alebo nižším environmentálnym vplyvom.
Účel využitia BRKO definovaný NUS SR je spojený s viacerými výzvami a existuje silná väzba na systém
odpadového hospodárstva a plnenie cieľov v tejto oblasti. Na základe požiadaviek smernice 1999/31/ES o
skládkach odpadu platí pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady cieľ do roku 2020 znížiť množstvo
skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na 35 % z celkového množstva (hmotnosti)
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov vzniknutých v roku 1995. V roku 2017 sa podarilo obmedziť
množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov oproti roku 2013 o 10 %. V roku
2017 sa podarilo znížiť úroveň skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na úroveň
57 %. Dynamika obmedzovania skládkovaných BRKO je však absolútne nedostatočná a ešte ani v roku 2017
sa nepodarilo splniť cieľ stanovený na rok 2013 (50 % obmedzenie).
Navrhované opatrenie smeruje k zníženiu emisií GHG a prispeje k priblíženiu sa k cieľu NUS SR, ako aj cieľa
smernice o obnoviteľnej elektrickej energii. Výsledný efekt bude však závislý tiež od úspešnosti plnenia cieľov
v oblasti odpadového hospodárstva a v rozsahu jeho uplatnenia v praxi. Miestne podmienky, ekonomická
rentabilita, objem potrebných vstupov, môžu výrazne ovplyvniť výsledný efekt, a záujem investorov.
Návratnosť investície bioplynovej stanice začína byť zaujímavá od 0,5 MW inštalovaného výkonu, čo
zodpovedá objemu fermentora cca 5000 m3. Jedná sa o perspektívny spôsob nakladania s biologicky
rozložiteľnými odpadmi s pozitívnymi dopadmi aj z hľadiska produkcie emisií GHG. Jeho nevýhodou sú však
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zvýšené nároky na umiestnenie, skladové priestory, prevádzkové náklady vrátane nákladov na dopravu,
náklady na údržbu a servis ako aj distribúcie elektriny, príp. tepla. Negatívne vplyvy sa môžu prejaviť
v lokálnom meradle (napr. záber pôdy, zápach, hluk, emisie základných znečisťujúcich látok, zvýšená intenzita
dopravy a pod.). Rovnako tak aplikácia digestátu je riadená a regulovaná a musí spĺňať vybrané podmienky,
ktoré bude potrebné posudzovať pre jednotlivé prevádzky. Umiestnenie takýchto činností bude podliehať
procesu posudzovania vplyvov podľa zákona o posudzovaní vplyvov. V zmysle § 28 zákona o ochrane prírody
a krajiny, potenciálny vplyv každej navrhovanej činnosti, navrhovaného plánu alebo projektu, ktorý by mohol
mať významný dopad na lokality v sústave NATURA 2000, musí prejsť procesom primeraného posúdenia
riešenia, podľa postupu definovanom v Metodike hodnotenia významnosti vplyvov plánov a projektov na
územia sústavy NATURA 2000 v Slovenskej republike (ŠOP SR, 2014, aktualizácia 2016), a to ešte pred
samotným povolením činnosti. Výsledok primeraného posúdenia je podkladom následného povoľovania.
Záver z identifikácie vplyvov
Z hľadiska zdravia sa jedná väčšinou o vplyvy pozitívne, nepriame, dlhodobé, regionálne.
Opatreniami sa smeruje najmä k zníženiu množstva skládkovaných odpadov a zníženiu emisií GHG. Z hľadiska
vplyvov na životné prostredie možno očakávať nepriame pozitívne vplyvy. Navrhované opatrenia vychádzajú
z existujúcich dokumentov v oblastiach odpadového hospodárstva, obehového hospodárstva a plánu
zameraného na plytvanie s potravinami.
Z hľadiska vplyvov sa predpokladajú priame aj nepriame pozitívne vplyvy. Významné negatívne vplyvy sa
nepredpokladajú. S implementáciou opatrení sa spájajú neistoty dosiahnutia očakávaného a požadovaného
výsledku. Existuje tu veľmi silná väzba na odpadové hospodárstvo a systém v ňom nastavený. V rámci neho
sa pritom dlhodobo nedarí plniť viaceré ciele. Úspešnosť napĺňania cieľov v týchto odvetviach a sektoroch
ovplyvňuje tiež úspešnosť opatrení definovaných v NUS SR a teda aj prínos k redukcii emisií GHG.
Rovnako tak neistoty sú viazané na spôsob, miesto realizácie a rozsah, ktorým dôjde k zmene v rámci
obehového hospodárstva, odpadového hospodárstva ako aj na poli plytvania s potravinami. Kvantifikácia
trendov emisií GHG je podmienená kvantifikáciou cieľov v týchto oblastiach.
Implementáciou NUS SR sa, pri dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov pri realizácii opatrení,
nepredpokladá závažný negatívny vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia, zdravie obyvateľstva
a environmentálne obzvlášť dôležité oblasti (chránené územia a pod.).
Príspevok k nulovému variantu je rôznorodý a závislý od jednotlivých navrhovaných alebo prevzatých
opatrení. Príspevok NUS SR k nulovému variantu je tak malý až zanedbateľný.
V rámci aktualizácie NUS SR sa odporúča definovať opatrenia, ktoré umožnia kvantifikovať prínos NUS SR
k existujúcemu stavu. Zároveň je potrebné definovať súbor „záložných“ opatrení, ktoré zabezpečia
smerovanie vývoja v oblasti emisií GHG zo sektora odpady, aj v prípade, že trend v oblasti odpadového
hospodárstva bude naďalej nepriaznivý.
V rámci aktualizácie NUS SR reagovať na výsledky získané prehodnotením fugitívnych emisií zo skládok
odpadov a navrhnúť opatrenia adekvátne zistenému skutkovému stavu.
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Sumárny prehľad identifikovaných vplyvov
Vplyvy súvisiace s implementáciou NUS SR majú prevažne pozitívny charakter. Identifikované negatívne vplyvy
majú skôr lokálny charakter a nepovažujú sa za významné negatívne vplyvy, ktoré by boli environmentálne
neprijateľné (viď tiež kap. VI. 1.). K ich pôsobeniu dôjde vo väčšine prípadov už v rámci vývoja, ktorý sa
predpokladá bez ohľadu na implementáciu strategického dokumentu. Súvisia s opatreniami investičného
a projektového charakteru, ktoré budú vyžadovať priame zásahy do jednotlivých zložiek prírodného prostredia.
NUS SR vytvára tlak na urýchlenie, zvýšenie intenzity vybraných činností a opatrení a teda do istej miery prispeje
k pôsobeniu týchto vplyvov.
Sumárny prehľad predpokladaných vplyvov NUS SR dlhodobého charakteru na zložky a faktory
životného prostredia
Tabuľka 36

Sektor
energetika
Geomorfologické pomery
a horninové prostredie
Klimatické pomery
a ovzdušie
Voda a vodné pomery
Pôda a poľnohospodárstvo
Lesy a lesné hospodárstvo
Fauna, flóra a biotopy
Krajina
Využívanie zeme
Environmentálne obzdvlášť
dôležité oblasti (vrátane
území NATURA 2000)
Zdravie

Sektor
dopravy

Sektor
poľnohospodárstva

Sektor
LULUCF

Sektor
odpadov

0/+

Sektor
priemyselných
procesov
0

0

0/+

0

0/+

+

+

+

+

+

+

0/+/-

0/+

0

0/+

0

0/+

0/+/0/+/0/+/0/+/0/+/0/+/-

0/+
0
0/+
0
0
0/+

0/+/0/+/0/+
0/+/0/+/0/+/-

0/+
0/+/0/+
0/+
0/+
0/+

0/+/0/+/+
0/+
+
+

0/+/-

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+/0/+
0/+
0/+

Druh vplyvu: (0)- bez vplyvu; (+)- pozitívny (prínos); (-)- negatívny (strata nevýhoda)

Opatrenia majú potenciál prispieť k zníženiu záťaže vôd, nejde však o vplyvy významné a z hľadiska celkového
stavu vôd predstavujú čiastočný príspevok k potenciálnemu zlepšeniu, ktorý môže byť dosiahnutý kumuláciou
s ďalšími opatreniami prijatými v iných strategických dokumentoch zastrešujúcich túto oblasť v SR. Realizácia
navrhovaných opatrení nebude mať významný vplyv na vodné prostredie.
Nepriamy pozitívny vplyv možno očakávať tiež v oblasti ochrany pôdy pred acidifikáciou a kontamináciou
znečisťujúcimi látkami. Zníženie emisií bude znamenať zníženie negatívneho faktora, ktorý ich ovplyvňuje.
Zo strednodobého až dlhodobého hľadiska možno nepriame pozitívne dopady predpokladať tiež na prírodné
prostredie. Jedná sa najmä o zmiernenie negatívneho trendu pôsobenia klimatických extrémov na krajinu (vplyv
sucha, prívalové dažde, bleskové povodne, vetrové a snehové kalamity a pod.). Možno očakávať zmiernenie
druhových a štrukturálnych zmien ekosystémov (napr. spomalenie výškovej migrácie organizmov), zmiernenie
tlaku inváznych druhov organizmov na okolité prostredie.
Uvedené pozitívne vplyvy sa v dlhodobejšom horizonte uplatnia na celom území SR. Vo všeobecnosti pozitívny
vplyv bude tým väčší, čím budú nižšie emisie znečisťujúcich látok.
Pozitívne vplyvy až významne pozitívne vplyvy možno očakávať na ovzdušie. Mnohé opatrenia prispejú
k zlepšeniu kvality ovzdušia.
Z hľadiska vyhodnotenia vplyvov NUS SR na chránené územia, vrátane území sústavy NATURA 2000 je možné
skonštatovať, že prevažná časť opatrení sa javí, vo vzťahu k územiam NATURA 2000 ako indiferentných
Posúdenie nepreukázalo ich možné negatívne ovplyvnenie. Platí to najmä pre opatrenia legislatívneho,
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politického, ekonomického, edukatívneho, manažérskeho charakteru. V prípade mnohých opatrení je možné
očakávať potenciálne pozitívny vplyv, čo je dané najmä charakterom a zameraním strategického dokumentu.
V prípade plnenia jeho cieľa sa pozitívny efekt prejaví v plnom rozsahu a vo významnej miere. Vplyvy sú pritom
prevažne nepriame ale pozitívne, nakoľko v dlhodobom horizonte smerujú k zlepšeniu stavu životného
prostredia, najmä kvality ovzdušia, zmierneniu dopadov zmeny klímy a teda aj zmiernením dopadov na
ekosystémy, biotopy a druhy a teda na chránené územia ako také. Miera príspevku NUS SR k tomuto efektu
však bude rôzna a bude v rozsahu od nulového až po mierne ovplyvnenie.
Časť opatrení sa spája s pozitívnymi a z časti aj negatívnymi vplyvmi. Tento je závislý od spôsobu, rozsahu
implementácie opatrenia a jeho lokalizácie. Jedná sa najmä o opatrenia investičného charakteru napr. o rozvoj
OZE, využitie biomasy a pod. sa potenciálne môžu spájať s negatívnymi vplyvmi. Významnosť vplyvu nie je,
s ohľadom na charakter opatrení, množné jednoznačne určiť. Strety záujmov a teda negatívny vplyv nie je
vylúčený v prípade investičných projektov. Vo vybraných prípadoch sa môže jednať tiež o stret so záujmami
ochrany území prislúchajúcich k územiam NATURA 2000. V zmysle § 28 zákona o ochrane prírody a krajiny,
potenciálny vplyv každej navrhovanej činnosti, navrhovaného plánu alebo projektu, ktorý by mohol mať
významný dopad na lokality v sústave NATURA 2000, musí prejsť procesom primeraného posúdenia riešenia,
podľa postupu definovanom v Metodike hodnotenia významnosti vplyvov plánov a projektov na územia sústavy
NATURA 2000 v Slovenskej republike (ŠOP SR, 2014, aktualizácia 2016), a to ešte pred samotným povolením
činnosti. Výsledok primeraného posúdenia je podkladom následného povoľovania. Dôležité je upozorniť, že ak
sa na základe primeraného hodnotenia vplyvov preukáže, že projekt bude mať nepriaznivý vplyv na integritu
územia, a neexistujú iné alternatívne riešenia bez nepriaznivého vplyvu na integritu územia, alebo ak také nie
sú, s menším nepriaznivým vplyvom, takýto projekt možno schváliť alebo povoliť, len ak sa musí realizovať z
naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu a za podmienky uloženia kompenzačných opatrení.
Kompenzačné opatrenia musia byť v porovnateľnom rozsahu zamerané na nepriaznivo ovplyvnené druhy a
biotopy a musia zabezpečiť funkcie porovnateľné s funkciami, ktoré plnilo územie ovplyvnené projektom tak,
aby bola zabezpečená ochrana celkovej koherencie európskej sústavy chránených území.
Pred implementáciou jednotlivých projektov, technológií a konkrétnych stavebných aktivít bude potrebné
rešpektovať a dodržať určité zásady s ohľadom na životné prostredie a verejné zdravie:
-

-

uprednostňovať projekty s minimálnym vplyvom na jednotlivé zložky prostredia a krajiny,
vyberať najlepšie dostupné technické a technologické riešenie projektu- pri výbere technológií
uprednostňovať projekty využívajúce technológie BAT,
uprednostňovať projekty, ktoré:
o eliminujú zábery pôdy, najmä ornej pôdy a pôdy s najvyššou bonitou,
o znižujú riziko vzniku havárií a obmedzujú vstupy toxických látok do ovzdušia a pôdy,
o znižujú, resp. významným spôsobom nezvyšujú spotrebu vody a nezhoršujú kvalitatívne
ukazovatele povrchových a podzemných vôd,
o znižujú záťaž obyvateľstva hluku a látkami znečisťujúcimi ovzdušie,
o rešpektujú emisné limity a limity definované s ohľadom na požiadavky ochrany kvality ovzdušia,
o vytvárajú podmienky pre šetrné využívanie surovín, vrátane recyklácie, predchádzanie vzniku
odpadu,
o prispievajú k zlepšeniu kvality a pohody života obyvateľov,
o prispievajú k eliminácii GHG,
o implementovali prvky adaptácie na zmenu klímy,
o energeticky nenáročné, resp. prispievajú k zníženiu energetickej náročnosti,
o podieľajú sa na eliminácii nepriaznivých vplyvov z dopravy,
o sú v súlade s platnou legislatívou na úseku ochrany jednotlivých zložiek životného prostredia
a zdravia obyvateľov,
o podieľajú sa na plnení cieľov schválených strategických dokumentov, vrátane plnenia cieľov
NUS SR.
zvoliť vhodnú lokalizáciu projektu a trasovanie infraštruktúry:
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projekty lokalizovať prednostne mimo územia chránené podľa platnej legislatívy na úseku
ochrany prírody a krajiny,
v rámci lokalizácie projektov rešpektovať významné centrá biodiverzity, miesta s vysokým
podielom prírodných biotopov, biotopov významných druhov a výskytom chránených a
ohrozených druhov.

