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ABSTRAKT 
V záplave mediálne príťažlivejších udalostí  slovenské aj české média odignorovali jednu zaujímavú 

správu – 20. 11. 2018 odstúpil  Erik Solheim - šéf Programu pre životné prostredie pri OSN  (UNEP). 
Po skoro dvojmesačnej „mediálnej štvanici“ to vzdal. Bývalý nórsky minister životného prostredia 
tak nevydržal v riadiacom kresle tohto globálneho úradu OSN na ochranu životného prostredia ani 

dva roky – presnejšie len 22 mesiacov. Audit cestovných náhrad u šéfa UNEP (programu OSN pre 
životné prostredie) poukázal na sporné cestovné výdavky vo výške skoro 500 000 dolárov za necelé 

dva roky.  

 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ:  environment, audit 
 
 

ABSTRACT 
In a flood of media-attractive events, both the Slovak and Czech media ignored one interesting report 
- on November 20th, 2018, Erik Solheim, head of the UN Environment Program (UNEP), resigned. 

After nearly two months of "media hunt" he gave up. Thus, the former Norwegian Minister of the 
Environment did not last two years - more precisely, 22 months - in the chair of this global UN 

environmental agency. An audit of travel expenses at the UNEP chief pointed to disputable travel 
expenses of nearly $ 500,000 in less than two years. 

 
KEY WORDS: environment, audit 
 
 
"Chcel som robiť veci inak ..." 
 
 V predvečer svojho odstúpenia poslal Erik Solheim e-mail svojim zamestnancom, v ktorom 
komentoval toto rozhodnutie. Ako v ňom uviedol, už v roku 2017 reagoval na výzvu  generálneho 
tajomníka OSN, že je načase urobiť dramatickú zmenu v kultúre OSN aby sa zabezpečilo, že táto 
celosvetová organizácia bude naďalej akcieschopná pre riešenie výziev 21. storočia. 
 
"Pred niekoľkými dňami som s ťažkým srdcom informoval generálneho tajomníka (Antónia Guterres) 
o svojom rozhodnutí opustiť tento riadiaci post. Chcel som, aby sa program UNEP pri OSN stal 

vedúcou agentúrou pre reformu, aj keď to vyvolávalo niekoľko nedorozumení a kritiky. Robiť veci inak 
nikdy nie je jednoduché ! Stále som bol a aj naďalej ostávam odhodlaný robiť to, čo považujem za 
najlepšie pre životné prostredie. Je mi ľúto, že táto moja misia skončila predčasne."       
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Zdroj foto: Natalia Mroz/UNEP 

 
Čo zistil audit OIOS. 
 
 Vnútorný audit v agentúre UNEP vykonal Úrad OSN pre vnútorný dohľad (OIOS). Za 
posledné dva roky (od nástupu E.S.) bolo na cestovné náhrady vynaložených 58 miliónov dolárov. 
Audit zistil, že suma vynaložená na cestovné náhrady  pre agentúru na ochranu životného prostredia 
pri OSN (UNEP) v Keni sa za roky 2014 až 2017 zdvojnásobila ! Jednou z príčin vysokých 
cestovných výdavkov tejto organizácie bolo nehospodárne smerovanie letových trás ako aj výber 
drahších leteckých spoločnosti.  
 
 Podľa záverov auditu, za 22 mesiacov odkedy Erik Solheim prevzal funkciu výkonného 
riaditeľa UNEP od Achima Steinera venoval príliš málo pozornosti životnému prostrediu, predpisom, 
riadiacej funkcii a kontrole zamestnancov a príliš veľa cestovaniu. Viaceré krajiny v rámci OSN boli 
nespokojné so správaním E. Solheima a blokovali desiatky miliónov dolárov svojich členských 
príspevkov pre túto organizáciu. Holandsko, Dánsko a Švédsko úplne zastavili svoje financovanie 
tohto úradu OSN pokiaľ sa celá aféra nevyšetrí. Podľa auditu je takého správanie vrcholového 
manažmentu urážkou dobrého mena UNEP najmä v súvislosti s jeho hlavnou náplňou - bojom proti 
klimatickým zmenám !  Jeden z prominentných vedeckých pracovníkov dokonca obvinil samotného 
E. Solheima z  "obscénneho pokrytectva voči CO2." 
 
