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PREDSLOV 
 

Ochrana životného prostredia a smerovanie k takému rozvoju spoločnosti, ktorý umožní 
ekonomický rozvoj, zvyšovanie životnej úrovne a zároveň zachová prírodu a zdroje pre 
ďalšie generácie, si vyžaduje poznanie súčasného stavu. Poznanie príčin, ktoré spôsobujú 
environmentálne problémy a možností, ako tomu zabrániť, respektíve ako sanovať 
environmentálne záťaže, môžu prispieť k zmene prístupu nielen v oblasti výroby, ale aj 
spotreby. Výsledkom takéhoto poznania by mal byť kvalitatívne environmentálne prijateľnejší 
prístup pri čerpaní zdrojov, vo výrobe a spotrebe, ktorý by ale nevznikol na základe príkazov 
či zákazov, ale na základe prirodzeného ľudského poznania. 

Riešenie súčasných environmentálnych problémov je nielen otázkou technického 
riešenia, ktoré donedávna bolo vyvolané buď ako reakcia na vzniknutý environmentálny 
problém alebo v rámci progresívnejšieho prístupu ako preventívny prístup. Mala by to byť 
zmena hodnotovej orientácie človeka, ako jedinca, ale aj spoločnosti i celého ľudstva. 

V poslednom období v oblasti presadzovania politiky životného prostredia došlo k 
významnému rozšíreniu uplatňovania spektra proenvironmentálne orientovaných 
dobrovoľných prístupov. Prejavujú sa tendencie zvyšovania diverzity nástrojov, založených v 
nemalej miere na dobrovoľných proenvironmentálne orientovaných aktivitách výrobcov a 
rastúcom environmentálnom uvedomení všetkých zainteresovaných. Viaceré postupy boli 
postupne štandardizované. Súčasne s ich praktickým rozširovaním začal prebiehať ich 
výskum, zameraný nielen na skúmanie teoretických aspektov, ale aj zovšeobecňovanie 
praktických skúseností získaných z jednotlivých štúdií. 

Uplatňovanie proenvironmentálne orientovaných prístupov v praxi vyplýva nielen z úsilia 
a požiadaviek štátnych orgánov životného prostredia, ale najmä zo záujmov výrobcov 
a spotrebiteľskej verejnosti. 

Uplatňovanie environmentálnych manažérskych nástrojov vytvára pozitívny prístup k 
ochrane životného prostredia vo všetkých aspektoch podnikania. 

Cieľom konferencie je poskytnúť vhodnú platformu pre informovanie odbornej 
a vedeckej verejnosti, zástupcov samosprávy a štátnej správy, výmenu skúseností a 
prezentácie nových výsledkov v problematike manažérstva životného prostredia. 

 
 

prof. Ing. Vladimír ZAPLETAL, PhD. 
Slovenská spoločnosť pre životné prostredie 
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ANALÝZA PRÍBUZNÝCH ŠTUDIJNÝCH ODBOROV S ODBOROM 4.3.3 ENVIRONMENTÁLNY 
MANAŽMENT1 
 
PETER ADAMIŠIN – EMÍLIA HUTTMANOVÁ 
 
ANALYSE OF RELATED STUDY BRANCHES WITH STUDY BRANCH 4.3.3 ENVIRONMENTAL 
MANAGEMENT   
 
 
ABSTRAKT 

V predkladanom príspevku analyzujeme obsahovú náplň študijného odboru 4.3.3 Environmentálny 
manažment tak, ako je zadefinovaná opisom odboru Akreditačnou komisiou SR. Na základe opisov 
študijných odborov identifikujeme potenciálne príbuzné študijné odbory s odborom Environmentálny 
manažment. 
Kľúčové slová: študijný odbor, environmentálny manažment, príbuzný odbor, študijný program 
 
ABSTRACT 

The paper analyzes the content of study branch 4.3.3 Environmental management, which is defined 
of study branch description by the Accreditation Commission of Slovakia. Based on the descriptions of 
study branches we identify potentially related branches with the study branch Environmental 
Management. 
Key words: study branch, environmental management, related branch, study program 
 
 
ÚVOD 
 
Problematika ochrany životného prostredia predstavuje politicky veľmi vďačnú a spoločensky 
akceptovanú oblasť. Rast environmentálneho povedomia spoločnosti úzko súvisí s ekonomickou 
a kultúrnou vyspelosťou spoločnosti. Kľúčovou z možností na pozitívne ovplyvňovanie 
environmentálneho povedomia je environmentálne vzdelávanie [1]. Toto vzdelávanie je možné 
vnímať jednak ako prierezové vzdelávanie, teda ako doplnok ku všeobecnému vzdelávaniu populácie 
[3], ale taktiež ako špecifické vzdelávanie len v oblasti ochrany životného prostredia. Ak uvažujeme 
s druhou zo spomínaných možností, rozhodujúce miesto majú vysoké školy [2; 4], na ktorých je 
v jednotlivých stupňoch vysokoškolského štúdia možnosť študovať študijné odbory súvisiace 
s problematikou životného prostredia. 
Cieľom uvedeného príspevku je na základe posúdenia obsahového zamerania študijného odboru 
4.3.3 Environmentálny manažment a vymedzenia obsahu definovaného v opise študijného odboru 
identifikovať príbuzné študijné odbory a komparovať ich s existujúcim stavom príbuzných odborov 
v prvom stupni vysokoškolského štúdia vymedzenom opisom odboru  na základe rozhodnutia 
Ministerstva školstva Slovenskej republiky. 
 
 
MATERIÁL A METÓDY 
 
Pri realizácii príspevku sme vychádzali z doterajších skúseností súvisiacich s prípravou a realizáciou 
študijných programov súvisiacich s problematikou ochrany životného prostredia, resp. regionálneho 
rozvoja. 

                                                           
1 Príspevok vznikol ako čiastkový výstup projektu KEGA č. 384-001PU-4/2010 
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Východiskovým materiálom boli opisy študijných odborov zverejnené Akreditačnou komisiou SR, 
ďalej  údaje Ústavu informácií a prognóz školstva, ako i samotných vysokých škôl realizujúcich 
vzdelávanie v študijnom odbore 4.3.3 Environmentálny manažment, resp. v príbuzných odboroch. 
Metódy boli založené predovšetkým na analýze obsahovej náplne opisu študijného odboru 4.3.3 
Environmentálny manažment a jej komparácii s ďalšími študijnými odbormi, ktoré boli taxatívne 
vymedzené ako príbuzné, resp. naopak, vôbec neboli uvádzané ako príbuzné. 
 
VÝSLEDKY 
 
Problematika ochrany životného prostredia sa na vysokých školách v SR študuje predovšetkým 
v skupine odborov 4.3 Ekologické a environmentálne vedy. V rámci tejto skupiny odborov sú 
nasledovné študijné odbory: 4.3.1 Ochrana a využívanie krajiny, 4.3.2 Environmentálne inžinierstvo, 
4.3.3 Environmentálny manažment, 4.3.4 Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií a 4.3.5 
Synekológia. Vzhľadom k tomu, že tieto študijné odbory sú súčasťou jednej skupiny odborov, 
môžeme oprávnene predpokladať, že tieto študijné odbory predstavujú navzájom najviac príbuzné 
odbory. Pozitívne vnímame relatívne nízky počet študijných odborov v rámci skupiny odborov, čím sú 
vytvorené predpoklady pre jednoznačnejšie identifikovanie rozdielov medzi jednotlivými študijnými 
odbormi skupiny. (Ako opačný príklad môžeme uviesť skupinu odborov 3.3 Ekonómia a manažment, 
ktorá pozostáva z 25 študijných odborov. V takomto prípade je možné legitímne uvažovať o potrebe 
takéhoto počtu odborov, resp. o existencii relevantných rozdielov medzi niektorými z odborov). 
Pri ďalších analýzach sa sústredíme na jeden zo študijných odborov skupiny 4.3, na študijný odbor 
4.3.3 Environmentálny manažment. 
Podľa údajov Ústavu informácií a prognóz školstva SR, k 31.10.2010 študovalo na niektorom zo 
študijných programov študijného odboru 4.3.3 Environmentálny manažment dohromady na 4 
vysokých školách 348 poslucháčov v dennej a 167 poslucháčov v externej forme prvého stupňa štúdia 
[5].  
Vysoké školy, ktoré ponúkajú tento študijný odbor zväčša majú tradíciu v environmentálnom 
vzdelávaní. Sú nimi: Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, Strojnícka fakulta TU v Košiciach 
a Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre (ktoré ponúkajú akreditovaný študijný 
program Environmentálne manažérstvo) a Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene, 
ponúkajúca študijný program Riadenie životného prostredia. Pri podrobnejšej analýze rozdelenia 
poslucháčov je možné konštatovať, že počty študentov na jednotlivých školách sú rozložené veľmi 
rovnomerne. 
Opis študijného odboru 4.3.3 Environmentálny manažment, ako je zverejnený Akreditačnou komisiou 
SR a schválený rozhodnutím Ministerstva školstva Slovenskej republiky vymedzuje nosné témy  jadra 
znalostí v prvom stupni štúdia ako okruhy základu študijného odboru rozdelené na predmety 
všeobecného základu (ďalej zahŕňajúce prírodovedný základ, ekologický a environmentálny základ 
odboru a legislatívu v životnom prostredí), predmety manažérskeho základu (v členení na sociálno – 
psychologický, pedagogický a didaktický základ, ekofilozofický kontext  a environmentálna výchova 
a manažment) a doplňujúce predmety – informatika, tvorba databáz  a anglický jazyk. Takto 
všeobecne vymedzený okruh predmetov nie je bežný nielen pre opisy iných študijných odborov 
ďalších skupín odborov, ani v rámci skupiny odborov, do ktorej odbor 4.3.3 patrí (4.3 Ekologické a 
environmentálne vedy).  Všeobecné zadefinovanie obsahu síce dáva vysokým školám pri koncepcii 
študijných programov vysokú mieru akademickej slobody umožňujúcu špecifickejšie profilovanie 
absolventov, na strane druhej však môže znižovať kompatibilitu vedomostí, zručností a skúseností 
absolventov rovnakých študijných odborov študujúcich na rôznych vysokých školách. Bližšia analýza 
obsahu študijných programov študijného odboru 4.3.3 nás o tom len ubezpečuje – študijné plány sa 
líšia nielen počtom povinných a povinne voliteľných predmetov, ale predovšetkým obsahovým 
zameraním predmetov, kde vo viacerých prípadoch možno nájsť špecifické predmety, ktoré sa 
vyučujú len na jednej zo škôl zabezpečujúcich študijný program odboru 4.3.3, pričom tieto predmety 
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sú často v kategórii povinných predmetov, teda možno na úkor predmetov viac reflektujúcich na 
požadovaný profil absolventa. Táto obsahová heterogenita počas štúdia sa prejavuje aj v obsahu 
štátnych skúšok – hoci na všetkých vysokých školách zabezpečujúcich vzdelávanie v analyzovanom 
odbore je predmetom zisťovania vedomostí obsah dvoch predmetov, resp. dvoch okruhov disciplín, 
ich medzifakultná obsahová zhoda je dosť nízka. 
 
Opis študijného odboru 4.3.3 Environmentálny manažment ako príbuzné odbory v prvom stupni 
štúdia uvádza nasledovné: 3.3.14 Ľudské zdroje a personálny manažment a 4.3.4 Všeobecná ekológia 
a ekológia jedinca a populácií.  
Okrem takto jednoznačne zadefinovaných príbuzných odborov, pre štúdium v druhom stupni štúdia 
sa predpokladá, že „absolvent ukončil prvostupňové štúdium (Bc.) v študijnom odbore 
environmentálny manažér, environmentálna výchova, environmentalistika, ochrana a využívanie 
krajiny, environmentálne inžinierstvo alebo niektorom príbuznom študijnom odbore“ [7], teda aj 
uvedené odbory môžeme vnímať ako príbuzné, hoci priamo nezadefinované.  
V aktuálnej sústave študijných odborov sa však niektoré z uvedených odborov nevyskytujú: 
environmentálna výchova a environmentalistika. V takom prípade je diskutabilné hovoriť o týchto 
odboroch ako o príbuzných študijných odboroch k odboru 4.3.3 Environmentálny manažment. Ďalší 
z uvádzaných študijných odborov „environmentálny manažér“ je v danom prípade bezpredmetný, 
pretože predstavuje duplicitu s analyzovaným študijným odborom. Zostávajúce taxatívne vymedzené 
študijné odbory „ochrana a využívanie krajiny“ a „environmentálne inžinierstvo“ predstavujú vybrané 
študijné odbory skupiny odborov 4.3 Ekologické a environmentálne vedy. 
Isté nezrovnalosti môžeme nájsť aj v skupine priamo definovaných príbuzných odborov v prvom 
stupni štúdia. Študijný odbor „Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií“ predstavuje, 
obdobne ako niektoré z vyššie identifikovaných odborov, študijný odbor skupiny odborov 4.3 
Ekologické a environmentálne vedy, teda rovnakej skupiny odborov, do ktorej patrí aj odbor 4.3.3 
Environmentálny manažment. Je na zváženie, prečo v opise študijného odboru sa o niektorých 
študijných odboroch rovnakej skupiny odborov (4.3) hovorí ako o príbuzných odboroch, o niektorých 
odboroch sa pojednáva ako o predpokladoch pre štúdium v nasledujúcom stupni štúdia a o ďalších 
z tej istej skupiny odborov sa nepojednáva vôbec. 
Vychádzajúc zo zadefinovaného odborného profilu absolventa prvého stupňa štúdia sa ako príbuzný 
odbor zo spoločnej skupiny odborov 4.3  javí predovšetkým 4.3.1 Ochrana a využívanie krajiny, 
čiastočne 4.3.2 Environmentálne inžinierstvo, 4.3.4  Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a 
populácií (resp. Ekológia) a 4.3.5 Synekológia. Študijné odbory, ktoré identifikujeme ako čiastočne 
príbuzné odbory majú nižšie zastúpenie spoločenskovedných, resp. manažérskych disciplín, ktoré 
majú svoje opodstatnenie v odbore 4.3.3 Environmentálny manažment. 
Opis študijného odboru 4.3.3 Environmentálny manažment uvažuje ešte s jedným príbuzným 
študijným odborom - 3.3.14 Ľudské zdroje a personálny manažment. Vychádzajúc z vymedzenia 
odborného profilu absolventa tohto študijného odboru, absolventi „musia vedieť pracovať 
s manažérmi a ostatnými zamestnancami tak, aby všetky ich činnosti boli v súlade so zákonmi 
a predpismi upravujúcimi podmienky zamestnávania, ... dokážu vytvárať, aktualizovať a používať 
rôzne metódy a postupy v súvislosti so zabezpečovaním centralizovaných služieb v danej oblasti 
poskytovaných všetkým útvarom a zamestnancom organizácie“ [6]. Stojí za zváženie, či skutočne ide 
v tomto prípade o príbuzný študijný odbor k odboru 4.3.3 Environmentálny manažment, alebo 
v prípade odboru 4.3.3 len o jeho istú parciálnu aktivitu. 
Je nespochybniteľné, že absolvent študijného odboru 4.3.3 by mal ovládať v dostatočnej miere 
manažérske praktiky – vychádzajúc nielen zo samotného názvu študijného odboru, ale tiež 
z obsahového zamerania i celkovej profilácie absolventa. Ak uvažujeme s tým, že absolvent by okrem 
pôsobenia „na rôznych úrovniach štátnej správy, samosprávy a tretieho sektora“ mohol byť aj 
plnohodnotným manažérom v podnikateľskej sfére s vysokým stupňom environmentálneho 
povedomia, oveľa vhodnejším príbuzným odborom by bol študijný odbor 3.3.15 Manažment. 



  
 Manažérstvo životného prostredia 2010 ▼▲▼  Management of Environment ´2010 

Zborník z X. konferencie so zahraničnou účasťou konanej 16. - 17. 12. 2010 v Bratislave  
Proceedings of the International Conference, Bratislava, 16-17 December 2010 

■   RUSKO, M. – ŠIMKO, I. [Eds.]    ■     Žilina: Strix. Edícia ESE-5, Prvé vydanie. ISBN 978-80-89281-67-1   ■ 

15 
 

Ambíciou odboru pre uplatnenie sa absolventov by malo byť aj ich umiestnenie nie vo verejnom 
sektore, ktorý je často vnímaný ako isté „odloženie“ uchádzačov na trhu práce, ale tiež ich začlenenie 
do podnikateľskej sféry, ako štandardných manažérov, ktorí by však dokázali vniesť do 
podnikateľských a podnikových procesov vyšší stupeň environmentálneho zmýšľania. 
Mimoprodukčné prínosy pre spoločnosť by boli v takomto prípade veľmi výrazné.  
 
