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Znečistenie v roku 2015 zabilo celosvetovo 9 miliónov ľudí

t.j. 9 miliónov predčasných úmrtí – 16% všetkých úmrtí

t.j. 3x viac ako úmrtia spôsobené AIDS, tuberkulózou a maláriou

Najnovšie zistenia Európskej komisie 
týkajúce sa zdravia



NEHAP V. 
Akčný plán pre životné prostredie a 

zdravie obyvateľov SR
• Strategický prierezový akčný plán

• Schválený uznesením vlády SR č. 3/2019

Základným cieľom NEHAP V. je minimalizovať 

riziká pochádzajúce z prostredia, ktoré môžu 

poškodzovať a ohrozovať zdravie ľudí, a to 

prostredníctvom navrhnutých aktivít 

jednotlivých rozpracovaných prioritných oblastí

16%



NEHAP V. 
Spolupracujúce rezorty:

• Ministerstvo životného prostredia SR

• Ministerstvo dopravy a výstavby SR

• Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

SR

• Ministerstvo hospodárstva SR

• Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR



Východiská k agende NEHAP V.:

• Európsky kontext

• „Zdravie 2020“ – Prioritná oblasť 4.: „vytváranie zdravých 
komunít a podporného prostredia pre zdravie ľudí“
.....spolupráca medzi environmentálnym a zdravotným sektorom je 
kľúčová na ochranu zdravia pred rizikami vyplývajúcimi z 
kontaminovaného ŽP....

• „7 EAP (2020)“ – Priorita 3.:„ Ochrana zdravia občanov EÚ 
pred nepriaznivými vplyvmi, rizikami a tlakmi spojenými 
s kvalitou životného prostredia“

• „Ostravská deklarácia“ (2017) – ....„minimalizácia 
nepriaznivých účinkov chemických látok na ľudské zdravie a 
životné prostredie“...

• „Agenda 2030“- Cieľ 3.: „Zdravie a kvalitný život“



Východiská k agende NEHAP V.:

• Národný kontext

• „Strategický rámec starostlivosti o zdravie 2014 - 2030“ –
Priorita 4.3.:„ zlepšovať úroveň nemedicínskych 
determinantov zdravia prostredníctvom viacrezortnej 
spolupráce (najmä v oblasti životného, pracovného a 
sociálneho prostredia)“

• „NEHAP IV.“



Faktory ŽP ovplyvňujúce zdravie

Pitná voda a voda na kúpanie

Vonkajšie a vnútorné ovzdušie

Vplyv chemických látok

Kontaminované územia

Zmena klímy

Sídelné prostredie

Zelené verejné obstarávanie



NEHAP V. 
7 strategických prioritných cieľov:

celkom 42 aktivít

dopady zmeny klímy a vplyv 

chemických látok – 22 aktivít

Kontaminované lokality a zdravie 

– 1 aktivita (vytvorenie medzirezortnej 

pracovnej skupiny pri riešení problematiky 

kontaminovaných území z hľadiska ich možných vplyvov na 

zdravie a poskytovanie vzájomnej súčinnosti)



Implementácia NEHAP V. na národnej úrovni

Názov aktivity:

Riešiteľ/zodpovedný:

Spoluriešiteľ:

Termín:

Predpokladané finančné náklady:

Zdroj finančných prostriedkov:

V zmysle uznesenia akčného plánu plniť úlohy v pôsobnosti 

jednotlivých rezortov, podľa termínov NEHAP V.

Predkladať ministerke zdravotníctva správu o plnení úloh 

vyplývajúcich z NEHAP V. pre jednotlivé rezorty ako podklad pre 

vypracovanie Národnej správy o stave implementácie NEHAP. V.

v Slovenskej republike 

do 31. augusta každé dva roky



Implementácia NEHAP V. na regionálnej, lokálnej 
úrovni

V rámci schváleného uznesenia vlády SR  akčného plánu sa 

odporúča predsedovi ZMOS a prezidentovi Únie miest Slovenska 

podieľať sa na plnení cieľov akčného plánu a ich premietnutí do 

regionálnych a lokálnych stratégií.



Ďakujem za pozornosť!


