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Koncept rozšírenej verzie Správy o stave životného 
prostredia SR 

- periodicita – štvorročne

- rozsah cca 200 strán

- forma – tlačená publikácia v slovenskom jazyku cca 200 strán
+ interaktívna verzia na webe v slovenskom jazyku, stručný
súhrn (cca 4 strany)

- tlačená skrátená verzia cca 100 strán v anglickom jazyku + PDF
+ on-line verzia na webe v anglickom jazyku.

www.sazp.sk
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Obsah rozšírenej verzie Správy o stave životného 
prostredia SR

PREDSLOV

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SLOVENSKEJ REPUBLIKE

SÚHRNNÉ HODNOTENIE ENVIRONMENTÁLNEJ SITUÁCIE V SLOVENSKEJ

REPUBLIKE

ZLOŽKY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ICH OCHRANA

OCHRANA, TVORBA A MANAŽMENT KRAJINY

PRECHOD NA ZELENÉ A OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO
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Obsah rozšírenej verzie Správy o stave životného 
prostredia SR

ZMENA KLÍMY

ENVIRONMENTÁLNA EKONOMIKA

RIZIKOVÉ FAKTORY V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ

STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
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Rozšírená verzia Správy o stave životného prostredia 
SR

PRAKTICKÝ PRÍKLAD ČASTI KAPITOLY – MGR. PETER

KAPUSTA
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Skupinová diskusia 1. časť 

Koncept rozšírenej Správy o stave ŽP SR z pohľadu zástupcov 
rôznych subjektov v spoločnosti

Obsah rozšírenej Správy o stave ŽP,  štruktúra kapitol,  typ a 
hĺbka informácií, rozsah Správy
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Koncept rozšírenej Správy o stave ŽP SR z pohľadu 
zástupcov rôznych subjektov v spoločnosti

• Ako hodnotíte myšlienku vypracovania rozšírenej verzie
Správy o stave ŽP, čo by ste prípadne ešte odporučili za
účelom skvalitnenia konceptu prípravy takejto verzie správy?

• Máte záujem zapojiť sa do tvorby rozšírenej verzie hlavne
z pohľadu zabezpečenia čo možno najkomplexnejšieho
zdieľania overených a oficiálnych zdrojov informácií
dostupných na rôznych webových stránkach nielen v rámci
rezortu životného prostredia? Ak áno, za ktoré oblasti.
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Obsah rozšírenej Správy o stave ŽP,  štruktúra kapitol,  
typ a hĺbka informácií, rozsah Správy

• Je podľa Vášho názoru navrhovaný obsah vyhovujúci? Aké
prípadné zmeny kapitol (doplnenie, vynechanie, zlúčenie,
preusporiadanie) by ste navrhli a z akého dôvodu?

• Vo väzbe na uvedenú štruktúru kapitol, je podľa Vás
postačujúca, prípadne máte návrhy na jej
úpravy/vylepšenie?
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Obsah rozšírenej Správy o stave ŽP,  štruktúra kapitol,  
typ a hĺbka informácií, rozsah Správy

• Na základe Vašich znalostí a skúseností so Správou o stave
životného prostredia je hĺbka poskytovaných informácií
vyhovujúca? Aký typ informácií Vám chýba? Čo a z akého
dôvodu odporúčate zmeniť, resp. upraviť. Na aké účely
správu využívate a má to nejaké implikácie pre obsahovú
zmenu správy?

• Aký máte názor – aký by mal byť optimálny rozsah Správy?
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Skupinová diskusia 2. časť  

Formy prezentácie  zistení a záverov

Distribúcia informácií o publikovaní rozšírenej Správy o stave 
životného prostredia SR



www.sazp.sk

Formy prezentácie  zistení a záverov

• Aký je Váš názor na vypracovanie  infografického
súhrnu/sumáru zistení Správy z hľadiska obsahu a formy jeho 
prezentácie? 

• Aký je Váš názor na prípadne doplnenie stručného zhrnutia 
typu „summary for policy makers“

• Čo by ste odporučili tvorcom Správy vo väzbe na použitú 
formu prezentácie zistení ako aj celkovo vo vzťahu k zvolenej 
forme publikovania Správy?

• Mohli by ste to konkretizovať vzhľadom na jednotlivé cieľové 
skupiny Správy – odborníci, laická verejnosť, tvorcovia 
politík, politici?
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Distribúcia informácií o publikovaní rozšírenej Správy 
o stave životného prostredia SR

• Aké by ste odporučili ďalšie formy distribúcie informácií 
o publikovaní Správy s cieľom informovania čo najširšieho 
okruhu subjektov vrátane laickej verejnosti?



Ďakujem za pozornosť

zuzana.lieskovska@sazp.sk

mailto:zuzana.lieskovska@sazp.sk

