
Životné prostredie Európy 
2015: budúca prosperita 
závisí od odvážnejších 
krokov v oblasti politiky, 
znalostí, investícií a inovácií
Politické opatrenia v obasti životného 
prostredia a klímy priniesli Európe značné 
výhody -  zlepšenie stavu životného 
prostredia a kvality ľudského života a zároveň 
stimuláciu inovácií, tvorbu pracovných miest a 
hospodársky rast. Napriek tomu Európa stále 
čelí celému radu pretrvávajúcich a rastúcich 
výziev v oblasti životného prostredia. Ich 
riešenie si vyžaduje zásadné zmeny v modeloch 
výroby a spotreby, ktoré sú základnou príčinou 
environmentálnych problémov. 

Tieto myšlienky sú publikované v  päťročnom 
hodnotení správy Európskej environmentálnej 
agentúry - Životné prostredie Európy – stav a 
perspektíva 2015 (SOER 2015). Správa SOER 2015 
predstavuje súhrnné hodnotenie stavu, trendov a 
výhľadov životného prostredia Európy.  Obsahuje 
údaje a hodnotenia vychádzajúce z regionálnej, 
národnej a globálnej úrovne, ako aj porovnania 
medzi krajinami.

Európska environmentálna agentúra (EEA) je 
agentúrou Európskej únie. Zameriava sa na 
podporu trvalo udržateľného rozvoja a pomoc 
pri dosahovaní podstatných a merateľných 

zlepšení v oblasti životného prostredia Európy 
prostredníctvom zabezpečenia včasných, 
cielených, relevantných a spoľahlivých informácií 
pre politikov a verejnosť. Vo svojej práci sa 
opiera o Európsku environmentálnu informačnú 
a monitorovaciu sieť (Eionet), ktorú tvorí 39 
európskych krajín.

O správe SOER 2015

Životné prostredie Európy – stav a perspektíva 
2015 sa skladá z dvoch správ a 87 on-line stručných 
kapitol. Zahŕňa tzv. Syntézu a správu Hodnotenie 
globálnych megatrendov, ktoré dopĺňa 11 kapitol 
o megatrendoch, 25 tematických kapitol, 9 
cezhraničných porovnávacích kapitol, 39 kapitol 
o krajinách (na základe národných správ o stave 
životného prostredia) a troch regionálnych 
kapitol.

Politiky EÚ priniesli značné výhody

V súčasnosti majú Európania čistejšie ovzdušie 
a vodu, menej odpadu smeruje na skládky 
a viac zdrojov sa recykluje. Európa má pred 

Milí čitatelia, 

Slovenská agentúra 
životného prostredia pre 
vás pripravila prvé číslo 
pravidelného Spravodajcu v 
roku 2015 o činnosti Európskej 
environmentálnej agentúry 
(EEA), ktorú na národnej úrovni 
koordinuje. 

Hlavnou témou vydania je 
publikácia EEA – Správa SOER 
2015 - Životné prostredie 
Európy – stav a perspektíva 
2015, ktorá je päťročným 
zhodnotením európskeho 
životného prostredia a uvedenie 
tejto správy na národnej úrovni.  
S nadchádzajúcou turistickou 
sezónou Vám priblížime 
problematiku turizmu a 
cestovného ruchu a ich 
vplyvu na životné prostredie. 
Prinášame aj informáciu o 
programe Copernicus, na 
ktorom participuje aj Slovenská 
republika. Zaujímavé sú tiež 
zelené tipy, ako chrániť životné 
prostredie okolo nás.

Želáme príjemné čítanie.

