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GLOBAL ISSUES OF THE PRESENT AND POSSIBLE SOLUTIONS 

 
 
ABSTRAKT 
Globálne problémy životného prostredia sú v hierarchii všeobecne uznávaných priorít zachovania života kladené 
hneď za hrozbu zániku civilizácie v dôsledku použitia zbraní hromadného ničenia. Sú závažnejšie ako problémy 
ideológií, náboženstiev, národností a pod. Vývoj a riešenie environmentálnych problémov podmieňuje a spätne 
ovplyvňuje aj spoločnosť, sociálne myslenie, rozvoj vedy a techniky a riadenie ekonomických systémov. Pritom 
ekonomické a environmentálne záujmy sú často v priamom protiklade a hľadanie kompromisu, resp. 
prijateľných riešení je veľmi obtiažne. 
 
Kľúčové slová:  environment,  globálna kríza, existenxciálne riziká, 
 
ABSTRACT 
Global environmental issues are put in the hierarchy of generally accepted priorities for the preservation of life 
just immediately after the threat of the demise of civilization as a result of the use of weapons of mass 
destruction. They are more severe than the problems of ideologies, religions, nationalities, etc. Development and 
solution of environmental issues condition and retroactively affect also the society, social thinking, the 
development of science and technology, and the management of economic systems. In doing so, economic and 
environmental interests are often in direct contradiction and finding a compromise or some acceptable solutions 
is very difficult. 
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Úvod 

 
V príspevku je niekoľko kresieb českého karikaturistu Vladimíra Renčína, z ktorých väčšina bola 
použitá už v roku 1999 v skriptách autora s touto tematikou s názvom Technika a životné prostredie. 
Mnohé z nich tak výstižne ilustrujú opisovanú problematiku, že vzniká dojem, akoby boli nakreslené na 
objednávku. 

 
Človek už od praveku rôzne zasahoval do prírodného, teda aj svojho životného prostredia. Stále však zostával 
súčasťou tohto prostredia a vývoj postupoval pomerne pomaly, takže človek i príroda mali čas sa prispôsobiť, 
zachovávala sa prírodná rovnováha. 
S rozvojom techniky začal človek hlbšie a bezohľadnejšie zasahovať do prírody. Exploatácia až ničenie prírody 
pri súčasnej populačnej explózii a vedecko-technickom rozvoji postupuje už takým tempom, že hrozí vyčerpanie 
niektorých neobnoviteľných prírodných zdrojov a znehodnotenie prírodného prostredia odpadmi a toxickými 
látkami.  
Ešte v polovici 20. storočia sa málokto zaoberal faktom, že vstupné látkové toky vo výrobe nadobúdajú rozmer 
globálneho vyčerpania niektorých surovín a devastácie prírody a že výstupné pri spotrebe znamenajú nárast 
globálneho znečisťovania, množstva a škodlivosti odpadov, vnášania cudzorodých látok do organizmov a 
prekračovanie schopnosti prírody eliminovať ich vplyv. 
Zásoby niektorých rúd a fosílnych palív budú čoskoro vyčerpané. Mnohé z nich patria medzi neobnoviteľné 
zdroje, za ktoré bude potrebné hľadať náhradu.             
Aj niektoré obnoviteľné zdroje sú ohrozované. Sústavné ničenie lesov má za následok také pôdne zmeny, že v 
niektorých oblastiach už nie je možné obnoviť rovnováhu. Rozširuje sa  oblasť púští, zamorených regiónov, 
nastávajú globálne klimatické zmeny. Rast následkov činnosti človeka a schopnosti biosféry prispôsobiť sa 
zmenám je taký rýchly, že človek je potenciálne ohrozený ako biologický druh. 
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Obr. 1. Autor: V. Renčín (publikované s láskavým dovolením autora) 

 
 