 Podľa auditu pritom neexistoval "žiadny dohľad alebo zodpovednosť" na plánovanie a 
sledovanie služobných ciest. Podľa vnútorného predpisu musia všetci zamestnanci OSN predložiť do 
dvoch týždňov od ukončenia služobnej cesty správu a vyúčtovanie, v prípade UNEP tomu tak vôbec 
nebolo. Napríklad 32 manažérov vykonalo celkom 596 ciest, ale až po dodatočnej urgencii bolo 
poskytnutých len 200 správ a zvyšných 210 správ nebolo odovzdaných vôbec. E. Solheim v rozpore s 
vnútornými predpismi umožnil napríklad jednému svojmu manažérovi, aby pracoval z  kancelárie 
UNEP v Paríži (jeho domovskej krajine) namiesto z Nairobi v Keni, pričom si tento pracovník svoje 
cestovné náhrady ale uplatňoval vždy z Nairobi.  Iný manažér tejto organizácie dokázal prečerpať 
cestovné výdavky v celkovej výške 157 031 USD, ale nevedel zdôvodniť ich účel ani dokladovať ich 
vyúčtovanie. Po opakovanom dožadovaní zo strany OIOS bola predložená interná korešpondencia, že 
"manažér sa zúčastňuje na medzivládnych rokovaniach, organizuje samity  a angažuje sa s partnermi 
a celebritami."   
 
 Len samotný šéf UNEP preukázal cestovné  výdavky vo výške 482 511 USD. Za dva roky 
svojej činnosti v tejto funkcii (presne 668 dní) až 529 dní strávil na služobných cestách, čo je skoro 
80% ! V prepočte to vychádza, že za každý deň svoje služobnej cesty dokázal šéf UNEP "prečerpať" 
skoro  1 000 USD.  Slovami klasika istého (bývalého) premiéra: "Dámy a pánové, kto z vás  to má ?" 
 
 Pri audite bolo napríklad zistené, že z 529 dní strávených E.S. na služobných cestách až 90 dní 
strávil v Paríži alebo v Oslo (svojej domovskej krajine), pričom pre 76 dní neposkytol žiadne 
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podrobnosti alebo dôvody cesty, ktoré by preukázali relevantnosť jeho cestovania. Dodatočne označil 
zvyšných 14 dní ako súkromný účel  resp. dovolenka. Niektoré z jeho služobných ciest boli oficiálne 
zahrnuté do cestovného plánu a označené ako "dvojstranné rokovania", aj keď boli vykonané počas 
víkendov  alebo dokonca počas vianočných sviatkov. Na žiadosť audítora o vysvetlenie účelu týchto 
služobných ciest E. Solheima zaslal nasledujúci e-mail: "Nemôžem akceptovať vašu otázku ohľadom 
mojej pracovnej doby alebo víkendov... nežijeme predsa ešte v industriálnej dobe, kedy robotník 
pracoval v továrni od 7 do 16,00...a prestaňte mi zasielať také stupídne otázky !" Aj tento stav už 
predsa okomentoval istý politik výstižným konštatovaním: "Všetci kradnú..." 
 
 Úrad pre vnútorný dohľad pri OSN (OIOS)  vo svojom audite konštatuje: "V UNEP 
neexistovala žiadna potreba efektívnosti, zodpovednosti a transparentnosti cestovných výdavkov u 
vrcholových manažérov organizácie." Vo svojom záverečnom stanovisku doporučuje, aby E.S. vrátil 
agentúre OSN všetky cestovné náhrady, ktoré získal neoprávnene a ktoré vznikli úradu UNEP v 
dôsledku jeho nehospodárneho a neefektívneho riadenia. 
 
Carbon Footprint Erika Solheima. 
 
 Uhlíková stopa je dnes vďaka environmentálnym aktivistom a akademickým kverulantom 
novým fenoménom, ktorým sa dnes pomeriavajú manažéri veľkých firiem. Aby získali zelené body 
v očiach verejnosti a posilnili si svoje firemné ego (a samozrejme zisky). Ukáž, akú máš uhlíkovú 
stopu a ja ti poviem aká eco-friendly je tvoja firma. Na to slúžia rôzne „appky“ pre chytrý mobil či 
dokonca Carbon Footprint Calculator na webe pre eko-nadšencov. A pokiaľ tento kalkulátor 
naprogramovali jeho autori správne, tak z neho vychádzajú zaujímavé údaje.  
 