 
ZÁVER 
 
V predloženom príspevku sme sa pokúsili komplexne zanalyzovať súčasný stav všeobecnej 
charakteristiky študijného odboru 4.3.3 Environmentálny manažment, vyjadrený jeho opisom, ako 
oficiálnym materiálom využívaným pri akreditáciách študijných programov vysokými školami. Zistili 
sme, že v danom opise sú viaceré oblasti vhodné na aktualizáciu , resp. modifikáciu. Ich akceptácia by 
však mohla byť výsledkom širšej diskusie rozšírená aj o ďalšie oblasti ako napr. obsahová modifikácia 
odboru, charakteristika absolventa a pod. Táto analýza však presahuje rámec daného príspevku 
a bude obsahom ďalších hodnotení. 
 
 
ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV  

 
[1] ADAMIŠIN, P. 2007. Environmentálne vzdelanie ako súčasť vzdelania súčasného manažéra. In 

Ekonomické aktivity a ich dopad na životné prostredie. Zborník z medzinárodného vedeckého 
seminára. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007. ISBN 978-80-552-0025-5. s. 122-
127. 

[2] HRONEC, O. 2001. Environmentaľnoje vospitanie i obrazovanie v univerzitetach Slovackoj 
respubliki. In Integracija obučenija, nauki i proizvodstva v sisteme professionaľnogo obrazovanija 
Respubliki Belarus. Minsk : Ministerstvo seľskogo chozjajstva i prodovoľstvija respubliki Belarus, 
2001. s. 41-43. ISBN 985-6152-12-7.  

[3] HUTTMANOVÁ, E. 2008. Budovanie znalostnej spoločnosti a jej význam pre zvyšovanie národnej 
a regionálnej konkurencieschopnosti v problémových oblastiach Slovenska. In Identifikácia 
zmien zložiek životného prostredia problémových oblastí východného Slovenska. Zborník 
z medzinárodnej vedeckej konferencie. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2008. s. 
82-87. ISBN 978-80-552-0087-3.   

[4] MAJERNÍK, M. - BOSÁK, M. - CHOVANCOVÁ, J. - BANÍKOVÁ, R. 2005. Environmental education at 
the Faculty of mechanical engineering at Technical university in Košice. In: Environmental 
managenent for education and edification. roč. 2, č. 1 (2005), s. 54-63. ISSN 1336-5762. 

[5] http://www.uips.sk/sub/uips.sk/images/JC/PREHLAD/VS/odborvs.xls 
[6] http://www.akredkom.sk/isac/public/odbory/3/3.3/3.3.14.doc 
[7] http://www.akredkom.sk/isac/public/odbory/4/4.3/4.3.3.doc 
[8] www stránky jednotlivých univerzít, resp. vysokých škôl 

 
ADRESA AUTOROV: 
Peter ADAMIŠIN, doc. Ing. PhD., Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove, 
Konštantínova 16, 08001 Prešov, e-mail: >peter.adamisin@unipo.sk< 
Emília HUTTMANOVÁ, Ing., PhD., Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove, 
Konštantínova 16, 08001 Prešov, e-mail: >emilia.huttmanova@gmail.com< 
 
RECENZENT: 
Ondrej  HRONEC, prof. h.c. prof. Ing. DrSc, Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove, 
Konštantínova 16, 08001 Prešov, e-mail: >ondrej.hronec@unipo.sk< 



  
 Manažérstvo životného prostredia 2010 ▼▲▼  Management of Environment ´2010 

Zborník z X. konferencie so zahraničnou účasťou konanej 16. - 17. 12. 2010 v Bratislave  
Proceedings of the International Conference, Bratislava, 16-17 December 2010 

■   RUSKO, M. – ŠIMKO, I. [Eds.]    ■     Žilina: Strix. Edícia ESE-5, Prvé vydanie. ISBN 978-80-89281-67-1   ■ 

16 
 

PÔSOBNOSŤ A  OPODSTATNENIE ENVIRONMENTÁLNE ORIENTOVANÉHO KRÍZOVÉHO 
MANAŽMENTU  
 
JAROSLAV BEDNÁRIK 
 
SCOPE AND JUSTIFICATION ENVIRONMENTALLY ORIENTED CRISIS MANAGEMENT 
 
 
ABSTRAKT: Príspevok je zameraný na problematiku environmentálne orientovaného krízového 
manažmentu. Autor chce poukázať na riziko vzniku krízových situácií a na možnosť ich eliminácie. 
Kľúčové slová: riziko, kríza, environmentálne orientovaný krízový manažment  
 
ABSTACT: This paper is dealing with problem of environmentally oriented crisis management. Author 
wants to point out the risk of crisis and the possibility of their elimination. 
Key words: risk, crisis, environmentally oriented crisis management.  
 
ÚVOD 
     
Riešenie následkov krízových situácií v dôsledku environmentálnych rizík prináša pre podniky veľké 
škody a predstavuje obrovskú záťaž a často vedie k ohrozeniu dlhodobých cieľov organizácie, alebo 
dokonca jej samotnej existencie. Ďaleko efektívnejšie je predchádzať vzniku krízových situácií 
preventívnymi opatreniami analýzou potenciálneho rizika ich vzniku, vypracovaním krízových plánov 
a metodických postupov riešenia jednotlivých krízových situácií. 
 
 
KRÍZA A KRÍZOVÝ MANAŽMENT 
  
Otázky ochrany pred vznikom mimoriadnymi udalosťami a riešenie krízových situácií boli súčasťou 
života historicky vzdialených generácií už v dávnych dobách, nielen dnes. Ich naliehavosť vystupuje 
vplyvom okolností stále viac do popredia.  
 
 
KRÍZA 
 
Kríza vzniká ako vyvrcholenie rizika. V prírode sa kríza vyskytuje ako nepredvídaná alebo niekedy 
i ako predvídaná katastrofa. V podniku a v spoločnosti vôbec kríza je dôsledok neriešených alebo 
nedoriešených rizík. Riziká sú tu nevyhnutným predmetom riešenia, preto je snaha o ich poznanie. 
Niekedy možno riziká identifikovať, aj keď veľmi zložito, inokedy je to takmer vylúčené. Podobne je to 
aj s krízou [1].  
Kríza je pojem, ktorý je v súčasnosti v mnohých situáciách veľmi často používaný: kríza životného 
prostredia, politická kríza a tiež kríza podniku sú situácie, ktoré predstavujú trvale alebo dlhšiu dobu 
negatívne odchýlky od normálneho stavu [7]. 
Znaky krízy [8]: 
- závažné – ohrozujú samotnú existenciu podniku, 
- menej závažné – dlhodobo ohrozujú cieľ podniku. 
 V oboch prípadoch je akútne ohrozená štruktúra podniku. Udalosti, ktoré môžu krízu naštartovať  
môžu byť rôznej povahy. 
Krízu podniku možno definovať ako narušenie rovnováhy v niektorom z jeho subsystémov, ktoré 
môže ohroziť dosahovanie cieľov podniku alebo dokonca viesť k ohrozeniu jeho ďalšej existencie. 
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Pokiaľ dôjde k včasnému rozpoznaniu príčin krízy a ich odstráneniu riadiacimi zásahmi, nemusí to 
viesť k prehĺbeniu krízy,  ktorá končieva až zánikom podniku [5]. 
 
 
VZŤAH RIZIKA A KRÍZY 
 
Podľa Mihoka [6] konanie a správanie sa človeka v podnikateľskom prostredí je vždy v istom zmysle 
rizikové. V istom časovom okamihu sa zhromaždia okolnosti a činnosť riadenej sústavy sa deformuje, 
porušuje sa jej funkčnosť, dochádza k zlomu, kolapsu alebo kríze. Často je kríza aj zhlukom náhod 
v okamihu. Podnikateľská prax je teda neoddeliteľne sprevádzaná určitým podnikateľským rizikom. 
Ak by sa s podnikaním nespájalo riziko, podnikať by chcel každý a každý by bol zrejme aj úspešný. 
V literatúre sa pod rizikom podnikania rozumie možnosť straty, ktorá môže podnikateľa postihnúť pri 
prevádzkovaní podniku. 
 
 Podnikateľské riziko spôsobujú najmä [6]:  

- vonkajšie vplyvy, kde sa zaraďujú predovšetkým  prírodné riziká, akými sú napr. požiare 
zapríčinené prírodou, povodne, počasie,  

- vnútorné vplyvy, zavinené napr. negatívnym konaním ľudí, akými sú krádeže, sprenevery, 
fluktuácia, chyby a omyly v riadení, 

- hospodárske vplyvy, napr. zmeny v kúpnej sile, úverové podmienky, cenové, zásobovacie 
a odbytové možnosti, 

- kapitálové vplyvy, napr. zmeny úrokových mier, nedostatok kapitálu,  
- prevádzkové vplyvy, napr. zastaralá výroba, straty vo výrobe a na zásobách, nedostatočný 

odbyt, nekalá konkurencia. 
 

Takmer každé neriešené riziko vedie spravidla ku kríze a kríza ako  naplnenie rizika nikdy nevzniká 
náhodou. Každé riziko môže byť potenciálnym zdrojom krízy. Riziká a z nich plynúce krízy sa môžu 
opakovať cyklicky alebo náhodne s istou pravdepodobnosťou, ale ich vznik je stále neočakávaný 
a nepredvídaný. Proti neočakávaným rizikám je ťažšie stanoviť zamedzujúce opatrenia, je však vždy 
žiaduce a potrebné pripraviť vhodné riešenia na zníženie nepriaznivých dôsledkov plynúcich 
z akýchkoľvek rizikových, resp. krízových situácií.  
 
 
ENVIRONMENTÁLNE ORIENTOVANÝ KRÍZOVÝ MANAŽMENT 
 
V súvislosti s environmentálnou problematikou možno hovoriť ako o jednej z najčastejších príčin 
vzniku krízových situácií. Špecifikum takýchto krízových situácií je v tom, že vo väčšine prípadov 
prichádzajú náhle, bez varovania majú často ničivý charakter pôsobiaci ako na majetok podniku, tak 
aj jeho okolie. Môžu ohrozovať zdravie alebo dokonca životy v podniku i mimo neho a negatívne 
ovplyvňujú životné prostredie majú výrazný vplyv na imidž podniku alebo dokonca jeho samotnú 
existenciu. 
 
 Je možné predpokladať napr. vznik požiaru v papierenskom závode, únik chemických látok 
v chemickej výrobe, havárie v doprave, záplavy v záplavovej oblasti (storočná voda)  porucha 
technologickej linky a následná odstávka zariadenia pod. Kedy k tomu dôjde nie je možné 
predpovedať ale s časom sa pravdepodobnosť vzniku zvyšuje. 
Environmentálne orientovaný krízový manažment (EOKM) podniku môžeme definovať ako riadenie 
všetkých zdrojov (materiálových, finančných, ľudských) takým spôsobom, ktorého cieľom je 
prevencia a eliminácia krízových situácií v podniku pri dodržiavaní kritérií TUR. 
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V zásade rozlišujeme dva faktory vzniku environmentálnych krízových situácií [10]. 
a) Živelné pohromy (havárie zapríčinené prírodnými javmi): 
- spôsobené nepriazňou počasia: víchrice, veterné smršte, kalamitný výskyt snehových zrážok, 
námrazová kalamita, ľadové bariéry, povodne,  záplavy, pretrhnutie hrádzí, prívalový dážď, 
krupobitie, sucho, nedostatok vody, 
- spôsobené tektonickou činnosťou a pohybom pôdy (zemetrasenie, zosuvy pôdy, skál, svahové 
pohyby), 
- spôsobené postihnutím osôb, zvierat alebo pestovaných kultúr škodcami pôvodu rastlinného, 
živočíšneho alebo mikroorganizmami (epidémie, epizootie, napadnutie škodcami), 
 - ďalšie druhy ohrozenia: lesné požiare, výrazné zhoršenie kvality ovzdušia, 
- geofyzikálne a geobiologické dôsledky stretu Zeme s iným kozmickým telesom, vážne narušenie 
životného prostredia, 
- procesy v dôsledku globálnej zmeny klimatických podmienok. 
 
b) Antropogénne havárie (spôsobené ľudskou aktivitou): 
- ohrozenie stavieb deštrukcia stavieb z dôvodu extrémnych neočakávaných podmienok, 
- ohrozenie výbuchom, požiarom alebo únikom nebezpečných látok, 
- ohrozenie v dôsledku kontaminácie vody a pôdy, 
- radiačné nehody a radiačné havárie jadrový elektrární, 
- ohrozenie väčšími nehodami v doprave, 
- pád telesa zo vzduchu (lietadiel alebo iných lietajúcich prístrojov) 
- narušenie a rozpad energetických alebo telekomunikačných sietí, 
- havárie plynovodov, ropovodov a iných produktovodov, 
- vojenské konflikty,  teroristický úto. 
 
Aj napriek tomu, že krízovým situáciám sa nemožno úplne vyhnúť je možné minimalizovať riziko ich 
vzniku. Veľkú skupinu potenciálneho rizika spojeného s environmentálnou problematikou možno do 
značnej miery eliminovať strategickou orientáciou na environmentálne riadenie podniku. 
Hlavné dôvody a príčiny, ktoré vedú podniky k zmenám a tendenciám k environmentálne 
orientovanému krízovému manažmentu : 
- riešenie ekologických následkov v dôsledku krízových situácií spôsobenými priemyselnými haváriami, 
živelnými pohromami, ekologickými nehodami  a katastrofami, 
- prijatie preventívnych opatrení, ktoré výrazne znižujú potenciálne riziko vzniku krízovej situácie, 
- priaznivý vplyv na ekonomiku organizácie, zvýšenie konkurencie schopnosti a zlepšenie pozície na 
trhu (používanie čistých, bezodpadových technológií), 
- rastúci tlak verejnosti, spotrebiteľov a ekologických organizácií na ochranu životného prostredia, 
ktorá pritom nemusí byť v rozpore s ekonomickým rastom, využitie obrovského rastového potenciálu 
trhu u environmentálne orientovaných zákazníkov, 
- globalizácia svetovej ekonomiky a snaha slovenských výrobcov zapojiť sa do medzinárodných 
výrobných reťazcov, ktoré aj od svojich dodávateľov vyžadujú tzv. "zelený imidž“, Prístup ku kapitálu, 
dodávateľom, zákazníkom bude stále viac závisieť na postoji podniku k ochrane životného prostredia 
a na jeho výsledkoch, tlak európskych a svetových medzinárodných organizácií a konferencií (napr. 
Konferencia v Rio de Janeiro, Kjótsky protokol a iné) na tzv. trvalo udržateľný rozvoj (TUR) a s tým 
spojené sprísňovanie legislatívy  prispôsobenie ktorým sa vytvára na podniky obrovský ekonomický 
tlak čo môže viesť k vzniku krízových situácií a dokonca ohrozeniu činnosti podniku (sankcie, pokuty, 
penále). 
 

 

 

 



  
 Manažérstvo životného prostredia 2010 ▼▲▼  Management of Environment ´2010 

Zborník z X. konferencie so zahraničnou účasťou konanej 16. - 17. 12. 2010 v Bratislave  
Proceedings of the International Conference, Bratislava, 16-17 December 2010 

■   RUSKO, M. – ŠIMKO, I. [Eds.]    ■     Žilina: Strix. Edícia ESE-5, Prvé vydanie. ISBN 978-80-89281-67-1   ■ 

19 
 

ZÁVER 
Je potrebné si uvedomiť, že  vznik kríz je realitou, pričom ich riešenie musí mať ešte pred ich vznikom 
naplánované a pripravené postupy, metódy a techniky a prostriedky, a environmentálne orientovaný 
krízový manažment musí byť neoddeliteľnou súčasťou všetkých riadiacich činností a procesov. 
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SYSTÉM  ENVIRONMENTÁLNE ORIENTOVANÉHO PERSONÁLNEHO KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU 
 
JAROSLAV BEDNÁRIK 
 
SYSTEM OF ENVIRONMENTALLY ORIENTED PERSONNELCRISIS MANAGEMENT 
 
ABSTRAKT: Príspevok je zameraný na problematiku environmentálne orientovaného personálneho 
krízového manažmentu. Poukazuje na úlohy krízového manažmentu a zásady ich práce.  
Kľúčové slová:  personálne riadenie, environmentálne orientovaný personálny krízový manažment.  
 
ABSTACT: This paper is dealing with problem of environmentally oriented personnel crisis 
management. He shows the role crisis management and principles of their work. 
Key words:  personnel management, environmentally oriented personnel crisis management.  