NFP SK 
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„Z našej analýzy vyplýva, že pomocou 
európskych politík sa v priebehu rokov podarilo 
úspešne zvládnuť mnohé environmentálne 
výzvy. Vyplýva z nej však aj to, že naďalej 
poškodzujeme prírodné systémy, ktoré 
udržiavajú našu prosperitu. Aj keď je život v 
rámci možností našej planéty nesmiernou 
výzvou, jej splnenie prinesie obrovské výhody. 
S plným využitím schopnosti Európy inovovať 
by sme sa mohli stať skutočne udržateľnými a 
dostali by sme sa na hranice nepoznaného v 
rámci vedy a techniky, do oblasti vytvárania 
nových odvetví a zdravšej spoločnosti.“

prof. Hans Bruyninckx,  
výkonný riaditeľ EEA

Foto ©  Most – spájanie ľudí, Suzanne Kuipers, Holandsko

Foto ©  Riaditeľ EEA vysvetľuje, archív EEA

http://www.eea.europa.eu/soer
http://www.eea.europa.eu/soer
http://www.eionet.europa.eu/
http://www.eea.europa.eu/soer
http://www.eea.europa.eu/soer
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sebou dlhú cestu k dosiahnutiu cieľa 7. 
environmentálneho akčného programu do 
roku 2050, ktorým je  dobrý život v rámci 
možností našej planéty. Napriek tomu, že 
prírodné zdroje využívame efektívnejšie ako 
v minulosti, stále ich zároveň poškodzujeme, 
pričom existencia ľudstva je na nich závislá. 
Strata biodiverzity a zmena klímy zostávajú  
naďalej zásadnými problémami.

Správa SOER 2015 upozorňuje na potrebu 
ambicióznejších politík, ktoré zabezpečia 
dosiahnutie vízie pre rok 2050. Zdôrazňuje 
potrebu nových prístupov, v rámci ktorých 
reaguje na systémový charakter mnohých 
environmentálnych problémov. Vonkajšie 
tlaky vrátane svetových megatrendov 
môžu byť v rozpore s konkrétnymi 
politikami a miestnym úsilím v oblasti 
environmentálneho riadenia. Okrem toho 
mnohé environmentálne výzvy úzko 
súvisia s modelmi výroby a spotreby, ktoré 
predstavujú veľký počet pracovných miest 
. Zmeny týchto modelov prinášajú rôzne 
náklady a výhody. Stáva sa, že efektívnejšia 
výroba je negovaná vyššou spotrebou. 

Správa konštatuje, že aj keď úplné 
vykonávanie existujúcich politík bude 
veľmi dôležité, ani v súčasnosti zavedené 
environmentálne politiky, ani hospodársky 
a technologicky motivované zvýšenie 
efektivity  nebudú stačiť na dosiahnutie vízie 
Európy pre rok 2050. SOER 2015 je budíčkom 
v tomto procese. 

Potreba transformácie 
kľúčových systémov

Riešenie zložitých výziev, ktorým Európa 

čelí, si bude vyžadovať ambicióznejšie 
politiky spolu s lepšími znalosťami a 
inteligentnejšími investíciami zameranými 
na zásadnú transformáciu kľúčových 
systémov v oblastiach ako sú potraviny, 
energetika, bývanie, doprava, financie, 
zdravie a vzdelávanie. Bude nevyhnutné 
prijať stratégie a zvoliť prístupy zamerané 
na zníženie tlakov a predchádzanie možným 
škodám, obnovu ekosystémov, nápravu 
sociálno-ekonomických nerovností a 
prispôsobenie sa svetovým trendom ako je 
zmena klímy a vyčerpávanie zdrojov. 

K správe a jej zisteniam sa podporne 
vyjadril na konferencii na najvyššej úrovni 
v Bruseli 4. 3. 2015 európsky komisár pre 
životné prostredie Karmenu Vella spolu 
s ostatnými stakeholdrami a odborníkmi 
zabezpečujúcimi potrebné vyhliadky a 
potrebné kroky, ktoré je nevyhnutné prijať 
na ich dosiahnutie. Európa je pripravená  čeliť 
environmentálnym výzvam, benefitovať z 
konkrétnych krokov  a podporovať prechod 
k trvalo udržateľnej ekonomike. (foto 6)

Zdroj Archív EEA 
Zostavila: Katarína Kosková, NFP SK, SAŽP

Globálne megatrendy

Európa je previazaná so svetom 
prostredníctvom rôznych systémov, ktoré 
umožňujú  obojsmerný tok materiálov, 
finančných zdrojov, inovácií a ideí. 