 
Rýchlosť zmien je enormná. Predchodcom dnešného človeka trvalo asi milión rokov, kým sa naučili 

používať oheň a začali hovoriť - vymieňať si informácie. Rozšírenie druhu Homo sapiens po celej Zemi trvalo 
vyše stotisíc rokov. Od jeho usadenia - od prvej agrárnej revolúcie po druhú - priemyselnú, uplynuli tisícročia. 
Prechod k tretej - súčasnej vedeckotechnickej (informačnej) revolúcii trval len asi tri storočia. Od objavu 
rádioaktivity po Hirošimu menej ako pol storočia a od predpovedania možností prenikania do vnútra atómu k 
využitiu nanotechnológií len asi desaťročie! Predpovedať vývoj si často netrúfajú ani renomovaní futurológovia! 

 
Globálne problémy životného prostredia sú v hierarchii všeobecne uznávaných priorít zachovania života 

kladené hneď za hrozbu zániku civilizácie v dôsledku použitia zbraní hromadného ničenia. Sú závažnejšie ako 
problémy ideológií, náboženstiev, národností a pod. Vývoj a riešenie ekologických problémov podmieňuje a 
spätne ovplyvňuje aj rast populácie, rozvoj vedy a techniky, sociálne myslenie  a riadenie ekonomických 
systémov. Pritom ekonomické a ekologické záujmy sú často v priamom protiklade a hľadanie kompromisu, resp. 
prijateľných riešení je veľmi obtiažne. 

 
Publikácia opisuje súčasný stav prírodných zdrojov, ich charakter, význam, mieru ich využívania 

človekom a upozorňuje na možné dôsledky, ktoré vznikajú ich nadmernou exploatáciou bez ohľadu na možnosti 
udržateľného rozvoja. Obsahuje nielen texty, ale i množstvo poznámok, obrázkov, grafov a tiež príkladov. 
Zámer pre ich zaradenie vystihuje nielen známy fakt, že jeden obrázok často povie viac ako sto slov, ale tiež 
výrok nositeľa Nobelovej ceny za fyziku P. L. Kapicu :.„Gram aplikácie je cennejší ako tona teórie".. 

 
Je určená najmä mladej generácii, ktorá bude musieť vznikajúce konflikty riešiť, ale tiež príslušníkom 

"tretieho veku", ktorí v čase svojej mladosti sa o opisovaných problémoch v škole neučili, a napokon záujemcom 
z radov širokej verejnosti, ktorí sa zaujímajú o stav prírody, environmentálne trendy a súvislosti. Cieľom autora 
bolo nielen zhrnúť informácie, ale najmä vzbudiť záujem o tvorivé riešenie problémov, ktoré čakajú budúce 
generácie.  
 
 
Globálne problémy súčasnosti 
 

Krátko po skončení 2. svetovej vojny došlo k nebývalému rozmachu nielen počtu obyvateľov Zeme, ale 
i vedy a techniky. Začali narastať globálne problémy životného prostredia do takej miery, že ich už nebolo 
možné prehliadnuť.  
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Obr. 2. Autor: V. Renčín (publikované s láskavým dovolením autora) 

 
 
Na závažnosť problémov začali poukazovať vedci, ale i priemyselníci, finančníci, politici a ďalšie 

osobnosti, ktoré sa združili v roku 1968 z iniciatívy talianskeho priemyselníka Aurelia Pecceiho (vyslov Pekčei) 
v Rímskom klube - mimovládnej medzinárodnej organizácii 1.  

 
D. Meadows s kolektívom spolupracovníkov z Massachusettského technologického inštitútu (MIT) 

vypracovali v roku 1972 správu pre Rímsky klub, ktorú nazvali "Hranice rastu" (The Limits to Growth). 
Sledovali päť hlavných zložiek: neobnoviteľné zdroje, populáciu, priemyselnú výrobu, potraviny a znečistenie 
(pozri obr.3). Originál grafu vývoja je dostupný i na internete, tu je však pre lepšiu prehľadnosť rozkreslený na 
jednotlivé zložky. Neregulovaný vývoj je znázornený hrubšou čiarou N, tenšia čiara R znázorňuje prognózu za 
predpokladu, že svet prijme najneskôr v roku 2015 princípy udržateľného rozvoja. Inak asi v polovici 21. 
storočia nastane ekologická katastrofa, ktorá podlomí základy civilizácie. 