 
ÚVOD 
Poslaním personálneho manažmentu je formovanie ľudského potenciálu podniku, jeho štruktúry 
a kvality tak, aby podnik prežil a rozvíjal sa v neustále sa meniacich podmienkach v turbulentnom 
prostredí trhovej ekonomiky. 
Systém personálneho krízového manažmentu predstavuje súbor podsystémov spoločného 
a líniového vedenia, rad funkcionálnych podsystémov, ktoré sa špecializujú na napĺňanie 
homogénnych funkcií a ich vzájomného prepojenia tak, ako je to znázornené na obr. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.1  Komplexný systém personálneho riadenia podniku [1] 

Systém personálneho riadenia 
 

Podsystém spoločného a líniového vedenia Funkcionálny podsystém 
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Riadenie samostatnými funkcionálnymi a výrobnými podskupinami 

Plánovanie a marketing personálu 

Riadenie prijímania, výberu a evidencie zamestnancov 

Zabezpečenie štandardných pracovných podmienok 
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Riadenie sociálneho rozvoja personálu  

Rozvoj organizačnej štruktúry riadenia   

Právne zabezpečenie systému personálneho riadenia   

Informa čné zabezpečenie systému personálneho riadenia   
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Štruktúra systému personálneho riadenia závisí od veľkosti podniku, jeho teritoriálneho umiestnenia, 
charakteru výroby a ďalších faktorov. V malých a stredných firmách jeden podsystém môže plniť 
úlohu niekoľkých funkcionálnych  podsystémov. 
  
Aj v období krízy musí krízový manažér dbať plnenie strategických cieľov rozvoja podniku a preto by 
mal poznať: 
1. Základné ciele a úlohy personálnej politiky podniku. 
2. Metodické postupy na hodnotenie personálneho potenciálu podniku. 
3. Základné smer jeho štrukturalizácie. 
4. Spôsoby zníženia sociálneho napätia a predchádzanie vzniku možných konfliktov. 
 
Krízový manažér musí dokázať plniť špecifické úlohy [30]: 
1. Zostaviť tím manažérov schopných vyviesť spoločnosť z krízy. 
2. Vytýčiť ciele a formulovať najdôležitejšie úlohy pre zvládnutie krízy s ohľadom na perspektívu 
ďalšieho rozvoja podniku. 
3. Vybrať, ohodnotiť a ochrániť kľúčový personálny potenciál podniku. 
4. Využiť všetky možné opatrenia sociálnej ochrany v súlade s platnými právnymi   normami. 
 
Zásady, ktorými sa riadia krízoví manažéri [30]: 
- premyslieť a naplánovať možné varianty riešenia krízovej situácie, 
- vždy byť pripravený na riešenie najhoršieho variantu, 
- vždy preberať iniciatívu (v podávaní informácií o kríze, informovať médiá, informovanosť riadená z 
jedného zdroja), 
- zabrániť šíreniu paniky, 
- prijímať preventívne opatrenia voči stupňovaniu a šíreniu krízy, 
- každú situáciu hodnotiť z viacerých aspektov, 
- zaoberať sa len riešením krízy v jej priebehu, 
- venovať pozornosť otázkam spojenia, 
- priebeh každej krízy sa dá riadiť – musí si to uvedomiť, 
- krízy nie sú nevyhnutné a nie je im možné úplne predísť, 
- pokiaľ sú vytvorené podmienky pre zrušenie, tak po skončení krízy obnoviť pôvodnú situáciu. 
 
Základné ideologické poslanie personálnej politiky o období krízy je prežitie s čo možno najmenšími 
stratami personálneho potenciálu a zabezpečenie možnej sociálnej ochrany personálu. 
 
V období krízy sa tak personálna politika podniku zameriava na riešenie nasledujúcich úloh [1]: 
1. Formovanie krízového tímu adaptívnych manažérov schopných rozpracovať a realizovať program 
prežitia a rozvoja podniku. 
2. Ochrana jadra personálneho potenciálu t.j. kľúčových manažérov, špecialistov a zamestnancov 
podniku. 
3. Reštrukturalizácia personálneho potenciálu podniku v súlade s reorganizáciou podniku, realizáciou 
inovačných projektov. 
4. Zníženie sociálno  psychologického napätia medzi zamestnancami, 
5. Zabezpečenie sociálnej ochrany a pracovného zaradenia uvoľnených pracovníkov 
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Obr. 2 Základné črty krízovej personálnej politiky [1] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3 Princípy personálneho environmentálneho krízového manažmentu podniku. 
Vlastné spracovanie podľa [1] 
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ZÁVER 
Riešenie následkov krízových situácií v dôsledku environmentálnych rizík prináša pre podniky veľké 
škody, predstavuje obrovskú záťaž a často vedie k ohrozeniu dlhodobých cieľov podniku, alebo 
dokonca jeho samotnej existencie. Pravidlá budovania environmentálne orientovaného krízového 
tímu, jeho špecifiká, ciele, činnosť a vzdelávanie určujú či bude vzniknutá krízová situácia úspešne 
zvládnutá a tak minimalizované negatívne dôsledky krízy[3]. 
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ÚCTA K PRÁVU A ENVIRONMENTÁLNY MANAŽÉR  
 
EMIL ČERKALA – VLADIMÍR LALÍK 
 
REVERENCE TO LAW AND ENVIRONMENTAL MANAGER  
 
 
ABSTRAKT  

Úroveň právnej kultúry spoločnosti je jedným z charakteristických znakov právneho štátu. Realizuje sa 
cez právne vedomie, vedomosti právnických a fyzických osôb o pozitívnom práve t.j. nielen 
o znalostiach o základných normatívnych právnych aktoch, ale aj formách, spôsobe a inštitútoch, 
ktoré vytvárajú možnosti naplno rozvinúť aplikačnú prax.  
Dôvera v pozitívne právo, úcta k právu, právnym normám spoločnosti sa odvíja od zdatnosti, 
zručnosti, schopnosti, fyzických osôb, ktoré aplikujú právne normy v každodennej činnosti. Ide 
predovšetkým o zamestnancov štátnych organov, orgánov samosprávy a verejnoprávnych inštitúcií, 
manažovanie životného prostredia nevynímajúc.  
Kľúčové slová: právna kultúra, právne vedomie, pozitívne právo, právna výchova 
 
 
ABSTRACT  

Law culture level of society is one of the characteristic signs of a law state. It is realized through the 
law awareness, knowledge of corporate and personal entities about positive law i.e. not only about 
knowledge of basic normative law acts, but also of forms, manner and institues which form 
possibilities to develop application practice at large.  
Reliance on positive law, veneration of law and society law norms is derived from ability, skilfulness of 
personal entities that apply law norms in everyday activity. It is refered to the state agency workforce, 
executive agency and public corporations, managing the environment as well. 
Key words: law culture, law awareness, positive law, law education 

 
 
PRÁVNA KULTÚRA – VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA 
 
Právna kultúra tvorí jednu zo stránok mnohoznačnej charakteristiky života spoločnosti. Je to nanajvýš 
významná i rozšírená forma ovplyvňujúca právne vedomie jednotlivcov i obyvateľstva. 
Právna kultúra charakterizuje úroveň právneho vedomia, stupeň právnych vedomosti obyvateľstva, o 
ktoré sa opiera výkonná moc (exekutíva), riadiace štruktúry, jednotlivé hospodárske a spoločenské 
organizácie a funkcie, charakterizuje intenzitu presvedčenia v hodnoty práva i v hodnoty ochraňujúce 
právom. Vysoká úroveň právnej kultúry je jeden zo znakov právneho štátu.  
 
Právne vedomie zahrňuje v sebe nielen duševné, ale aj materiálne zložky, akými sú: právne inštitúcie, 
ich organizáciu, úlohu práva v spoločnosti, súdnu, notársku, správnu ochranu a iné systémy, kultúrny 
prejav výkonných organizácií, parlamentu, vzťahy inštitúcii  k občanom pri ochrane ich zákonných 
záujmov. 
 
S vážnymi pochybeniami sa stretávame už na pôde parlamentu pri prerokovaní zákonov, 
vyhláseniami zodpovedných vedúcich ústredných orgánov štátnej správy, že určité porušenia zákona 
sa bude tolerovať po istú dobu. Takíto vedúci zamestnanci stavajú sa nad zákon. Pripomenieme, že 
takúto výsadu mali kedysi len monarchovia. Tieto skutočnosti svedčia prinajmenšom nielen o nízkom 
právnom vedomí takýchto jednotlivcov, ale zrejme to odzrkadľuje ich morálne zlyhanie.  
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Právne vedomie môžeme charakterizovať ako existenciu idey, emócii, ktoré vyjadrujú vzťahy 
spoločnosti, skupín, individuí k právu - k celostnému sociálnemu inštitútu, jeho systému a štruktúre, k 
jednotlivým zákonom a iným charakteristikám právneho systému.  
 
Právne vedomie to je hodnotenie práva v danej spoločnosti, vyjadrujúce kritiku existujúceho 
platného, pozitívneho práva ale tiež  vyjadrujúce očakávania a túžby zmien  právnej sféry, spočívajúce 
v ochrane hodnôt uznávaných spoločnosťou, tvoriacich súčasť spoločenského vedomia. 
 
V súčasnosti rastie úloha a hodnota práva, ako základného regulatívneho systému, ktorý umožňuje 
civilizované spolunažívanie spoločnosti i celého svetového spoločenstva, najmä v dobe potreby 
riešenia globálnych problémov ľudstva.  
 
Právne vedomie vo svojej evolúcií malo svoje vrcholy a pády. Právne vedomie bolo pozitívnou a 
jedinečnou charakteristickou črtou rímskej spoločnosti stotožňujúcej sa s rímskym právom, postupmi 
a možnosťou obracať sa na súdy a iné orgány (prétorov, senát) s akýmikoľvek otázkami či 
problémami. 
 
V súčasnosti svoju renesanciu zaznamenáva predovšetkým v postotalitárnych štátoch bývalého 
východného bloku.  
 
Právne vedomie má svoju štruktúru, pozostáva z právnej ideológie a právnej psychológie. 
Ideológia je to vzťah k právu, prejavujúci sa v argumentačnej kritike práva ako celku, právnych 
noriem jednotlivých normatívnych právnych aktov, alebo schvaľovanie celého existujúceho právneho 
systému, právnych inštitúcií. Právna ideológia vyjadruje koncentrované právne pohľady zakladajúce 
sa na sociálnych a vedeckých bázach a ich poznaniach.  
 
Právna psychológia je ohodnotenie existujúceho práva, právneho systému a želateľného budúceho 
vývoja práva, vyjadrená prostredníctvom emócií, stereotypov a iných psychologických charakteristík.  
Právna kultúra je vytváraná synergicky, odrážajú sa v nej predovšetkým úrovne a podmienky 
existencie rôznych spoločenstiev, komunít, etapy spoločensko - ekonomického vývoja, civilizovaného 
rozvoja ľudstva.  
 
V sebaurčovacom charaktere procesov, zviazaných s formovanou právnou kultúrou  spoločnosti, javí 
sa prioritnou  podmienkou,  právna výchova.  
Táto výchova má široký diapazón od vlastného vzdelávania, výchovy a vzdelávania v školských 
štruktúrach, rôznych štruktúrach výchovných zariadení a v neposlednom rade sebavýchova 
nadobudnutá na základe vlastných životných skúsenosti. 
 
Právna výchova má svoje formy, spôsoby i objekty. V rámci nej je možné zvýrazniť niekoľko 
prvoradých hodnôt, ktoré tvoria jej základy. Osobitne je to vážnosť a vzťah k ústave a zákonom. 
Vážnosť ústavy, jej obsahu, interpretácie a možnosti ich používania stoja na prvom mieste.  
Vážnosť súdnych inštitúcii, vrátane Ústavného súdu, Najvyššieho súdu SR, ich dôstojnosť, správanie 
sa prokurátorov a obhajcov počas súdneho pojednávania, dôstojnosť a objektívnosť  správnych 
orgánov verejnej správy tvoria druhý okruh právnej výchovy.  
 
Demokracia nezačína len z nadvlády väčšiny, ale z reakcie na názory menšiny a starostlivosti o ich 
realizáciu v rámci konštruktívnej spolupráce. Demokracia začína i z umenia prehrávať. 
Právna výchova je tvorená celým systémom inštitútov a prostriedkov, vzdelávacích a výchovných 
ustanovizní, štátnych orgánov, orgánov samosprávy i prostriedkov masovej informácie. 
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Veľmi významnú sociálnu rolu zohrávajú v právnej kultúre masovokomunikačné prostriedky (printové 
média, rozhlas, televízia), preto právna výchova a vzdelanie žurnalistov by malo byť na poprednom 
mieste medzi záujmami spoločnosti.  
 
Realizáciou práva sa zaoberajú mnohé štátne a samosprávne orgány, od ktorých sa vyžaduje 
v právnom štáte správna hmotnoprávna i procesnoprávna aplikácia právnych noriem, súlad medzi 
proklamovaným právom a reálne aplikovaným.  
 
 
PRAX MANAŽÉRA A KULTÚRA JEHO PREJAVU 
 
Veľmi citlivo občanom vnímanou oblasťou je oblasť starostlivosti o životné prostredie, v ktorej orgány 
a inštitúcie bezprostredne realizujú právo životného prostredia prostredníctvom manažérov 
životného prostredia.  
Od manažérov sa očakáva brilantná komunikácia, odbornosť, schopnosť presadzovania právnej 
regulácie upravenej  pozitívnym právom, ale aj dodržiavania etického kódexu.  
 
Predmetom úpravy práva životného prostredia sú spoločenské vzťahy, ktoré zahŕňajú správanie sa 
orgánov, právnických a fyzických osôb vo výkone starostlivosti o životné prostredie (tvorbu a 
ochranu) a racionálneho využívania prírodných zdrojov v súlade s trvalo udržateľným rozvojom. 
Pozornosť týchto orgánov musí byť zameraná jednak na správnu interpretáciu hmotnoprávnych 
noriem, ale aj precízne dodržiavanie procesnoprávnych postupov. Pri týchto činnostiach ide o styk 
s verejnosťou v širšom či menšom rozsahu, preto k dodržiavaniu práva pribúda pre tieto orgány aj 
potreba, ba nevyhnutnosť správnej adekvátnej komunikácie. 
 
Ideálom právnej výchovy je získanie všeobecného a náležitého právneho rozhľadu. Ilúziou by bolo i 
tvrdenie, že ak všetci budeme mať náležitý právny rozhľad, budeme rozumieť aspoň základným  
právnym predpisom, a to spôsobí likvidáciu delikvencie. Veď ak by to tak malo byť vystačila by si 
spoločnosť už s Mojžišovými zákonmi. 
 
Musíme mať na pamäti podstatné a tým sú nadobudnuté skúsenosti občanov z práce 
orgánov aplikujúcich právo, vrátane jeho vymožiteľnosti. Ak tieto skúsenosti sa rozchádzajú 
s oficiálnymi i neoficiálnymi proklamáciami a realitou, potom prioritu budú mať skúsenosti občana 
s uplatňovaným právom. 
Nie nevýznamným je kvalita právnych predpisov, spôsoby a formy realizácie práva, súdna ochrana 
práv, slobôd a zákonných interesov občana. 
 
Realizácia starostlivosti o životné prostredie (ochrana a tvorba) je okrem ústavy, ústavných zákonov, 
zákonov, vykonávaná všeobecne záväznými právnymi predpismi sekundárnej povahy (vláda - 
nariadenia, ministerstva a ostatné ústredné orgány štátnej správy - vyhlášky, výnosy; miestne orgány 
štátnej správy - všeobecne záväzné vyhlášky) a vydávanými riadiacimi aktmi mimo správneho konania 
a rozhodnutiami v režime správneho konania. Ide teda o zhostenie sa odborných úloh a úradných 
postupov v manažérskej činnosti. 
 
Rozhodovanie ako jedna z funkcii environmentálneho manažmentu ako sme už spomenuli pozostáva 
z dvoch spôsobov. Správne orgány vydávajú akty aplikácie práva, ktoré môžu mať charakter 
individuálnych správnych aktov vydávaných v správnom konaní (zák.č.71/1967 Zb.) alebo riadiacich 
aktov, ak sú vydané v inom úradnom, procesnom postupe. Prostredníctvom individuálnych správnych 
aktov sú riadené právnické a fyzické osoby. Inými riadiacimi aktmi sú predovšetkým riadene orgány 
špecializovanej odvetvovej sústavy, a z časti i právnické a fyzické osoby v prípadoch ak právna norma 
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nevyžaduje pre riešený prípad vydanie individuálneho správneho aktu (napr. stanoviská 
a vyjadrenia). 
 