V dôsledku toho bude ekologická a 
spoločenská odolnosť Európy výrazne 
ovplyvnená v nadchádzajúcich desaťročiach 
rôznymi globálnymi megatrendmi. Tie 
možno definovať ako trendy vo veľkom 
meradle (globálne) s veľkými dopadmi; 
často ide o vzájomne závislé sociálne, 

ekonomické, politické, environmentálne  
alebo technologické zmeny. Európska 
environmentálna agentúra (EEA) definuje 
11 megatrendov, ktoré sú považované za 
kľúčové pre dlhodobý výhľad v oblasti 
životného prostredia v Európe: 

Rozdielne globálne populačné trendy �

Zvyšujúca sa miera urbanizácie vo svete �

Meniace sa zaťaženie chorobami a riziká  �
pandémií

Zrýchľujúci sa technologický pokrok �

Pokračujúci hospodársky rast �

Multipolárny svet �

Intenzívnejšia globálna súťaž o zdroje �

Rastúci tlak na ekosystémy �

Zvyšovanie závažnosti problému a  �
dôsledkov zmeny klímy

Rastúce znečistenie životného prostredia �

Diverzifikujúce sa prístupy k riadeniu �

„Máme 35 rokov na to, aby sme zabezpečili, 
že do roku 2050 budeme žiť na udržateľnej 
planéte. Môže sa to zdať ako vzdialená 
budúcnosť, avšak na dosiahnutie nášho 
cieľa je nevyhnutné, aby sme konali už teraz. 
Je potrebné, aby naše kroky a investície boli 
ešte ambicióznejšie a súdržnejšie. Mnohé 
z rozhodnutí, ktoré dnes prijímame, budú 
určovať to, ako budeme žiť v roku 2050.“

prof. Hans Bruyninckx,  
výkonný riaditeľ EEA

Foto ©  Zelené pľúca, Pirjo Jha, Švédsko

Foto ©  11 GMT, archív EEA

http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm
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Globálne megatrendy a FLIS

Tieto dva pojmy spolu úzko súvisia. 
Megatrendy predstavujú globálne trendy 
s veľkým dopadom v budúcnosti, čiže sú 
určitými výhľadmi do budúcnosti. Pojem 
Výhľadové informácie a služby (predtým 
„scenáre“) – Forward-Looking Information 
and Services, ďalej len „FLIS“ je ešte širší. 
Cieľom FLIS je systematicky mapovať trendy 
a prinášať analýzy a prognózy ďalšieho 
vývoja v oblasti životného prostredia, 
zaviesť výhľadové pohľady do existujúcich 
informačných systémov o životnom 
prostredí a rozšíriť vedomostnú základňu 
pre lepšie chápanie výziev, ktoré stoja pred 
nami. Predstavuje teda akúsi nadstavbu 
pri našom vnímaní stavu životného 
prostredia. Kým dnes hodnotíme stav 
životného prostredia za určitý časový úsek 
v minulosti resp. v súčasnosti, FLIS pozerá 
do budúcnosti. Pridanou hodnotou FLISu je 
prognózovanie environmentálnych trendov 
v kontexte sociálnych a ekonomických 
otázok, čo umožňuje komplexnejšie 
chápanie problematiky.   