Environmentálna prijateľnosť sa posudzuje vždy individuálne pre každý jednotlivý projekt samostatne v procese
posúdenia vplyvov podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Implementáciou NUS SR sa, pri dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov pri realizácii opatrení,
nepredpokladá závažný negatívny vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia, zdravie obyvateľstva
a environmentálne obzvlášť dôležité oblasti (chránené územia a pod.). Vzhľadom na pôvod väčšiny opatrení
v existujúcich predpisoch, strategických dokumentoch, je príspevok navrhovaného variantu k nulovému
variantu malý až zanedbateľný.
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V. Navrhované opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu
a kompenzáciu vplyvov na životné prostredie a zdravie
V rámci spracovania správy o hodnotení a z identifikácie predpokladaných vplyvov NUS SR nevyplynula potreba
návrhu opatrení na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na životné prostredie a zdravie.
Negatívne vplyvy, ktoré potenciálne budú vyžadovať opatrenia takéhoto charakteru sa dostavia v prípade
nerealizovania NUS SR. Uvedené platí podmienečne a to v prípade dosahovania cieľa NUS SR a plnenia cieľa
Parížskej dohody.
V opačnom prípade je možné očakávať, že vplyvom zmeny klímy dôjde k mnohým deštrukčným javom, ktoré sa
prejavia na jednotlivých zložkách životného prostredia, zdravia, majetku a hospodárstve v štáte.
Opatrenia na elimináciu vplyvov sa budú viazať na fázu realizácie investičných projektov, ktorých základy
definuje, okrem iných, aj NUS SR. V rámci jednotlivých procesov EIA, konaných podľa zákona o posudzovaní
vplyvov, budú navrhované špecifické a samostatné opatrenia na elimináciu vplyvov.
NUS SR vychádza z potreby zvýšenia redukčného úsilia na dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality. Uvedená
skutočnosť viedla k návrhu dodatočných opatrení alebo implementovaní už existujúcich opatrení, ktoré sú často
prijaté v iných stratégiách, avšak ich implementácia stále nie je dostatočná z pohľadu príspevku k znižovaniu
emisií GHG.
V rámci aktualizácie NUS SR je potrebné pozornosť sústrediť na to, aby opatrenia boli nadefinované tak, aby
prevažovali opatrenia prislúchajúce ku kompetencii rezortu, boli kontrolovateľné a merateľné. Niektoré
opatrenia majú podmieňujúci charakter a nekvantifikovateľný, resp. ťažko kvantifikovateľný dosah.
Za účelom zvýšenia účinnosti a teda aj zvýšenia priaznivých vplyvov NUS SR na životné prostredie a zdravie
obyvateľov sa odporúča, aby sa v rámci aktualizácie NUS SR, pre každý sektor:
- definovali merateľné ukazovatele a výstupy, ktoré umožnia odpočtovať plnenie opatrení,
- definoval harmonogram dosahovania čiastkových cieľov a výstupov, t.j. definoval sa časový horizont,
kedy je nevyhnutné, aby opatrenie bolo splnené. Jednotlivé opatrenia na seba nadväzujú a vzájomne
súvisia a podmieňujú realizáciu. Pre opatrenia je preto nevyhnutné definovať časové rámce ich plnenia
a dosiahnutia výsledkov,
- zostavil samostatný súbor opatrení, na ktoré má rezort životného prostredia priamy dosah, a ktorých
implementácia významným spôsobom prispeje k dosiahnutiu cieľa NUS SR,
- určil kontrolný, regulačný a sankčný mechanizmus, ktorý bude aj legislatívne zakotvený.
Opatrenia navrhované vo vzťahu k aktualizácii NUS SR:
- všetky existujúce schválené politiky a strategické dokumenty, ktoré priamo alebo nepriamo prispievajú
k splneniu cieľov NUS SR, zohľadniť v modelovaní WEM scenára,
- pripravované politiky a strategické dokumenty, ktoré priamo alebo nepriamo prispievajú k splneniu
cieľov NUS SR, zohľadniť v modelovaní WEM scenára,
- v rámci aktualizácie NUS SR reagovať na výsledky získané prehodnotením fugitívnych emisií zo skládok
odpadov a navrhnúť opatrenia adekvátne zistenému skutkovému stavu,
- zvýšeniu prehľadnosti a lepšiemu zadefinovaniu prípadných trendov napomôže rozdelenie opatrení
podľa toho, či sú, resp. nie sú spomenuté v iných strategických dokumentoch (minimálne odvolanie sa
na zdroj) a vyprofilovanie originálnych opatrení, ktoré sú súčasťou len NUS SR a ktoré dopĺňajú
existujúce, schválené strategické dokumenty,
- opatrenia, v rámci viycerých sektorov, zamerané na zváženie zavedenia redukčného cieľa pre sektory
navrhované v rámci revízie NUS SR odporúčame vypustiť v rámci aktualizácie z NUS SR. Jedná sa o cieľ
a nie opatrenie.
- EK predkladá prostredníctvom Európskej zelenej dohody nové návrhy na splnenie ambicióznejších
cieľov EÚ v oblasti klímy a zníženia emisií GHG do roku 2050. Navrhované opatrenia v NUS SR bude
potrebné prehodnotiť v aktualizácii NUS SR vzhľadom na nové požiadavky vyplývajúce z tejto dohody,
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v aktualizácii strategického dokumentu uviesť len tie opatrenia, ktoré prispejú k plneniu cieľov NUS SR.
Opatrenia bez príspevku, resp. s nejednoznačným až sporným príspevkom k napĺňaniu cieľov vypustiť
a neuvádzať,
vylúčiť alebo upresniť/ kvantifikovať opatrenia v aktualizácii NUS SR, ktoré nie sú jednoznačne
zadefinované – napr.:
- opatrenie NEUTRAL sektor priemyselné procesy 8) Zahrnutie plnenia Parížskej dohody medzi
základné ustanovenia v medzinárodných obchodných dohodách medzi EÚ a tretími krajinami (tzv.
„Paris clause“).
- opatrenie NEUTRAL sektor poľnohospodárstvo 1) podpora dôslednej implementácie kódexu
poľnohospodárskej praxe
- opatrenie NEUTRAL sektor LULUCF 14) Údržba a obnova trávnych porastov, 15) Ochrana a obnova
rašelinísk a mokradí v povodiach, 11) zvyšovanie podielu výrobkov z dreva (HWP) s dlhou dobou
životnosti vrátane na stavebné účely
splnenie ambiciózneho cieľa je možné dosiahnuť len kumuláciou opatrení, ktorými sa zabezpečí
redukcia emisií zo všetkých, resp. veľkej väčšiny zdrojov, ktoré je možné identifikovať a pomenovať.
V aktualizácii NUS SR zadefinovať unikátne opatrenia a pozornosť sústrediť na zdroje emisií, ktoré nie
sú doposiaľ nijakým spôsobom riešené v iných strategických dokumentoch- opatrenia tak smerovať do
oblastí ako napr.:
- podpora výmeny a obnovy vozového parku používaného v poľnohospodárskej prvovýrobe- vozidlá
používané v rámci poľnohospodárskej prvovýroby, ktorých vek je vo viac ako 50%- tách prípadov
vyšší ako 12 rokov,
- pozornosť venovať havarijným situáciám- požiarom- frekvencia a závažnosť veľkých požiarov sa
v posledných desaťročiach zvýšila na celom svete, čo malo vplyv na rozpočty lesných zdrojov uhlíka.
Manažment požiaru môže znížiť emisie GHG a môže znížiť znečistenie ovzdušia, ktoré má významné
zdravotné a ekonomické dopady,
- zalesňovanie a zatrávňovanie- najvyšší efekt z hľadiska záchytov sa dostaví až po tom, čo bude
zabezpečená aj následná starostlivosť, manažment a obhospodarovanie zatrávnených
a zalesnených plôch. Uvedenú skutočnosť je potrebné zohľadniť v návrhu a doplnení opatrení
v rámci aktualizácie NUS SR.

Sektor doprava
- z hľadiska plnenia cieľov a vývoja v oblasti emisií GHG z dopravy a prognóz vývoja je však otázne, či NUS
SR dostatočne účinne a cielene zadefinovala opatrenia a do akej miery, a či vôbec, zohľadnila vývoj
definovanými najmä stratégiami v oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry. V rámci aktualizácie NUS SR
bude uvedenú skutočnosť potrebné zohľadniť, zapracovať do modelov a scenárov vývoja. S ohľadom na
zistené skutočnosti bude nevyhnutné nastaviť a nadefinovať opatrenia, ktoré povedú k plneniu cieľa
NUS SR. Prípadný zistený nepriaznivý vývoj v tomto sektore kompenzovať prísnejšími opatreniami
v iných sektoroch,
- Európska komisia pripravuje revíziu väčšiny súčasných právnych predpisov v sektore doprava, ktoré
bude potrebné implementovať do slovenskej legislatívy, odporúčame WAM opatrenia pri aktualizácii
NUS SR prehodnotiť prípadne zaktualizovať tak, aby bolo možné dosiahnuť plynulejší prechod na
nízkoemisnú mobiltu,
- v rámci aktualizácie stratégie zvážiť zavedenie redukčného cieľa pre celý sektor dopravy.
Opatrenia WAM:
- opatrenie 1) zmena rozdelenia dopravy, čo bude mať za následok zníženie výkonnosti cestnej nákladnej
dopravy v prípade ciest nad 300 km, z ktorých 30 % by sa malo presunúť na železnicu, prípadne vodnú
dopravu- v rámci aktualizácie NUS SR sa odporúča prehodnotiť toto opatrenie a návrh jeho znenia
zadefinovať tak, aby sa zvýšila podpora multimodálnej integrácie a to stimulovaním prechodu na
spôsoby dopravy s nižšími emisiami a časovo skoordinovaný s inými strategickými a legislatívnymi
dokumentmi a aj kontrolovateľný. Okrem kontrolných mechanizmov bude nevyhnutná implementácia
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regulačných a sankčných mechanizmov zabezpečujúcich plnenie opatrenia a teda ich prispievanie
k plneniu cieľov NUS SR.
Opatrenia NEUTRAL:
- opatrenia 1) zamerané na zvýšenie atraktivity a komfortu verejnej hromadnej dopravy na všetkých
úrovniach- podopatrenie a) umožniť príchod súkromných vlakových dopravcov na celoštátne trate; b)
obnovenie vozového parku vlakového dopravcu;- realizácia týchto opatrení nezaručuje plnenie cieľa
a realizovanie akéhokoľvek dekarbonizačného opatrenia. V rámci aktualizácie NUS SR ich preto
odporúčame vypustiť alebo upraviť znenie tak, aby bol jednoznačný prínos k plneniu cieľa NUS SR,
- opatrenie 19) v rámci zvýšenej podpory rozvoja áut na alternatívny pohon treba rýchlejšie budovať
odporúča sa vypustiť z NUS SR (v rámci jeho aktualizácie), minimálne jeho časť zameranú na zvýšenie
podpory rozvoja áut na alternatívny pohon treba rýchlejšie budovať infraštruktúru pre alternatívne
palivá. Z pohľadu druhej časti opatrenia odporúčame pri aktualizácii naformulovať samostatné
opatrenie, ktoré bude zamerané na dopravnú infraštruktúru v súlade s inými prijatými strategickými
dokumentmi, a nastaviť ho tak aby bolo kvantifikované a s časovými termínmi. Takto nastavené
opatrenie nemá žiadny priamy vplyv na zložky životného prostredia a ani na plnenie cieľov NUS SR,
- z aktualizácie NUS SR odporúčame vypustiť opatrenie 21) odstrániť legislatívne zábrany využívania
podzemných parkovísk pre vozidlá na CNG, LPG, vodík (požiarny zákon, novela stavebného zákona a pod.).
spomedzi opatrení v sektore doprava. SR má k dispozícii samostatné dokumenty, ktoré sa primárne
a komplexne zaoberajú rozvojom trhu s alternatívnymi palivami. V rámci týchto dokumentoch má
opatrenie, ak sa v budúcnosti preukáže ich potreba, skôr opodstatnenie,
- opatrenie 22) pripraviť a dôsledne implementovať revidovanú smernicu 2009/33 o podpore ekologických
a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy – Smernica EP a Rady 2019/1161, ktorou sa mení
smernica 2009/33/ES o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy, od
členských štátov vyžaduje, aby zabezpečili, že verejní obstarávatelia a obstarávateľské subjekty budú
pri obstarávaní určitých vozidiel cestnej dopravy zohľadňovať energetické a environmentálne vplyvy
počas životnosti vozidla vrátane spotreby energie a emisií CO2 a určitých znečisťujúcich látok s cieľom
podporovať a stimulovať trh s ekologickými a energeticky úspornými vozidlami a zlepšiť príspevok
odvetvia dopravy k politikám Únie v oblasti životného prostredia, klímy a energetiky. Povinnosť
transponovať túto smernicu vyprší 2.8.2021 a malo by k nej dôjsť bez ohľadu na zakomponovanie tejto
podmienky medzi opatrenia NUS SR. V aktualizácii dokumentu NUS SR uvedené akutočnosti zohľadniť,
- opatrenia 1) zvýšiť atraktivitu a komfort verejnej hromadnej dopravy na všetkých úrovniach –
podopatrenie: d) postupné obmedzenie obstarávania dopravných prostriedkov z verejných zdrojov, ktoré
využívajú fosílne palivá s vysokými emisiami skleníkových plynov a opatrenie 23) podporovať
uplatňovanie zeleného verejného obstarávania navrhujeme pri aktualizácii NUS SR preformulovať,
prípadne spojiť do jedného opatrenia s jeho riadnym kvantifikovaním, aby boli v súlade nielen so
smernicou 2009/33/ES, ale aj s jej implementáciou v legislatíve SR a s navrhnutou metodikou
k zelenému verejnému obstarávaniu tak, aby sa dosiahol jednoznačný prínos z hľadiska dosiahnutia
cieľov NUS SR,
- vypustiť opatrenie 26) rozširovať povedomie ako ekologickejšie viesť motorové vozidlá, (tzv. ekodriving)
z aktualizácie NUS SR najmä z dôvodu duplicity. V tejto oblasti existujú aj samostatné školiace
programy, ktoré sa danou problematickou zaoberajú. Implementácia opatrenia v rámci NAPCP SK, príp.
iných programoch sa prejaví a prispeje k dosahovaniu cieľov aj v rámci NUS SR.

Sektor poľnohospodárstvo
Opatrenia WAM:
- v rámci aktualizácie NUS SR vypustiť opatrenie 7) pripraviť národnú analýzu emisií N2O, v dôsledku ktorej
je možné znížiť emisie až o 40 % nakoľko analýza nie je opatrením, ktoré by smerovalo k plneniu cieľa
NUS SR ale je len podkladom k hľadaniu opatrení.
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v rámci aktualizácie NUS SR vypustiť opatrenie 8) analyzovať prínosy a negatíva jednotlivých plodín a ich
využitia z hľadiska bilancie skleníkových plynov a dopadov na biodiverzitu. Napríklad plodiny pestované
na energetický účel (biopalivo, biomasa) sa porovnajú s inými alternatívami (tráva, les, mokrade atď.)
nakoľko analýza nie je opatrením, ktoré by smerovalo k plneniu cieľa NUS SR ale je len podkladom
k hľadaniu opatrení.
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VI. Dôvody výberu zvažovaných alternatív zohľadňujúcich ciele a geografický
rozmer strategického dokumentu a opis toho, ako bolo vykonané
vyhodnotenie vrátane ťažkostí s poskytovaním potrebných informácií, ako
napr. technické nedostatky alebo neurčitosti
1. Dôvody výberu zvažovaných alternatív zohľadňujúcich ciele a geografický rozmer
strategického dokumentu
NUS SR svojim charakterom predstavuje strategický dokument s celoštátnym dosahom podľa § 3 písm. e)
zákona o posudzovaní vplyvov a podlieha povinnému posudzovaniu podľa § 4 ods. 1 zákona o posudzovaní
vplyvov. Jeho implementácia a schválenie sa tak týka celého územia Slovenska.
Rozsah hodnotenia, vydaný, podľa § 8 a § 17 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov, dňa 3. júla 2019 pod číslom
5009/2019- 1.7 (37243/2019 rezortným orgán MŽP SR, OOEK v spolupráci s MŽP SR, OPVŽP, určil pre ďalšie,
podrobnejšie hodnotenie vplyvu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom okrem dôkladného
zhodnotenia nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa strategický dokument nerealizoval) aj
navrhovaného variantu riešenia strategického dokumentu uvedeného v oznámení.
Z pohľadu plnenia § 2- účel zákona o posudzovaní vplyvov, písm. c) objasniť a porovnať výhody a nevýhody
návrhu strategického dokumentu vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom, sa výber
zvažovaných alternatív odvíjal od:
- identifikácie súčasného stavu životného prostredia vrátane zdravia,
- relevantných environmentálnych problémov vrátane zdravotných problémov,
- stavu, ktorý by nastal v prípade, ak by nedošlo k implementácii NUS SR pri zohľadnení
pravdepodobného vývoja v riešenej oblasti a trendov vývoja,
- predpokladaných vplyvov strategického dokumentu vrátane zdravia z hľadiska jeho druhu, dosahu,
doby pôsobenia, významnosti očakávaných vplyvov a rizík, s ktorými sa spája,
- súladu s relevantnými strategickými dokumentmi platnými na medzinárodnej, aj národnej úrovni a od
identifikácie dopadov na relevantné platné právne predpisy,
- možnosti uplatnenia opatrení na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov a ich
účinnosti.
Nulový variant predstavuje stav, ktorý by nastal v prípade, že by nedošlo k schváleniu strategického dokumentu.
Na tento stav poukazuje Správa o hodnotení v rámci kap. III. 1. Informácie o súčasnom stave životného
prostredia vrátane zdravia a jeho pravdepodobný vývoj, ak sa strategický dokument nebude realizovať.
Stav a vývoj usmerňujú stratégie, dokumenty, dohody formované na medzinárodnej či európskej úrovni.
V Slovenskej republike je aktuálne schválených viacero strategických dokumentov a politík, z ktorých mnohé
definujú ciele, priority a opatrenia aj s ohľadom na potrebu dosiahnutia nízkouhlíkového sektora/sektorov
(nízkouhlíkového vývoja). Ich prehľad je uvedený v kap. IV. 1.1. Požiadavky na vstupy.
Tieto strategické dokumenty boli predmetom samostatného posúdenia z hľadiska ich možného vplyvu na
životné prostredie (proces SEA), podľa zákona o posudzovaní vplyvov. Proces SEA bol vedený a uzatvorený napr.
pre strategický dokument SPRD SR 2030, Envirostratégia 2030, NECP, NAPCP SK a mnohé ďalšie (poz. Časť
schválených plánov, nebola predmetom SEA). Stanoviská z týchto procesov poukazujú na ich environmentálnu
prijateľnosť a boli odporučené na schválenie. V súčasnej dobe sú schválené vládou a implementované do praxe.
V prípade neschválenia NUS SR (nulový variant) by došlo k:
- nesplneniu záväzku danom Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999 o riadení
energetickej únie a opatrení v oblasti klímy, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
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(ES) č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES, 98/70/ES,
2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EÚ, 2012/27/EÚ a 2013/30/EÚ, smernice Rady 2009/119/ES a (EÚ)
2015/652 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013234. Podľa
článku 15 tohto nariadenia majú členské štátny EÚ uloženú povinnosť predložiť dlhodobú stratégiu
znižovania emisií do 1. januára 2020,
ohrozeniu splnenia cieľa Parížskej dohody- obmedziť rast globálnej teploty do konca storočia
o maximálne 2 °C a vynaložiť úsilie na obmedzenie zvýšenia teploty na 1,5 °C v porovnaní
s predindustriálnym obdobím,
prehlbovaniu súčasných problémov súvisiacich so zmenou klímy- prehlbovanie sa bude týkať tak lesného
hospodárstva, poľnohospodárstva, socio- ekonomických dopadov, kvality života ako aj zdravia
obyvateľov,
určovaniu vývoja emisií GHG podľa trendov vývoja definovaných v iných existujúcich a schválených
strategických dokumentoch- jedná sa najmä o kľúčové dokumenty ako napr. NECP, Revízia a aktualizácia
Národného politického rámca pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami, Akčný plán rozvoja
elektromobility v Slovenskej republike, SPRD SR 2030 a mnohé ďalšie,
dosiahnutiu emisií GHG v roku 2050 na úrovni porovnateľnej s rokom 2015- uvedené však je viazané na
výsledky modelovania 2016 – 2018 a väzbe na opatrenia implementované v danom čase. Predpokladať
však možno optimistickejší scenár a to najmä z dôvodu implementácie opatrení definovaných
samostatnými strategickými dokumentmi,
obmedzeniu rozvoja udržateľného nízkouhlíkového hospodárstva- spomaleniu riešenia problematiky
redukcie GHG, nakoľko žiadny z rezortov nemá definovaný cieľ dosiahnutia klimatickej neutrality.
Doposiaľ definované stratégie sa sústredili skôr na nízkouhlíkové hospodárstvo,
nedostatočnej implementácii existujúcich opatrení z hľadiska príspevku k znižovaniu emisií GHG –
prijatím nových dodatočných opatrení (NEUTRAL) alebo v implementovaní už existujúcich opatrení,
ktoré sú často prijaté v iných stratégiách a legislatívach, avšak ich implementácia v praxi je stále
nedostatočná a NUS SR má ambíciu v tomto smere vykonať nápravu,
strate environmentálnych a zdravotných benefitov – časťou navrhovaných opatrení, ako aj definovaným
opatrení upravuje a dopĺňa niektoré opatrenia v existujúcich stratégiách a politikách. Predmetnými
úpravami prispieva k implementácii environmentálne prijateľných riešení v hospodárstve a k redukcii
nepriaznivých vplyvov na zdravie, V niektorých prípadoch doplnenia opatrení v NUS SR sa práve naopak
znepresňujú opatrenia a ciele a tým sa do ich implementácie vkladajú neurčitosti,
ekonomickým stratám- súvisiacim s extrémami počasia a s tým súvisiacimi škodami na majetku,
nezohľadneniu finančných nárokov zabezpečujúcich prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo- NUS SR
definuje opatrenia a dáva si za cieľ vybrať nákladovo efektívne opatrenia a určuje potenciálne finančné
zdroje.