 
Po dvoch desaťročiach v r. 1991 MIT svoju prognózu pre Rímsky klub zopakoval   (Po prekročení hraníc 

– Beyond the Limits) a v zásade ju potvrdil.  
Ak sa urýchlene neprijmú zásadné zmeny, krízu v polovici 21. storočia sa už nepodarí odvrátiť. 
Ľudstvo si začína uvedomovať ohrozenie ľudstva, nutnosť regulácie rozvoja a začínajú sa prijímať na 
celosvetovej úrovni opatrenia na udržateľný rozvoj. 
 

                                        
1        Rímsky klub - medzinárodná organizácia, združujúca významných vedcov a spoločenských činiteľov (advokátov, priemyselníkov, 
obchodníkov atď). Je hlavným centrom vypracúvania globálnych prognóz s cieľom  
 vytvoriť predstavu o stave sveta a jeho perspektívach 
 analyzovať svetové problémy systémovým spôsobom 
 modelovať dôsledky tendencií civilizačného vývoja a nachádzať možné alternatívy  
 načrtnúť program konania pre riešenie krízových (najmä ekologických) situácií  a pre prežitie ľudstva  
 pôsobiť na verejnú mienku a rozvíjať dialóg s politickými činiteľmi.  

Ťažisko činnosti spočíva vo vydávaní správ pre Rímsky klub, ktoré majú charakter globálnych prognóz a ktorých obsah je základom 
vedeckej disciplíny zvanej globalistika. Rímsky klub ich spracovanie iba iniciuje. 
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Obr. 3 Predpovede MIT pre Rímsky klub 
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 Snahy o riešenie  
Významné udalosti, konferencie a  rozhodnutia pre riešenie globálnych problémov sú uvedené 

v nasledujúcej tab. 1. 
 
Tab. 1 Významné udalosti, konferencie a  rozhodnutia pre riešenie globálnych problémov 

 Rok                                                                              Významné medzníky  
Prvá správa Rímskeho klubu (The Limits to Growth – Hranice rastu) prezentuje, že model 
industriálnej civilizácie nie je udržateľný. 

1972 

Stockholm - prvá Svetová konferencia OSN o životnom prostredí 2 
(U.N. Conference on Human Environment -UNCHE). Prijatá Deklarácia o ŽP a Akčný plán. Vznikol 
Program OSN na ochranu ŽP (UNEP), globálny systém pozorovania Zeme (Earthwatching), bol 
ustanovený   5.jún  ako  Svetový deň životného prostredia .  

1982 37.Valné zhromaždenie OSN schválilo Svetovú chartu o prírode. 

1982 Nairobi - druhá konferencia OSN o ŽP  - dokument o ochrane pôdy. 

1984 Worldwatch Institute vo Washingtone vydal po prvý raz ročenku Stav sveta o pokroku dosiahnutom 
pri zaisťovaní trvalo udržateľnej spoločnosti. 

1986 Prehlásenie Svetovej federácie inžinierskych organizácií  
„Zásady environmentálnej etiky pre inžinierov“. 

1987 Správa Svetovej komisie pre ŽP a rozvoj s názvom  Naša spoločná budúcnosť. Definovaný pojem 
udržateľný rozvoj  (sustainable development). 

1992 Rio de Janeiro – Konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji (UNCED), nazývaná tiež Summit 
Zeme. Prijatá Deklarácia o ŽP a rozvoji (Rio-deklarácia  a  Agenda 21), Dohovor o biologickej 
diverzite, Rámcový dohovor o zmene klímy a  výzva   
„Mysli globálne – konaj lokálne“. 