Správne konanie ako najčastejšia forma riadenia subjektov práva (rozhoduje sa o právach právom 
chránených záujmoch a povinnostiach fyzických a právnických osôb) vyžaduje dokonalú znalosť 
procesnoprávneho predpisu, značné penzum skúsenosti v tejto oblasti, znalosť hmotnoprávneho 
predpisu riešenej problematiky, čo je zárukou zákonnosti, a dôvery fyzických i právnických osôb 
v orgány štátnej správy. Takto uplatňovaná štátna moc vzbudzuje dôveru v kvalifikovanosť 
príslušných manažérov. 
 
V súčasnosti sme skôr svedkami toho, že do funkcií na základe „výberových konaní“ sa dostávajú 
ľudia bez príslušnej kvalifikácie, bez praktických skúsenosti a vedomosti, ktorý prejavujú oficiálne 
lojalitu s politickými štruktúrami moci a sú schopní pre tieto štruktúry vykonať takmer čokoľvek. 
Víťazi výberových konaní v mnohých prípadoch sú známy už niekoľko týždňov pred týmto aktom. 
Neznalosť práva v riadenej oblasti kompromituje vo verejnosti nielen takéhoto „manažéra“, ale celý 
orgán štátnej správy. Môže sa javiť, že v našej spoločnosti politickým štruktúram neide o blaho 
spoločnosti, národa, ale len o prísne vymedzené a zabezpečenie svojich straníckych záujmov, 
interpretovaných mnohými vznešenými avšak nič nehovoriacimi frázami.  
 
Správne konanie je normami správneho práva upravený postup správneho orgánu, účastníkov 
konania a iných zúčastnených na konaní pri vydávaní, preskúmavaní a nútenom výkone 
individuálneho správneho aktu, majúceho charakter rozhodnutia o právach, právom chránených 
záujmoch a právnych povinnostiach fyzických a právnických osôb. 
 
Správne konanie napĺňa tieto pojmové znaky: 
a) v správnom konaní sa rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch a právnych 

povinnostiach fyzických a právnických osôb. 
b) správne konanie prebieha v presne určenom postupe, pričom postup je upravený procesnými 

normami správneho práva. 
c) výsledkom správneho konania je vydanie rozhodnutia, ktorým sa zakladá, mení, ruší alebo 

deklaruje právny pomer účastníkov konania.  
 

Správne konanie je aplikačným právnym procesom, účastníci konania sú nositeľmi procesných práv 
a povinnosti, nie sú voči konajúcemu orgánu v pozícii podriadenosti. Správne konanie voči súdnemu 
konaniu nie je takým prísnym formálnym procesom, vydanie rozhodnutia v prevažnej väčšine 
nevyžaduje predchádzajúce ústne konanie. Všeobecnú právnu úpravu (zák.č.71/1967 Zb. v platnom 
znení) je treba aplikovať len vtedy, ak nie je osobitná administratívnoprávna úprava.  
 
Vydávanie individuálnych správnych aktov je vždy súčasťou, nariaďovacej, výkonnej a organizátorskej 
činnosti orgánu štátnej správy. 
 
Environmentálni manažéri v orgánoch štátnej správy vykonávajú svoju činnosť na základe zákonov 
a iných právnych predpisov, čím súčasne zabezpečujú a vykonávajú štátnu moc na príslušnej úrovni 
štátneho orgánu. Očakáva sa teda od nich, kvalifikované a právne nespochybniteľné riešenia 
v starostlivosti o životné prostredie a to tak do vnútra príslušného štátneho orgánu a predovšetkým 
voči externým právnym subjektom, ktorými sú právnické a fyzické osoby vrátane fyzických osôb 
oprávnených na podnikanie. 
 
Znalosť právnych predpisov a ich interpretácie, prakticky možných riešení (tie vyplývajú 
z nadobudnutého vzdelania v odbore a odborných praktických skúsenosti) vo vzťahu k právnickým 
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a fyzickým osobám vrátane fyzických osôb oprávnených na podnikanie, a forma komunikácie s týmito 
subjektami tvorí základ právnej kultúry, formovanie právneho vedomia jednotlivca. 
 
V oblasti životného prostredia potreba právnej kultúry vystupuje o to viac, lebo životné prostredie je 
v spoločnosti v súčasnom období stredobodom záujmu. 
 
Pri úradnom postupe, vybavovaní náležitosti fyzických a právnických osôb - sťažnosti, stanovísk 
a pod., (mimo postupu podľa zák.č.71/1967 Zb.) často sa stretávame s tým, že úrady, resp. ich 
zamestnanci nedokážu spraviť riadny zápis právneho predpisu (v skrátenej alebo rozšírenej forme) 
v úradnej listine, úradnom styku. Právna kultúra dostáva rany z ktorých sa rýchlo nespamätá. 
 
Zovšeobecnené kritické poznatky uvádzame z dôvodu, aby súčasní, ale predovšetkým mladí manažéri 
sa vyvarovali chýb, ktoré často prichádzajú momentom nástupu do funkcie. 
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ENVIRONMENTÁLNA KOMUNIKÁCIA MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV NA SLOVENSKU2 
 
JANA CHOVANCOVÁ – ZUZANA FABINYOVÁ 
 
ENVIRONMENTAL COMMUNICATION OF SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES IN SLOVAKIA   
 
 
ABSTRAKT 

Predložený príspevok analyzuje stav problematiky využívania environmentálnej komunikácie malých 
a stredných podnikov na Slovensku. Realizovaný výskum sa zameriava na spôsoby komunikácie, 
výhody spojené s environmentálnou komunikáciou a bariéry, ktoré MSP na  Slovensku v súvislosti 
s environmentálnou komunikáciou vnímajú. V závere príspevku sú prezentované možnosti zvyšovania 
motivácie MSP poskytovať informácie o ich environmentálnom správaní. 
Kľúčové slová: malé a stredné podniky (MSP), environmentálne správanie, environmentálna 

komunikácia 
 
 
ABSTRACT 

The paper analyzes the state of art in the field of environmental communication in small and medium 
sized enterprises in Slovakia.  Realized research is focused on communications way, advantage of 
environmental communication and barriers considered by  SMEs connected to environmental 
communication. We presents the possibilities of MSP motivation increase to inform on their 
environmental performance. 
Key words: small and medium sized enterprises (SMEs), environmental performance, 

environmental communication 
 
 
ÚVOD 
 
V prípade, že firma systematicky uplatňuje politiku ochrany životného prostredia, je priaznivé, aby sa 
o tom dozvedeli aj cieľové skupiny jednotlivých podnikov. Týmito cieľovými skupinami sú 
predovšetkým obchodní partneri, verejnosť, klienti/spotrebitelia, štátna správa, mimovládne 
organizácie, banky a poisťovne, akademická obec a mnohé iné. Na tento účel slúži environmentálna 
komunikácia a jej nástroje. Jedným z najznámejších nástrojov environmentálnej komunikácie je 
environmentálny reporting (správy). 
 
MALÉ A STREDNÉ PODNIKY 
 
Malé a stredné podniky (MSP) sú chrbtovou kosťou európskeho hospodárstva, z dlhodobého hľadiska 
aj hlavným zamestnávateľom, keďže väčšina veľkých spoločností sa pre nižšie náklady usádza v 
ázijských krajinách. Z celkového počtu takmer 21 miliónov firiem v nefinančnej podnikovej 
ekonomike v krajinách EÚ tvoria MSP 99,8% (s výrazným zastúpením mikropodnikov 93,7%) a 
podieľajú sa na zamestnanosti 67,1%.  
Na Slovensku bolo k 31. 8. 2010 evidovaných 552 295 MSP, čo predstavuje 99,9% všetkých 
podnikateľov. V r. 2009 predstavoval ich podiel na HDP 54%, pričom zabezpečovali 69% pracovných 
miest v podnikateľskom sektore. Podiel MSP na ekonomickom rozvoji SR je teda výrazný a 
zabezpečuje rozhodujúcu časť zamestnanosti v súkromnom sektore. [5] 

                                                           
2 Príspevok vznikol ako čiastkový výstup projektu KEGA č. 384-001PU-4/2010 
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MSP si často plne uvedomujú svoju úlohu v životnom prostredí. Avšak na to, aby túto úlohu aj 
plnohodnotne plnili, im v mnohých prípadoch chýba dostatok informácií o možnostiach a v 
neposlednom rade finančné prostriedky. 
 
ENVIRONMENTÁLNA KOMUNIKÁCIA 
 
Environmentálna komunikácia je proces zdieľania informácií, ktorým sa buduje dôvera, 
dôveryhodnosť a partnerstvo a zvyšuje sa environmentálne povedomie. [3] 
Dnes sa od organizácií po celom svete, nie len na Slovensku, stále častejšie vyžaduje, aby vyjadrovali 
svoj názor a stanovisko a aby prezentovali environmentálne dôsledky ich činností (súvisiace s 
poskytovaním produktov a služieb). Okrem toho, že potrebujú informácie o environmentálnych 
problémoch poskytovať, musia ich aj získavať a reagovať na ne. Existuje viacero zainteresovaných 
strán a tieto musí organizácia riadne vypočuť a zahrnúť ich názory do environmentálnej komunikácie. 
Na Slovensku bola vydaná norma STN ISO 14063, ktorá uvádza tiež návody a príklady v oblasti 
environmentálna komunikácia. Je vhodná pre organizácie, ktorým poskytuje pokyny o politike, 
všeobecných zásadách, stratégii a činnostiach súvisiacich s externou a internou environmentálnou 
komunikáciou. Táto norma sa zakladá na existujúcich a osvedčených komunikačných prístupoch, 
ktoré sú prispôsobené špecifickým podmienkam environmentálnej komunikácie. Nezáleží na veľkosti 
organizácie, type, sídle, štruktúre, činnostiach, výrobkoch a službách a nezáleží ani na tom, či má 
organizácia zavedený systém environmentálneho manažérstva, norma je vhodná pre všetky 
organizácie. Nie je určená pre používanie ako špecifikácia na účely registrácie alebo registrácie a ani 
ako návod na dosiahnutie zhody s inými požiadavkami systému environmentálneho manažérstva. 
Úspech environmentálnej komunikácie vo veľkej miere závisí od rozvoja a od vzdelania všetkých 
cieľových skupín. To ako spoločnosť vníma ekologické problém súvisí tiež s ich kultúrou, zvyklosťami a 
celkovým životným štýlom. 
 
MATERIÁL A METÓDY 
 
Cieľom výskumu bolo zistiť, či MSP na Slovensku využívajú aktívnu environmentálnu komunikáciu a v 
akej konkrétnej forme ju využívajú. V našom záujme je tiež zistiť, s akými ťažkosťami sa MSP na 
Slovensku najčastejšie stretávajú pri aplikácii environmentálnej komunikácie formou 
environmentálneho reportingu v našich podmienkach. Ako výskumná metóda bol použitý dotazník. 
Prieskum je zameraný predovšetkým na to, či vôbec MSP v našich podmienkach aplikujú 
environmentálnu komunikáciu a či sú presvedčené o efektívnosti takejto komunikácie.  
Predpokladanú výskumnú vzorku tvoria MSP s rôznym odvetvovým zameraním a s rôznymi sídlami v 
rámci krajov Slovenskej republiky.  
Zber smerodajného materiálu prostredníctvom dotazníka sa uskutočnil v období od 20.4.2011 do 
7.5.2011. Pri zbere bola kľúčová elektronická forma dotazník, ktorý bol rozosielaný prostredníctvom 
e-mailu vybraným MSP. 
 
VÝSLEDKY 
 
Do prieskumu sa zapojilo 50 MSP. Z toho je 14 respondentov (28%) pôsobiacich v Košickom kraji, 10 
respondentov (20%) pôsobí v Prešovskom kraji, rovnako po 6 respondentov sídli v Trnavskom a 
Žilinskom kraji (pre jednotlivý kraj je to 12%), 4 respondenti sa nachádzajú v Bratislavskom kraji a tiež 
4 v Nitrianskom kraji (jednotlivo 8%) a nakoniec v rovnakom počte 3 respondenti pôsobia 
v Banskobystrickom kraji a v Trenčianskom kraji (jednotlivo 6%). 
Odvetvové zloženie respondentov je nasledovné: 

• Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru 
– 11 respondentov (22%) 
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• Hotely a reštaurácie – 11 respondentov (22%) 
• Stavebníctvo – 8 respondentov (16%) 
• Ostatné spoločenské, sociálne a osobné služby – 7 respondentov (14%) 
• Priemyselná výroba – 3 respondenti (6%) 
• Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť – 3 respondenti (6%) 
• Školstvo – 2 respondenti (4%) 
• Finančné sprostredkovanie - 1 respondent (2%) 
• Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie – 1 respondent (2%) 

 
Tieto charakteristické údaje nám pomáhajú bližšie identifikovať analyzovanú vzorku. Tvoria základ 
pre nasledujúci rozbor, ktorý je kvôli prehľadnosti rozdelený do nasledujúcich podkapitol. Jednotlivé 
výsledky sú porovnávané medzi jednotlivými vekovými a vzdelanostnými kategóriami v rámci cieľovej 
skupiny verejnosť a firmy sú analyzované predovšetkým na základe kraja pôsobenia a ich odvetvia, v 
ktorom podnikajú. 
 
Environmentálna komunikácia firiem formou environmentálnych správ 

Podstatným zistením bolo predovšetkým to, či vôbec MSP na Slovensku komunikujú o svojom 
environmentálnom správaní. Z celkového počtu vyzbieraných dotazníkov len 18% (9 firiem) označilo 
kladnú odpoveď. Až 80% (40 firiem) odpovedalo záporne a jeden respondent (2%) neoznačil žiadnu 
odpoveď. U podnikov, ktoré nemajú zavedený environmentálny reporting, sme ďalej zisťovali, či 
plánujú takýto krok v budúcnosti. Celkový počet respondentov, ktorí sa vyjadrili záporne k tejto 
problematike je 40 (80%). Z toho len 4 respondenti (8% zúčastnených, 10% záporne odpovedajúcich) 
plánuje v nasledujúcom období zaviesť environmentálny reporting, 31 respondentov (62% 
zúčastnených, 77,5% záporne odpovedajúcich) vôbec neplánuje zavádzať environmentálny reporting 
a 5 (10% zúčastnených, 12,5% záporne odpovedajúcich) respondentov sa z neznámych dôvodov 
nevedelo k tejto otázke vyjadriť. 
 
Bariéry pri získavaní a poskytovaní environmentálnych informácií 

Ďalšia časť dotazníka zisťovala, v čom vidia MSP najväčší problém pri získavaní a poskytovaní 
environmentálnych informácií. Prehnanú byrokraciu považuje za najväčší problém 19 respondentov 
(38%), vysoké náklady spojené so získavaním informácií a ich overením predstavujú problém pre 12 
respondentov (24%), odpoveď nezáujem vedenia podniku sa vyskytla v 12 prípadoch (24%), 3 
respondenti (6%) označilo ako problém možnosť iné (celkový nezáujem okolia, komunikácia) a 4 
respondenti (8%) sa k tejto otázke vôbec nevyjadrili. Predpokladáme, že respondenti, ktorí 
neodpovedali na túto otázku, tak neurobili z dôvodu neznalosti problematiky, prípadne z iných 
neznámych dôvodov. Výsledky súvisiace s touto otázkou názorne zobrazuje graf 1. 
 