Navrhovaný variant riešenia strategického dokumentu- je spracovaný v jednom variante riešenia strategického
dokumentu obsahujúcom scenáre znižovania emisií do roku 2050 resp. 2040 podľa:
- scenára s dodatočnými opatreniami (v NUS SR označované ako WAM),
- scenára s ďalšími dodatočnými opatreniami (v NUS SR označované ako NEUTRAL).
Tieto boli formované s ohľadom na ambiciózny cieľ dosiahnuť klimatickú neutralitu na Slovensku do roku 2050.
Scenáre vývoja emisií sa pritom viažu na nasledovné sektory:
- energetika vrátane dopravy a fugitívnych emisií,
- priemyselné procesy,
- doprava,
- poľnohospodárstvo,
- využívanie pôdy, krajiny, zmeny vo využívaní pôdy a lesníctvo (sektor LULUCF),
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odpady.

Aj keď sa vplyv zmeny klímy v rôznych regiónoch líši, jej sociálno-ekonomický a environmentálny dosah si vždy
vyžaduje aktívne riešenie. Potrebné politické opatrenia musia vychádzať z podrobnej analýzy súčasných emisií
GHG vo všetkých odvetviach, odhadov emisií a posúdenia vplyvu prijatých alebo plánovaných politických
opatrení. Takéto podrobné analýzy sú dobrým východiskovým bodom pre akúkoľvek tvorbu politiky podľa
pravidiel Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC).
NUS SR má interdisciplinárny charakter a obsahuje preto opatrenia, ktoré majú základy vo viacerých rezortných
ako aj mimorezortných existujúcich stratégiách. Tieto boli z nich do NUS SR premietnuté prevažne do WAM
scenára, event. v niektorých prípadoch aj do scenára NEUTRAL. Samotná NUS SR uvádza, že do projekcií WAM
scenára boli zahrnuté budúce politiky, ktoré už nezohľadňujú reálny stav, keďže boli definované ambicióznejšie
ciele. Potreba zvýšenia redukčného úsilia viedla k návrhu dodatočných opatrení alebo implementovaní už
existujúcich opatrení, ktoré sú často prijaté v iných stratégiách, avšak ich implementácia stále nie je dostatočná
z pohľadu príspevku k znižovaniu emisií GHG.
Spôsob zostavenia NUS SR a priradenie opatrení už implementovaných v iných strategických dokumentoch do
scenárov WAM a NEUTRAL, z hľadiska procesu SEA a princípov, na ktorých je založený, významným spôsobom
sťažuje možnosť vyhodnotenia prínosov, výhod a nevýhod posudzovaných variant, tak ako vyžaduje účel
zákona, t.j. § 2 ods. písm. c).
Hranica medzi nulovým variantom a variantom riešenia strategického dokumentu nie je úplne jednoznačná
a dochádza k ich vzájomnému prelínaniu.
Analýza vstupov a návrhu opatrení poukazuje na skutočnosť, že aj keby sa strategický dokument neschválil, tak
existujúce strategické dokumenty a implementácia opatrení v nich, priamo alebo nepriamo prispejú k napĺňaniu
cieľov definovaných v rámci NUS SR (viď prílohu č. 3 Správy o hodnotení). NUS SR ponúka prevažne len výber
opatrení a prehľad opatrení z existujúcich stratégií, ktoré sú potenciálne vhodné aj z dôvodu potreby plnenia
iných/ďalších záväzkov SR voči EÚ. Prepojenosť NUS SR so stavom a rozvojom definovaným v iných sektoroch je
veľmi významná a zreteľná.
Viaceré identifikované environmentálne problémy sú v súčasnosti predmetom riešení v rámci opatrení a cieľov
definovaných v samostatných strategických dokumentoch, plánoch a politikách.
Slovensko vykazuje v medzinárodnom porovnaní nadpriemerné výsledky pri znižovaní GHG, no stále zaostáva
v oblasti manažmentu odpadových vôd, odpadového hospodárstva a v kvalite ovzdušia. NUS SR na uvedenej
skutočnosti zásadne nič nezmení. NUS SR môže prispieť k riešeniu problémov súvisiacich so zmenou klímyv lesnom hospodárstve a poľnohospodárstve, kvalitou života ako aj zdravím obyvateľov, ekonomických
dopadoch.
V rámci posúdenia NUS SR sa zvažovali a analyzovali ciele stratégie a spôsoby ich dosiahnutia. Dosiahnutie
hlavného cieľa NUS SR sa opiera najmä o plnenie opatrení a čiastočne aj cieľov definovaných v pripravovaných,
prípadne schválených rezortných ako aj mimorezortných strategických dokumentov, politík, plánov a pod.
Plnenie cieľa NUS SR, v podobe predloženej do procesu SEA, je tak významne závislé od plnenia opatrení v rámci
iných/ďalších dokumentov a politík. Vymožiteľnosť tohto plnenia je tak, v mnohých prípadoch, mimo dosah NUS
SR. Rovnako tak schválenie a implementácia NUS SR nijakým spôsobom neovplyvní existujúce ciele a opatrenia,
ktoré sú do NUS SR prevzaté, cez scenáre WAM a najmä cez scenár NEUTRAL. Táto skutočnosť má však dopad
na reálny príspevok a prínos samotnej NUS SR k splneniu cieľov. Príspevok NUS SR k dosiahnutiu cieľa/cieľov je
tak do značnej miery závislá od implementácie opatrení unikátnych pre NUS SR. Príspevok NUS SR k súčasnému
stavu, nulovému variantu, je relatívne obmedzený a závislý od aktualizácie dokumentu. V aktualizácii bude
riešené modelovanie scenárov vývoja pri rešpektovaní opatrení vyplývajúcich z existujúcich dokumentov
a upravené a doplnené budú taktiež body, ktoré v súčasnosti zostali nevyriešené.
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Z hľadiska procesu strategického posúdenia, podľa zákona o posudzovaní vplyvov, a pôvodu opatrení
uvedených v NUS SR, je potrebné konštatovať, že sa jedná o duplicitné/opakované posúdenie v rámci procesu
SEA. Mnohé z týchto opatrení sa už implementujú, buď s väčším alebo menším úspechom v plnení.
Pokiaľ chce SR splniť ambiciózny cieľ, dosiahnutie klimatickej neutrality, opatrenia musia kumulatívne prispievať
k jeho plneniu. Opatrenia sú viazané na existujúce opatrenia a od toho sa odvíjajúce neistoty v plnení.
V rámci aktualizácie NUS SR je potrebné pozornosť sústrediť na to, aby opatrenia boli nadefinované tak, aby
prevažovali opatrenia prislúchajúce ku kompetencii rezortu, boli kontrolovateľné a merateľné. Niektoré
opatrenia majú podmieňujúci charakter a nekvantifikovateľný, resp. ťažko kvantifikovateľný dosah.
Za účelom zvýšenia účinnosti a teda aj zvýšenia priaznivých vplyvov NUS SR na životné prostredie a zdravie
obyvateľov sa odporúča, aby sa v rámci aktualizácie NUS SR, pre každý sektor:
- definovali merateľné ukazovatele a výstupy, ktoré umožnia odpočtovať plnenie opatrení,
- definoval harmonogram dosahovania čiastkových cieľov a výstupov, t.j. definoval sa časový horizont,
kedy je nevyhnutné, aby opatrenie bolo splnené. Jednotlivé opatrenia na seba nadväzujú a vzájomne
súvisia a podmieňujú realizáciu. Pre opatrenia je preto nevyhnutné definovať časové rámce ich plnenia
a dosiahnutia výsledkov,
- zostavil samostatný súbor opatrení, na ktoré má rezort životného prostredia priamy dosah, a ktorých
implementácia významným spôsobom prispeje k dosiahnutiu cieľa NUS SR,
- určil kontrolný, regulačný a sankčný mechanizmus, ktorý bude aj legislatívne zakotvený.
Z hľadiska geografického rozmeru nie je možné NUS SR vyhodnotiť, nakoľko stratégia neobsahuje rozmer
umožňujúci lokalizáciu opatrení. Z hľadiska mechanizmu pôsobenia emisií GHG smerom k zmene klímy, takmer
nemá vplyv región vzniku GHG (na rozdiel od emisií znečisťujúcich látok). Emisie GHG sú globálne.
Povinnosť pripraviť a schváliť NUS SR je daná Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999. Podľa
článku 15 tohto nariadenia majú členské štátny EÚ uloženú povinnosť predložiť dlhodobú stratégiu znižovania
emisií do 1. januára 2020.
Z uvedeného vyplýva, že predpoklad nerealizovania a neschválenia strategického dokumentu NUS SR je
nepravdepodobný až vylúčený. V prípade porušenia Európska komisia podniká právne kroky proti členským
štátom, ktoré si nesplnili svoje povinnosti podľa práva EÚ. (Pozn. spracovateľa Správy o hodnotení- v období
spracovania správy o hodnotení, vláda SR schválila návrh NUS SR uznesením vlády č. 104/2020 dňa 5.3.2020).
Tabuľka 37 Porovnanie výhod a nevýhod návrhu strategického dokumentu s nulovým variantom- analýza trendov

Plnenie záväzkov vyplývajúcich z nariadení EU
Plnenie cieľa Parížskej dohody
Dosiahnutie klimatickej neutrality
Redukcia emisií skleníkových plynov
Škody na majetku a hospodárstve
Trendy vývoja z hľadiska:
emisií skleníkových plynov
zmeny klímy
kvality ovzdušia
zdravia ľudí
horninového prostredia
vôd a vodného hospodárstva
využívania pôdy, zmeny vo využívaní pôdy a lesníctve
vývoja v sektore energetiky
vývoja v doprave

Nulový
variant

Navrhovaný
variant
riešenia NUS SR

0
0
0
+
+

++
+/?
+/?
+/?
+/?

+
+
+
+
+
0
-/+
+
-/+

++/?
++/?
+
++/?
+/?
0/+
++/?
+/?
+/?
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vývoja v priemysle
+
+
vývoja v oblasti odpadov
-/+
+/?
Dekarbonizácia energetiky
+
+/? D; R; NR
-; L
Dekarbonizácia fugitívnych emisií CH4 a CO2 z ťažby uhlia a +
0/+/?; D;R;NR
poťažobných aktivít
-; L
Dekarbonizácia fugitívnych emisií skleníkových plynov z ťažby, +
+/? D; R; NR
prepravy a distribúcie zemného plynu a ropy v SR na obdobie 2017
– 2040
Implementácia súboru ďalších dodatočných opatrení (NEUTRAL) +
0/+/?; D;R;NR
v sektore energetiky a energetickej efektívnosti
-; L
Dekarbonizácia priemyslu
+
+/? D; R; NR
Implementácia súboru ďalších dodatočných opatrení (NEUTRAL) 0/+
0/+/?; D;R;NR
v sektore priemyselných emisií
-; L
Dekarbonizácia v sektore doprava
+
+/? D; R; NR
Implementácie súboru ďalších dodatočných opatrení (NEUTRAL) -/+
0/+/?; D;R;NR
v sektore dopravy
-; L
Implementácie súboru ďalších dodatočných opatrení (NEUTRAL) +
0/+/++/? D; R; NR
v sektore poľnohospodárstva
Zvýšenie záchytov sektora LULUCF
0/+*
+/ D; R; NR
-/ L
Implementácie súboru ďalších dodatočných opatrení (NEUTRAL) -/+
+/++/? D; L; R; NR
v sektore LULUCF
Implementácie súboru ďalších dodatočných opatrení (NEUTRAL) -/+
0/+/?; S;D;R;NR
v sektore odpady
-; K; L
Vysvetlivky: Trend: (+) pozitívny; (-) – negatívny, 0- irelevantné, bez väzby
Druh vplyvu: (0)- bez vplyvu; (++)- významne pozitívny (prínos); (+)- pozitívny (prínos); (--)- významne negatívny (strata nevýhoda) (-)- negatívny (strata
nevýhoda); (?)- v plnom rozsahu nekvantifikovaný rozsah prínosu/ straty
Trvanie vplyvov: K- krátkodobé- trvanie v horizonte do 1 roka; S- trvanie v horizonte 1- 5 rokov; D- dlhodobé- trvanie v horizonte 5 a viac rokov
Dosah vplyvov na: L- lokálnej úrovni; NR- nadregionálnej úrovni; R- regionálnej úrovni
* stanovený rozsah zalesnenia a zatrávnenia bol definovaný v predchádzajúcom období, pričom nie je známy rozsah jeho uplatnenia a úspešnosti
implementácie

Návrh NUS SR je dlhodobým strategickým materiálom, ktorý má ambiciózny cieľ a pritom vychádza z opatrení,
ktoré už v čase schválenia majú byť plnené a ich dopady/ výsledky/účinky by sa mali aj prejavovať. Strategický
dokument neobsahuje samonosné a jedinečné opatrenia, tak z pohľadu plnenia stratégie ako aj z pohľadu
posúdenia vplyvov na životné prostredie.
V prípade nulového variantu je, napriek nadefinovaným stratégiám a cieľom, vývojový trend, do súčasnosti, vo
väčšine prípadov pozitívny z hľadiska vývoja celkových emisií GHG a plnenia záväzkov (Pozn. rozdiely vznikajú
pri hodnotení jednotlivých sektorov, kde je doterajší, ako aj budúci vývoj negatívny- napr. doprava). Nie je však
dostatočný a budúci vývoj poukazuje na zvrátenie situácie a nedosiahnutie ambicióznejšie nastavených cieľov.
Prijímanie a schvaľovanie cieľov prebiehalo a prebieha v rôznom čase, na rôznej úrovni, za rôznych podmienok
a s rôznou platnosťou ako aj dobou, kedy sa očakáva dosiahnutie účinku/ výsledku. Zdieľanie priorít, opatrení
a cieľov bolo kriticky preskúmané a poukazuje na silné väzby a interakcie.
Kombináciou nulového variantu a navrhovaného variantu NUS SR sa dosiahne syntéza a kumulácia pozitívnych
účinkov. Implementáciou NUS SR, aj v kombinácii so súčasným vývojom a trendami, sa očakáva zvýšenie
pravdepodobnosti úspešného plnenia existujúcich opatrení a s tým aj priblíženia sa tak k cieľom existujúcim ako
aj k cieľu NUS SR. Kvantifikácia priblíženia sa a teda aj dosiahnutia cieľa predstavuje hlavnú neurčitosť súvisiacu
s implementáciou NUS SR. Neurčitosti a neistoty v dosahovaní cieľa NUS SR sa, vzhľadom k pôvodu prevažnej
väčšiny opatrení, týkajú tak nulového variantu, ako aj variantu navrhovaného strategického dokumentu. Je to
dané tým, že zoznam opatrení bol doplnený po ukončení modelovania scenárov budúceho vývoja. Schválenie
NUS SR na tejto skutočnosti nič nezmení. Pravdepodobne až v štádiu aktualizácie NUS SR budú tieto neurčitosti
odstránené a to modelovaním a následným prehodnotením súboru opatrení.
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Zapracovanie odporúčaní na úpravu, revíziu NUS SR a odstránenie opatrení, ktorých prínos k plneniu cieľov NUS
SR je otázny alebo významne neurčitý (viď kap. V. Navrhované opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu
a kompenzáciu vplyvov na životné prostredie a zdravie), by malo prispieť k zvýšeniu výpovednej hodnoty
strategického dokumentu a jeho prínosu k plneniu cieľa. Zároveň prispeje k zabezpečeniu vysokej ochrany
životného prostredia, zlepšeniu kvality tvorby strategického dokumentu, zvýšeniu efektívnosti rozhodovania,
posilneniu správy vecí verejných a uľahčeniu identifikácie nových príležitostí na riešenie problematiky emisií
GHG na Slovensku. Vzhľadom k toku, že predmetom posudzovania je už schvýlený strategický dokument,
uvedené úpravy sú uskutočniteľné v rámci aktualizácie NUS SR. NUS SR je možné považovať za otvorený
dokument, ktorý sa bude dopĺňať, harmonizovať a aktualizovať každých 5 rokov. V rámci týchto pravidelných
cyklov bude možnosť reagovať na potreby a aktuálne požiadavky zapracovať do dokumentu.
Z vykonaných hodnotení vplyvov strategického dokumentu s celoštátnym dosahom na životné prostredie
vrátane zdravia, v ktorom sa vyhodnotili záväzky SR vyplývajúce z európskych nariadení, porovnal sa vývoj
s nulovým variantom, zvážil sa stav prostredia, trendy vývoja, únosnosť prostredia, strety záujmov, existujúce
environmentálne problémy, význam očakávaných vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie
z hľadiska ich pravdepodobnosti, rozsahu a trvania, vyplýva, že neboli identifikované negatívne vplyvy, ktoré by
znemožňovali odporučiť strategický dokument „Nízkouhlíková stratégia rozvoja Slovenskej republiky do roku
2030, s výhľadom do roku 2050“ na schválenie vo variante, v ktorom bol predložený na posudzovanie vplyvov
na životné prostredie.