 
 „Uhlíková stopa“  Zdroj: Allexxe | Dreamstime.com 
 

Napríklad, že „uhlíková stopa“ vodiča klasickej 6-ročnej Oktávie pri najazdení 12 000 km za 
rok je cca 1,73 t CO2. Aj to len za predpokladu, že celý rok jazdil v aute sám, inak sa toto množstvo 
rozpočíta aj na spolujazdcov. Alebo že taká vidiecka babička s deduškom, ktorí v starom nedotovanom 
kotle spotrebujú za zimu na kúrenie asi 2,5 tony uhlia, majú  uhlíkovú stopu na osobu asi 3,60 t CO2. 
Oveľa horšie ale vychádzajú služobné cesty bývalého šéfa UNEP (a predtým nórskeho ministra 
životného prostredia). Už len jeden jediný let z Osla do Nairobi predstavuje jeho uhlíkovú stopu 1,54  
t CO2. V audite služobných ciest spomínaná víkendová „bokovka“ z Washingtonu do Paríža a potom 
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hneď späť do New Yorku predstavuje uhlíkovú stopu 2,51 t CO2, a ak zahrnieme aj tzv. radiačnú 
stopu podľa DEFRA, tak je to až 4,74 t CO2.  

 
 V skutočnosti nevieme, koľko leteckých míľ nalietal za tie necelé dva roky vo funkcií šéfa 
UNEP pán Solheim. Ale pokiaľ bol podľa auditu  529 dní na cestách (a na SC neodbehol len tak v 
papučiach niekde do buše v Keni si zastrieľať), tak môžeme predpokladať, že jeho letecká preprava 
predstavovala STOVKY letov. Stovky letov krát jedna až štyri tony oxidu uhličitého = 100? – 400? – 
1 000?  ton zlého oxidu uhličitého za 22 mesiacov. Tomu sa ľudovo hovorí – VODU káže, VÍNO pije. 
  
Erik Solheim má zrejme zvláštnu záľubu v lietaní. Skoro by sme si mohli myslieť, že je vlastníkom 
alebo významným akcionárom nejakej leteckej spoločnosti. Nakoniec - už v auguste sa pre jeden 
nórsky letecký magazín vyjadril, že ľudia by nemali mať "čierne svedomie" pre cestovanie lietadlom. 
On sám je držiteľom zlatých vernostných kariet všetkých troch najvýznamnejších leteckých aliancií. 
Ešte v  roku 2009, keď bol ministrom životného prostredia Nórska, pozval asi dvadsiatku európskych 
politikov (napr. Martina Bursíka – vtedajšieho ministra ž.p. ČR) na letecký výlet z Kapského Mesta na 
nórsku polárnu stanicu Troll na Antarktíde. Dôvodom tejto "služobnej" cesty bolo, aby sa mohli 
priamo na mieste zoznámiť s najnovšími poznatkami o dopadoch klimatických zmien. Podľa výpočtov 
samotný tento let vyprodukoval uhlíkovú stopu 23 000 kg CO2, na čo poukazovali viacerí kritici. O to 
zábavnejšia je rekcia niektorých samozvaných environmentálnych odborníkov, napr. Vojtěch Kotecký 
z Hnutí Duha to vtedy odobril slovami, že „Je dobře, že se politici snaží vidět, než aby seděli v Evropě 
u stolu a rozhodovali o věcech jen z papíru.“ K tomu sa hodí asi príslovie – Vrana vrane oko 
nevykole. Na to, aby videli ako sa topia ľadovce, stačilo doma vybrať z mrazničky kúsok ľadu a 
nechať v hrnci na pár hodín roztopiť, to sa učia žiaci na fyzike v 6. ročníku ZŠ. Zdá sa, že niektorí 
politici a aktivisti to nedotiahli ani po tu šiestu triedu ? 
 
 Je pritom zaujímavé, že nórski environmentálni aktivisti na rozdiel od p. Koteckého z Hnutí 
Duha takéto „služobné cesty“ p. Solheima vôbec nebagatelizovali a dôrazne odsúdili ! Šéf Greenpeace 
v Nórsku sa rezolútne vyjadril:" Je to jednoducho veľmi trápne ! To čo urobil Erik Solheim a tento 
audit vrhá veľmi zle svetlo a oslabuje vierohodnosť  celej environmentálnej organizácie pri OSN !" 
 