Autor: Radoslav Považan, NRC FLIS, SAŽP

TOUERM – 
mechanizmus 
pravidelného 
hodnotenia 
environmentálnych 
vplyvov a udržateľnosti 
turizmu v Európe

Európa je dlhodobo najúspešnejšou 
turistickou destináciou medzi všetkými  
kontinentmi (a napriek postupnému 
poklesu jej podielu na výkonoch turizmu 
– pri absolútnom raste jej výkonov – ešte 
dlho bude dominovať). Jej postavenie je 
silno dominantné tak z hľadiska turistov 
ako aj počtu prenocovaní, ktoré v Európe 
strávia. Popritom alebo práve v súvislosti 
s tým, ako aj vzhľadom na vysokú 
citlivosť a environmentálne uvedomenie 
prevládajúce v Európe, sa EEA rozhodla 

preskúmať možnosti vypracovania 
systému pravidelného hodnotenia 
environmentálnych vplyvov a udržateľného 
turizmu v Európe (TOUERM). 

Cieľom je monitorovanie a hodnotenie 
dopadov, ako aj trendov udržateľnosti 
cieľových miest turizmu a zúčastnených 
aktérov, súčasne by TOUERM mal prispieť aj 
k zlepšeniu informovanosti na úrovni EÚ a 
napomôcť pri tvorbe integrovanej, aktívnej 
a efektívnej politike rozvoja turizmu. 

EEA v spolupráci s vybranými európskymi 
univerzitami vypracovala prvý návrh, ktorý 
definoval základné východiská, prístupy 
k riešeniu a prezentoval široký okruh 
indikátorov, navrhnutých a používaných 
v doterajšom období inštitúciami ako 
EUROSTAT, ETIS, EEA (2003), ESPON. 
Samozrejme väčšina indikátorov bola 
konštruovaná a dáta k nim zbierané za 
iným účelom než sleduje TOUERM – 
buď hodnotenie stavu a vývoja turizmu 
alebo životného prostredia, preto ich 
jednoduché využitie je značne obmedzené 
a nepostačuje pre stanovené ciele. Pre 
vypracovanie systému TOUERM bola 
vytvorená aj pracovná skupina tvorená 
zástupcami – odborníkmi z členských krajín 
EÚ ako aj krajín so štatútom kandidátskej 
alebo potenciálne kandidátskej krajiny, 
ako napríklad Turecko, Srbsko, Albánsko a 
pod. Pracovná skupina posúdila a široko 
komentovala prvú verziu návrhu počas 
pracovného stretnutia v júli 2014 a písomne 
v nasledujúcich mesiacoch.

Na základe toho bola vypracovaná druhá 
verzia návrhu na vytvorenie TOUERM a 
predložená na diskusiu pracovnej skupine 
na jej stretnutí 13. a 14. apríla 2015 v sídle 
EEA v Kodani. Spomedzi veľkého počtu 
pôvodne prezentovaných indikátorov bol 
pracovnej skupine predložený zoznam 25 
prioritných indikátorov a v prípade piatich z 
nich aj „pracovné listy“ definujúce jednotlivé 
indikátory, ich výpovednú hodnotu, vzťah 
k rozvojovým dokumentom, metodológiu 
ich tvorby, ich nedostatky, zdroje informácii, 
atď. Tieto návrhy boli diskutované a diskusia 
k nim korešpondenčnou formou pokračuje 
do 15. mája 2015. Navrhnuté indikátory ešte 
stále sú viac odvetvovými údajmi turizmu 

alebo životného prostredia než skutočne 
vyjadrujúcimi ich vzájomné vplyvy. Pre 
väčšinu indikátorov sú k dispozícii údaje 
na národnej úrovni, pre niektoré aj na 
regionálnej úrovni (NTS II a NUTS III). 

Ďalšie úsilie musí byť zamerané na 
modifikáciu navrhovaných a konštrukciu 
takých indikátorov, ktoré merajú vzájomné 
vplyvy turizmu a životného prostredia 
(prekonať úzko odvetvový charakter) a 
existujú empirické údaje k ich naplneniu. 
V tom spočíva hlavná výzva dosiahnutia 
zámeru vypracovať v budúcom roku prvú 
správu hodnotiacu environmentálne vplyvy 
a rozvoj trvalo udržateľného turizmu v 
Európe.