2. Nedostatky a neurčitosti hodnotení
Základná neurčitosť spojená so schváleným NUS SR spočíva v otázkach dosiahnutia/nedosiahnutia samotného
cieľa klimatickej neutrality. Neurčitosti a neistoty v dosahovaní cieľa NUS SR sa, vzhľadom k pôvodu prevažnej
väčšiny opatrení, týkajú tak nulového variantu, ako aj variantu navrhovaného strategického dokumentu. Je to
dané tým, že zoznam opatrení v NUS SR bol doplnený po ukončení modelovania scenárov budúceho vývoja.
Schválenie NUS SR na tejto skutočnosti nič nezmení. NUS SR obsahuje zovšeobecnené opatrenia a neobsahuje
dostatočne jednoznačne zadefinované, čo všetko a v akom rozsahu sa musí zlepšiť v dôsledku jeho vykonávania.
Úspešnosť plnenia strategického dokumentu sa pritom má posudzovať na základe úrovne splnenia
nadefinovaných kritérií, výsledkov a ukazovateľov. NUS SR, okrem celkového cieľa, nedefinuje žiadne iné kritériá
a ukazovatele. Pravdepodobne až v štádiu aktualizácie NUS SR budú tieto neurčitosti odstránené a to
modelovaním a následným prehodnotením súboru opatrení.
Medzi neurčitosti, ktoré majú dosah na plnenie cieľa patrí taktiež spôsob formulovania opatrení. Jedná sa
o všeobecné, ťažko uchopiteľné a realizovateľné opatrenia. Formulácie typu:
- väčšie využívanie...
- podpora..., zvýšená podpora...
- zvyšovať využívanie...
- zvyšovanie podielu....
- zvýšenie výmery....
- rýchlejšie budovať...
- zefektívniť prevenciu...
- a pod.
predstavujú zásadnú neurčitosť, ktorá ovplyvňuje možnosti vyhodnotenia vplyvov. Vytvára tiež neistoty v plnení
cieľa NUS SR a nepoukazuje na úspešnosť strategického dokumentu a teda zlepšenie, ktoré sa sleduje
schválením dokumentu. Uvedené formulácie vyplývajú najmä zo skutočnosti, že zdrojom opatrení sú
samostatné/ exitujúce plány, programy, strategické dokumenty. Uvedenými vyjadreniami sa poukazuje na
určité potreby zvýšenia efektívnosti implementácie opatrení. Spôsob formulácie opatrení však nevytvára dobré
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základy pre implementáciu a akceptáciu opatrení aj v rámci NUS SR. Sú príkladom toho, že dosiahnutie
a podpora opatrení je možná len v prípade, že budú kvantifikované a teda slovné popisy zamerané na zvýšenie
úsilia budú zamenené za kvantitatívne údaje.
Spôsob zostavenia NUS SR a priradenie opatrení už implementovaných v iných strategických dokumentoch do
scenárov WAM a NEUTRAL, z hľadiska procesu SEA a princípov, na ktorých je založený, významným spôsobom
sťažuje možnosť vyhodnotenia prínosov, výhod a nevýhod posudzovaných variant, tak ako vyžaduje účel
zákona, t.j. § 2 ods. písm. c).
Hranica medzi nulovým variantom a variantom riešenia strategického dokumentu nie je úplne jednoznačná
a dochádza k ich prelínaniu. Spôsob vyjadrenia snahy o dosiahnutie zlepšenia súčasnej situácie, ktorý bol
použitý v NUS SR je z hľadiska hodnotení SEA významnou neurčitosťou, nakoľko nie možné jednoznačne
definovať účinok na životné prostredie, v prípade plnenia NUS SR.
Za veľkú nevýhodu a zároveň neistotu plnenia cieľov NUS SR je možné považovať jej vysokú závislosť od plnenia
cieľov iných rezortov, politík a stratégií. Za všetky príklad- odpadového hospodárstva. Dlhodobo nie sú plnené
ciele. NUS pritom nadväzuje na definované ciele avšak dlhodobé neplnenie cieľov veľmi podobného charakteru
v jednotlivých sektoroch poukazuje na možné zlyhanie aj plnenia previazaného s NUS SR.
Na mnohé problémy a nedostatky je Slovenská republika upozorňovaná opakovane aj zo strany OECD a zo
strany EK- najmä environmentálne dane. Dlhodobo sa však nedarí vykonať nápravu a smerovanie politík- napr.
odpadové hospodárstvo, nové vozidlá nakupované na Slovensku patria medzi najmenej šetrné voči životnému
prostrediu
V NUS SR definované daňové- ekonomické opatrenia patria medzi nástroje na pomerne efektívne dosiahnutie
cieľov. Ich implementácia do praxe však vyžaduje hĺbkové analýzy, ktoré presahujú rámec rezortu životného
prostredia. Rovnako tak z hľadiska ich posúdenia vplyvu na životné prostredie a dopadov, všeobecná formulácia
neumožňuje definovať oblasti a skupiny, ktoré budú nimi ovplyvnené.
Dekarbonizácia leteckej dopravy patrí medzi veľmi ambiciózne ciele, ktorých výsledok by sa mohol významne
pozitívne prejaviť v oblasti znižovania emisií GHG. Plnenie opatrenia je však poznačené neistotami a
neurčitosťami spočívajúcimi v absencii kvantifikácie miery zníženia emisií a faktom týkajúcim sa aktívnej
možnosti Slovenskej republiky prispieť a obmedziť emisie GHG z leteckej dopravy.
Ambiciózne ciele je možné splniť za predpokladu:
- plnenia dielčích stratégií, ktoré prierezovo majú dosah na NUS SR
- definovania opatrení, ktoré sú nezávislé od plnenia iných stratégií
- zvýšenia podielu unikátnych a pre NUS SR jedinečných opatrení, ktoré zvýšia šancu na dosiahnutie cieľa
a eliminujú závislosť od iných politík a stratégií a od ich prípadnej neúspešnej implementácie a plnenia.
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VII. Návrh monitorovania environmentálnych vplyvov vrátane vplyvov na
zdravie
V zmysle zákona o posudzovaní vplyvov je obstarávateľ a rezortný orgán povinný zabezpečiť sledovanie
a vyhodnocovanie vplyvov schváleného strategického dokumentu na životné prostredie.
Monitorovanie environmentálnych vplyvov spočíva v:
- systematickom sledovaní a vyhodnocovaní vplyvov,
- vyhodnocovaní jeho účinnosti,
- zabezpečení odborného porovnania predpokladaných vplyvov uvedených v správe o hodnotení
strategického dokumentu so skutočným stavom.
Na účely sledovania a vyhodnocovania vplyvov posudzovaného strategického dokumentu, s cieľom predísť
duplicitám v monitorovaní, je možné použiť výsledky existujúceho systému monitorovania. Za týmto účelom sa
navrhuje využiť:
- reportovanie podľa nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 691/2011 zo 6. júla 2011 o európskych
environmentálnych ekonomických účtoch podľa Prílohy I (modul pre účty emisií do ovzdušia). Správa
sa podáva, okrem iného za skleníkové plyny: oxid uhličitý (CO2), oxid uhličitý z biomasy (CO2 biomasa),
CH4, N2O, PFCs, HFCs a SF6. Túto aktivitu vykonáva SHMÚ v spolupráci so Štatistickým úradom SR.,
- Národné správy o inventarizácii emisií skleníkových plynov SR, ktoré sú pripravované každoročne
v rámci plnenia našich záväzkov podľa článku 4 a článku 12 Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy
a Kjótskeho protokolu. Národná správa o inventarizácii emisií skleníkových plynov SR je, v súlade s čl. 4,
para. 1a), čl. 12 para. 1a) dohovoru, každoročne k 15.aprílu predkladaná sekretariátu dohovoru.
Národná správa o inventarizácii emisií skleníkových plynov SR je, v súlade s článkom 7 (3) Nariadenia č.
525/2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania
ďalších informácií na úrovni členských štátov a Únie relevantných z hľadiska zmeny klímy, každoročne k
15. marcu predkladaná Európskej komisii a následne zverejnená na stránke EIONET/ CDR
- Inventúru skleníkových plynov spracovávanú v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich
z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013, čl. 7 ,
- Správy, ročné odhady emisií a záchytov z obhospodarovania ornej pôdy a pastvín vypracovávané
v súvislosti s plnením rozhodnutia EP a Rady č. 529/2013/EÚ o pravidlách započítavania pre emisie
a záchyty skleníkových plynov vyplývajúce z činností súvisiacich s využívaním pôdy, so zmenami
vo využívaní pôdy a s lesným hospodárstvom a o informáciách týkajúcich sa opatrení súvisiacich
s týmito činnosťami“.
- odpočty a vyhodnotenie plnenia cieľov, priorít a opatrení v strategických dokumentoch, kde majú
opatrenia uvedené v NUS SR pôvod.
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VIII. Pravdepodobne významné cezhraničné environmentálne vplyvy vrátane
vplyvov na zdravie
Schválením a implementáciou NUS SR sa nepredpokladajú významné negatívne cezhraničné environmentálne
vplyvy, vrátane vplyvov na zdravie.
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IX. Netechnické zhrnutie poskytnutých informácií
Nízkouhlíková stratégia rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030, s výhľadom do roku 2050 (NUS SR) sa
zaraďuje medzi dlhodobé strategické dokumenty s celoštátnym dosahom
Požiadavka na vypracovanie NUS SR vychádza z Parížskej dohody a je daná Nariadením Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2018/1999 o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy, ktorým sa menia nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, smernice Európskeho parlamentu a Rady
94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EÚ, 2012/27/EÚ a 2013/30/EÚ, smernice Rady
2009/119/ES a (EÚ) 2015/652 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013
(ďalej len „Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999“). Podľa článku 15 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999 majú členské štátny EÚ uloženú povinnosť predložiť dlhodobú
stratégiu znižovania emisií do 1. januára 2020.
Povinnosť vypracovať NUS SR vyplýva tiež z plnenia úloh Akčného plánu k Národnému programu reforiem 2013.
Túto prioritu si stanovila aj vláda SR v programovom vyhlásení vlády SR na roky 2016-2020, podľa ktorého má
„MŽP pripraviť Nízkouhlíkovú stratégiu do roku 2050“, ktorá identifikuje potenciál nákladovo efektívneho
znižovania emisií v jednotlivých sektoroch hospodárstva.
Návrh NUS SR je spracovaný v jednom variante riešenia strategického dokumentu obsahujúcom scenáre
znižovania emisií do roku 2050 resp. 2040 podľa:
- scenára s existujúcimi opatreniami (v NUS SR označované ako WEM),
- scenára s dodatočnými opatreniami (v NUS SR označované ako WAM),
- scenára s ďalšími dodatočnými opatreniami (v NUS SR označované ako NEUTRAL).
Scenáre vývoja emisií sa pritom viažu na nasledovné sektory:
- energetika vrátane dopravy a fugitívnych emisií,
- priemyselné procesy,
- doprava,
- poľnohospodárstvo,
- využívanie pôdy, krajiny, zmeny vo využívaní pôdy a lesníctvo (sektor LULUCF),
- odpady.

1. Hlavné ciele strategického dokumentu a jeho obsah
Cieľom NUS SR je načrtnúť možnosti pre ucelený dlhodobý (30-ročný) strategický výhľad prechodu na
nízkouhlíkové hospodárstvo, ktoré bude zavŕšené dosiahnutím klimatickej neutrality v roku 2050. Splnenie
tohto cieľa by znamenalo redukcie emisií minimálne vo výške 90 % v porovnaní s rokom 1990 (bez započítania
záchytov). Tento ambiciózny cieľ si Slovensko určilo až v poslednom štádiu prípravy NUS SR.
Stratégia identifikuje kľúčové politiky a opatrenia, ktoré povedú k splneniu hlavného cieľa Parížskej dohody235obmedziť rast globálnej teploty do konca storočia o maximálne 2 °C a vynaložiť úsilie na obmedzenie zvýšenia
teploty na 1,5 °C v porovnaní s predindustriálnym obdobím. V súlade s cieľom Parížskej dohody sa EÚ
a Slovensko zaviazali236 do roku 2050 dosiahnuť klimatickú neutralitu, čo znamená, že by sa malo vypustiť len
toľko emisií skleníkových plynov, koľko je možné zachytiť.

235

236

http://www.minzp.sk/files/oblasti/politika-zmeny-klimy/paris-agreement_sk_final.pdf
Závery Európskej Rady z júna 2019 a vystúpenie SR na Klimatickom akčnom summite v septembri 2019
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Tabuľka 38 Stručný prehľad kľúčových cieľov NUS SR:
Strategický dokument
Nízkouhlíková stratégia
rozvoja
Slovenskej
republiky do roku 2030, s
výhľadom do roku 2050

Kľúčové ciele
poskytnúť dlhodobý strategický výhľad prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo
s perspektívou na 30 rokov
zabezpečiť súlad s cieľmi Parížskej dohody, hlavne pokiaľ ide o cieľ dosiahnuť
uhlíkovú neutralitu
zabezpečiť súlad s ostatnými strategickými dokumentmi a akčnými plánmi v rámci
národného hospodárstva (energetika, priemysel, doprava, pôdohospodárstvo a
lesníctvo, odpady)
zabezpečiť celkové zníženie emisií skleníkových plynov a zlepšenie ich
odstraňovania záchytmi
identifikovať jednotlivé sektory, u ktorých sa vyžaduje dosiahnutie zníženia emisií
a zlepšenie ich odstraňovania
definovať možnosti financovania opatrení a odhad dlhodobých investícií
vyhodnotiť dopady stratégie a jej opatrení na makroekonomické ukazovatele

Opatrenia navrhované v NUS SR vychádzajú z referenčného scenára WEM, ktorý poukazuje na trendy vo vývoji
emisií skleníkových plynov. V mnohých prípadoch (sektoroch) tieto trendy poukazujú na nezlučiteľnosť s cieľom
SR dosiahnuť klimatickú neutralitu v roku 2050. Za účelom dosiahnutia cieľa NUS SR sa navrhol súbor opatreníscenár WAM. Z projekcií v scenári WAM však vyplýva, že aj napriek zahrnutiu ďalších dodatočných opatrení do
modelovania v rámci jednotlivých sektorov, sa nepodarí prispieť redukciami dostatočne k dosiahnutiu
klimatickej neutrality v roku 2050. Bude preto potrebné prijímať sériu ďalších dodatočných opatrení
v sektoroch- scenáre (NEUTRAL).
V rámci jednotlivých sektorov IPCC sa NUS SR zaoberá možnosťami:
- Sektor energetika (vrátane dopravy a fugitívnych emisií)
o dekarbonizácie energetiky- prostredníctvom navrhnutých 11 dodatočných opatrení v rámci
(WAM) scenára
o dekarbonizácie fugitívnych emisií CH4 a CO2 z ťažby uhlia a poťažobných aktivít- implementáciou
1 dodatočného opatrenia v rámci (WAM) scenára
o dekarbonizácie fugitívnych emisií skleníkových plynov z ťažby, prepravy a distribúcie zemného
plynu a ropy v SR na obdobie 2017 – 2040- navrhnuté 1 dodatočné opatrenie v rámci (WAM)
scenára
o implementácie súboru ďalších dodatočných opatrení (NEUTRAL) v sektore energetiky
a energetickej efektívnosti- prostredníctvom navrhnutých 26 ďalších dodatočných opatrení
v sektore energetiky a 22 ďalších dodatočných opatrení na zvyšovanie energetickej efektívnosti
- Sektor priemyselné procesy
o dekarbonizácie priemyslu- implementáciou 2 dodatočných opatrení v rámci (WAM) scenára
o implementácie súboru ďalších dodatočných opatrení (NEUTRAL) v sektore priemyselných
emisií- prostredníctvom navrhnutých 9 ďalších dodatočných opatrení
- Sektor doprava
o dekarbonizácie v sektore dopravy- navrhnuté 3 dodatočné opatrenia v rámci (WAM) scenára
o implementácie súboru ďalších dodatočných opatrení (NEUTRAL) v sektore dopravynavrhnutých 29 ďalších dodatočných opatrení
- Sektor poľnohospodárstvo
o implementácie súboru ďalších dodatočných opatrení (NEUTRAL) v sektore poľnohospodárstvo- navrhnutých 17 ďalších dodatočných opatrení
- Sektor využívanie pôdy, krajiny, zmeny vo využívaní pôdy a lesníctvo (sektor LULUCF)
o zvýšenia záchytov sektora LULUCF- navrhnuté 2 dodatočné opatrenie v rámci (WAM) scenára
o implementácie súboru ďalších dodatočných opatrení (NEUTRAL) v sektore LULUCFnavrhnutých 17 ďalších dodatočných opatrení
247

Nízkouhlíková stratégia rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030
s výhľadom do roku 2050
Správa o hodnotení strategického dokumentu
-

Sektor odpady
o implementácie súboru ďalších dodatočných opatrení (NEUTRAL) v sektore odpadynavrhnutých 7 ďalších dodatočných opatrení