U respondentov, ktorý využívajú environemntálne správy ako nástroj nás zaujíma, aké konkrétne 
správy, v akej forme a v akom časom intervale tieto správy vydávajú. Podľa výsledkov dotazníka 
správu o ochrane ŽP (environmentálnu správu) vydávajú 4% respondentov, environmentálnu 
politiku, resp. politiku kvality a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vydáva 8% respondentov, 
správu o ochrane ŽP, zdraví a bezpečnosti (HSE správu) vydáva 14% respondentov, správu o 
udržateľnom rozvoji (ochrana ŽP, ekonomické a sociálne informácie) vydávajú 2% respondentov a 
72% všetkých respondentov nevydáva žiadne podobné správy. 
K frekvencii vydávania environmentálnych správ v rámci MSP na Slovensku sa vyjadrilo spolu 15 
respondentov (30%). Raz ročne vydáva správy celkom 7 respondentov (14%), raz za tri roky je to 6 
respondentov (12%) a inak (po rozšírení činnosti) vydávajú správy 2 respondenti (4%). 
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Obr. 1 Problémy pri získavaní a poskytovaní environmentálnych informácií 

 
Vplyv environmentálnych správ na dôveryhodnosť podniku 

Na otázku o mienkotvornosti environmentálnych správ odpovedalo 21 respondentov (42%). Z toho 
14 respondentov (28%) si myslí, že priaznivo ovplyvňujú ich dôveryhodnosť, 2 respondenti (4%) si 
myslia, že nie a 5 respondentov (10%) nevie posúdiť. Grafické znázornenie odpovedí je na obr. 2 
 

 
Obr. 2 Posúdenie mienkotvornosti environmentálnych správ (ES) z pohľadu MSP 

 
Cieľové skupiny environmentálnych správ 

Dôležité je tiež, pre ktoré cieľové skupiny sú určené všetky druhy environmentálnych správ, ktoré 
vydávajú MSP. Aj toto je možné posúdiť z výsledkov výskumu. Na túto otázku odpovedalo spolu 32 
respondentov (64%). Klienti, spotrebitelia sú dôležitou cieľovou skupinou pre 14% respondentov, 
obchodní partneri a štátna správa rovnako pre 14% respondentov, banky a poisťovne sú medzi 
prioritnými cieľovými skupinami pre 4% respondentov, mimovládne organizácie pre 2% a verejnosť 
pre 16%. Zväčša je to kombinácia niekoľkých cieľových skupín. Pre lepší prehľad sú číselné výsledky 
výskumu zaznamenané v grafe na obr. 3 
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Obr. 3 Cieľové skupiny 

 
Z výsledkov realizovaného výskumu vyplýva, že MSP na Slovensku vo veľkej miere ignorujú 
environmentálnu komunikáciu alebo ich obmedzuje malá alebo žiadna informovanosť. Aj pri 
využívaní environmentálnych správ existujú niektoré firmy, ktoré neveria ich účinku ako nástroja 
environmentánej politiky. Už z počtu vyzbieraných v pomere k rozoslaným dotazníkom (50/370) je 
možné usudzovať, že firmy sú k vlastnému environmentálnemu správaniu značne ľahostajné. Takéto 
postoje sú z pohľadu všeobecného rozvoja MSP na Slovensku nepriaznivé. 
 
MOŽNOSTI PRESADZOVANIA ENVIRONMENTÁLNEJ KOMUNIKÁCIE V MSP NA SLOVENSKU 
 
Je žiaduce, aby sa situácia na Slovensku v tejto oblasti približovala svetovej úrovni a aby MSP na 
Slovensku v tejto oblasti napredovali. MSP preukázateľne vnímajú existenciu environmentálnej 
komunikácie a environmentálneho reportingu, avšak takýmto podnikovým nástrojom v mnohých 
prípadoch nedôverujú. Dôvodom tejto skutočnosti je zrejme slabá informovanosť a všeobecná 
nedôvera v nové nevyskúšané možnosti, ktoré na prvý pohľad nepredstavujú pre jednotlivé MSP 
bezprostredne nasledujúci prílev zisku. 
Pre väčšinu komerčných MSP nepredstavuje ochrana životného prostredia príliš atraktívnu súčasť 
podnikania a preto je zrejme vhodné zvyšovať ich povedomie a motiváciu v tejto oblasti. Je nutné, 
aby si najmä vedenie podniku uvedomovalo, že zavedenie environmentálnych nástrojov a nástrojov 
environmentálnej komunikácie je v prvom rade prínosom. Nemôžu túto problematiku vnímať ako 
zbytočnú finančnú záťaž. Bez vhodného prostredia, by nebolo možné podnikať. Podniky by nemali len 
pasívne využívať danosti prostredia, ale by sa mali o prostredie, v ktorom pôsobia adekvátne starať a 
udržiavať ho. Žiadané je, aby si toto v plnej miere uvedomovali automaticky, avšak v mnohých 
prípadoch to tak nie je. Tu sa osvedčujú niektoré legislatívne opatrenia, ktoré nútia MSP uvedomovať 
si svoju zodpovednosť v spomínanej oblasti. Samozrejme existujú tendencie zákony obchádzať, tu sa 
ukazuje, že nie všetko vynútené je efektívne. Ak ale podniky riadne dodržiavajú opatrenia v tomto 
smere, je pre nich prospešné informovať o tomto vybrané cieľové skupiny. Ak komunikujú o svojom 
vhodnom environmentálnom správaní, vplýva to na ich povesť. Výskum tento fakt potvrdzuje. Veľká 
časť respondentov z pomedzi verejnosti si myslí, že environmentálne správy môžu ovplyvňovať 
názory cieľových skupín na podniky. Znamená to, že aj ak podniky v tomto smere podceňujú 
vydávanie environmentálnych správ a inú environmentálnu komunikáciu, nie je to opodstatnené. Je 
možné, že im v tomto chýba spätná väzba a preto nedokážu vnímať efektívnosť takýchto krokov. 
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Už dnes existuje nezanedbateľné množstvo inštitúcií a firiem, ktoré uprednostňujú spoluprácu s MSP, 
ktoré majú zavedené jednotlivé systémy kvality a dodržiavajú jednotlivé zásady environmentálneho 
správania. V takýchto prípadoch je možné priamo vnímať spätnú väzbu. Ak by existovalo viac 
spomínaných inštitúcií a firiem, bola by jednoduchšia aj implementácia environmentálnej 
komunikácie v rámci MSP na Slovensku.  
Bolo by tiež vhodné, aby aj štát vyžadoval správu o environmentálnom správaní podnikov pri 
prípadnej spolupráci. Poskytol by tak otvorenú výhodu firmám, ktoré si uvedomujú efektivitu 
vydávania týchto správ a náklady na získavanie a spracovanie informácií pre nich nepredstavujú 
záťaž, ale vidia v nich systematickú investíciu (do dobrého mena, do dobrej povesti). Samozrejme je 
nutné ak je dodržiavaná legislatíva, avšak nie je na škodu, ak je niečo aj nad rámec. Reakciou na 
vhodné environmentálne správanie sa MSP by tiež mohli byť určité výhody zo strany štátu. 
 
ZÁVER 
 
Predmetom záujmu výskumu bolo zistiť súčasný stav v oblasti environmentálnej komunikácie malých 
a stredných podnikov na Slovensku. Na základe realizovaného prieskumu  možno usudzovať, že 
environmentálna komunikácia nehrá dôležitú úlohu vo väčšine MSP. Niekoľko možností na zlepšenie 
naznačujeme, avšak domnievame sa, že najväčší problém hrá nízka informovanosť a na základe toho 
apatia podnikov aj verejnosti k otázkam ochrany životného prostredia. Túto skutočnosť do istej miery 
zmierňuje školstvo a výchova novej, environmentálne uvedomelej generácie. [1], [2] Veríme, že aj 
tento príspevok hoci len malým dielom prispeje k lepšej informovanosti  v danej oblasti. 
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ENVIRONMENTÁLNE SPRÁVANIE MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV NA SLOVENSKU  
 
JANA CHOVANCOVÁ – MIROSLAV RUSKO 
 
ENVIRONMENTAL PERFORMANCE OF THE SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES IN SLOVAKIA 
 
 
ABSTRAKT 

Priemysel sa vo všeobecnosti považuje za zdroj najzávažnejších lokálnych a medzinárodných 
environmentálnych problémov. Jednotlivé environmentálne indikátory ako napríklad tvorba odpadu 
za rok, vypúšťanie emisií, znečisťovanie vody, pôdy a iné indikátory, môžu mať rastúci vplyv na zdravie 
ľudí a kvalitu ŽP. V dôsledku toho vzniká konkurenčný tlak na podniky, ktoré sa musia snažiť zvyšovať 
integráciu environmentálnych aspektov do svojej obchodnej stratégie a dlhodobého plánovania. 
Kľúčové slová: udržateľný rozvoj, organizácia, dobrovoľné nástroje, environmentálne správanie 
 
 
ABSTRACT 

Industry is generally considered the most important source of local and international environmental 
problems. Individual environmental indicators such as waste production per year, production of 
emisions, wate and soil pollution and other indicators may have an increasing impact on human 
health and environmental quality. As a result, there is a competitive pressure on businesses that must 
strive to increase the integration of environmental aspects into its business strategy and long-term 
planning. 
Key words: Sustainable development, organization, voluntary tools, environmental performance 
 
 
ÚVOD 
 
Ak chce podnik v globálnom rastúcom konkurenčnom prostredí dosahovať významné postavenie, mal 
by vo svojom podniku uplatňovať environmentálne správanie a starostlivosť o životné prostredie 
vzhľadom predovšetkým k používaným technológiám vo výrobnom procese. 
Pri zlepšovaní kvality životného prostredia je hlavnou brzdou neudržateľná výroba a spotreba, ktorá 
sa spája s obrovským tlakom na prírodné zdroje. Aby sa pri rastúcej hospodárskej výkonnosti podarilo 
napĺňať ciele udržateľného rozvoja je potrebné dopĺňať priame nástroje environmentálnej politiky 
(EP) o samoregulačné tzv. menej formálne nástroje EP (alebo dobrovoľné nástroje EP). 
Environmentálna politika sa zameriava okrem využívania legislatívneho prístupu aj na implementáciu 
dobrovoľných nástrojov [5], ktoré podporujú ekonomický rast spoločnosti, konkurencieschopnosť, 
rentabilitu, vytváranie nových pracovných miest a prispievajú k znižovaniu negatívnych dopadov 
antopogénnej činnosti na životné prostredie. Ich hlavným cieľom je dospieť k vytvoreniu prijateľných 
zmien v správaní výrobcov a spotrebiteľov so zámerom pozitívne ovplyvňovať kvalitu životného 
prostredia. 
 
MALÉ A STREDNÉ PODNIKY A ICH VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 
Presná definícia pojmu MSP neexistuje. Vymedzenie už spomínaného pojmu je variabilné a závisí od 
zamerania hospodárskej politiky a od jej konkrétnych cieľov. V súčasnej dobe vytvárajú MSP v celej 
Európe a tiež na Slovensku, väčšiu časť z celkového počtu podnikov, majú významný vplyv na 
zamestnanosť v jednotlivých regiónov, ale aj značne ovplyvňujú životné prostredie. [6] 
MSP sa všeobecne zaoberajú veľmi rozmanitými činnostiam, ale majú niekoľko spoločných 
charakteristických čŕt: 
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• sú zdrojom inovácie a dynamiky; 
• poskytujú viac pracovných miest ako veľké podniky; 
• tvoria veľmi heterogénnu skupinu, z hľadiska veľkosti a oblasti podnikania; 
• majú významný vplyv na životné prostredie. 

 
MSP sú zodpovedné za 60 – 70% priemyselného znečisťovania v rámci EÚ. [4] Možno teda 
konštatovať, že MSP sú významnými znečisťovateľmi životného prostredia, čo si často sami ani 
neuvedomujú. 
Na zlepšovanie environmentálneho správania podnikov, najmä MSP, ktoré disponujú obmedzenou 
kapacitou, či už finančnou, personálnou, alebo informačnou [2] bolo vo svete vyvinutých množstvo 
dobrovoľných nástrojov na zlepšovanie environmentálneho správania, ktoré sú v značnej miere 
uplatňované aj v podnikovej praxi na Slovensku. Medzi najpoužívanejšie dobrovoľné nástroje patria: 

• hodnotenie environmentálneho správania – Environmental Performance Evaluation (EPE),  
• environmentálne manažérske účtovníctvo – Environmental Management Accouting (EMA),  
• environmentálny benchmarking – Environmental Benchmarking (EB),  
• environmentálny reporting – Environmental Reporting (ER),  
• zodpovedná starostlivosť – Responsible Care (RC),  
• spravovanie výrobku – Product Stewardship (PS),  
• ekodizajn,  
• posudzovanie životného cyklu – Life cycle Assessment (LCA),  
• čistejšia produkcia – Cleaner Production (CP),  
• environmentálne hodnotenie a označovanie výrobkov – Ecolabeling (EL), 
• spoločenská zodpovednosť podniku - Corporate Social Responsibility (CSR), 
• Zelené verejné obstarávanie – Green Public Procurement (GPP). [1], [3] 

 
V ďalšej časti tohto príspevku ponúkame parciálne výsledky prieskumu realizovaného medzi 
slovenskými podnikmi, ktorý bol zameraný na zistenie miery uplatňovania dobrovoľných nástrojov EP 
v slovenských podnikoch. 
 
UPLATŇOVANIE DOBROVOĽNÝCH NÁSTROJOV EP V MSP 
 
Prieskum bol realizovaný v období od 25. 1. 2010 do 26.2. 2010. Pričom oslovených bolo 1456 
slovenských podnikov a na dotazník aktívne reagovalo 102 organizácií, čo percentuálne tvorilo 7 % 
návratnosť. Respondenti boli oslovení formou e-mailu v ktorom bol uvedený internetový odkaz na 
dotazník <http://www.enviromentalna-politika.wz.cz/>, prostredníctvom ktorého sa dosiahla 
rýchlejšia spätná väzba. 
Skúmanú vzorku teda tvorilo 102 organizácií, ktoré boli zapojené do prieskumu zaoberajúceho sa 
využívaním dobrovoľných nástrojov EP v podnikateľskej praxi. 
Na dotazníkový prieskum týkajúceho sa dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky z hľadiska 
veľkosti podniku (viď obrázok 1) podľa počtu zamestnancov odpovedalo 34,31 % stredných podnikov, 
čo predstavuje najväčšie percentuálne zastúpenie. Najnižšie zastúpenia mali mikropodniky (17,65 %). 
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Obrázok 1 Kategorizácia skúmaného súboru vzhľadom k veľkosti podniku 

 
Ako je možné pozorovať z koláčového grafu na obrázku 2 na základe vybraných ukazovateľov OKEČ, 
najväčšie percentuálne zastúpenie mala priemyselná výroba (38,24 %). Priemyselná výroba patrí ku 
kľúčovým odvetviam slovenskej ekonomiky. 
Stavebníctvo svojimi 17,65 percentami predstavovalo taktiež výrazný podiel oproti ostatným 
odvetviam SR. Ostatné odvetvia mali percentuálne zastúpenie v rozpätí od 0,98 % do 6,86 %, čo činí 
značne nižšie zastúpenie oproti priemyselnej výrobe a stavebníctvu. 
 

 
Obrázok 2 Kategorizácia skúmaného súboru podľa OKEČ 
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V dotazníkovom prieskume podniky reagovali na otázky týkajúce sa zavádzania dobrovoľných 
nástrojov EP, pričom si mohli vybrať zo štyroch možností ohľadom štádia ich zavedenia. Výsledky 
tohto prieskumu sú zhrnuté v grafe na obrázku 3. 
 

 
Obrázok 3 Využívanie dobrovoľných nástrojov EP v slovenských podnikoch 

 
Ako je možné pozorovať z grafu na obrázku 3 v globálnom ponímaní sa najviac využívali dobrovoľné 
nástroje EPE (50 respondentov), RC (50 respondentov) a CP (46 respondentov) v podnikateľskej praxi 
na Slovensku. Najnižšie zastúpenie mal nástroj EMA (21 respondentov) a EB (20 respondentov) v 
porovnaní s ostatnými. 
 