 Novinári v The Guardian z 27.9.2018 dokonca rozpitvávajú aj ďalšiu Solheimovu kauzu - 
podivné zamestnanie jeho manželky v REV-Ocean na novom environmentálnom projekte “World 
Ocean Headquarter” (finančne samozrejme podporovanom aj UNEP), kde sa plánuje vybudovať 
najväčšia vedecko - výskumná loď na svete pre sledovanie klimatických zmien a ich vplyvu na morské 
živočíchy ako aj na rastúce znečistenie oceánov. Po kratučkej správe na jej Facebook stránke “Started 
New Job at X Four-10/REV – Manager for Strategy and Partnership” bola čoskoro táto správa 
odstránená a nastalo "mlženie". Samotný Solheim oponuje, že jeho manželka má predsa na túto 
vedeckú prácu výbornú kvalifikáciu - okrem iného dlhé roky pracovala napríklad pre "Norwegian 
Refugee Council". Aby nakoniec táto "najväčšia vedecko výskumná loď na svete" neskončila len v 
Stredozemnom mori - ako taxík niekde medzi Malou či Veľkou Syrtou a Lampedusou. 
 
 Umberto Ecco  v jednej zo svojich esejí ešte z roku 1991 (kedy bol mobil ešte len niečím 
výnimočným) píše:  „Od človeka, ktorý ma moc sa nevyžaduje, aby reagoval na každý telefonát. 
Naopak, je vždy - ako sa hovorí – na porade...“ Zrejme aj bývalý šéf UNEP sa inšpiroval týmto 
autorom a nemal čas na prácu, lebo bol, ako sa hovorí –  stále na cestách. Asi si dal pri nástupe do 
funkcie šéfa UNEP za úlohu šíriť dramatické informácie o stave planéty Zem a doručiť osobne 
posledné varovanie pred  globálnou klimatickou zmenou do všetkých kútov sveta a pre všetky národy 
zemegule. 
 
Ešte že nebol aj na tých Anadamach u divochov – mohol dopadnúť ako ten Američan. 
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Páchanie dobra pre záchranu  planéty ? 
 
 Britský sociálny psychológ Stephen Reicher, ktorý  sa preslávil známym väzenským 
experimentom pri nedávnej návšteve Bratislavy (XI.2018) uviedol, že  niektorí lídri a politici 
podliehajú tzv. monopolu na cnosť. A v rámci šírenia svojej predstavy cnosti sú schopní tvrdo a 
nekompromisne presadzovať svoju pravdu a dokonca až páchať zlo. ("...ostávam odhodlaný robiť to, 

čo považujem za najlepšie"). Učebnice histórie sú plné podobných príkladov. 
 
 Podľa aktuálnych agentúrnych správ vo Francúzsku protestuje vyše 300 000 ľudí v "žltých 
vestách" proti vládnemu plánu na zvýšenie cien pohonných hmôt. Jeden z rozzúrených demonštrantov 
sa s ručným granátom v ruke domáhal prijatia demonštrantov u prezidenta Macrona v Elysejskom 
paláci, na inom mieste dokonca jeden demonštrant zahynul, keď pri blokáde diaľničného nájazdu do 
neho vrazilo auto. V centre Paríža horia drevené barikády, mesto sa zmenilo na bojisko demonštrantov 
a policajtov. Drobnejšie aj vážnejšie poranenia už utrpeli stovky ľudí. A všetky tieto protesty sa točia 
okolo ceny nafty, ktorá je najbežnejším palivom vo francúzskych autách. Napriek tomu, že ceny ropy 
sú momentálne na historickom minime, za posledný rok stúpla cena nafty o 23% a je najvyššia od 
roku 2001. Macronova vláda tento rok už zvýšila spotrebnú daň z pohonných hmôt v snahe presadiť 
ekologickejšie a čistejšie vozidlá (!), pričom ďalšie zvyšovanie dane plánuje po Novom roku. Pritom 
až 80% ľudí sa vyjadrilo v ankete, že Macron by mal zastaviť toto zvyšovanie dane na ropné produkty.  
 

 
Protesty Francúzov na ďalšiu „klimatickú“ daň z pohonných hmôt.  Foto: Benoît Tessier/Reuters 
 
  
Zdá sa, že dejiny sa opakujú - keď v predvečer Veľkej francúzskej revolúcie kričali nespokojní 
obyvatelia pred kráľovským palácom, že nemajú chlieb, údajne im Maria Antoinetta odvetila aby jedli 
koláče, keď nemajú chleba.  
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Dnes nespokojní Francúzi protestujú proti vysokej cene PHM a prezident Macron im radí: 

"Kúpte si elektromobil a budete jazdiť zadarmo ! Veď elektrina zo slnka nič nestojí... " 
 