Obsah NUS SR vychádza z prílohy IV. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999. Je daný
potrebou riešenia problematiky komplexne a prierezovo. Návrh strategického dokumentu NUS SR sa po
obsahovej stránke člení na niekoľko častí. V úvode je stručne popísaný právny a politický rámec a celkový
kontext, z ktorého vychádza potreba vypracovania dokumentu. Ďalej stratégia opisuje štruktúru sektorov
a emisií skleníkových plynov na Slovensku a doterajšie trendy v ich znižovaní a ciele znižovania do budúcnosti,
vrátane možných trendov znižovania v budúcnosti. V hlavnej časti stratégie je popísaný aktuálny stav redukcie
emisií a modelované scenáre znižovania emisií do roku 2050 resp. 2040 podľa jednotlivých scenárov redukcie
emisií. V záverečných kapitolách sa rozoberajú ekonomické a sociálne vplyvy opatrení, ktoré boli modelované
v scenároch WAM. Na konci stratégie sa nachádzajú prílohy I. a II., v ktorých je podrobný popis scenárov podľa
jednotlivých sektorov a popis analytických modelov a použitých postupov.
Návrh NUS SR obsahuje opatrenia nevyhnutné na znižovanie emisií skleníkových a predstavuje víziu do roku
2050, ktorá môže viesť k dosiahnutiu rovnováhy medzi emisiami skleníkových plynov a ich záchytov nákladovo
efektívnym spôsobom.
Návrh NUS analyzuje možnosti ciest prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo a vo finále dosiahnutie klimatickej
neutrality. Obsahuje podrobné analýzy len menej ambicióznych scenárov redukcií emisií (a zvyšovania záchytov)
WEM a WAM, ktoré nepovedú ku klimatickej neutralite. Hlavný cieľ stratégie – dosiahnutie klimatickej
neutrality, bol definovaný v poslednom štádiu prípravy NUS SR, kedy bolo ukončené modelovanie možných
scenárov vývoja emisií. Do NUS SR boli preto doplnené ďalšie možné dodatočné opatrenia (NEUTRAL), ktorých
účinok a príspevok k splneniu cieľa bude modelovaný v rámci aktualizácie NUS SR o 5 rokov.
NUS SR považuje za potrebné, aby sa horizontálne vo všetkých emisných sektoroch začali implementovať všetky
identifikované opatrenia v scenároch WEM a WAM a všetky ďalšie dodatočné opatrenia (NEUTRAL).
K úsiliu dosiahnuť klimatickú neutralitu budú pritom musieť prispieť všetky identifikované emisné sektory
spoločne, pretože niektoré musia zvýšiť redukčné úsilie z dôvodu, že emisie poslednú dekádu neklesajú a trend
je potrebné zvrátiť (doprava, poľnohospodárstvo). Stratégia poukazuje na potrebu dosiahnuť národný cieľ ETS
do roku 2030 lebo celkové modelované emisie v týchto sektoroch sú vyššie ako cieľový emisný zvyšok, ktorý
možno v roku 2050 emitovať (sektor energetika bez dopravy a emisie z priemyselných procesov) alebo
v špecifickom sektore LULUCF zvrátiť trend klesajúcich záchytov v dlhodobom meradle.
Návrh NUS SR pozostáva z textovej časti a príloh. Vlastný strategický dokument, verzia schválená vládou SR
uznesením č. 104/2020 dňa 5.3.2020, je spracovaný v rozsahu 77 strán a 2 prílohy. Textová časť obsahuje
nasledovné kapitoly:
Zoznam skratiek
Zhrnutie
1
PREHĽAD A PROCES SPRACOVANIA STRATÉGIE
1.1
Úvod
1.2
Právny a politický kontext
1.2.1
Európsky politický kontext
1.2.2
Právny rámec prípravy stratégie
1.2.3
Procesné kroky prípravy dokumentu
1.3
Verejné konzultácie
2
OBSAH STRATÉGIE
2.1
Celkové zníženie emisií a zintenzívnenie odstraňovania emisií do roku 2050
2.1.1
Plánované zníženie emisií a zintenzívnenie odstraňovania emisií do roku 2050
2.1.2
Národný cieľ do roku 2030 a prípadne po ňom a orientačné medzníky do roku 2040 a 2050
2.2. Politiky a opatrenia adaptácie
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2.3
Energia z obnoviteľných zdrojov
2.3.1
Biomasa ako obnoviteľný zdroj
2.4
Energetická efektívnosť
2.5
Podrobná analýza jednotlivých sektorov
2.5.1
Sektor energetika (vrátane dopravy a fugitívnych emisií)
2.5.2
Sektor priemyselné procesy
2.5.3
Sektor doprava
2.5.4
Poľnohospodárstvo
2.5.5
Sektor využívania pôdy, krajiny, zmeny vo využívaní pôdy a lesníctvo (LULUCF)
2.5.6
Sektor odpadov
3
SÚČASNÉ A PLÁNOVANÉ MOŽNOSTI FINANCOVANIA NAVRHOVANÝCH OPATRENÍ
3.1
Odhadované investície potrebné na dekarbonizáciu
3.2
Plánované možnosti financovania mitigačných a adaptačných opatrení po roku 2020
3.2.1
Modernizačný fond
3.2.2
Inovačný fond
3.2.3
EÚ rozpočet (Európske štrukturálne a investičné fondy)
3.2.4
Environmentálny fond
3.4 Politiky a opatrenia pre súvisiaci výskum, vývoj a inovácie
4
ANALÝZY VPLYVOV SOCIÁLNO HOSPODÁRSKYCH ASPEKTOV NAVRHOVANÝCH POLITÍK A OPATRENÍ
4.1
Podrobná analýza vplyvov opatrení podľa použitého scenára WAM
ZÁVER
Prílohová časť návrhu NUS SR obsahuje nasledovné dve prílohy:
Príloha I - Detailnejšie informácie vyplývajúce z modelovania podľa sektorov
Príloha II - Špecifické prístupy a analytické modely aplikované pre jednotlivé sektory

2. Zhrnutie procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie a
zdravie
NUS SR ako strategický dokument s celoštátnym dosahom podľa § 3 písm. e) zákona č. 24/2006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, podlieha povinnému posudzovaniu vplyvov v súlade s § 4 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov.
Základné kroky procesu posudzovania vplyvov, ktoré doposiaľ boli vykonané:
1. Oznámenie o strategickom dokumente
Obstarávateľ, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia,
odbor obchodovania s emisnými kvótami ako rezortný orgán (ďalej len „MŽP SR, OOEK“), zabezpečil
vypracovanie oznámenia o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom (ďalej len „oznámenie“)
„Nízkouhlíková stratégia rozvoja SR do roku 2030, s výhľadom do roku 2050“ podľa § 5 ods. 5 a prílohy č. 2
zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“). Oznámenie bolo podľa § 17 ods. 3 zákona
o posudzovaní vplyvov doručené Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, odboru posudzovania
vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR, OPVŽP“) a zverejnené v hromadnom informačnom prostriedku
s celoštátnym dosahom- denník SME a na webovom sídle www.enviroportal.sk podľa § 6 ods. 1 a § 17 ods. 3
zákona o posudzovaní vplyvov dňa 31.1.2019.
Cieľom oznámenia bolo podať prvú oficiálnu informáciu o uvažovanom strategickom dokumente, jeho
charaktere, cieľoch, obsahu, vzťahu k ostatným/ iným strategickým dokumentom ako aj o vplyvoch a návrhoch
opatrení.
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Verejnosť mohla doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie
zverejnené podľa § 6 ods. 2. zákona o posudzovaní vplyvov.
V lehote stanovenej na doručenie stanovísk neboli k oznámeniu doručené stanoviská.
2. Rozsah hodnotenia strategického dokumentu
Rezortný orgán MŽP SR, OOEK v spolupráci s MŽP SR, OPVŽP určil podľa § 8 a § 17 ods. 5 zákona o posudzovaní
vplyvov rozsah hodnotenia dňa 3. júla 2019 pod číslom 5009/2019- 1.7 (37243/2019), na základe informácií
uvedených v oznámení a stanovísk doručených k tomuto oznámeniu.
Rozsah hodnotenia určil pre ďalšie, podrobnejšie hodnotenie vplyvu strategického dokumentu s celoštátnym
dosahom okrem dôkladného zhodnotenia nulového variantu (stav, ktorý by nastal, ak by sa strategický
dokument nerealizoval) aj navrhovaného variantu riešenia strategického dokumentu uvedeného v oznámení.
V rozsahu hodnotenia boli zadefinované tri všeobecné podmienky a dve špecifické požiadavky. Špecifické
požiadavky uvádzajú podmienky na podrobnejšie rozpracovanie nasledovných okruhov tém:
2.2.1. Pri príprave správy o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom zohľadniť
všetky stanoviská, ktoré boli zaslané k oznámeniu, príp. ktoré budú zaslané k určenému rozsahu
hodnotenia;
2.2.2. Písomne vyhodnotiť všetky stanoviská, ktoré boli zaslané k oznámeniu, príp. ktoré budú zaslané
k určenému rozsahu hodnotenia a v samostatnej kapitole zhodnotiť splnenie jednotlivých bodov tohto
rozsahu hodnotenia a časového harmonogramu pre strategický dokument s celoštátnym dosahom.
Vyhodnotenie plnenia bodov je uvedené v prílohe č. 6 Správy o hodnotení.
O vydaní rozsahu hodnotenia bola verejnosť informovaná dňa 15.7.2019 na webovom sídle
www.enviroportal.sk ako aj prostredníctvom inzerátu zverejnenom v denníku s celoštátnym dosahom- denník
SME. Verejnosť a dotknuté subjekty mohli zaslať svoje pripomienky k určenému rozsahu hodnotenia
strategického dokumentu podľa § 8 ods. 8 zákona o posudzovaní vplyvov do 10 dní od jeho zverejnenia.
K rozsahu hodnotenia strategického dokumentu návrhu NUS SR neboli doručené stanoviská a ani pripomienky.
Vyjadrenie je uvedené v prílohe č. 5 Správy o hodnotení.
3. Správa o hodnotení strategického dokumentu
Rezortný orgán zabezpečil hodnotenie vplyvu návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom podľa
§ 9 a výsledok hodnotenia bol uvedený v správe o hodnotení strategického dokumentu. Správa o hodnotení
bola vypracovaná podľa prílohy č. 4 zákona o posudzovaní vplyvov. Zároveň boli pri jej spracovaní zohľadnené
špecifické pripomienky vyplývajúce z rozsahu hodnotenia.
Predpokladané vplyvy NUS SR boli v správe o hodnotení posudzované pre jeden variant riešenia strategického
dokumentu. Ako nulový variant sa bral do úvahy stav, ktorý by nastal v prípade, že by nedošlo k schváleniu NUS
SR pri zohľadnení pravdepodobného vývoja v riešenej oblasti a trendov vývoja.
Z pohľadu plnenia § 2- účel zákona o posudzovaní vplyvov, písm. c) objasniť a porovnať výhody a nevýhody
návrhu strategického dokumentu vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom, sa výber
zvažovaných alternatív odvíjal od:
- identifikácie súčasného stavu životného prostredia vrátane zdravia,
- relevantných environmentálnych problémov vrátane zdravotných problémov,
- stavu, ktorý by nastal v prípade, ak by nedošlo k implementácii NUS SR pri zohľadnení
pravdepodobného vývoja v riešenej oblasti a trendov vývoja,
- predpokladaných vplyvov strategického dokumentu vrátane zdravia z hľadiska jeho druhu, dosahu,
doby pôsobenia, významnosti očakávaných vplyvov a rizík, s ktorými sa spája,
- súladu s relevantnými strategickými dokumentmi platnými na medzinárodnej, aj národnej úrovni a od
identifikácie dopadov na relevantné platné právne predpisy,
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- možnosti uplatnenia opatrení na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov a ich
účinnosti.
Posudzovanie vplyvov malo za cieľ zabezpečiť, aby environmentálne vplyvy vyplývajúce z prijatia alebo zo
schválenia strategického dokumentu a jeho následného zavedenia do praxe boli zohľadnené počas jeho
prípravy a zapracované do dokumentu, resp. zohľadnené v rámci jeho aktualizácie.
Posúdenie malo charakter hodnotenia ex- post, t. j. hodnotenia až po spracovaní a schválení dokumentu, čo so
sebou prináša niekoľko aspektov:
- výhody – jasný predmet posudzovania,
- nevýhody – predkladateľ dokumentu vykonal zásadné rozhodnutie o podobe strategického
dokumentu, o jeho cieľoch a pod.. V prípade NUS SR sa pritom jedná o dokument, ktorý už bol schválený
vládou SR (uznesenie vlády SR č. 104/2020). Akákoľvek zmena strategického dokumentu je tak
podmienená zahájením opätovného procesu jeho schvaľovania, čo je časovo náročný proces.

3. Zhrnutie záverov k predpokladaným vplyvom strategického dokumentu
Požiadavky na vstupy
Povinnosť vypracovať NUS SR vychádza z medzinárodného, európskeho ale aj slovenského práva. Podľa
Parížskej klimatickej dohody majú všetky strany vrátane EÚ vypracovať do roku 2020 svoje dlhodobé Stratégie
na nízko emisný rozvoj do roku 2050.
Hlavným podkladovým materiálom pre vypracovanie NUS SR je Nízkouhlíková štúdia vytvorená Ministerstvom
životného prostredia SR v úzkej spolupráci so Svetovou bankou.
Interdisciplinárny charakter problematiky zmeny klímy a skutočnosť, že sa jedná nielen o národnú ale
celosvetovú tému a problematiku, vyžadoval medzi vstupné podklady, relevantné pre prípravu strategického
dokumentu, zahrnúť jednak stratégie, dokumenty, dohody formované na medzinárodnej či európskej úrovni,
ako aj celý rad špecifických národných sektorových stratégií, akčných plánov a programov.

Údaje o výstupoch
Výstupom je strategický dokument schválený vládou Slovenskej republiky, ktorý určí strategické ciele a
opatrenia na obdobie do roku 2030 s výhľadom do roku 2050.