1992 Al Gore vydal publikáciu Earth in the Balance (česky Země na misce vah). 
1997 Kjóto - konferencia OSN o klimatických zmenách. 
1998 Bratislava - 4. konferencia Dohovoru o biologickej diverzite. 
1995 Vydaná Nová správa Rímskeho klubu „Faktor štyri - dvojnásobný blahobyt, polovičná spotreba 

prírodných zdrojov.“  
2002 Johannesburg – pri príležitosti 10. výročia UNCED sa konala konferencia  Rio+10  – Svetový 

summit o  udržateľnom rozvoji – (WSSD).  
 
Očakávaným medzníkom v budúcnosti je sformulovanie požiadaviek na uskutočnenie ekologickej (tretej, 

zelenej) revolúcie. Termín "revolúcia" je namieste, lebo jej význam pre ľudstvo sa dá porovnať s agrárnou 
(prvou) revolúciou, keď sa ľudia usadili v sídlach, a priemyselnou (druhou), ktorá okrem materiálneho blahobytu 
priniesla i začínajúcu krízu životného  prostredia. Tú možno prekonať len prechodom k udržateľnému rozvoju. 

   
Obr. 3  Autor: V. Renčín (publikované s láskavým dovolením autora) 

 

                                        
2      Cudzojazyčné ekvivalenty výrazu životné prostredie (napr. anglický environment, francúzsky l´environnement, nemecký die Umwelt, 
ruský окружающая средa – okružajuščaja sreda, taliansky a španielsky ambiente, maďarsky környezet, poľsky środowisko... ) majú v 
origináli význam „okolie“ a v súvislostiach často odlišný význam, takže niekedy je vhodnejšie ich prekladať ako biosféra, prípadne príroda.  

Nedorozumenia najčastejšie vznikajú z nesprávneho chápania adjektíva „životné“, ktoré sa v cudzojazyčných ekvivalentoch 
nevyskytuje. Okrem toho nemožno z neho tvoriť prídavné meno, ani prívlastok (životnoprostreďový ?).  

Preto sa v ostatnom čase uprednostňujú výrazy environment  a  environmentálny. 
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Obr. 4  Autor: V. Renčín (publikované s s láskavým dovolením autora) 

 
Z doterajších podujatí významným medzníkom bola 3. konferencia o životnom prostredí – Summit Zeme 

´92 v Rio de Janeiro, ktorá mala za cieľ vytvoriť nové a spravodlivé partnerské vzťahy v globálnom meradle. 
Mala vytvoriť aj Chartu Zeme, ale v priebehu konferencie sa konštatovalo, že jednotlivé krajiny ešte nie sú 
dostatočne pripravené dohodnúť sa na úrovni charty, preto sa prijala Deklarácia o životnom prostredí a rozvoji, 
ktorá obsahuje 27 zásad pre zachovanie života na Zemi v budúcnosti. Prijali sa dve mimoriadne významné 
konvencie: o zachovaní biologickej rôznorodosti (biodiverzite) a o klimatických zmenách.  

Najrozsiahlejším dokumentom Summitu ´92 je tzv. Agenda 21 (agenda 21. storočia), ktorá je programom 
všestrannej starostlivosti o životné prostredie. Niektorí autori označili Agendu 21 za „Starý zákon“ pre životné 
prostredie. K nemu sa mal nájsť o 10 rokov neskôr „Nový zákon“ (prípadne „Korán“ alebo „Talmud“ – najradšej 
syntéza všetkých morálnych kódexov sveta).  

V roku 2002 pri príležitosti 10. výročia UNCED sa konala v Johannesburgu konferencia RIO + 10,  
Svetový summit o  udržateľnom rozvoji (WSSD - World Summit on Sustainable Development). 