Autor Pavol Weiss, WG Tourism & 
Environment, Ústav turizmu, s.r.o.

Cestovný ruch v 
Informačnom systéme 
indikátorov

SAŽP už niekoľko rokov pravidelne zbiera, 
spracúva, interpretuje a hodnotí údaje pre 
vybrané skupiny indikátorov životného 
prostredia, vrátane indikátorov pre sektor 
cestovného ruchu. Na národnej úrovni 
slúžia tieto informácie ako podklady pre 
spracovanie rôznych hodnotiacich správ 
(napr. Správa o stave ŽP SR), ako informačná 
báza údajov o ŽP atď. 

V súčasnosti SAŽP vyvíja nový informačný 
systém indikátorov (ISI), ktorý bude v čo 
najjednoduchšej podobe sprístupňovať 
verejnosti informácie (nielen) o sektore 

Foto ©  Sylvia Baslarová
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cestovného ruchu a jeho vplyve na životné 
prostredie.

Okrem samotného ISI sme aktualizovali 
aj indikátorovú sadu vrátane sektora 
cestovného ruchu, ktorá sa rozdeľuje podľa 
klasifikácie OECD do 3 oblastí (spolu 15 
indikátorov):

Trendy sektora relevantné k ŽP – v rámci  �
nich boli definované indikátory ako 
cieľové miesta cestovného ruchu, motívy 
a typy návštevníkov, príjmy a výdavky, 
ubytovacie zariadenia, turistická 
infraštruktúra a počet návštevníkov 
jaskýň;

Interakcie sektora so ŽP – emisie  �
skleníkových plynov zo zariadení 
cestovného ruchu, emisie hlavných 
znečisťujúcich látok zo zariadení 
cestovného ruchu, kvalita vôd 
využívaných pre cestovný ruch, erózia 
pôdy vplyvom cestovného ruchu, počet 
ohrozených Maloplošných chránených 
území (MCHÚ) vplyvom cestovného 
ruchu, produkcia odpadov z cestovného 
ruchu;

Politické, ekonomické a sociálne aspekty  �
– environmentálna certifikácia, počet 
posudzovaných zásahov do prírody a 
krajiny, náklady na ochranu životného 
prostredia v cestovnom ruchu.

Podrobnejšie informácie budú dostupné 
na Enviroportáli v časti „Indikátory“:  
http://www.enviroportal.sk/indikatory

Autor Radoslav Považan, NRC FLIS, SAŽP

Program Copernicus

Cieľom významného projektu Európskej 
únie je monitoring životného prostredia 
a bezpečnosti na všetkých úrovniach, 
globálnej, celoeurópskej, regionálnej aj 
lokálnej pomocou kombinácie satelitného 
monitoringu a pozemného lokálneho 
monitoringu. Pre zabezpečenie jednotlivých 
úloh spojených s týmto cieľom spolupracuje 
Európska komisia (EK) s významnými 
európskymi organizáciami ako sú Európska 
environmentálna agentúra (EEA), Európska 
vesmírna agentúra (ESA), Európska 
organizácia pre využitie meteorologických 
satelitov (Eumetsat),  Spoločné výskumne 
centrum (JRC) a ďalšie. Tieto organizácie 
zabezpečujú fungovanie tematických 
služieb programu monitorovania krajiny, 
monitorovania oceánov, monitorovania 
atmosféry, manažment krízových 
situácií, monitorovanie bezpečnosti a 
monitorovanie klimatických zmien.  