Závery k predpokladaným vplyvom strategického dokumentu
V rámci posúdenia NUS SR sa zvažovali a analyzovali ciele stratégie a spôsoby ich dosiahnutia. Dosiahnutie
hlavného cieľa NUS SR sa opiera najmä o plnenie opatrení a čiastočne aj cieľov definovaných v pripravovaných,
prípadne schválených rezortných ako aj mimorezortných strategických dokumentov, politík, plánov a pod.
Plnenie cieľa NUS SR, v podobe predloženej do procesu SEA, je tak významne závislé od plnenia opatrení v rámci
iných/ďalších dokumentov a politík. Vymožiteľnosť tohto plnenia je tak, v mnohých prípadoch, mimo dosah NUS
SR. Rovnako tak schválenie a implementácia NUS SR nijakým spôsobom neovplyvní existujúce ciele a opatrenia,
ktoré sú do NUS SR prevzaté, cez scenáre WAM a najmä cez scenár NEUTRAL. Táto skutočnosť má však dopad
na reálny príspevok a prínos samotnej NUS SR k splneniu cieľov. Príspevok NUS SR k dosiahnutiu cieľa/cieľov je
tak do značnej miery závislá od implementácie opatrení unikátnych pre NUS SR. Príspevok NUS SR k súčasnému
stavu, nulovému variantu, je relatívne obmedzený a závislý od aktualizácie dokumentu. V aktualizácii bude
riešené modelovanie scenárov vývoja pri rešpektovaní opatrení vyplývajúcich z existujúcich dokumentov
a upravené a doplnené budú taktiež body, ktoré v súčasnosti zostali nevyriešené.
Vplyvy súvisiace s implementáciou NUS SR majú prevažne pozitívny charakter. Identifikované negatívne vplyvy
majú skôr lokálny charakter a nepovažujú sa za významné negatívne vplyvy, ktoré by boli environmentálne
neprijateľné. K ich pôsobeniu dôjde vo väčšine prípadov už v rámci vývoja, ktorý sa predpokladá bez ohľadu na
implementáciu strategického dokumentu. Súvisia s opatreniami investičného a projektového charakteru, ktoré
budú vyžadovať priame zásahy do jednotlivých zložiek prírodného prostredia. NUS SR vytvára tlak na urýchlenie,
zvýšenie intenzity vybraných činností a opatrení a teda do istej miery prispeje k pôsobeniu týchto vplyvov.
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Opatrenia majú tiež potenciál prispieť k zníženiu záťaže vôd, nejde však o vplyvy významné a z hľadiska
celkového stavu vôd predstavujú čiastočný príspevok k potenciálnemu zlepšeniu, ktorý môže byť dosiahnutý
kumuláciou s ďalšími opatreniami prijatými v iných strategických dokumentoch zastrešujúcich túto oblasť v SR.
Realizácia navrhovaných opatrení nebude mať významný vplyv na vodné prostredie.
Nepriamy pozitívny vplyv možno očakávať tiež v oblasti ochrany pôdy pred acidifikáciou a kontamináciou
znečisťujúcimi látkami. Zníženie emisií bude znamenať zníženie negatívneho faktora, ktorý ich ovplyvňuje.
Zo strednodobého až dlhodobého hľadiska možno nepriame pozitívne dopady predpokladať tiež na prírodné
prostredie. Jedná sa najmä o zmiernenie negatívneho trendu pôsobenia klimatických extrémov na krajinu (vplyv
sucha, prívalové dažde, bleskové povodne, vetrové a snehové kalamity a pod.). Možno očakávať zmiernenie
druhových a štrukturálnych zmien ekosystémov (napr. spomalenie výškovej migrácie organizmov), zmiernenie
tlaku inváznych druhov organizmov na okolité prostredie.
Uvedené pozitívne vplyvy sa v dlhodobejšom horizonte uplatnia na celom území SR. Vo všeobecnosti pozitívny
vplyv bude tým väčší, čím budú nižšie emisie znečisťujúcich látok.
Pozitívne vplyvy až významne pozitívne vplyvy možno očakávať na ovzdušie. Mnohé opatrenia prispejú
k zlepšeniu kvality ovzdušia.
Z hľadiska vyhodnotenia vplyvov NUS SR na chránené územia, vrátane území sústavy NATURA 2000 je možné
skonštatovať, že prevažná časť opatrení sa javí, vo vzťahu k územiam NATURA 2000. ako indiferentných
Posúdenie nepreukázalo ich možné negatívne ovplyvnenie. Platí to najmä pre opatrenia legislatívneho,
politického, ekonomického, edukatívneho, manažérskeho charakteru. V prípade mnohých opatrení je možné
očakávať potenciálne pozitívny vplyv, čo je dané najmä charakterom a zameraním strategického dokumentu.
V prípade plnenia jeho cieľa sa pozitívny efekt prejaví v plnom rozsahu a vo významnej miere. Vplyvy sú pritom
prevažne nepriame ale pozitívne, nakoľko v dlhodobom horizonte smerujú k zlepšeniu stavu životného
prostredia, najmä kvality ovzdušia, zmierneniu dopadov zmeny klímy a teda aj zmiernením dopadov na
ekosystémy, biotopy a druhy a teda na chránené územia ako také. Miera príspevku NUS SR k tomuto efektu
však bude rôzna a bude v rozsahu od nulového až po mierne ovplyvnenie.
Časť opatrení sa spája s pozitívnymi a z časti aj negatívnymi vplyvmi. Tento je závislý od spôsobu, rozsahu
implementácie opatrenia a jeho lokalizácie. Jedná sa najmä o opatrenia investičného charakteru napr. o rozvoj
OZE, využitie biomasy a pod. sa potenciálne môžu spájať s negatívnymi vplyvmi. Významnosť vplyvu nie je,
s ohľadom na charakter opatrení, množné jednoznačne určiť. Strety záujmov a teda negatívny vplyv nie je
vylúčený v prípade investičných projektov. Vo vybraných prípadoch sa môže jednať tiež o stret so záujmami
ochrany území prislúchajúcich k územiam NATURA 2000. V zmysle § 28 zákona o ochrane prírody a krajiny,
potenciálny vplyv každej navrhovanej činnosti, navrhovaného plánu alebo projektu, ktorý by mohol mať
významný dopad na lokality v sústave NATURA 2000, musí prejsť procesom primeraného posúdenia riešenia,
podľa postupu definovanom v Metodike hodnotenia významnosti vplyvov plánov a projektov na územia sústavy
NATURA 2000 v Slovenskej republike (ŠOP SR, 2014, aktualizácia 2016), a to ešte pred samotným povolením
činnosti. Výsledok primeraného posúdenia je podkladom následného povoľovania. Dôležité je upozorniť, že ak
sa na základe primeraného hodnotenia vplyvov preukáže, že projekt bude mať nepriaznivý vplyv na integritu
územia, a neexistujú iné alternatívne riešenia bez nepriaznivého vplyvu na integritu územia, alebo ak také nie
sú, s menším nepriaznivým vplyvom, takýto projekt možno schváliť alebo povoliť, len ak sa musí realizovať z
naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu a za podmienky uloženia kompenzačných opatrení.
Kompenzačné opatrenia musia byť v porovnateľnom rozsahu zamerané na nepriaznivo ovplyvnené druhy a
biotopy a musia zabezpečiť funkcie porovnateľné s funkciami, ktoré plnilo územie ovplyvnené projektom tak,
aby bola zabezpečená ochrana celkovej koherencie európskej sústavy chránených území.
Environmentálna prijateľnosť sa posudzuje vždy individuálne pre každý jednotlivý projekt samostatne v procese
posúdenia vplyvov podľa zákona o posudzovaní vplyvov.
Implementáciou NUS SR, pri dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov pri realizácii opatrení, sa
nepredpokladá závažný negatívny vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia, zdravie obyvateľstva
a environmentálne obzvlášť dôležité oblasti (chránené územia a pod.). Vzhľadom na pôvod väčšiny opatrení
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v existujúcich predpisoch, strategických dokumentoch, je príspevok navrhovaného variantu k nulovému
variantu malý až zanedbateľný.
V prípade jednotlivých sektorov sa predpokladajú nasledovné vplyvy:
Záver z identifikácie vplyvov súvisiacich so sektorom energetika
SEKTOR ENERGETIKA (VRÁTANE DOPRAVY A FUGITÍVNYCH EMISIÍ)
Dekarbonizácia energetiky
Dodatočné opatrenia (WAM) scenár- navrhnutých 11 dodatočných opatrení v rámci (WAM) scenára
Záver z identifikácie vplyvov
Pozitívne vplyvy, dlhodobého a nadregionálneho charakteru, budú významne prevládať nad negatívnymi, s
priamym dopadom na životné prostredie spôsobené znižovaním materiálových a energetických vstupov a
tým aj výstupov do životného prostredia. Opatrenia v sektore energetiky budú mať významný pozitívny dopad
na znižovanie emisií skleníkových plynov a ďalších znečisťujúcich látok, čím prispejú k dosiahnutiu pozitívnych
zmien v oblasti zmeny klímy a kvality ovzdušia, ale budú mať aj nepriamy pozitívny vplyv na ďalšie
environmentálne zložky životného prostredia ako aj kvalitu života a zdravie.
Veľmi významný, priamy, pozitívny, dlhodobý vplyv regionálneho až nadregionálneho dosahu je výrazné
skokovité zníženie emisií vďaka ukončeniu výroby tepla a elektriny z tuhých palív (uhlia) na Slovensku.
Z hľadiska zdravia sa jedná väčšinou o vplyvy pozitívne, regionálne a dlhodobé.
Tieto vplyvy a takýto výsledok však možno predpokladať aj bez implementácie strategického dokumentu, t.j.
v rámci realizácie nulového variantu. Je to dané pôvodom opatrení a ich základni v iných platných
strategických dokumentoch na Slovensku. Vývoj v tejto oblasti je do značnej miery závislý od návrhov
a požiadaviek definovaných EÚ stanovujúcich ciele pre energetickú efektívnosť, ciele pre OZE a ambiciózne
plány Európskej zelenej dohody. V rámci aktualizácie NUS SR bude potrebné, vzhľadom na nové požiadavky
vyplývajúce z Európskej zelenej dohody, prehodnotiť zoznam opatrení.
Implementáciou NUS SR sa, pri dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov pri realizácii opatrení,
nepredpokladá závažný negatívny vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia, zdravie obyvateľstva
a environmentálne obzvlášť dôležité oblasti (chránené územia a pod.) a významný príspevok k nulovému
variantu.
Dekarbonizácia fugitívnych emisií CH4 a CO2 z ťažby uhlia a poťažobných aktivít
Dodatočné opatrenia (WAM) scenár- implementáciou 1 dodatočného opatrenia v rámci (WAM) scenára
Záver z identifikácie vplyvov
Z hľadiska zníženia tvorby odpadu a možného ohrozenia kvality podzemnej a povrchovej vody sa opatrenie
spája s priamymi, lokálnymi a dlhodobými pozitívnymi, významnými vplyvmi.
Z hľadiska ovplyvnenia režimu podzemnej vody je to priamy, lokálny a dlhodobý, pozitívny alebo aj negatívny,
významný vplyv.
Z hľadiska finančných nákladov sa jedná o dlhodobý, lokálny, priamy, negatívny, významný vplyv.
Z hľadiska zdravia sa jedná väčšinou o vplyvy pozitívne, nepriame, lokálne a strednodobé
Opatrenie má špecifický charakter a vyžaduje si osobitnú pozornosť. Tá mu je venovaná v rámci dokumentu
Akčný plán transformácie uhoľného regiónu horná Nitra (uznesenie vlády SR č. 336/2019). K jeho realizácii sa
pravdepodobne pristúpi bez ohľadu na implementáciu NUS SR. Príspevok v nulovému variantu je
zanedbateľný.
Implementáciou NUS SR sa, pri dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov pri realizácii opatrení,
nepredpokladá závažný negatívny vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia, zdravie obyvateľstva
a environmentálne obzvlášť dôležité oblasti (chránené územia a pod.) a významný príspevok k nulovému
variantu.
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Dekarbonizácia fugitívnych emisií skleníkových plynov z ťažby, prepravy a distribúcie zemného plynu a ropy v
SR na obdobie 2017 – 2040
Dodatočné opatrenia (WAM) scenár- navrhnuté 1 dodatočné opatrenie v rámci (WAM) scenára
Záver z identifikácie vplyvov
V prípade úspešnosti implementácie opatrenia z hľadiska poklesu fugitívnych emisií má toto opatrenie
dlhodobý, priamy pozitívny, málo významný vplyv, regionálneho až nadregionálneho dosahu.
Z hľadiska životného prostredia je to dlhodobý, priamy pozitívny, lokálny, významný vplyv.
Z hľadiska zdravia sa jedná väčšinou o vplyvy pozitívne, regionálne, nepriame, dlhodobé.
Príspevok NUS SR k nulovému variantu je zanedbateľný. V rámci aktualizácie NUS SR bude potrebné preveriť
aktuálnosť a skutkový stav ohľadne poklesu prepravy zemného plynu.
Implementácia súboru ďalších dodatočných opatrení (NEUTRAL) v sektore energetiky a energetickej
efektívnosti
Opatrenia- navrhnutých 26 ďalších dodatočných opatrení v sektore energetiky a 22 ďalších dodatočných
opatrení na zvyšovanie energetickej efektívnosti
Záver z identifikácie vplyvov
Pozitívne vplyvy budú významne prevládať nad negatívnymi, s priamym dopadom na životné prostredie
spôsobené znižovaním materiálových a energetických vstupov a tým aj výstupov do životného prostredia.
Opatrenia v sektore energetiky budú mať z dlhodobého a regionálneho až nadregionálneho hľadiska
významný nepriamy pozitívny dopad na znižovanie emisií GHG a ďalších znečisťujúcich látok, čím prispejú k
dosiahnutiu pozitívnych zmien v oblasti zmeny klímy a kvality ovzdušia ako aj kvalitu života a zdravie.
V prípade opatrení investičného charakteru je možné počítať s negatívnymi vplyvmi lokálneho dosahu.
Veľmi významný, priamy, pozitívny, dlhodobý vplyv regionálneho až nadregionálneho dosahu je výrazné
skokovité zníženie emisií vďaka ukončeniu výroby tepla a elektriny z tuhých palív (uhlia) na Slovensku
(v prípade CO2 je to ročne približne o 2 280 000 t emisií menej).
Čiže z hľadiska závislosti na dovážaných zdrojoch sa jedná o dlhodobý regionálny priamy pozitívny vplyv.
Z hľadiska podpory obehovej ekonomiky v regióne ide o strednodobý, regionálny, nepriamy pozitívny vplyv.
Uvedené opatrenie má synergický efekt – zníženie emisií, zlepšenie stavu životného prostredia a tým aj
zdravia, v prípade elektrárne Vojany aj odbúranie závislosti na zdrojoch zo zahraničia, podpora obehovej
ekonomiky.
Z hľadiska zdravia sa jedná väčšinou o vplyvy pozitívne, nepriame, regionálne, dlhodobé.
Implementáciou NUS SR sa, pri dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov pri realizácii opatrení,
nepredpokladá závažný negatívny vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia, zdravie obyvateľstva
a environmentálne obzvlášť dôležité oblasti (chránené územia a pod.).
Príspevok k nulovému variantu je rôznorodý a závislý od jednotlivých navrhovaných alebo prevzatých
opatrení. Príspevok NUS SR k nulovému variantu je tak na úrovni zanedbateľného až po významný pozitívny.
Záver z identifikácie vplyvov súvisiacich so sektorom priemyselných procesov
SEKTOR PRIEMYSELNÉ PROCESY
Dekarbonizácia priemyslu
Dodatočné opatrenia (WAM) scenár- 2 dodatočné opatrenia v rámci (WAM) scenára
Záver z identifikácie vplyvov
Do konca roka 2020 bude EK, na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 zo 16.
apríla 2014 o fluórovaných skleníkových plynoch, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 842/2006, priebežne
monitorovať účinky obmedzovania množstva F-plynov uvádzaných na trh vrátane jeho účinkov na ponuku
zariadení, v prípade ktorých by využívanie F-plynov viedlo k nižším emisiám za celý životný cyklus ako
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v prípade použitia alternatívnych technológií. V súčasnosti je používanie F-plynov obmedzované postupne od
roku 2007. K 1.1.2020 je vo vybraných výrobkoch povolené používať len F-plyny s GWP nižším ako 150.
Používanie F-plynov nemá na základe ich vlastností priamy negatívny vplyv na zdravie. Čo sa týka nepriamych
vplyvov na zdravie, množstvo emisií GHG a vplyvov na životné prostredie, momentálne nie je možné posúdiť,
o aké vplyvy ide, nakoľko sa používajú relatívne krátko. Samotné F-plyny boli v 90-tych rokoch 20. storočia
považované za prijateľnejšiu variantu do vtedy používaných plynov a dnes je potrebné hľadať ich ďalšiu
variantu.
Implementácia súboru ďalších dodatočných opatrení (NEUTRAL) v sektore priemyselných emisií
Opatrenia- navrhnutých 9 ďalších dodatočných opatrení
Záver z identifikácie vplyvov
Znižovanie emisií v priemysle má priame aj nepriame pozitívne vplyvy na zdravie obyvateľstva, na čistotu
ovzdušia, pôdy a vody, ktoré budú dlhodobé. Dekarbonizácia EU bude mať dopad na slovenský priemysel,
obzvlášť na firmy v energeticky intenzívnych odvetviach. Dopad na SR bude väčší ako v iných členských
krajinách kvôli vysokému podielu priemyslu na HDP.
Opatrenia majú vplyv na lokálnej, regionálnej a v niektorých prípadoch až nadregionálnej úrovni. Zmeny sa
dotknú všetkých podnikov naprieč celou SR, budú mať vplyv taktiež na dodávateľov a ostatné naviazané
pracovné miesta, preto je na mieste spomenúť aj socio-ekonomické dopady. Po optimalizácii niektorých
procesov je možné prepúšťanie pracovníkov. Vytvoria sa však nové pracovné miesta, ktoré budú súvisieť
napr. s využívaním obehového hospodárstva alebo s nábehom na výrobu „čistejšej“ energie.
Dekarbonizácia EU bude mať dopad na slovenský priemysel, obzvlášť na firmy v energeticky intenzívnych
odvetviach. Dopad na SR bude väčší ako v iných členských krajinách kvôli vysokému podielu priemyslu na
HDP. Priemysel aj celá ekonomika zažíva naozaj veľké zmeny. Okrem spomalenia, politickej
nepredvídateľnosti, vrátane brexitu a hrozby nových ciel sa treba pripraviť aj na zmenu správania zákazníkov.
To sa posúva od vlastníctva produktu k prenájmu služby. To sa deje na pozadí spoločenských zmien, odlišných
očakávaní nových generácií, potreby neustáleho vzdelávania, starnutia populácia, migrácie a nového prístupu
k ekologickým výzvam. Pokrok technológií zmení priemyslu procesy a automobilový priemysel zvlášť, aj
produkt. Ak sa zmeneným potrebám priemyslu neprispôsobia nielen firmy, ale aj prostredie a legislatíva, je
reálna hrozba alokácie nových modelov v iných krajinách pre stratu konkurencieschopnosti.
Záver z identifikácie a vplyvov súvisiacich so sektorom doprava
SEKTOR DOPRAVA
Dekarbonizácia v sektore doprava
Dodatočné opatrenia (WAM) scenár- navrhnuté 3 dodatočné opatrenia v rámci (WAM) scenára
Záver z identifikácie vplyvov
Z hľadiska vplyvov na životné prostredie bude mať implementácia opatrení na dekarbonizáciu v sektore
doprava prevažne nepriame pozitívne dopady. Významné negatívne dopady sa nepredpokladajú. Z hľadiska
zdravia sa jedná o vplyvy pozitívne, nepriame, regionálne a dlhodobé.
Ekonomické opatrenia sú v gescii Ministerstva financií SR. Ich zavedenie je tak do značenej miery závislé od
iného rezortu. Opatrenia takéhoto charakteru by mali predstavovať len doplnkové opatrenia, ktorých
prípadná nerealizácia neovplyvní plnenie cieľov NUS SR.
Opatrenia sa spájajú so širšou škálou neurčitostí vyplývajúcich z ich formulácie, nejasností spôsobu ich
implementácie a dosahu. Uvedené neurčitosti však významným spôsobom neovplyvňujú posúdenie vplyvu
na jednotlivé zložky životného prostredia, nakoľko sa jedná o prevažne ekonomické a nástroje, ktoré sú
podmienené implementáciou opatrení iných rezortov a politickými rozhodnutiami. Keďže Európska komisia
pripravuje revíziu väčšiny súčasných právnych predpisov v sektore doprava, ktoré bude potrebné
implementovať do slovenskej legislatívy, odporúčame WAM opatrenia pri aktualizácii NUS SR prehodnotiť
prípadne zaktualizovať tak, aby bolo možné dosiahnuť plynulejší prechod na nízkoemisnú mobiltu.
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Implementácia súboru ďalších dodatočných opatrení (NEUTRAL) v sektore dopravy
Opatrenia- navrhnutých 29 ďalších dodatočných opatrení
Záver z identifikácie vplyvov
Vyhodnotenie z hľadiska vplyvov na jednotlivé zložky životného prostredia poukazuje prevažne na nepriame
vplyvy. Priame vplyvy sa očakávajú najmä pri infraštruktúrnych projektoch, kde je možné predpokladať
lokálne negatívne vplyvy. Z dlhodobého hľadiska sa však prejavia pozitívne vplyvy. Ekonomické, politické
a edukatívne nástroje vytvárajú predpoklady pozitívnych vplyvov na plnenie cieľov definovaných v NUS SR
bez priamych negatívnych vplyvov na jednotlivé zložky životného prostredia. Z hľadiska zdravia sa jedná
väčšinou o vplyvy pozitívne, nepriame, regionálne, dlhodobé.
Doterajší trend emisií z dopravy je veľmi nepriaznivý. NUS SR sa odvoláva na existujúce iné dopravné
stratégie, ktorých implementácia v praxi však stále nie je dostatočná z pohľadu príspevku k znižovaniu emisií
GHG.
Jednou z takýchto dopravných stratégií je SPRD SR 2030, ktorého cieľom je nastaviť efektívny smer rozvoja
dopravného sektora a určuje spôsob realizácie jeho rozvojovej vízie. Ide o výstup II. fázy prípravy stratégie
rozvoja dopravy SR do roku 2030 a predstavuje faktické naplnenie stanovených ex- ante kondicionalít.
V procese strategického posúdenia SPRD SR 2030 na životné prostredie sa boli v rámci identifikácie
rámcových väzieb medzi návrhmi SPRD SR 2030 a jednotlivými zložkami životného prostredia, za opatrenia
s potenciálnym negatívnym vplyvov, z hľadiska emisií GHG, zaradené opatrenia:
- cestná doprava:
o OPC 10: Rozvoj cestnej siete v bratislavskej aglomerácii
o OPC 11: Rozvoj siete ciest I. a II. triedy
o OPC 12: Modernizácia a rozvoj ostatnej siete D a RC, ak je to odôvodnené
- letecká doprava
o OPL2: Modernizácia a budovanie infraštruktúry civilného letectva na účely hospodárskeho
rozvoja krajiny a regiónu a zvyšovania kvality poskytovaných služieb v rámci prirodzenej a
účelovej mobility
Viaceré ďalšie opatrenia, najmä z oblasti cestnej dopravy, boli definované ako opatrenia, kde z hľadiska emisií
GHG, možno očakávať pozitívne i negatívne vplyvy.
Do akej miery, v NUS SR, definované opatrenia tento vývoj zvrátia a ovplyvnia je otázne. Sektor dopravy bude
musieť pravdepodobne prejsť zmenami vo využívaní energie, prejsť na režimy dopravy s nižšími emisiami
uhlíka a používanie biopalív a alternatívnych palív, ako je elektrická energia. Na dosiahnutie značného zníženia
emisií v doprave bude potrebné vyvinúť/využívať alternatívne palivá, čo pre vozidlá používajúce tieto palivá
spôsobí určité technické obmedzenia ako je kratší dojazd a vyššie náklady. Uvedené skutočnosti majú a budú
mať vplyv na úspešnosť implementácie opatrení v praxi. V rokoch 2017 a 2018 podiel elektromobilov síce
vzrástol, ich podiel na celkovom predaji automobilov je však nízky a nezodpovedá predpokladanému vývoju
elektromobility na Slovensku.
Z hľadiska plnenia cieľov a vývoja v oblasti emisií GHG z dopravy a prognóz vývoja je otázne, či NUS SR
dostatočne účinne a cielene zadefinovala opatrenia a do akej miery, a či vôbec, zohľadnila vývoj definovanými
najmä stratégiami v oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry. V rámci aktualizácie NUS SR bude uvedenú
skutočnosť potrebné zohľadniť, zapracovať do modelov a scenárov vývoja. S ohľadom na zistené skutočnosti
bude nevyhnutné nastaviť a nadefinovať opatrenia, ktoré povedú k plneniu cieľa NUS SR. Prípadný zistený
nepriaznivý vývoj v tomto sektore kompenzovať doplňujúcimi a prísnejšími opatreniami, príp. aj v iných
sektoroch.
Zvýšeniu prehľadnosti a lepšiemu zadefinovaniu prípadných trendov napomôže rozdelenie opatrení podľa
toho, či sú, resp. nie sú spomenuté v iných strategických dokumentoch (minimálne odvolanie sa na zdroj) a
vyprofilovanie originálnych opatrení, ktoré sú súčasťou len NUS SR a ktoré dopĺňajú existujúce, schválené
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strategické dokumenty. S ohľadom na obmedzené prínosy niektorých opatrení k plneniu cieľov, čiastočne aj
irelevantnosť, je vhodné niektoré opatrenia zo zoznamu opatrení sektora doprava vypustiť.
NUS SR neobsahuje kvantifikovateľné výstupy a merateľné ukazovatele, ktoré práve v sektore dopravy sú
žiadúce a doplňujúce aj vo vzťahu k iným strategickým dokumentom. Rovnako je žiaduce, v rámci aktualizácie
dokumentu, upresniť harmonogram dosahovania čiastkových cieľov a výstupov, t.j. definovať časový
horizont, kedy je nevyhnutné, aby opatrenie bolo splnené. Jednotlivé opatrenia na seba nadväzujú
a vzájomne súvisia a podmieňujú realizáciu. Pre opatrenia je preto nevyhnutné definovať časové rámce ich
plnenia a dosiahnutia výsledkov. Tým sa zvýši pravdepodobnosť, že sa ciele v sektore dopravy dosiahnu včas.
Neurčitostí a neistoty plnenia cieľa NUS sú dané tiež všeobecnou formuláciou opatrení, absenciou termínov
plnenia a kvantifikovateľných výstupov.
Záver z identifikácie vplyvov súvisiacich so sektorom poľnohospodárstvo
SEKTOR POĽNOHOSPODÁRSTVO
Implementácia súboru ďalších dodatočných opatrení (NEUTRAL) v sektore poľnohospodárstva
Opatrenia- navrhnutých 17 ďalších dodatočných opatrení
Záver z identifikácie vplyvov
V rámci navrhnutých opatrení v rámci sektora poľnohospodárstvo má väčšina opatrení významný až veľmi
významný priamy alebo nepriamy pozitívny vplyv na lokálnej, regionálnej až nadregionálnej na znižovanie
emisií N2O, CH4 a NH3. Dve opatrenia sú s nevýznamným vplyvom, resp. žiadnym vplyvom.
Produkcia škodlivých plynov je naviazaná na chov hospodárskych zvierat a s ním spojenú manipuláciu,
skladovanie a aplikáciu organických odpadov – maštaľného a tekutého hnoja, ako aj na aplikáciu
anorganických hnojív s obsahom dusíka. V tejto súvislosti, za najdôležitejšie opatrenie v sektore
poľnohospodárstvo, je možné považovať striktné dodržiavanie, kontrolovanie a aj sankciovanie
nedodržiavania komplexu opatrení uvedených v Kódexe správnej poľnohospodárskej praxe, ktorého
opatrenia majú výrazný mitigačný efekt. Taktiež je veľmi dôležité uplatňovanie princípov biohospodárstva.
Spolu s dôslednou implementáciou opatrení, ktoré definuje Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy- aktualizácia, sektor poľnohospodárstva prispeje aj k znižovaniu CO2
a k celkovej adaptácii na zmenu klímy.
Perspektíva na hľadanie možností zníženia emisií GHG, v oblasti poľnohospodárstva, je v obnove
poľnohospodárskej techniky, kde v súčasnosti pretrváva strojová technika starého dáta. Podpora obmeny
a urýchlenie obmeny nemalou mierou prispeje k plneniu cieľa NUS SR. Uvedenú skutočnosť navrhujeme
a odporúčame zapracovať v rámci aktualizácie NUS SR.
Z hľadiska zdravia sa jedná väčšinou o vplyvy pozitívne, nepriame, regionálne, dlhodobé.
Vplyvy súvisiace so sektorom LULUCF
SEKTOR VYUŽÍVANIE PÔDY, KRAJINY, ZMENY VO VYUŽÍVANÍ PÔDY A LESNÍCTVO (SEKTOR LULUCF)
Zvýšenie záchytov sektora LULUCF
Dodatočné opatrenia (WAM) scenár- navrhnuté 2 dodatočné opatrenie v rámci (WAM) scenára
Záver z identifikácie vplyvov
Z hľadiska zdravia sa jedná väčšinou o vplyvy pozitívne, nepriame, regionálne, dlhodobé.
Významné negatívne vplyvy na zložky životného prostredia neboli identifikované. Opatrenia budú mať
pozitívne vplyvy, ktoré sa prejavia aj v lokálnom meradle. S jeho implementáciou sa však spájajú viaceré
neurčitosti, ktoré môžu mať vplyv na konečný dosiahnutý efekt, ktorý sa prejaví aj v plnení cieľa stratégie.
Priebežné, 5- ročné, vyhodnocovanie však umožní sledovanie vývoja a reagovanie na skutkový stav.
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Implementácia súboru ďalších dodatočných opatrení (NEUTRAL) v sektore LULUCF
Opatrenia- navrhnutých 17 ďalších dodatočných opatrení
Záver z identifikácie vplyvov
Z hľadiska zdravia sa jedná väčšinou o vplyvy pozitívne, nepriame, regionálne, dlhodobé.
Z prírodných ekosystémov patria lesné ekosystémy k najvýznamnejším článkom v kolobehu uhlíka. Lesy sú
schopné vďaka veľkému objemu drevnej biomasy dlhodobo akumulovať veľké objemy uhlíka, čím znižujú
obsah CO2 v atmosfére. Uhlík môže byť dlhodobo skladovaný v lesnej biomase a v lesnej pôde (v pôdnom
humuse). Zásoby uhlíka v pôdnom humuse lesov na Slovensku sú vyššie ako v biomase. Fixácia uhlíka v
lesných ekosystémoch SR sa stanovuje na základe bilancie uhlíka v nadzemnej (stromy, bylinný kryt, nadložný
humus) a podzemnej (korene, humus v pôde) časti lesa, vrátane zhodnotenia ťažby dreva a lesných požiarov.
Význam má však aj životnosť výrobkov z dreva. Výrobky z najcennejších sortimentov viažu uhlík mnoho
desiatok rokov, pričom v prípade využívania biomasy na energetické účely sa uhlík z dreva dostáva do
atmosféry krátko po ťažbe.
Taktiež je dôležité správne – optimálne (ekologicky únosné) využívanie krajiny. Zmena vo využívaní krajiny,
resp. pôdy môže viesť k nárastu sekvestrácie uhlíka alebo naopak, k nárastu emisií skleníkových plynov do
atmosféry. Za dôležité je možné považovať aj neustále vzdelávanie, zvyšovanie informovanosti a povedomia
o potrebe opatrení v sektore LULUCF pre laickú, ale najmä pre odbornú komunitu, ktorá zabezpečuje –
vykonáva spravovanie a obhospodarovanie lesnej a poľnohospodárskej krajiny.
Sektor LULUCF zohráva dôležitú úlohu, ktorá spočíva v záchytoch tých emisií, ktoré nie je možné eliminovať
inak (emisie z priemyselných procesov, poľnohospodárskych činností a dopravy) a na druhej strane použitie
dreva v materiálovej a energetickej oblasti nahradí používanie produktov a surovín na báze fosílnych palív.
Na druhej strane je však sektor citlivý na škody spôsobené dôsledkami klimatických zmien (sucho, vyššie
teploty, vietor, požiare, patogény a pod.), ktoré záchyty CO2 znižujú.
Navrhované opatrenia budú mať prevažne významné priame alebo nepriame pozitívnym vplyvom na
lokálnej, regionálnej až nadregionálnej úrovni so synergickým pozitívnym vplyvom na sekvestráciu uhlíka
z dlhodobého hľadiska.
Záver z identifikácie vplyvov súvisiacich so sektorom odpady
SEKTOR ODPADY
Implementácia súboru ďalších dodatočných opatrení (NEUTRAL) v sektore odpady
Opatrenia- navrhnutých 7 ďalších dodatočných opatrení
Záver z identifikácie vplyvov
Z hľadiska zdravia sa jedná väčšinou o vplyvy pozitívne, nepriame, dlhodobé, regionálne.
Opatreniami sa smeruje najmä k zníženiu množstva skládkovaných odpadov a zníženiu emisií GHG. Z hľadiska
vplyvov na životné prostredie možno očakávať nepriame pozitívne vplyvy. Navrhované opatrenia vychádzajú
z existujúcich dokumentov v oblastiach odpadového hospodárstva, obehového hospodárstva a plánu
zameraného na plytvanie s potravinami.
Z hľadiska vplyvov sa predpokladajú priame aj nepriame pozitívne vplyvy. Významné negatívne vplyvy sa
nepredpokladajú. S implementáciou opatrení sa spájajú neistoty dosiahnutia očakávaného a požadovaného
výsledku. Existuje tu veľmi silná väzba na odpadové hospodárstvo a systém v ňom nastavený. V rámci neho
sa pritom dlhodobo nedarí plniť viaceré ciele. Úspešnosť napĺňania cieľov v týchto odvetviach a sektoroch
ovplyvňuje tiež úspešnosť opatrení definovaných v NUS SR a teda aj prínos k redukcii emisií GHG.
Rovnako tak neistoty sú viazané na spôsob, miesto realizácie a rozsahom, ktorým dôjde k zmene v rámci
obehového hospodárstva, odpadového hospodárstva ako aj na poli plytvania s potravinami. Kvantifikácia
trendov emisií GHG je podmienená kvantifikáciou cieľov v týchto oblastiach.
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Implementáciou NUS SR, pri dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov pri realizácii opatrení, sa
nepredpokladá závažný negatívny vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia, zdravie obyvateľstva
a environmentálne obzvlášť dôležité oblasti (chránené územia a pod.).
Príspevok k nulovému variantu je rôznorodý a závislý od jednotlivých navrhovaných alebo prevzatých
opatrení. Príspevok NUS SR k nulovému variantu je tak na malý až zanedbateľný.
V rámci aktualizácie NUS SR sa odporúča definovať opatrenia, ktoré umožnia kvantifikovať prínos NUS SR
k existujúcemu stavu. Zároveň je potrebné definovať súbor „záložných“ opatrení, ktoré zabezpečia
smerovanie vývoja v oblasti emisií GHG zo sektora odpady, aj v prípade, že trend v oblasti odpadového
hospodárstva bude naďalej nepriaznivý.
V rámci aktualizácie NUS SR reagovať na výsledky získané prehodnotením fugitívnych emisií zo skládok
odpadov a navrhnúť opatrenia adekvátne zistenému skutkovému stavu.
NUS SR má interdisciplinárny charakter a obsahuje preto opatrenia, ktoré majú základy vo viacerých rezortných
ako aj mimorezortných existujúcich stratégiách. Tieto boli z nich do NUS SR premietnuté prevažne do WAM
scenára, event. v niektorých prípadoch aj do scenára NEUTRAL. Samotná NUS SR uvádza, že do projekcií WAM
scenára boli zahrnuté budúce politiky, ktoré už nezohľadňujú reálny stav, keďže boli definované ambicióznejšie
ciele. Potreba zvýšenia redukčného úsilia viedla k návrhu dodatočných opatrení alebo implementovaní už
existujúcich opatrení, ktoré sú často prijaté v iných stratégiách, avšak ich implementácia stále nie je dostatočná
z pohľadu príspevku k znižovaniu emisií GHG.
Spôsob zostavenia NUS SR a priradenie opatrení už implementovaných v iných strategických dokumentoch do
scenárov WAM a NEUTRAL, z hľadiska procesu SEA a princípov, na ktorých je založený, významným spôsobom
sťažuje možnosť vyhodnotenia prínosov, výhod a nevýhod posudzovaných variant, tak ako vyžaduje účel
zákona, t.j. § 2 ods. písm. c).
Hranica medzi nulovým variantom a variantom riešenia strategického dokumentu nie je úplne jednoznačná
a dochádza k ich prelínaniu.
V prípade nulového variantu je, napriek nadefinovaným stratégiám a cieľom, vývojový trend, do súčasnosti, vo
väčšine prípadov pozitívny z hľadiska vývoja celkových emisií GHG a plnenia záväzkov (Pozn. rozdiely vznikajú
pri hodnotení jednotlivých sektorov, kde je doterajší, ako aj budúci vývoj negatívny- napr. doprava, LULUCF
a odpady). Nie je však dostatočný a budúci vývoj poukazuje na zvrátenie situácie a nedosiahnutie ambicióznejšie
nastavených cieľov. Prijímanie a schvaľovanie cieľov prebiehalo a prebieha v rôznom čase, na rôznej úrovni, za
rôznych podmienok a s rôznou platnosťou ako aj dobou, kedy sa očakáva dosiahnutie účinku/ výsledku.
Zdieľanie priorít, opatrení a cieľov bolo kriticky preskúmané a poukazuje na silné väzby a interakcie.
Kombináciou nulového variantu a navrhovaného variantu NUS SR sa dosiahne syntéza a kumulácia pozitívnych
účinkov. Implementáciou NUS SR, aj v kombinácii so súčasným vývojom a trendami, sa očakáva zvýšenie
pravdepodobnosti úspešného plnenia existujúcich opatrení a s tým aj priblíženia sa tak k cieľom existujúcim ako
aj k cieľu NUS SR. Kvantifikácia priblíženia sa a teda aj dosiahnutia cieľa predstavuje hlavnú neurčitosť súvisiacu
s implementáciou NUS SR. Neurčitosti a neistoty v dosahovaní cieľa NUS SR sa, vzhľadom k pôvodu prevažnej
väčšiny opatrení, týkajú tak nulového variantu, ako aj variantu navrhovaného strategického dokumentu. Je to
dané tým, že zoznam opatrení bol doplnený po ukončení modelovania scenárov budúceho vývoja. Schválenie
NUS SR na tejto skutočnosti nič nezmení. Pravdepodobne až v štádiu aktualizácie NUS SR budú tieto neurčitosti
odstránené a to modelovaním a následným prehodnotením súboru opatrení.
Pokiaľ chce SR splniť ambiciózny cieľ, dosiahnutie klimatickej neutrality, opatrenia musia kumulatívne prispievať
k jeho plneniu. Opatrenia sú viazané na existujúce opatrenia a od toho sa odvíjajúce neistoty v plnení.
Z vykonaných hodnotení vplyvov strategického dokumentu s celoštátnym dosahom na životné prostredie
vrátane zdravia, v ktorom sa vyhodnotili záväzky SR vyplývajúce z európskych nariadení, porovnal sa vývoj
s nulovým variantom, zvážil sa stav prostredia, trendy vývoja, únosnosť prostredia, strety záujmov, existujúce
environmentálne problémy, význam očakávaných vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie
z hľadiska ich pravdepodobnosti, rozsahu a trvania, vyplýva, že neboli identifikované negatívne vplyvy, ktoré by
znemožňovali odporučiť strategický dokument „Nízkouhlíková stratégia rozvoja Slovenskej republiky do roku
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2030, s výhľadom do roku 2050“ na schválenie vo variante, v ktorom bol predložený na posudzovanie vplyvov
na životné prostredie.