 
 Podľa iDNES.cz a aktuálnych údajov MŽP ČR, ktoré pred dvoma rokmi zaviedlo v ČR 
kontrolu kotlov a možnosť udať suseda kvôli podozrivému dymu z komína, sa z 733 nahlásených 
podnetov ukázalo ako neopodstatnených až 273 (37%) a len v 32 prípadoch to bolo "na pokutu" 
(4,4%).  Kvôli necelým 5% neprispôsobivých občanov je tak zvyšných 95% zbytočne buzerovaných - 
tomu sa hovorí kolektívna vina ! A niektorým environmentálnym aktivistom ani tento zákon nestačí - 
volajú po jeho sprísnení a dokonca aj možnosti "prepadových kontrol" (Daniel Vondruš, riaditeľ 
Zeleného kruhu).  Ministerstvo pritom zaviedlo povinné dvojročné revízie kotlov so sankčnou pokutou 
50 000 Kč (cca 1 960 EUR).   

Takže niekto je "vyvolený" dostáva na služobné cesty asi tak 1 000 dolárov na deň, aby mohol 
šíriť dramatické správy o globálnom otepľovaní (z lietadla !), zatiaľ čo "plebs" dostane pokutu skoro 2 
000 EUR za to, že sa omeškal s revíziou svojho kotla resp. kúril zlým uhlím. A tí väčší hriešnici si 
môžu kúpiť "odpustky" = emisné povolenky... 
 
Nový šéf UNEP bude  z Afriky. 
 
 Po odstúpení Erika Solheima bola za nového šéfa UNEP vymenovaná Joyce Msuya z Africkej 
Tanzánie.   

Prevzatie riaditeľského postu v medzinárodne dôležitej environmentálnej inštitúcií africkým 
zástupcom má aj svoj symbolický význam. Je akousi ďalšou virtuálnou fackou pre Erika Solheima.  

Ešte v máji 2007 sa totiž rozhodovalo o novom predsedovi Komisie OSN pre udržateľný 
rozvoj. Na základe rotačného princípu toto miesto prislúchalo Afrike, ktorej zástupcovia spoločne 
preferovali svojho kandidáta: zimbabwského ministra životného prostredia Francisa Nhemeho. Ako 
uvideli Hospodárske noviny (10.5.2007), západní diplomati však vôbec nepovažovali Zimbabwe za 
dobrý príklad udržateľného rozvoja a nesúhlasili s jeho predsedníctvom. Najhlasnejšie to vtedy 
vyjadril (zase ten Erik !) nórsky minister E. Solheim, ktorý povedal, že v Zimbabwe ide rozvoj krajiny 
len „dozadu“.  

Ubehlo desať rokov a Erik Solheim sa stal šéfom environmentálneho programu UNEP. 
Bohužiaľ nevydržal v riaditeľskej stoličke ani 22 mesiacov a musí s hanbou túto pozíciu opustiť kvôli 
svojím rozšafným služobným cestám za „štátne“ peniaze.  

A za nového šéfa UNEP bol vymenovaný opäť africký zástupca, síce nie priamo 
zo Zimbabwe, ale z neďalekej Tanzánie.  

A kľudne by tak mohol nejaký uštipačný africký novinár okomentovať túto skutočnosť, že 
zatiaľ čo v Zimbabwe síce ide vývoj len "dozadu", u Erika Solheima išli peniaze zase len jedným 
smerom – „do vrecka“.   

Na to je vhodné  príslovie, že Božie mlyny melú pomaly, ale isto. 
 
 
Scenár  pre R.  Scotta ? 
 
 Ak by sa náhodou Ridley Scott, režisér dramatického vojnového filmu „Čierny jastrab 
zostrelený“ rozhodol pre takzvanú „dvojku“, má už námet aj názov skoro hotový: Zelený orol 
dolietal.  

Dej sa bude znovu týkať Východnej Afriky, bude v ňom menej krvi a asi žiadny mŕtvy. Ale 
zase viacej drámy z globálneho otepľovania, napätia a strachu z roztápajúcich ľadovcov a stúpajúcej 
hladiny morí.  
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A záverečná scéna: široká modrá hladina oceánu, v diaľke zapadajúce slnko, v popredí 
posledná ľadová kryha a na nej všetci ministri životného prostredia členských krajín EU sa spoločne 
držia za ruky.  

A uprostred transparent: " Zvládneme to !"  
Ale hlavne sa bude venovať dvom zásadným veciam: EKO  a  Prachy !  
 

• Nové EKO-dane a ďalšie EKO-dotácie ! 
• EKO_dane pre všetkých a EKO_prachy pre vyvolených. 
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