EEA bola poverená zabezpečením 
koordinácie služby hodnotenia krajiny 
(Copernicus Land service). V rámci tejto 
služby zabezpečuje EEA prípravu viacerých 
celoeurópskych priestorových vrstiev. 
Medzi najznámejšie patria CORINE land 
cover, Urban Atlas a tematické rastrové 
vrstvy zastavaných plôch, lesov, mokradí 
a vodných plôch s vysokým rozlíšením. 
Pre riešenie úloh spojených s programom 
Copernicus bola na EEA vytvorená 
pracovná skupina pre Copernicus, zložená 
zo zástupcov EEA a vybraných členských 
krajín EEA. Slovenský zástupca v pracovnej 
skupine EEA pre program Copernicus je 
NFP SR Mgr. Katarína Kosková.  

Európska vesmírna agentúra z poverenia 
Európskej komisie zabezpečuje komplexné 
služby pre vesmírny segment programu 
Copernicus. Jedná sa predovšetkým 
o plánovanie, prípravu, vypustenie a 
správu satelitov programu Copernicus. 
Údaje vesmírneho segmentu vstupujú do 
všetkých služieb programu a umožňujú 
pravidelnú aktualizáciu poskytovaných 
údajov. 

Satelit Sentinel-1A oslávil 3. apríla tohto roku 
prvé výročie svojho úspešného fungovania. 

Počas svojich viac ako 5300 obletov Zeme 
poskytoval radarové snímky zemského 
povrchu. Satelit nesie sofistikovaný 
radarový senzor, ktorý poskytuje snímky 
zemského povrchu za každého počasia  
počas dňa aj noci. 

Len pár týždňov po jeho úspešnom štarte 
z Európskeho kozmodrómu vo Francúzskej 
Guyane boli jeho snímky použité pre 
potreby krízového manažmentu. Niektoré 
z jeho prvých snímok boli rozhodujúce pre 
pomoc úradom v Namíbii a na Balkáne pri 
reakcii na rozsiahle záplavy. 

Operačná fáza satelitu Sentinel-1A začala 
v októbri. V priebehu niekoľkých dní 
začali tieto údaje využívať experti na 
monitorovanie morských oblastí. To 
zahŕňalo produkciu máp zaľadnenia 
a detailné informácie o stave ľadu vo 
viacerých regiónoch a varovanie lodí 
pred pohybom ľadovcov na obchodných 
trasách.

Počas roka bol Sentinel-1A použitý na 
monitorovanie ubúdania zaľadnenia v 
polárnych oblastiach. Údaje boli využité aj 
pri mapovaní pohybov zeme v súvislosti 
so zemetrasením v Napa Valley v USA, ako 
aj pohybov pri erupciách sopiek Fogo a 
Villarrica.  

Veľký počet výsledkov, ktoré robia misiu 
Sentinel-1A takou úspešnou, by nebol 
možný bez rýchlej diseminácie dát a 
politiky otvoreného prístupu k údajom 
programu Copernicus. K dnešnému dňu 
sa registrovalo viac ako 6000 užívateľov na 
prístup k 83000 dátovým produktom. Od 

Foto ©  Biele kvety na lúke, Martina Prohaczková

Foto ©  Sentinel Selfie, archív EK

http://www.enviroportal.sk/indikatory
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októbra 2014, odkedy boli dáta sprístupnené 
verejnosti bolo stiahnutých viac ako pol 
milióna dátových produktov čo sa rovná 
približne 680 terabytov údajov. Pre potreby 
spracovania a analýzy dát  vytvorila ESA 
softvérový nástroj Sentinel-1 Toolbox, ktorý 
je v súčasnosti používaný viac ako 1000 
užívateľmi zo 70 krajín.   

Štart satelitu Sentinel-2A, ktorý bude 
vytvárať multispektrálne snímky zemského 
povrchu, je plánovaný na jún tohto roka. 