4. Odporúčania pre prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na životné
prostredie
V rámci spracovania správy o hodnotení a z identifikácie predpokladaných vplyvov NUS SR nevyplynula potreba
návrhu opatrení na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na životné prostredie a zdravie.
Negatívne vplyvy, ktoré potenciálne budú vyžadovať opatrenia takéhoto charakteru sa dostavia v prípade
nerealizovania NUS SR. Uvedené platí podmienečne a to v prípade dosahovania cieľa NUS SR a plnenia cieľa
Parížskej dohody.
V opačnom prípade je možné očakávať, že vplyvom zmeny klímy dôjde k mnohým deštrukčným javom, ktoré sa
prejavia na jednotlivých zložkách životného prostredia, zdravia, majetku a hospodárstve v štáte.
Opatrenia na elimináciu vplyvov sa budú viazať na fázu realizácie investičných projektov, ktorých základy
definuje, okrem iných, aj NUS SR. V rámci jednotlivých procesov EIA budú navrhované špecifické a samostatné
opatrenia na elimináciu vplyvov.
NUS SR vychádza z potreby zvýšenia redukčného úsilia na dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality. Uvedená
skutočnosť viedla k návrhu dodatočných opatrení alebo implementovaní už existujúcich opatrení, ktoré sú často
prijaté v iných stratégiách, avšak ich implementácia stále nie je dostatočná z pohľadu príspevku k znižovaniu
emisií GHG.
V rámci aktualizácie NUS SR je potrebné pozornosť sústrediť na to, aby opatrenia boli nadefinované tak, aby
prevažovali opatrenia prislúchajúce ku kompetencii rezortu, boli kontrolovateľné a merateľné. Niektoré
opatrenia majú podmieňujúci charakter a nekvantifikovateľný, resp. ťažko kvantifikovateľný dosah.
Za účelom zvýšenia účinnosti a teda aj zvýšenia priaznivých vplyvov NUS SR na životné prostredie a zdravie
obyvateľov sa odporúča, aby sa v rámci aktualizácie NUS SR, pre každý sektor:
- definovali merateľné ukazovatele a výstupy, ktoré umožnia odpočtovať plnenie opatrení,
- definoval harmonogram dosahovania čiastkových cieľov a výstupov, t.j. definoval sa časový horizont,
kedy je nevyhnutné, aby opatrenie bolo splnené. Jednotlivé opatrenia na seba nadväzujú a vzájomne
súvisia a podmieňujú realizáciu. Pre opatrenia je preto nevyhnutné definovať časové rámce ich plnenia
a dosiahnutia výsledkov,
- zostavil samostatný súbor opatrení, na ktoré má rezort životného prostredia priamy dosah, a ktorých
implementácia významným spôsobom prispeje k dosiahnutiu cieľa NUS SR,
- určil kontrolný, regulačný a sankčný mechanizmus, ktorý bude aj legislatívne zakotvený.
Opatrenia navrhované vo vzťahu k aktualizácii NUS SR:
- všetky existujúce schválené politiky a strategické dokumenty, ktoré priamo alebo nepriamo prispievajú
k splneniu cieľov NUS SR, zohľadniť v modelovaní WEM scenára,
- pripravované politiky a strategické dokumenty, ktoré priamo alebo nepriamo prispievajú k splneniu
cieľov NUS SR, zohľadniť v modelovaní WEM scenára,
- v rámci aktualizácie NUS SR reagovať na výsledky získané prehodnotením fugitívnych emisií zo skládok
odpadov a navrhnúť opatrenia adekvátne zistenému skutkovému stavu,
- zvýšeniu prehľadnosti a lepšiemu zadefinovaniu prípadných trendov napomôže rozdelenie opatrení
podľa toho, či sú, resp. nie sú spomenuté v iných strategických dokumentoch (minimálne odvolanie sa
na zdroj) a vyprofilovanie originálnych opatrení, ktoré sú súčasťou len NUS SR a ktoré dopĺňajú
existujúce, schválené strategické dokumenty,
- opatrenia, v rámci viycerých sektorov, zamerané na zváženie zavedenia redukčného cieľa pre sektory
navrhované v rámci revízie NUS SR odporúčame vypustiť v rámci aktualizácie z NUS SR. Jedná sa o cieľ
a nie opatrenie.
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EK predkladá prostredníctvom Európskej zelenej dohody nové návrhy na splnenie ambicióznejších
cieľov EÚ v oblasti klímy a zníženia emisií GHG do roku 2050. Navrhované opatrenia v NUS SR bude
potrebné prehodnotiť v aktualizácii NUS SR vzhľadom na nové požiadavky vyplývajúce z tejto dohody,
v aktualizácii strategického dokumentu uviesť len tie opatrenia, ktoré prispejú k plneniu cieľov NUS SR.
Opatrenia bez príspevku, resp. s nejednoznačným až sporným príspevkom k napĺňaniu cieľov vypustiť
a neuvádzať,
vylúčiť alebo upresniť/ kvantifikovať opatrenia v aktualizácii NUS SR, ktoré nie sú jednoznačne
zadefinované – napr.:
- opatrenie NEUTRAL sektor priemyselné procesy 8) Zahrnutie plnenia Parížskej dohody medzi
základné ustanovenia v medzinárodných obchodných dohodách medzi EÚ a tretími krajinami (tzv.
„Paris clause“).
- opatrenie NEUTRAL sektor poľnohospodárstvo 1) podpora dôslednej implementácie kódexu
poľnohospodárskej praxe
- opatrenie NEUTRAL sektor LULUCF 14) Údržba a obnova trávnych porastov, 15) Ochrana a obnova
rašelinísk a mokradí v povodiach, 11) zvyšovanie podielu výrobkov z dreva (HWP) s dlhou dobou
životnosti vrátane na stavebné účely
splnenie ambiciózneho cieľa je možné dosiahnuť len kumuláciou opatrení, ktorými sa zabezpečí
redukcia emisií zo všetkých, resp. veľkej väčšiny zdrojov, ktoré je možné identifikovať a pomenovať.
V aktualizácii NUS SR zadefinovať unikátne opatrenia a pozornosť sústrediť na zdroje emisií, ktoré nie
sú doposiaľ nijakým spôsobom riešené v iných strategických dokumentoch- opatrenia tak smerovať do
oblastí ako napr.:
- podpora výmeny a obnovy vozového parku používaného v poľnohospodárskej prvovýrobe- vozidlá
používané v rámci poľnohospodárskej prvovýroby, ktorých vek je vo viac ako 50%- tách prípadov
vyšší ako 12 rokov,
- pozornosť venovať havarijným situáciám- požiarom- frekvencia a závažnosť veľkých požiarov sa
v posledných desaťročiach zvýšila na celom svete, čo malo vplyv na rozpočty lesných zdrojov uhlíka.
Manažment požiaru môže znížiť emisie GHG a môže znížiť znečistenie ovzdušia, ktoré má významné
zdravotné a ekonomické dopady,
- zalesňovanie a zatrávňovanie- najvyšší efekt z hľadiska záchytov sa dostaví až po tom, čo bude
zabezpečená aj následná starostlivosť, manažment a obhospodarovanie zatrávnených
a zalesnených plôch. Uvedenú skutočnosť je potrebné zohľadniť v návrhu a doplnení opatrení
v rámci aktualizácie NUS SR.