 
 

V správe, ktorú pred jej začatím vydala OSN, sa okrem iného konštatuje, že :  
 40% svetovej populácie trpí nedostatkom vody, 
 globálna hladina morí stúpa, čo je dôkazom globálneho otepľovania, 
 veľa živočíšnych a rastlinných druhov je na pokraji vyhynutia, včítane polovice  veľkých primátov - 

najbližších príbuzných človeka, 
 počas 90. rokov minulého storočia bolo zničených  2,4 % svetových lesov, 
 každý rok zomrie viac ako 3 milióny ľudí na následky znečisteného  ovzdušia. 
 
Medzi hlavné dokumenty, ktorých prijatie sa očakávalo na WSSD, patrili Implementačný plán a Politická 

deklarácia. 
Hlavnými oponentmi Implementačného plánu boli USA, Japonsko, Kanada a Austrália, vďaka ktorým 

nebol doň zapracovaný konkrétny harmonogram zvýšenia podielu alternatívnych zdrojov energie na 15 % do 
roku 2015. Zasadzovali sa skôr za tzv. Partnerskú spoluprácu, založenú na dobrovoľných záväzkoch. 
Významným momentom bolo vystúpenie mexického prezidenta, ktorý ohlásil pristúpenie Mexika ku Kjótskemu 
protokolu.  
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Najdôležitejšie výsledky WSSD možno zhrnúť do týchto bodov: 
 

 Voda:  
Úspechom je dohoda o pláne zabezpečiť prístup k pitnej vode  a základným sanitárnym potrebám 
pre najmenej polovicu z vyše miliardy ľudí, ktorí trpia týmto nedostatkom.  

 Chudoba: 
Záverečný dokument priznáva, že chudoba a ničenie životného prostredia spolu súvisia a treba ich 
riešiť spoločne. Cieľom by malo byť zabezpečiť podmienky, aby bolo vo svete o polovicu menej 
ľudí, ktorých životné náklady nepresahujú viac ako dolár denne. Dnes žije za menej ako dolár 
denne miliarda ľudí. 

 Energia: 
Najväčší neúspech ! USA a štáty OPEC dosiahli, že nebol stanovený dátum a podiel výroby 
energie z tzv. obnoviteľných zdrojov (veterná, slnečná). Dnes tvorí výroba energie z fosílnych 
palív, ktoré vážne znečisťujú ovzdušie, vyše 80 % celkovej produkcie. EÚ chcela, aby energia z 
tzv. obnoviteľných zdrojov (okrem slnečnej a veternej energie najmä bioplyn a vodné elektrárne) 
tvorili v roku 2010 až 15 % produkcie. 

 Klimatické zmeny: 
Po oznámení Kanady a Ruska, že budú ratifikovať Kiótsky protokol o znížení emisií škodlivých 
plynov, bola šanca, že protokol by mohol vstúpiť do platnosti. Novší vývoj  (2006) to však 
nepotvrdil, protokol je síce platný, ale USA a ďalšie štáty ho neratifikovali. 

 
 

Záver 
 
Analýza WSSD vyznela v tom zmysle, že to bol summit, ktorý mal veľké oči. Riešilo sa príliš veľa problémov 
na to, aby sa na nich mohli zhodnúť zástupcovia 189 štátov s veľmi rozdielnym vývojom, úrovňou a kultúrou. 
Európania a Američania („bohatý Sever“) sa zhodli aspoň v tom, že rozvojovým krajinám („chudobnému Juhu“) 
treba pomôcť a zároveň riešiť problémy čoraz viac zničeného životného prostredia.  
Podrobnosti o všetkých medzinárodných konferenciách a dokumentoch by boli príliš rozsiahle, avšak pokračujú 
i v súčasnosti a je zrejmé, že budú potrebné i v budúcnosti. Aktuálne dianie možno sledovať v tlači či na 
internete. 
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