Riešením úloh spojených s programom 
Copernicus sa na Slovensku zaoberá Národná 
pracovná skupina pre program Coperncius 
zriadená ministrom životného prostredia 
19. mája 2014. Táto pracovná skupina je 
zložená zo zástupcov Ministerstva životného 
prostredia SR, Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR, Ministerstva vnútra SR, 
Slovenského hydrometeorologického ústavu 
a Slovenskej agentúry životného prostredia. 
Táto pracovná skupina informuje a koordinuje 
jednotlivé relevantné organizácie, aby bolo 
možné aktívne využívať údaje programu 
Copernicus.

Slovenská republika dlhodobo spolupra-
cuje aj s ESA a táto spolupráca vyústila 
16. februára 2015 do podpisu Zmluvy o 
európskom spolupracujúcom štáte medzi 
Slovenskou republikou a Európskou 
vesmírnou agentúrou. Zmluva bola 
podpísaná ministrom školstva SR a 
zástupcom generálneho riaditeľa ESA. Táto 
zmluva musí byť ratifikovaná. O rok po 
podpise tejto zmluvy sa plánuje podpísať tzv. 
Charta PECS čím sa SR stane tzv. európskym 
spolupracujúcim štátom. Spolupráca SR s ESA 
umožňuje zapojenie Slovenských organizácií 
a firiem do spolupráce na výskume a 
vývoji vesmírnych aplikácií aj pre program 
Copernicus. 13.apríla 2015 uverejnila ESA 
výzvu na predkladanie projektov. Bližšie 
informácie o výzve môžete nájsť na stránke 
https://www.vedatechnika.sk/SK/ESA_SR/
Stranky/VyzvyPECS.aspx

Bližšie informácie o programe Copernicus 
nájdete na oficiálnych stránkach programu 
http://www.copernicus.eu/

Autor: Peter Pastorek, NRC EIS, SAŽP

 Život pre planétu Zem - 22. apríl Deň Zeme

Životné prostredie, recyklácia, ochrana prírody, globálne otepľovanie. Už viac ako 
pol storočia nie je niečo v poriadku s prostredím, ktoré je domovom nás všetkých – s 
planétou Zem.

V posledných rokoch problémy a škody spôsobené nezodpovedným správaním sa nás, 
ľudí, narastajú geometrickým radom. 

Aj malé činy môžu ovplyvniť zdravie našej planéty. 

Niekoľko tipov a rád, ako obmedziť plytvanie, ako nájsť zodpovednejší prístup k 
spotrebe.

Autor:  SAŽP

Zelené tipy
Pri cestách na exotické miesta si dávajte pozor pri kúpe suvenírov. 

Vývoz predmetov ako drevoryty, červený koral alebo ozdoby z kožušín či peria sú často 
obmedzené a na to, aby ste si ich mohli doviezť domov, je potrebné osobitné povolenie. 
Zistite si, aké sú pravidlá, pretože pre vývoz voľne žijúcich živočíchov a rastlín platia prísne 
predpisy a riskujete, že Vám suvenír zabavia. 

Prečo by ste mali plytvať? 

Dajte variť len toľko vody, koľko potrebujete na prípravu šálky kávy či čaju. 

Nekupujte drevo pochádzajúce z nelegálneho obchodu! 

Nelegálny obchod s tropickým drevom je jednou z príčin ničenia lesov. Mnohí dodávatelia 
predávajú drevo, ktoré má osvedčenie o legálnom pôvode a trvalej udržateľnosti. Keď 
budete nabudúce kupovať výrobky z dreva, hľadajte etikety ako Forest Stewardship 
Council (FSC). 

Musíte ísť niečo vybaviť? 

Autá často znečisťujú ovzdušie viac pri jazde na krátke vzdialenosti, keď je motor studený. 
Preto radšej choďte pešo alebo na bicykli!

Zdroj: EEA

Foto © Prírodný kapitál, Simona Ilascu, Rumunsko

https://www.vedatechnika.sk/SK/ESA_SR/Stranky/VyzvyPECS.aspx
https://www.vedatechnika.sk/SK/ESA_SR/Stranky/VyzvyPECS.aspx
http://www.copernicus.eu/
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Chcete sa niečo opýtať EEA?  
 