Sektor doprava
- z hľadiska plnenia cieľov a vývoja v oblasti emisií GHG z dopravy a prognóz vývoja je však otázne, či NUS
SR dostatočne účinne a cielene zadefinovala opatrenia a do akej miery, a či vôbec, zohľadnila vývoj
definovanými najmä stratégiami v oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry. V rámci aktualizácie NUS SR
bude uvedenú skutočnosť potrebné zohľadniť, zapracovať do modelov a scenárov vývoja. S ohľadom na
zistené skutočnosti bude nevyhnutné nastaviť a nadefinovať opatrenia, ktoré povedú k plneniu cieľa
NUS SR. Prípadný zistený nepriaznivý vývoj v tomto sektore kompenzovať prísnejšími opatreniami
v iných sektoroch,
- Európska komisia pripravuje revíziu väčšiny súčasných právnych predpisov v sektore doprava, ktoré
bude potrebné implementovať do slovenskej legislatívy, odporúčame WAM opatrenia pri aktualizácii
NUS SR prehodnotiť prípadne zaktualizovať tak, aby bolo možné dosiahnuť plynulejší prechod na
nízkoemisnú mobiltu,
- v rámci aktualizácie stratégie zvážiť zavedenie redukčného cieľa pre celý sektor dopravy.
Opatrenia WAM:
- opatrenie 1) zmena rozdelenia dopravy, čo bude mať za následok zníženie výkonnosti cestnej nákladnej
dopravy v prípade ciest nad 300 km, z ktorých 30 % by sa malo presunúť na železnicu, prípadne vodnú
dopravu- v rámci aktualizácie NUS SR sa odporúča prehodnotiť toto opatrenie a návrh jeho znenia
zadefinovať tak, aby sa zvýšila podpora multimodálnej integrácie a to stimulovaním prechodu na
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spôsoby dopravy s nižšími emisiami a časovo skoordinovaný s inými strategickými a legislatívnymi
dokumentmi a aj kontrolovateľný. Okrem kontrolných mechanizmov bude nevyhnutná implementácia
regulačných a sankčných mechanizmov zabezpečujúcich plnenie opatrenia a teda ich prispievanie
k plneniu cieľov NUS SR.
Opatrenia NEUTRAL:
- opatrenia 1) zamerané na zvýšenie atraktivity a komfortu verejnej hromadnej dopravy na všetkých
úrovniach- podopatrenie a) umožniť príchod súkromných vlakových dopravcov na celoštátne trate; b)
obnovenie vozového parku vlakového dopravcu;- realizácia týchto opatrení nezaručuje plnenie cieľa
a realizovanie akéhokoľvek dekarbonizačného opatrenia. V rámci aktualizácie NUS SR ich preto
odporúčame vypustiť alebo upraviť znenie tak, aby bol jednoznačný prínos k plneniu cieľa NUS SR,
- opatrenie 19) v rámci zvýšenej podpory rozvoja áut na alternatívny pohon treba rýchlejšie budovať
odporúča sa vypustiť z NUS SR (v rámci jeho aktualizácie), minimálne jeho časť zameranú na zvýšenie
podpory rozvoja áut na alternatívny pohon treba rýchlejšie budovať infraštruktúru pre alternatívne
palivá. Z pohľadu druhej časti opatrenia odporúčame pri aktualizácii naformulovať samostatné
opatrenie, ktoré bude zamerané na dopravnú infraštruktúru v súlade s inými prijatými strategickými
dokumentmi, a nastaviť ho tak aby bolo kvantifikované a s časovými termínmi. Takto nastavené
opatrenie nemá žiadny priamy vplyv na zložky životného prostredia a ani na plnenie cieľov NUS SR,
- z aktualizácie NUS SR odporúčame vypustiť opatrenie 21) odstrániť legislatívne zábrany využívania
podzemných parkovísk pre vozidlá na CNG, LPG, vodík (požiarny zákon, novela stavebného zákona a pod.).
spomedzi opatrení v sektore doprava. SR má k dispozícii samostatné dokumenty, ktoré sa primárne
a komplexne zaoberajú rozvojom trhu s alternatívnymi palivami. V rámci týchto dokumentoch má
opatrenie, ak sa v budúcnosti preukáže ich potreba, skôr opodstatnenie,
- opatrenie 22) pripraviť a dôsledne implementovať revidovanú smernicu 2009/33 o podpore ekologických
a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy – Smernica EP a Rady 2019/1161, ktorou sa mení
smernica 2009/33/ES o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy, od
členských štátov vyžaduje, aby zabezpečili, že verejní obstarávatelia a obstarávateľské subjekty budú
pri obstarávaní určitých vozidiel cestnej dopravy zohľadňovať energetické a environmentálne vplyvy
počas životnosti vozidla vrátane spotreby energie a emisií CO2 a určitých znečisťujúcich látok s cieľom
podporovať a stimulovať trh s ekologickými a energeticky úspornými vozidlami a zlepšiť príspevok
odvetvia dopravy k politikám Únie v oblasti životného prostredia, klímy a energetiky. Povinnosť
transponovať túto smernicu vyprší 2.8.2021 a malo by k nej dôjsť bez ohľadu na zakomponovanie tejto
podmienky medzi opatrenia NUS SR. V aktualizácii dokumentu NUS SR uvedené akutočnosti zohľadniť,
- opatrenia 1) zvýšiť atraktivitu a komfort verejnej hromadnej dopravy na všetkých úrovniach –
podopatrenie: d) postupné obmedzenie obstarávania dopravných prostriedkov z verejných zdrojov, ktoré
využívajú fosílne palivá s vysokými emisiami skleníkových plynov a opatrenie 23) podporovať
uplatňovanie zeleného verejného obstarávania navrhujeme pri aktualizácii NUS SR preformulovať,
prípadne spojiť do jedného opatrenia s jeho riadnym kvantifikovaním, aby boli v súlade nielen so
smernicou 2009/33/ES, ale aj s jej implementáciou v legislatíve SR a s navrhnutou metodikou
k zelenému verejnému obstarávaniu tak, aby sa dosiahol jednoznačný prínos z hľadiska dosiahnutia
cieľov NUS SR,
- vypustiť opatrenie 26) rozširovať povedomie ako ekologickejšie viesť motorové vozidlá, (tzv. ekodriving)
z aktualizácie NUS SR najmä z dôvodu duplicity. V tejto oblasti existujú aj samostatné školiace
programy, ktoré sa danou problematickou zaoberajú. Implementácia opatrenia v rámci NAPCP SK, príp.
iných programoch sa prejaví a prispeje k dosahovaniu cieľov aj v rámci NUS SR.

Sektor poľnohospodárstvo
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Opatrenia WAM:
- v rámci aktualizácie NUS SR vypustiť opatrenie 7) pripraviť národnú analýzu emisií N2O, v dôsledku ktorej
je možné znížiť emisie až o 40 % nakoľko analýza nie je opatrením, ktoré by smerovalo k plneniu cieľa
NUS SR ale je len podkladom k hľadaniu opatrení.
- v rámci aktualizácie NUS SR vypustiť opatrenie 8) analyzovať prínosy a negatíva jednotlivých plodín a ich
využitia z hľadiska bilancie skleníkových plynov a dopadov na biodiverzitu. Napríklad plodiny pestované
na energetický účel (biopalivo, biomasa) sa porovnajú s inými alternatívami (tráva, les, mokrade atď.)
nakoľko analýza nie je opatrením, ktoré by smerovalo k plneniu cieľa NUS SR ale je len podkladom
k hľadaniu opatrení.
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X. Informácia o ekonomickej náročnosti (ak to charakter a rozsah
strategického dokumentu umožňuje)
Návrh NUS SR uvádza, že ak by Slovensko dekarbonizovalo svoju ekonomiku, tak ako to bolo modelované
v scenári s dodatočnými opatreniami WAM od SB (teda do roku 2030 by to bolo zníženie celkových emisií o 47%
v porovnaní s rokom 1990 a v roku 2050 o 70% podľa konzervatívneho odhadu SB), do roku 2030 to bude stáť
dodatočných 8 miliárd eur za celú dekádu a v rokoch 2031 – 2050 (teda dve dekády) to bude až 196 miliárd eur
navyše oproti referenčnému scenáru WEM. Do roku 2040 tak budú priemerné dodatočné ročné výdavky
predstavovať 1,8 % HDP, v rokoch 2020-2050 to bude v priemere ročne predstavovať až 4,2 % HDP237.
Tieto náklady v sebe zahŕňajú investície ktoré budú robiť domácnosti, podnikateľský sektor aj štát. V roku 2030
tak napríklad domácnosti preinvestujú miliardu eur ročne navyše napr. na zatepľovanie, nákup energeticky
šetrnejších elektrospotrebičov, či využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Rovnako v treťom sektore ktorého
významnou súčasťou sú budovy a služby budú vynaložené investície na zateplenie a uplatnenie opatrení
v súlade so Smernicou o ekodizajne, čo v roku 2030 bude znamenať preinvestovanie takmer 1 miliardy eur.
Slovensko má vyšší dekarbonizačný cieľ ako bol modelovaný v scenári WAM. To by znamenalo, že náklady na
dekarbonizáciu by boli podstatne vyššie ako vyčíslené v NUS SR. Tento údaj nie je k dispozícii. Je to jedna z úloh,
ktorá bude vyplývať pre aktualizáciu NUS SR v budúcnosti.
K týmto čiastočne vyčísleným sumám potrebných na dekarbonizáciu by mali prislúchať aj adekvátne alokované
finančné prostriedky. Podľa posledného vývoja je isté, že vyššie náklady potrebné na dekarbonizáciu budú
v budúcnosti čiastočne kompenzované aj vyššími sumami finančných prostriedkov dostupných na ňu.
Na základe interných odhadov MF SR v spolupráci so Stálym zastúpením SR pri EÚ a odhadov MŽP SR by mohlo
byť do roku 2030 k dispozícii prostredníctvom EÚ rozpočtu (toto číslo zahŕňa len obdobie do roku 2027),
Modernizačného fondu a Environmentálneho fondu (obidva fondy zahŕňajú obdobie od roku 2020 do roku 2030)
od 9,9 do 10,5 miliardy eur na klimatické opatrenia. Do tohto čísla sa nezapočítali možné ďalšie financie pre
projekty čerpané z Inovačného fondu, ďalej z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a
Nórskeho finančného mechanizmu a nebrali sa do úvahy iné zdroje v rámci rozpočtu SR v období medzi rokmi
2028 a 2030. Napriek tomu toto číslo prevyšuje odhadované dodatočné náklady podľa modelovania SB do roku
2030 o 2,5 miliardy eur.
V dlhodobom horizonte podľa interných odhadov MF SR v spolupráci so Stálym zastúpením SR pri EÚ bude mať k
dispozícii SR v období rokov 2027 až 2050 sumu 42 až 45 miliárd eur na opatrenia proti zmene klímy len z rozpočtu
EÚ, kde sa neberú do úvahy iné národné a európske zdroje financované.
NUS SR považuje za otázne, či sú orgány štátnej a verejnej správy pripravené na použitie týchto veľkých finančných
prostriedkov určených na dekarbonizačné projekty, ktoré by mali byť v súlade s cieľmi dosiahnutia klimatickej
neutrality v roku 2050. Táto otázka by mala byť tiež predmetom analýzy počas aktualizácie NUS SR.
Keďže ide o dlhodobý strategický dokument, aktuálne zdroje financovania dostupné v čase prijímania NUS SR
nebudú zohľadňovať realitu po roku 2020. Podrobnosti o súčasných spôsoboch financovania dekarbonizačných
opatrení do roku 2030 sú uvedené v kapitole 3.1.1 NECP.

237

Predpokladané náklady sú vypočítané na základe cien už v súčasnosti existujúcich technológií (electric arc, syntetické
palivá, batériové úložiská), pričom sa predpokladá ich postupné zlacňovanie, nie však skokové zlacnenie ako výsledok
objavu novej technológie.
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Na zabezpečenie stanovených cieľov bude potrebné vytvoriť aj podporné mechanizmy na financovanie
jednotlivých opatrení. V rámci NUS SR boli medzi prioritné finančné nástroje zabezpečujúce prechod na
nízkouhlíkové hospodárstvo zaradené:
1. Modernizačný fond
2. Inovačný fond
3. EÚ rozpočet (Európske štrukturálne a investičné fondy
4. Iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na základe zmlúv
5. Environmentálny fond
6. Investičný plán európskej zelenej dohody
V rámci týchto finančných nástrojov by sa mohli na zmenu klímy vyčleniť značné finančné prostriedky na
najbližších 10 rokov a to vo výške od 9,9 do 10,5 miliardy EUR.
Ďalšou dôležitou oblasťou financovania klimatických opatrení bude Rozpočet štátu a samospráv. Financovanie
mitigačných a adaptačných opatrení bude potrebné zabezpečovať aj z vlastných zdrojov verejnej správy na
ústrednej, regionálnej a miestnej úrovni bez ohľadu na dostupnosť iných zdrojov v rámci implementovania
svojich vlastných, rezortných opatrení, ktoré buď vychádzajú z tejto stratégie alebo ktoré sú v súlade s NUS SR.
Rezorty a iné orgány verejnej správy pri plnení svojich vlastných opatrení a prioritných oblastí často zároveň
plnia opatrenia v súlade s NUS SR, či už priamo, alebo nepriamo.
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Zoznam spracovateľov správy o hodnotení vplyvu strategického dokumentu
na životné prostredie
Spracovateľ:

Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

Koordinátor úlohy:

Ing. Andrea Saxová

Riešitelia:

Ing. Katarína Kováčová- vyhodnotenie environmentálnych aspektov
Doc. Ing. Ľubica Zaušková, PhD.– pôda, poľnohospodárstvo, LULUCF
Ing. Jaromír Helma, PhD.– horninové prostredie a podzemná voda
Ing. Katarína Paluchová – zdravie obyvateľstva
Ing. Ľubica Koreňová – doprava
Ing. Slávka Štroffeková – energetika
Ing. Katarína Lišková – priemysel
Ing. Veronika Borovjaková – priemysel
Ing. Dorota Hericová- súčasný stav- ovzdušie a klíma
Ing. Jana Jagnešáková- analýza prieniku NUS SR a existujúcich
strategických dokumentov

Potvrdenie správnosti
obstarávateľa, pečiatka

údajov

podpisom

oprávneného

zástupcu

........................................................................
Mgr. Milan Zvara
riaditeľ odboru obchodovania
s emisnými kvótami

Zoznam príloh
Príloha č. 1
Príloha č. 2

Príloha č. 3
Príloha č. 4
Príloha č. 5
Príloha č. 6

Prehľad lokalít zaradených v Informačnom systéme environmentálnych záťaží
Vyhodnotenie environmentálnych aspektov vrátane zdravotných aspektov zistených na
medzinárodnej, národnej a inej úrovni, ktoré sú relevantné z hľadiska strategického
dokumentu, ako aj to, ako sa zohľadnili počas prípravy strategického dokumentu
Analýza prieniku NUS SR a existujúcich strategických dokumentov
Vyhodnotenie stanovísk doručených k oznámeniu o strategickom dokumente
Vyhodnotenie stanovísk doručených k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu
Vyhodnotenie splnenia jednotlivých bodov rozsahu hodnotenia
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