ZHRNUTIE VÝSLEDKOV PRIESKUMU 
 
Z dotazníkového prieskumu vyplýva, že z hľadiska veľkosti podniku mikropodniky v najnižšej miere 
zavádzajú dobrovoľné nástroje EP, vzhľadom k administratívnej náročnosti a finančnej záťaži spojenej 
so zavedením a údžbou takýchto nástrojov. Stredné a veľké podniky zavádzajú už vyššie spomenuté 
nástroje v značne vyššej mier. V týchto podnikoch sa najčastejšie zavádza nástroj EPE (62,86 %) v 
dôsledku toho, že mnoho podnikov chce zlepšiť svoje environmentálne správanie manažovaním tých 
služieb a výrobkov, ktoré v prevažnej miere vplývajú na ŽP a nástroj je pomerne jednoducho 
zavediteľný a prevádykovaný. 
Podľa kritéria VÚC sa najčastejšie zavádzajú dobrovoľné nástroje EP v Trnavskom kraji. Na ďalších 
miestach sa umiestnili Bratislavský, Nitriansky, Banskobystrický, Košický, Trenčiansky a Žilinský kraj. Z 
dotazníkového prieskumu vyplynulo, že v Prešovskom kraji sa v najnižšej miere zavádzajú dobrovoľné 
nástroje EP, čo môže byť spôsobené tým, že daný kraj má najnižší regionálny podiel na HDP. 
Podľa OKEČ sa najčastejšie zavádzajú dobrovoľné nástroje v priemyselnej výrobe a v stavebníctve zo 
všetkých ostatných ekonomických činností. Príčinou už uvedených skutočností môže byť aj to, že 
priemyselná výroba a stavebníctvo svojou činnosťou v najvyššej miere zaťažujú ŽP. 
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ZÁVER 
 
Z dotazníkového prieskumu vyplýva, že dobrovoľné nástroje sa nezavádzajú v MSP v dostatočnej 
miere čo môže byť spôsobené s tým, že tieto nástroje sú náročné už čo sa týka finančnej stránky 
zavádzania, alebo náročnosti na čas a priestor (napríklad nové technológie a podobne). Každý 
dobrovoľný nástroj však so sebou prináša aj určité výhody, ako napr. zníženie rizík v dôsledku 
predchádzania porúch a havárií, zvýšenie environmentálneho povedomia a konania zamestnancov 
ako aj okolitej verejnosti ale aj posilnenie ekonomickej efektívnosti podniku, znižovanie nákladov či 
posilnenie konkurencieschopnosti podniku. Zlepšeniu v danej oblasti by podľa nášho názoru prispelo 
aj zvýšenie informovanosti podnikateľskej verejnosti, čo je ambíciou aj tohto príspevku. 
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ROZHODOVACÍ PROCES PRI VÝBERE VHODNÉHO NÁSTROJA ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY 
V PODNIKOVEJ PRAXI3 
 
JANA CHOVANCOVÁ – SILVIA TOTCIMÁKOVÁ 
 
DECISION MAKING PROCESS IN SELECTION OF ADEQUATE ENVIRONMENTAL POLICY TOOL IN 
BUSINESS PRACTICE   
 
 
ABSTRAKT 

Predložený príspevok sa zaoberá problematikou uplatňovania vybraných dobrovoľných nástrojov 
environmentálnej politiky v podmienkach konkrétneho podniku Nexis Fibers, a.s., porovnanie 
zvolených dobrovoľných nástrojov a odporučenie optimálneho nástroja pre prezentovaný podnik. 
Výber vhodného nástroja zohľadňuje najnovšie poznatky z danej oblasti a reaguje aj na špecifické 
požiadavky podniku pôsobiaceho v oblasti textilného priemyslu.  
Kľúčové slová: dobrovoľné nástroje environmentálneho manažérstva, environmentálna politika, 

benchmarking, environmentálne správanie. 
 
ABSTRACT 

Submited article deals with implementation of selected voluntary tools of environmental 
management in  the company Nexis Fibers, a.s., the comparison of voluntary tools and 
recommendation of optimal tool for the above mentioned company. This selection considers the state 
of art in the field of voluntary tools of environmental management as well as specific demands of the 
company dealing in textile industry . 
Key words: voluntary tools of environmental management, environmental policy, benchmarking, 

environmental performance. 

 
 
ÚVOD 
 
Súčasný svet inovatívnych technológii, rastúcich požiadaviek trhu a konkurenčného zápasu dostal 
podniky do pozície, keď bez donútenia aktivujú všetky dostupné nástroje k zamedzeniu znečistenia 
jednotlivých zložiek životného prostredia, znižujú produkované odpady, eliminujú nepriaznivé 
aspekty a presadzujú produkcie a technológie s priaznivým environmentálnym vplyvom.  Predložený 
príspevok poskytuje príklad, akým môžu podniky postupovať pri výbere vhodného nástroja 
environmentálnej politiky, zohľadňujúc konkrétne potreby daného podniku a požiadavky na daný 
nástroj environmentálneho manažérstva. Pri analýze a návrhu vhodného nástroja nám ako opora 
slúžili poznatky získané z odborných zdrojov, interných podnikových zdrojov spoločnosti Nexis Fibers, 
a.s., metóda brainstorming, benchmarking a spider analýza, ktorou graficky dotvárame zistenú 
skutočnosť. 
 
DOBROVOĽNÉ NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA 
 
Odborná literatúra nám ponúka široký výklad dobrovoľných nástrojov environmentálneho 
manažérstva, ich podrobnú charakteristiku a členenie. [6] Z tohto širokého spektra sa však pre účely 
tohto príspevku zameriame len na tri z nich, ktoré sú vzhľadom na ich zameranie vhodné pre 
aplikáciu v spoločnosti Nexis Fibers, a.s.  
 

                                                           
3 Príspevok vznikol ako čiastkový výstup projektu KEGA č. 384-001PU-4/2010 
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Systém environmentálneho manažérstva (EMS) 
Norma ISO 14001, ktorá predstavuje kľúčový dokument pri zavádzaní systému environmentálneho 
manažérstva definuje tento systém ako „časť celkového systému manažérstva, ktorá obsahuje 
organizačnú štruktúru, plánovanie činností, povinnosti, praktiky, postupy, procesy a zdroje na 
prípravu, zavádzanie, dosahovanie, preskúmanie a udržiavanie environmentálnej politiky.“ [4] Pôsobí 
ako ochranný faktor voči pôsobeniu negatívnych vplyvov  na životné prostredie a podporuje aktivity 
zamerané na kvalitu životného prostredia. Medzi nástroje environmentálneho manažérstva, ktoré L. 
Kucko [3] považuje za najefektívnejšie a aj najčastejšie používané, patria aplikácia EMS podľa normy 
ISO 14001, alebo podľa európskej schémy Environmentálneho manažérstva a auditu - EMAS.  
 
Hodnotenie environmentálneho správania (EPE) 
O hodnotení environmentálneho správania (EPE) môžeme hovoriť ako o nástroji, ktorý je vhodný pre 
podniky, ktoré majú certifikovaný systém environmentálneho manažérstva ako aj tie, ktoré tento 
systém certifikovaný nemajú. [4] Je to nástroj, ktorý pracuje s informáciami relevantnými, 
overiteľnými a kvantifikovateľnými a manažmentu dáva plne k dispozícii dostatok podkladov na 
monitorovanie a zlepšovanie sa podniku v oblasti environmentálneho manažérstva. Kľúčová pre 
tento proces je norma STN EN ISO 14031 a jej doplnkový dokument TNI ISO/TR 14032, referujúci o 
konkrétnych príkladoch aplikácie environmentálnych  indikátorov v praxi podnikov. [5] 
 
Bluesign 
Medzi pomerne nové dobrovoľné nástroje environmentálneho manažérstva patrí aj nezávislá norma 
pre textilný priemysel bluesign® standard, ktorá podporuje výrobné procesy orientované na 
maximálnu produktivitu zdrojov pri rešpektovaní životného prostredia, zdravia a bezpečnosti. 
Poskytuje istotu pre všetky články zapojené v textilnom reťazci cez dodávateľov, výrobcov až po 
spotrebiteľov, že kvalita procesov a výrobkov manažovaná „inteligentným systémom riadenia 
vstupného prúdu“ spĺňa platné predpisy a limity tejto normy a zároveň napomáha riešiť problémy 
EHS. “Najlepšia možná technológia” Best Available Technology (BAT) je termín definovaný  direktívou 
Európskej únie č. 96/61/EC a práve týmto nariadením sa riadi aj bluesign® standard a garantuje 
skutočnosť, že  textilné výrobky sú vyrobené zo zdrojov a komponentov s čo najnižším možným 
obsahom nebezpečných látok.  
Norma Bluesign stojí na týchto piatich základných pilieroch, resp. princípoch: 

• produktivita zdrojov (resource productivity), 
• bezpečnosť spotrebiteľa (consumer safety), 
• emisie vypúšťané do ovzdušia (air emission), 
• emisie vypúšťané do vody- odpadové vody (water emission), 
• bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (occupational health & safety). [1] 

Ako uvádza domovská stránka Bluesign, bluesign® standard získal medzinárodne uznanie a vďaka 
svojim prísnym požiadavkám a celosvetovým obchodným a právnym opatreniam uľahčil globálne 
obchodné toky  a má náskok oproti environmentálnemu označovaniu produktov. 
 
CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI NEXIS FIBERS A.S. 
 
Nexis Fibers so sídlom v Emmenbrücke, Švajčiarsko je významný celosvetový hráč na trhu 
priemyselných vlákien. Spoločnosť navrhuje, vyvíja a dodáva zo svojej širokej škály výrobného 
portfólia produkty zákazníkom v Európe i na celom svete. Kľúčové pre spoločnosť sú segmenty trhu  
airbagov a tkania, pneumatík a MRG, priemyselné vlákna pre laná a siete vrátane  polymérov 
polyamidu 6, 66 a 6.10. Spoločnosť ročne zrealizuje 100 miliónov Eur v predaji. Počet zamestnancov 
je 427 na tri výrobné podniky v Európe: 

• Nexis Fibers AG v Emmenbrücke (Švajčiarsko),  
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• Nexis Fibers SIA v Daugavpilse (Lotyšsko), 
• Nexis Fibers a.s. v Humennom (Slovenko).  

V ďalšej časti nášho príspevku približujeme problematiku dobrovoľných nástrojov v najväčšom 
výrobnom podniku materskej spoločnosti Nexis Fibers, ktorý sa vyznačuje najširším záberom 
výrobného portfólia a zamestnáva najviac, 293 ľudí. Je ním akciová spoločnosť Nexis Fibers, a.s. v 
Humennom. 
Nexis Fibers a.s. so sídlom v Humennom je výrobcom priemyselných polyamidových vlákien 66 a 6. 
Výrobný program je zameraný na vlákna určené pre výrobu pneumatík, pogumovaných výrobkov, 
lán, sietí, tkanín pre výrobu airbagov i technických tkanín. Výrobky nepoškodzujú životné prostredie, 
vodu a vzduch a samotné portfólio výrobného programu predurčuje spoločnosť k proexportnej 
orientácii, dnes prevažne na trhy západnej Európy.  
Nosným pilierom pre spoločnosť je oblasť automobilového priemyslu a tomuto smerovaniu 
podmienila aj systém manažmentu kvality certifikovaný technickou špecifikáciou ISO TS 16949, 
účinnou pre podniky, ktoré zaisťujú sériovú výrobu a výrobu náhradných dielov v automobilovom 
priemysle. Takáto certifikácia je zároveň bezpodmienečnou požiadavkou pre vstup do 
automobilového priemyslu.  
 
Na základe výrobkového portfólia spoločnosti Nexis Fibers, a. s., jej dnešného prístupu k otázkam 
problematiky životného prostredia a vychádzajúc z aktívneho systému riadenia v spoločnosti, 
vyberáme dobrovoľné nástroje EMS, EPE a Bluesign, ktoré z nášho pohľadu dávajú spoločnosti 
predpoklad efektívnejšej pomoci k ochrane životného prostredia, upevnenia pozície podniku na trhu 
a vytvorenia priestoru pre nové obchodné aktivity a zisky. Za pomoci získaných podnikových dát i 
poznatkov z odborných zdrojov predkladáme rozhodujúce kritéria pre výber najvhodnejšieho z 
prezentovaných dobrovoľných nástrojov pre podnik a prostredníctvom benchmarkingu posudzujeme 
ich environmentálnu vhodnosť pre Nexis Fibers, a.s.. Cez pavučinový graf poskytujeme rýchlu 
priestorovú komparáciu získaných údajov. 
 
Každý z prezentovaných nástrojov je schopný priniesť spoločnosti Nexis Fibers, a,s. istý prínos na 
ceste neustáleho zlepšovania v oblasti životného prostredia. Aby sme vybrali najvhodnejší nástroj, 
stanovujeme kritéria pre prezentované dobrovoľné nástroje EMS, EPE a Bluesign a metódou 
benchmarking hodnotíme ich úroveň pre potreby Nexis Fibers, a.s..  
Stupnica hodnotenia kritérií nástrojov je od 1 do 5, pričom: 

1- neuspokojivá úroveň, značné nedostatky, 
2- potrebuje zdokonaliť, 
3- vyhovuje požiadavkám, 
4- prevyšuje väčšiu časť požiadaviek, 
5- výrazne prevyšuje všetky požiadavky. 

 
Tabuľka1: Kritéria hodnotenia EMS, EPE a Bluesign pre Nexis Fibers, a.s. 

Kritéria hodnotenia EMS EPE Bluesign 

Environmentálna politika 
(formulácia environmentálnych vplyvov činností  a výrobkov 
podniku, definovanie environmentálnych cieľov, aplikácia a 
prístup k environmentálnej politike  z vonku i z vnútra podniku) 

4 1 1 

Environmentálne aspekty  
(definovanie najvýznamnejších environmentálnych aspektov) 

4 4 3 

Zhoda s legislatívnymi požiadavkami v oblasti životného 
prostredia 

4 4 3 
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Kritéria hodnotenia EMS EPE Bluesign 

Zníženie použitia nebezpečných látok  vo výrobnom procese 
(homologizácia chemických komponentov s národnými i 
medzinárodnými spotrebiteľskými, bezpečnými i 
environmentálnymi opatreniami, reguláciami pre bezpečnosť a 
ochranu zdravia pri práci, s REACH- EÚ regulácia č.1907/2006 
pre látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC, Substances of 
Very High Concern),  s Ekologickou a toxikologickou asociáciou 
výrobcov farbív  a organických pigmentov (ETAD, The Ecological 
and Toxicological Association of Dyes and Organic Pigments 
Manufacturers), licenciami, povoleniami, limitmi na povolené 
množstvá) 

3 2 4 

Životné prostredie, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
(procesy ovplyvňujúce ŽP, eliminovanie rizika 
environmentálnych havárií a pripravenosť voči prírodným 
katastrofám, vypracovanie havarijných plánov, podmienky 
pracovného miesta- hlučnosť, prašnosť, ergonómia, pracovné 
pomôcky, školenia, starostlivosť o zamestnancov) 

3 2 3 

Zrozumiteľná, ľahká a kompatibilná štruktúra systému 4 4 3 

Kontrola a nápravná činnosť 
(periodicita kontroly a vyhodnocovania environmentálnych 
cieľov a úloh, meranie, monitorovanie environmentálnych 
aspektov  a činností s významným vplyvom na životné 
prostredie, činnosti vedúce ku skúmaniu nezhôd, náprave a 
prevencii nesúladu s normou, evidencia záznamov, periodicita 
interných auditov ) 

4 4 4 

Priamy vplyv na neustály proces zlepšovania 
environmentálneho správania podniku 
(inovácia a efektívnosť technológií,  úspora priamych nákladov, 
surovín a zdrojov) 

3 4 3 

Participácia zamestnancov a zainteresovaných strán  4 2 3 
Konkurencieschopnosť a posilnenie marketingu 
(získanie nových obchodných partnerov, obchodných 
príležitostí, zvýšenie konkurencieschopnosti produktov, vzťahy 
s verejnosťou, imidž podniku i výrobkov, dôveryhodnosť 
podniku pre investorov, banky, poisťovne, alebo preukázanie 
zodpovednosti k ŽP voči zákazníkom, klientom, verejnosti) 

3 2 3 

Zákazníci  
(reagovanie na environmentálne potreby zákazníkov)   

3 2 3 

Celkové hodnotenie 3,5 2,8 3,0 
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Z grafu je na prvý pohľad zrejmá vyrovnanosť prezentovaných dobrovoľných nástrojov pre podnik 
Nexis Fibers, a.s., no bližším preskúmaním hodnotenia jednotlivých kritérií pozorujeme isté rozdiely. 
Najväčší rozdiel sa prejavil v hodnotení environmentálnej politiky, kde EMS v porovnaní s ostatnými 
nástrojmi EPE a Bluesign prevyšuje väčšiu časť požiadaviek. Pri hodnotení kontroly a nápravnej 
činnosti zaznamenali všetky tri nástroje zhodné výsledky deklarujúce splnenie väčšiny požiadaviek. 
Pri hodnotení ostatných kritérií dobrovoľné nástroje dosiahli porovnateľnú úroveň hodnotenia. 
 
