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SLOVO NA ÚVOD
Vážení čitatelia, 

kvalita životného prostredia sa čoraz viac stáva jedným 
z  rozhodujúcich faktorov ovplyvňujúcich zdravie človeka.  
Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie v  európ-
skom regióne každý rok umiera takmer 1,5 milióna ľudí na 
ochorenia, ktoré  súvisia so životným prostredím. Čoraz 
intenzívnejšie sa prejavujú  negatívne prejavy zmeny klímy 
a to vyvoláva obavy, že bude narastať ohrozenie v podobe 
strát na životoch, ale aj materiálnych škôd. 

Táto situácia nevznikla zo dňa na deň. Je dôsledkom 
dlhodobých vplyvov konania ľudskej spoločnosti, 
neprijateľným  znečisťovaním zložiek životného prostredia, 
využívaním energeticky náročných technológií zaťažujúcich 
životné prostredie, vysokou produkciou emisií skleníkových 
plynov, ako aj nadmernou produkciou odpadov s ich 
nevhodným nakladaním. 

Riešenie tohto stavu je a bude  dlhodobým procesom. 
K tomu sa pridáva fakt, že počet obyvateľov v  celosvetovom 
meradle rastie. Prináša to ďalšie nároky na zabezpečenie 
dostatku potravín, pitnej vody, bývania, energií, dopravy. 
A toto všetko je spojené s potrebou využívania prírodných 
zdrojov, ale aj činností, ktoré potenciálne ovplyvňujú životné 
prostredie a klímu,  a na strane druhej – zvýšenou produkciou 
odpadov. 

Uvedomujeme si  nevyhnutnosť transformačnej zmeny hos-
podárstva a podporujeme implementáciu Európskej zelenej 
dohody, ktorá je  súčasťou  stratégie pre naplnenie Agendy 
2030 pre udržateľný rozvoj a záväzkov, vyplývajúcich z Paríž-
skej dohody. V národnom meradle sa prijalo, respektíve sa 
pripravuje  viacero dokumentov a opatrení, ktoré  podporujú 
ciele Európskej zelenej dohody a zároveň implementáciu 
Stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky do 
roku 2030 (Envirostratégia 2030). 

Envirostratégia 2030 rieši medziiným  aj problematiku údajov 
pre lepšie rozhodovanie. Definuje ciele na zlepšenie rozsahu 
a kvality zberu údajov,  ich využívania pri tvorbe opatrení a 
sprístupňovania verejnosti. K splneniu týchto cieľov slúži aj 
Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky 
(Správa), ktorú každoročne vydáva Ministerstvo životného 
prostredia SR v zmysle  zákona č. 17/1992 Zb. o životnom 
prostredí a zákona č. 205/2004 o zhromažďovaní, uchovávaní 
a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

Do procesu spracovania Správy koordinovaného Slovenskou 
agentúrou životného prostredia sa zapojil celý rad rezort-
ných inštitúcií ako aj inštitúcií z dotknutých rezortov.  Správa 
sumarizuje výsledky prác širokého kolektívu odborníkov. 
Jedným z  hlavných cieľov Správy  je objektívne a celistvo 
informovať  širokú verejnosť o stave životného prostredia na 
Slovensku, ale aj o faktoroch, ktoré tento stav ovplyvňujú a 
opatreniach, ktoré tento stav zlepšia.  Správa v neposlednom 
rade  chce podporiť záujem verejnosti o životné prostredie. 

V minulom roku sa štruktúra Správy upravila tak, aby 
korešpondovala s obsahom Envirostratégie 2030.  Vítaná je 
každá spätná väzba, ktorá pomôže prehĺbiť obsahovú stránku 
a rovnako aj spôsob a formu sprístupnenia informácií tak, 
aby reflektovala požiadavky a potreby všetkých  užívateľov.

Kolektív autorov