Napíšte na EEA, fórum pre verejnosť:  
http://community.eea.europa.eu

Viac informácií na: nfpsk@sazp.sk

KONTAKT:

Mgr. Katarína Kosková

Slovenská agentúra životného prostredia

Tajovského 28,  975 90 Banská Bystrica

E-mail: katarina.koskova@sazp.sk     Tel.: +421 48 437 41 84

Užitočné linky:

•  stránka SAŽP   http://www.sazp.sk

•  stránka EEA   http://www.eea.europa.eu/

•  Eionet     http://www.eionet.europa.eu/

•  Odoberanie EEA publikácií  http://www.eea.europa.eu/subscription

•  Európske tematické centrá  http://www.eionet.europa.eu/topics

•  EEA fórum pre verejnosť   http://community.eea.europa.eu/

•  Produkty EEA    http://www.eea.europa.eu/sk/products

•  Publikácie EEA    http://www.eea.europa.eu/sk/publications

Prehľad EEA mítingov

15.1.2015  �
EPA webinár v záujmovej skupine 
Zelená ekonomika

5.2.2015  �
Stretnutie EUNIS, Kodaň 

18.2. – 19.2. 2015  �
NFP/Eionet míting, Kodaň

4.3.2015  �
Uvedenie správy SOER 2015, Brusel

2.-5-3.2015  �
NRC míting k Priemyselnému 
znečisťovaniu 

5.-6.3.2015  �
NRC míting k Energetike, Kodaň

17. – 18.3.2015  �
Nature Outlook, Brusel

18.3.2015  �
Zasadnutie Riadiacej rady EEA, Kodaň

25. – 27. 3. 2015  �
Workshop k odpadom a odborný 
workshop pre Európsky model 
odpadov, Kodaň

16. – 17. 4. 2015   �
NRC míting k Doprave a životnému 
prostrediu

13. – 14. 4. 2015   �
TOUERM – Workshop k Turizmu a 
životnému prostrediu, Kodaň

13. – 17. 4. 2015  �
UNEP/WGEMA-16 Pracovná skupina 
k Monitorovaniu a posudzovaniu 
životného prostredia Hospodárskej 
komisie OSN pre Európu, Istanbul

24. 4. 2015   �
Webinár – Copernicus 

    OZNAM

Pracovné stretnutie Národných referenčných centier siete Eionet SK sa tento 
rok  bude konať v druhej polovici roka 2015, nie pri príležitosti konferencie 
Enviro-i-forum 2015.  
O dátume a mieste konania Vás budeme včas informovať. 

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) v spolupráci s Európskou environmentálnou 
agentúrou (EEA) organizuje 05. 05. 2015 v Bratislave v Hoteli Devín národné podujatie 
k predstaveniu správy SOER 215 za účasti riaditeľa EEA Hansa Bruyninckxa a najvyšších 
predstaviteľov MŽP SR, ktorí budú reagovať a reflektovať na kľúčové zistenia správy z národnej 
úrovne. Súčasťou podujatia bude workshop ku globálnym megatrendom.  

SOER 2015 Slovakia http://www.eea.europa.eu/soer-2015/countries/slovakia

SOER 2015 v rôznych jazykoch http://www.eea.europa.eu/soer-2015/synthesis/all-translations 

http://community.eea.europa.eu
mailto:nfpsk@sazp.sk
mailto:katarina.koskova@sazp.sk
http://www.sazp.sk
http://www.eea.europa.eu/
http://www.eionet.europa.eu/
http://www.eea.europa.eu/subscription
http://www.eionet.europa.eu/topics
http://community.eea.europa.eu/
http://www.eea.europa.eu/sk/products
http://www.eea.europa.eu/sk/publications
http://www.eea.europa.eu/soer-2015/countries/slovakia
http://www.eea.europa.eu/soer-2015/synthesis/all-translations