ZÁVER 
 
Na základe získaných znalostí z podnikovej praxe spoločnosti Nexis Fibers, a.s. a poznatkov z 
odborných prameňov sme usúdili, že dobrovoľné nástroje EMS, EPE a Bluesign obsahom a štruktúrou 
predstavujú potenciál, ktorý podporí doterajšie úsilie podniku v neustálom zlepšovaní 
environmentálneho správania. Jednotlivé nástroje sme premietli do každodennej reality podnikových 
procesov a činností Nexis Fibers, a.s. a pre voľbu optimálneho zo zvolených nástrojov sme uskutočnili 
benchmarking.  
Všetky tri nástroje EMS, EPE a Bluesign na základe zvolených kritérií hodnotenia preukázali vyváženú 
environmentálnu účinnosť pre podnikovú prax Nexis Fibres, a.s.. Vyzdvihujeme a do pozornosti 
staviame EMS a EPE, v súlade s ktorými podnik smeruje svoju súčasnú environmentálnu činnosť, a 
ktoré sa kvalitou obsahu a šírkou záberu vzájomne dopĺňajú. Neopomíname ani efektívnosť nástroja 

Kritéria hodno tenia EMS, EPE a Bluesign pre Nexis Fibers, a.s.  
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Bluesign, ktorý podniku poskytuje príležitosť zvýšenia konkurencieschopnosti a flexibility reagovať na 
environmentálne požiadavky zákazníkov. 
Prezentovaný rozhodovací proces môže byť podobným spôsobom aplikovateľný aj v iných 
spoločnostiach snažiacich sa o zlepšenie svojho environmenálneho správania.  
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ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT NA FAKULTE EKOLÓGIE A ENVIRONMENTALISTIKY TU VO 
ZVOLENE 
 
ERIKA KOČICKÁ – ANDREA DIVIAKOVÁ 
 
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AT THE FACULTY OF ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL SCIENCES 
IN ZVOLEN 
 
ABSTRAKT  

Na stave životného prostredia sa okrem základných environmentálnych podmienok v rozhodujúcej 
miere prejavuje spôsob uplatňovaného environmentálneho manažérstva. Na Fakulte ekológie 
a environmentalistiky TU vo Zvolene si v rámci študijného programu „Environmentálny manažment“ 
absolventi osvojujú východiská, princípy a postupy manažmentu životného prostredia z rôznych 
aspektov, pre rôzny účel  a na rôznych úrovniach.  
Kľúčové slová: životné prostredie, manažment, výučba, FEE TU Zvolen 

 

ABSTRACT  

On the state of the environment in addition to basic environmental conditions crucially shows how to 
implement environmental management. At the Faculty of Ecology and Environmental Sciences of 
Technical University in Zvolen in the study program "Environmental Management" the graduates 
acquire a background, principles and practices of environmental management from different aspects, 
for different purposes and at different levels. 
Key words: environment, management, education, Faculty of Ecology and Environmental Sciences 

of Technical University in Zvolen 
 
 
ÚVOD 
Životným prostredím je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov včítane 
človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja [3]. Predstavuje tak mnohoraké podmienky, procesy, 
javy, vzťahy, ktoré môžu vytvárať fungujúci priestor, ale môžu predstavovať aj priestor nesúladu a 
problémov rôzneho charakteru, ktoré vedú k vzniku narušeného až nepriaznivého životného 
prostredia pre organizmy, ekosystémy, človeka, či spoločnosť.  
Na stave životného prostredia sa okrem základných environmentálnych podmienok v rozhodujúcej 
miere prejavuje spôsob uplatňovaného environmentálneho manažérstva. Správne uplatnené postupy 
riadenia životného prostredia sú predpokladom pre vytváranie a dlhodobé udržiavanie priaznivého 
stavu životného prostredia. Na druhej strane aplikácia nesprávnych princípov, či absencia 
environmentálneho manažmentu, môže viesť k závažným narušeniam až celkovej deštrukcii 
životného prostredia, jeho štruktúr, vnútorných a vonkajších vzťahov a fungovania. 
Na Fakulte ekológie a environmentalistiky Technickej  univerzity vo Zvolene (FEE TU) si v rámci 
študijného programu „Environmentálny manažment“ absolventi osvojujú východiská, princípy a 
postupy manažmentu životného prostredia z rôznych aspektov, pre rôzny účel a na rôznych 
úrovniach riadenia.  
 
ŚTUDIJNÝ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT 
Manažérstvo životného prostredia je v rámci študijného programu Environmentálny manažment na 
FEE TU vo Zvolene v súčasnosti predmetom edukačného procesu na dvoch stupňoch 
vysokoškolského vzdelávania, I., bakalárskom a II., inžinierskom. S rozšírením výučby na III., 
doktorandský stupeň sa uvažuje v najbližšom období, Akreditačnej komisii boli predložené 
komplexné podklady na akreditáciu v doktorandskom stupni vysokoškolského štúdia, a tiež pre 
habilitačné a inauguračné konania. 
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Výučba v rámci študijného programu prebieha v internej aj externej forme (ako jediný študijný 
program na FEE TU).  
 
Profil absolventa a charakteristika jednotiek študijného programu Environmentálny manažment 
Absolvent 1. stupňa študijného programu Environmentálny manažment na základe dobrých 
poznatkov z prírodných, technických a spoločenských vied dokáže identifikovať základné problémy 
životného prostredia, navrhovať ich riešenie a posúdiť možnosti efektívneho a šetrného pôsobenia 
človeka na životné prostredie. Má prehľad o environmentálnej legislatíve Slovenskej republiky. 
Poskytuje informácie, stimuluje ostatných k činnosti pre naplnenie cieľov environmentálnej politiky. 
Môže vykonávať odborné a nižšie riadiace činnosti na úrovni štátnej správy, miestnej samosprávy, 
v treťom sektore i v hospodárskej sfére.  
Jednotky študijného programu Environmentálny manažment vyplývajú z jadra vedomostí pre študijný 
odbor Environmentálny manažment. Jednotky sú zostavené pre bakalársky stupeň, pričom sa 
predpokladá možnosť pokračovať v štúdiu v druhom stupni, prípadne v študijných programoch 
podobného zamerania. Počet pridelených kreditov vyjadruje množstvo práce potrebné na ich 
absolvovanie. Absolvent  v 6 semestri ukončí štúdium obhajobou bakalárskej práce  a získa tak titul 
Bc. [1]. 
 

Tabuľka 1.  Jednotky študijného programu Environmentálny manažment v Bc. stupni. 
 

1. semester  
Fyzická geografia-litosféra,reliéf  
Základy biológie a ekológie  
Aplikovaná  matematika a štatistika  
Biotické komplexy I. 
Chémia v životnom prostredí  
Monitoring životného prostredia  
2. semester  
Fyzická geografia - meteorológia a ekoklimatológia  
Informatika       
Fyzická geografia- pedosféra  
Environmentálne aspekty v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve  
Fyzická geografia-hydrosféra  
Globálne problémy ŽP  
Biogeografia  
3. semester  
Základy GIS 
Energetika a ŽP 
Environmentálne problémy v priemysle a ťažbe 
Ochrana a monitoring ovzdušia 
Mapovanie a DPZ 
Vodné hospodárstvo 
Aplikovaná zoológia 
Biotické komplexy II. 
Cudzí jazyk 
4. semester  
Náuka o krajine a ekológia krajiny 
Podnikové hospodárstvo 
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Ochrana prírody a krajiny 
Správne právo 
Štatistické a databázové systémy 
Environmentálne právo SR a verejná správa ŽP 
Environmentálna kvalita materiálov 
Pracovné prostredie 
Cudzí jazyk 
5. semester  
Krajinné plánovanie 
Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania (IPKZ) 
Prevádzka GIS 
Ekonómia ŽP 
Manažment ŽP I.- Environmentálne riziká, havárie a bezpečnosť 
Bioinžinierstvo a biotechnológie 
Toxikológia a ekotoxikológia  
Environmentálne projektovanie 
Bakalárska práca 
6. semester  
Odpadové inžinierstvo 
Posudzovanie vplyvov na ŽP (EIA/SEA) 
Marketing pre environmentalistov  
Agroekosystém a lesný ekosystém 
Bakalárska práca 
vrátane hlavných (terénnych) cvičení  
+ predmety voľného výberu 

 
Sústava predmetov štátnej skúšky pre I. stupeň vysokoškolského štúdia pozostáva z nasledovných 
jednotiek:   

1. Manažment životného prostredia I. – Environmentálne riziká a havárie, Integrovaná 
prevencia a kontrola znečistenia, Ekonómia ŽP 

2. Druhý predmet alternatívne podľa výberu absolventa: 
a. Krajinné plánovanie, alebo 
b. Environmentálne právo SR a verejná správa SR 

Pri obhajobe záverečnej práce sa v odbornej rozprave preveria aj vedomosti z disciplín, súvisiacich 
s témou práce. 
 
Absolvent 2. stupňa študijného programu „Environmentálny manažment“ ovláda systémy 
progresívneho riadenia, rozhodovania a koordinovania činností v orgánoch a organizáciách ochrany 
životného prostredia na všetkých úrovniach riadenia. Pozná  environmentálne právo Slovenskej 
republiky vo väzbe na EÚ, dokáže aplikovať zásady štátnej a medzinárodnej environmentálnej 
politiky. Je orientovaný na efektívne riešenie environmentálnych problémov, na šetrné využívanie 
krajiny, prírodných zdrojov a ochranu zložiek životného prostredia v zmysle zásad trvalo udržateľného 
života. Ovláda a využíva environmentálne manažérske systémy a ostatné nástroje a prostriedky na 
zabezpečenie environmentálne priaznivej orientácie výrobných podnikov a iných organizácií. 
Jednotky študijného programu pre inžiniersky stupeň sú zostavené tak, aby absolvent prvého 
(bakalárskeho) stupňa mohol pokračovať v štúdiu v 7 – 10 semestri, pričom štúdium ukončí 
obhajobou záverečnej práce. Počet pridelených kreditov vyjadruje množstvo práce potrebné na ich 
absolvovanie [2]. 
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Tabuľka 2.  Jednotky študijného programu Environmentálny manažment v Ing. stupni. 
 

1.semester 

Manažment ŽP II. – Environmentálne manažérske systémy a audítorské 
systémy (EMAS) 
Integrovaný manažment krajiny 
Trvalo udržateľný rozvoj 
Priestorová štruktúra krajiny 
Medzinárodné environmentálne právo EÚ 
Environmentálna výchova 
Biotopy a ich aplikácia v ÚSES 
Etika a výchova k ľudským právam 
Cudzí jazyk – odborná komunikácia 
2.semester 

Územný systém ekologickej stability 
Tvorba a rekultivácia krajiny 
Posudzovanie vplyvov na ŽP II. 
Manažment chránených území 
Seminár k DP 
Urbanizované a technické prostredie 
Akademický cudzí jazyk 
3.semester 

Územné plánovanie 
Štátna a medzinárodná environmentálna politika 
Pozemkové úpravy a lesohospodárske plánovanie 
Komunikácia s verejnosťou 
Seminár k DP 
Poradenstvo, posudková činnosť a environmentálny audit 
Metódy výskumnej práce 
4.semester 

Diplomová práca 
Filozofické aspekty vzťahu človeka a prírody 
Klimatické zmeny a ich dôsledky na ŽP 
vrátane hlavných (terénnych) cvičení  
+ predmety voľného výberu 

 
Sústava predmetov štátnej skúšky pre II. vysokoškolského štúdia pozostáva z nasledovných jednotiek: 

1. Manažment životného prostredia II. – Environmentálne manažérske a audítorské systémy 
(EMAS) 

2. Druhý predmet alternatívne podľa výberu absolventa z nasledovných predmetov: 
a. Integrovaný manažment povodí 
b. Manažment chránených území 
c. Posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie II. 

Pri obhajobe záverečnej práce sa v odbornej rozprave preveria aj vedomosti z disciplín, súvisiacich 
s témou práce. 
 
ZÁVER 
Cieľom výučby v rámci študijného programu Environmentálny manažment je poskytovať najnovšie 
výsledky výskumu a vývoja predmetnej problematiky, pri súčasnom zohľadnení požiadaviek 
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spoločnosti. V rámci nepriamej výučby sú študenti zapájaní aj cez rôzne aktivity (ročníkové práce, 
rôzne súťažné práce, bakalárske, diplomové a doktorandské práce). 
Rozširovanie výučby environmentálneho manažérstva je tiež náplňou aktuálne riešeného projektu 
KEGA „Koncepcia a didaktické zabezpečenie nového študijného programu „Riadenie životného 
prostredia“ pre I., II. a III. st. vysokoškolského vzdelávania na Fakulte ekológie a environmentalistiky 
TU Zvolen“. 
 
Príspevok vznikol s finančnou podporou projektu KEGA č. 410-010TUZVO – 4/2010.  
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REPORTING SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI PODNIKOV A KRITIKA KONCEPTU TRIPLE BOTTOM 
LINE 
 
MARTIN LAČNÝ 
 
CSR REPORTING AND THE CRITICISM OF TRIPLE BOTTOM LINE CONCEPT 
 
ABSTRAKT: 
Štúdia pojednáva o problematike merania a vykazovania spoločenskej zodpovednosti podnikov 
v kontexte kritiky konceptu Triple Bottom Line, pričom sa sústreďuje na východiská a metodickú 
stránku tohto reportingového konceptu. Metodologické úskalia a nedostatky reportingového 
konceptu TBL sú vnímané ako výzvy s ktorými sa je potrebné v záujme efektívneho hodnotenia 
spoločenskej a environmentálnej zodpovednosti podnikov vysporiadať.  
Kľúčové slová: CSR – spoločenská zodpovednosť podnikov, stakeholder, environmentálna 

zodpovednosť, CSR reporting, Triple Bottom Line.  
 

ABSTRACT:  

The article deals with the issue of measurement and reporting of the corporate social responsibility in 
the context of the criticism of Triple Bottom Line concept, focusing on the background and 
methodological aspects of this CSR reporting concept. Methodological shortcomings and pitfalls of 
the TBL concept are seen as challenges which it is necessary to overcome in order to secure the 
effective evaluation of social and environmental responsibility. 
Key words: CSR – Corporate social responsibility, Stakeholder, Environmental responsibility, CSR 

Reporting, Triple Bottom Line.  
 

ÚVOD 
 
V literatúre a odborných diskusiách sa v kontexte problematiky spoločenskej zodpovednosti podnikov 
v súvislosti s jej meraním a reportingom stretávame pomerne často s konceptom Triple Bottom Line 
(TBL, resp. 3BL), podľa definícií ktorého podnik nie je izolovanou jednotkou ale súčasťou širokého 
systému vzťahov. Pre podnik to znamená, že jeho prosperita bude závisieť od stavu society, v ktorej 
pôsobí a od postojov zainteresovaných segmentov tejto society voči nemu. Koncept TBL prezentuje 
snahu merať a hodnotiť výkon podnikov v oblasti spoločenskej a environmentálnej zodpovednosti. 
Pojem TBL bol prvý raz použitý v 90. rokoch XX. storočia Johnom Elkingtonom, zakladateľom britskej 
konzultantskej firmy SustainAbility. [1] Podľa neho by mali podniky svoje pôsobenie bilancovať 
trojakým spôsobom, pričom sa jednotlivé oblasti ich záujmu označujú ako tri „P“: Profit - zisk, People 
- ľudia, Planet – ekologická zložka. Táto myšlienka je základom prístupu k podnikaniu, podľa ktorého 
by sa celková výkonnosť podniku počas daného obdobia mala merať na báze jeho kombinovaného 
prínosu k trom oblastiam:  

• ekonomickej prosperite (na báze výkazu ziskov a strát – ballance sheet); 
• sociálnemu kapitálu (na báze merania CSR aktivít podniku); 
• kvalite životného prostredia (na báze merania environmentálnej zodpovednosti). [2]  
 

Podľa tejto koncepcie „trojitej výsledovky“ by sa tak mal získať celkový obraz o úplných nákladoch, 
súvisiacich s podnikaním, nakoľko plnenie záväzkov voči stakeholderom podľa prívržencov TBL môže 
byť merané a vykazované podobne ako informácie publikované vo finančných výkazoch firiem. 
Zároveň môže toto plnenie záväzkov v oblasti sociálnej a environmentálnej zodpovednosti podniku 
podliehať auditu. Keďže v manažmente platí známe: „Ak niečo nemôžeme merať, nemôžeme to ani 
riadiť“, je funkčnosť nástrojov, ktorými sa má vyhodnocovať výkonnosť podnikov v oblasti CSR aktivít 
zvlášť dôležitou témou. Kľúčové otázky, vyvstávajúce v odborných diskusiách v súvislosti s konceptom 
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TBL, sa teda budú týkať praktickej možnosti aplikácie účtovných pravidiel v oblasti environmentálnej 
a spoločenskej zodpovednosti.  
 
 
VÝCHODISKÁ A METODIKA TBL 
 
V súčasnosti sa pri skríningu firiem audítorskými spoločnosťami často aplikuje práve terminológia 
a metodika, vyplývajúca z konceptu TBL. Tí, ktorí používajú jazyk TBL sú súčasťou oveľa širšieho 
hnutia, niekedy označovaného skratkou SEAAR – sociálne a etické účtovníctvo, audit a reporting. 
Viaceré vlády, ministerstvá, či politické strany so „zelenou“ agendou tiež prispievajú k šíreniu 
princípov TBL prostredníctvom dokumentácie akceptujúcej a podporujúcej tento koncept. Pre mnohé 
neziskové organizácie a aktivistov sa koncept TBL stal doslova akýmsi „článkom viery“. 
V akademických diskurzoch v oblasti manažmentu, podnikateľskej etiky a environmentalistiky však 
zatiaľ konštatujeme vo vzťahu k tomuto relatívne novému konceptu pomerne málo analytických 
výstupov.  
Elkington v tomto kontexte hovorí o postupnej zmene prístupu k podnikaniu, ku ktorej došlo 
v posledných dekádach XX. storočia a ktorú charakterizujú posuny od externalizácie k internalizácii 
environmentálnych a sociálnych nákladov firiem. 
 
 

 
Obr. 1. Zmeny v prístupe k podnikaniu podľa J. Elkingtona [1] 

 
Meranie „výkonnosti“ podniku v oblasti spoločenskej zodpovednosti sa v rámci TBL realizuje na báze 
relatívne objektívnej kvantifikácie indikátorov v niekoľkých oblastiach: 
 

• Diverzita:  
- existencia stratégií, resp. programov podporujúcich rovnosť príležitostí; 
- percentuálne zastúpenie žien vo vrcholovom manažmente; 
- percentuálny podiel minorít v rámci personálu firmy; 
- percentuálny podiel zamestnancov so zdravotným postihnutím. 

 
• Odbory:  
- percentuálny podiel zamestnancov zastupovaných nezávislými odborárskymi organizáciami; 
- percentuálny podiel zamestnancov, na ktorých sa vzťahujú podmienky kolektívnej zmluvy; 
- počet sťažností zo strany zamestnancov organizovaných v odboroch. 
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• Zdravie a bezpečnosť: 
- dôkazy o podstatnom súlade s pokynmi Medzinárodnej organizácie práce pre systémy riadenia 

zdravia a bezpečnosti práce; 
- počet (smrteľných) pracovných úrazov za rok; 
- existencia programov povzbudzujúcich zamestnancov k zdravému životnému štýlu; 
- percentuálny podiel respondentov z radov zamestnancov, ktorí považujú svoje pracovisko za 

bezpečné a pohodlné. 
 

• Detská práca: 
- počet zamestnaných detí; 
- počet zamestnaných detí v partnerských organizáciách, resp. skutočnosť, či je tento stav 

overovaný. 
 

• Komunita: 
- percentuálny podiel prostriedkov, poskytných v rámci CSR aktivít komunite, na brutto zisku 

spoločnosti; 
- zapojenie, resp. podpora projektov s prínosom pre širšiu komunitu (napr. podpora vzdelávania 

a tréningových programov, humanitárne projekty, a pod.); 
- uplatňovanie stratégie podporujúcej spoluprácu s lokálnymi partnermi a dodávateľmi. [3]  

 
Indikátory environmentálnej výkonnosti podniku sa vo všeobecnosti sústreďujú do kategórií: 
materiály, energie, voda, emisie, odpadová voda, odpad, transport, zverejňovanie údajov z tejto 
oblasti a celkové hodnotenie životného prostredia. Za relevantné ukazovatele v tejto oblasti sa 
považujú: 

• Rôzne vplyvy používaných materiálov (zisťované pomocou LCA Design alebo analogických 
softvérov); 

• Priemerná a aktuálna diferencovaná spotreba energií v porovnaní s podobnými budovami, 
zariadeniami, programami a štandardmi pre úsporu, efektívnosť, alternatívne dodávky, 
kogeneráciu, obnoviteľné zdroje energie, atď.; 

• Dostupnosť a porovnanie ročne vykazovaných energetických požiadaviek budov a zariadení; 
• Spotreba vody, recyklácia a miera zachytávania vody, výkaz o vypúšťaní odpadových vôd; 
• Dostupnosť a porovnanie vykazovaného vplyvu budov a zariadení na ozónovú vrstvu, prípadne 

ďalšie signifikantné reporty o plynových emisiách; 
• Podstata a vplyvy produkcie, recyklácie a/alebo odstraňovania nebezpečných alebo iných 

odpadov a odpadových vôd; 
• Zverejňovanie nákladov súvisiacich s nedodržaním environmentálnych noriem a iných 

environmentálnych nákladov akéhokoľvek druhu; 
• Kvalita zastavaného prostredia – interne, čo sa týka spokojnosti pracovníkov, a navonok vo 

vzťahu k estetickej a vizuálnej stránke; 
• Hodnotenie estetických a architektonických atribútov budov z urbanistického hľadiska. [4] 

 
 
METODOLOGICKÉ ÚSKALIA A KRITIKA TBL 
 
Kritici konceptu TBL však namietajú, že je problematické dosiahnuť to, aby takéto rôznorodé dáta 
umožnili priame odčítanie záporných položiek od kladných v snahe dopracovať sa k akejsi „čistej 
hodnote“ CSR aktivít podniku, resp. syntetickému ukazovateľu, ktorý by sa dal všeobecne porovnávať 
s podobným výsledkom iného podniku. Ako príklad na ilustráciu tejto námietky môže poslúžiť 
problematická agregácia dát hypotetického podniku, ktorý by vykázal napr.: 20%-né zastúpenie žien v 
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top manažmente, 7%-né zastúpenie minorít v rámci personálu, sumu dosahujúcu hodnotu 1,2% 
zisku, darovanú v rámci charitatívnych aktivít, 3 smrteľné pracovné úrazy, dvojdňový štrajk odborárov 
a zaplatenú pokutu za nadmerné emisie vo výške 30.000,- €.  
Argumenty kritikov konceptu TBL vedú dokonca k názoru, že je prakticky nemožné vypracovať 
zmysluplnú metodológiu merania výkonnosti podnikov v oblasti CSR z dvoch kľúčových dôvodov:  

• Je problematické, resp. nemožné vytvoriť spoločnú mieru pre súčasné hodnotenie všetkých 
pozitívnych a negatívnych vplyvov činnosti podniku na jednotlivých stakeholderov. Kým všetky 
náklady, výnosy, aktíva, či pasíva podniku je možné merať spoločnou menovou jednotkou, pri 
hodnotení aktivít podniku v oblasti sociálnej a morálnej zodpovednosti takáto spoločná miera 
hodnôt – v monetárnej, či nemonetárnej podobe chýba.  

• Z praktického hľadiska sa viac-menej nedá očakávať vytvorenie všeobecného konsenzu 
o štandardoch pre hodnotenie CSR aktivít podniku, ktorý by bol analogický so všeobecným 
konsenzom o účtovných štandardoch. Príčinou je na jednej strane problematická kvantifikácia, 
v akej miere je vplyv jednotlivých aktivít podniku na stakeholderov pozitívny, či negatívny – na 
druhej strane je tu konštatovanie, že pri evaluácii spoločenského dopadu aktivít podniku 
musíme počítať s ich kvantitatívnymi i kvalitatívnymi odlišnosťami. (Ako napríklad porovnať 
význam sponzorského príspevku firmy na štipendiá študentov z lokálnej komunity, resp. ak tú 
istú sumu firma poskytne na podporu miestneho divadla? Ako hodnotiť význam príspevku 
neziskovej klinike, resp. príspevku lokálnej cirkevnej organizácii?) Situácia sa samozrejme 
komplikuje, ak máme za úlohu vyhodnotiť a porovnať stovky takýchto dát. [3]    

 
Tretia z oblastí v rámci konceptu TBL, ohľaduplnosť k životnému prostrediu (environmental 
friendliness), sa vzťahuje k snahe zanechať životné prostredie v rovnakom, prípadne v lepšom stave, 
ako bolo na počiatku ekonomických aktivít firmy. Podobne ako v prípade pojmu sociálnej 
spravodlivosti, aj v prípade snáh o meranie a hodnotenie vplyvu aktivít firiem v tejto oblasti sa 
stretávame s problémami pri definovaní základných kritérií a ich váh. V literatúre je táto stránka 
konceptu TBL spájaná s ochranou životného prostredia, recykláciou, obnoviteľnými zdrojmi energie 
a prevenciou znečisťovania. Presnejšie vymedzenia sú v súlade s konceptom ‘zero waste 
management’, pri ktorom by prakticky nemali byť činnosťou firmy produkované žiadne odpady. 
Napriek určitej kontroverzii, spájajúcej sa s problematickou definíciou podstatných funkčných častí 
konceptu TBL, sa zdá že sme svedkami významných snáh, vedúcich k implementácii tohto konceptu. 
Napríklad austrálska vláda už v júni 2003 ustanovila pracovnú skupinu a vo vlastnej réžii vyvinula svoj 
špecifický prístup v podobe manuálu environmentálneho výkazníctva – TBL Reporting In Australia. 
Avšak, ako konštatujú viacerí odborníci v danej oblasti, bez štandardných definícií bazálnych 
funkčných elementov je implementácia TBL komplikovaná, ak nie nemožná. 
Tieto a podobné argumenty vedú kritikov konceptu TBL ku konštatovaniu, že i keď je v oblasti CSR 
aktivít možné sledovať a vykazovať mnoho relevantných a objektívnych faktov, akýkoľvek pokus o ich 
hodnotenie, či porovnávanie ich významu nevyhnutne zahŕňa subjektívne hodnotové súdy, s ktorými 
ostatní legitímne nemusia súhlasiť. Z pohľadu etiky tu narážame na problém nesúmerateľnosti 
(incommensurability) rôznych hodnôt, ktoré sú zahrnuté v aktivitách podniku. V praxi to znamená, že 
neexistuje zastrešujúci vzorec alebo schéma, ktoré by sa dali použiť pri zosúlaďovaní subjektívnych 
hodnotení jednotlivých CSR aktivít a ktoré by zabezpečili možnosť určovať „čistú hodnotu“ CSR aktivít 
podniku na báze syntetických ukazovateľov, použiteľných pri porovnávaní výkonnosti podnikov 
v oblasti CSR.  
Zdá sa teda, že uvažovanie o spoločenskej zodpovednosti podnikov je problematické z hľadiska 
merania eticky relevantných aspektov činnosti podniku a vykazovania jeho „spoločenského výkonu“ 
(social performance), resp. „spoločenského vplyvu, či dopadu“ (social impact). Z pohľadu CSR aktivít 
podniku skutočne nie je jednoduché odpovedať na otázku: Aká je reálna pridaná hodnota aktivít 
podniku vo vzťahu k spoločnosti v ktorej pôsobí? Snahy o vyrovnanie sa s týmto problémom 
komplikuje skutočnosť, že plnenie povinností a záväzkov, ako aj rešpektovanie práv jednotlivých 
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stakeholderov, nie sú záležitosťami, v prípade ktorých by sa jednotlivé ekonomické subjekty mohli 
pokúšať o ich „zvyšovanie“ resp. „maximalizáciu.“ Jednoducho povedané - ak má podnik záväzok voči 
stakeholderom, mal by sa pokúsiť o jeho splnenie. Kvantifikovať túto snahu o splnenie záväzku per 
se, je však nanajvýš problematické. 
Niektorí autori konštatujú, že vďaka svojej inherentnej vágnosti môže navyše „TBL rétorika“ pôsobiť 
kontraproduktívne, keď môže de facto zabrániť skutočne efektívnemu reportingu spoločensky 
a environmentálne zodpovedných aktivít a pre niektorých cynických podnikateľov môže jej použitie 
poslúžiť ako zastierací manéver.   
 
 
ZÁVER 
 
V oblasti reportovania CSR ovplyvňuje náročnosť samotného procesu hodnotenia a reportovania 
spoločenskej zodpovednosti diskusiu o tom, ako by mal tento proces v budúcnosti vyzerať. Táto 
diskusia sa v súčasnosti venuje niekoľkým témam. Prvou je výber vhodných indikátorov a 
harmonizácia spôsobu reportovania. Druhou je téma rozšírenia obsahu reportov na všetky oblasti 
spoločensky zodpovedného podnikania. Ďalej nasleduje snaha posunúť sa od vymenúvania 
uskutočnených aktivít k strategickejšiemu pohľadu, v ktorom by sa mala zhodnotiť aktuálna pozícia 
firmy a zároveň definovanie jej cieľov do budúcnosti, nakoľko mnohé firmy publikujú útržkovité 
informácie o ich CSR aktivitách, pričom CSR v ich ponímaní zjavne nie je strategickou záležitosťou. Ide 
viac-menej o sporadické, spontánne aktivity, ktoré vyplývajú z aktuálnych potrieb a nápadov rôznych 
subjektov v rámci firmy alebo sú výsledkom vonkajšieho tlaku. Dôvod chýbajúcej stratégie je zvyčajne 
jednoduchý: firmy neuznávajú koncept CSR a nepoužívajú tento termín na opis svojich aktivít, preto 
nepripúšťajú ani potrebu formálnej stratégie slúžiacej na kontinuálne zlepšovanie v tejto oblasti. [5] 
V neposlednom rade sa diskutuje o dobrovoľnosti verzus povinnosti publikovať správy o spoločensky 
zodpovednom podnikaní. Mnohí prispievatelia do tejto diskusie pritom upozorňujú, že písanie 
takýchto správ by sa nemalo stať samoúčelom. Význam reportovania o spoločenskej zodpovednosti 
podľa nich spočíva hlavne v tom, že zvyšujú ochotu firiem preukázať pôsob nakladania so zdrojmi a 
efektívnosť ich činností v oblasti ekonomickej výkonnosti, spoločenskej a environmentálnej 
zodpovednosti. [6] 
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PLÁNOVANIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV A ICH VZDELÁVANIE V PODMIENKACH PRIEMYSELNÝCH 
PODNIKOV 
 
JAROSLAV BEDNÁRIK 
 
PLANNING FOR HUMAN RESOURCES AND THEIR EDUCATION IN TERMS OF INDUSTRIAL 
ENTERPRISES 
 
ABSTRAKT: Príspevok je zameraný na problematiku plánovania ľudských zdrojov a ich vzdelávania 
v podmienkach slovenských priemyselných podnikov. 
Kľúčové slová: ľudské zdroje, vzdelávanie, strategické riadenie ľudských zdrojov  
 
ABSTACT: This paper is dealing with problem of planning for human resources an their education in 
terms of Slovak industrial enterprises.  
Key words: human resource, education, strategic human resource management .  
 
ÚVOD 

Strategické riadenie ľudských zdrojov možno vo všeobecnosti chápať ako istý prístup 
k riešeniu dlhodobých záležitostí v oblasti ľudských zdrojov, ktorý je súčasťou strategického riadenia 
podniku. Strategické riadenie vedie k širšiemu chápaniu problémov, ktorých riešenie môže zabezpečiť 
úspešnosť podnikov aj v budúcnosti. Na strategickom riadení sa podieľa najmä vrcholový 
manažment, ktorý disponuje jednak najväčšími možnosťami z hľadiska ovplyvňovania strategického 
správania sa celého podniku a jednak nesie zodpovednosť za prijatú stratégiu. Okrem toho však do 
procesu tvorby a realizácie stratégie vstupujú manažéri jednotlivých funkčných útvarov za oblasť, 
ktorú riadia. 

Cieľom riadenia ľudských zdrojov je výber vhodného pracovníka so správnou náplňou práce 
a zodpovednosťou. Cieľom je aj poskytovať všetkým pracovníkom konkrétne informácie s možnosťou 
ich rozvíjania a s motiváciou na udržanie ich produktivity. Strategické riadenie znamená, že vedúci 
pracovníci sa orientujú na to, čo potrebujú dosiahnuť hneď, v strednej a vzdialenej budúcnosti. 
Vedúci pracovníci sa musia zaoberať problémami súčasnosti, ale aby boli úspešní v budúcnosti, musia 
jasne vymedziť ciele, prostriedky a nástroje na ich dosiahnutie.  

Strategické riadenie ľudských zdrojov dáva odpovede na otázky [1]: „Akú kvalifikáciu a aké 
schopnosti a znalosti budeme potrebovať v budúcnosti?“. „Je súčasná štruktúra schopná sa vyrovnať 
s budúcimi úlohami?“. „ Je úroveň výkonnosti dosť vysoká, aby zvládla nové požiadavky vyššej 
produktivity, náročnosti výroby v súlade s budovaním systému environmentálneho manažmentu, 
systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci?“. „Využíva sa dostatočne kvalifikácia  a výkonový 
potenciál pracovníkov?“. „Investuje sa dostatočne do tejto kvalifikácie a nových smerov rozvoja?“. 
Odpovede na tieto otázky sú z hľadiska ďalšieho rozvoja podniku veľmi dôležité a na ich objektívne 
zodpovedanie je potrebný súbor špeciálnych metód a postupov.  
 
Filozofia a politika riadenia ľudských zdrojov 

Filozofia riadenia ľudských zdrojov sa odvíja od podnikovej filozofie, ktorá vyjadruje 
presvedčenie, zmýšľanie, hodnoty, ašpirácie a priority. Hovorí o tom ako podnik zamýšľa podnikať 
a často vyjadruje jeho sociálnu zodpovednosť. Podniková filozofia odhaľuje, ako podnik vidí sám 
seba, vypovedá o motívoch jeho konania a deklaruje hodnoty, ktoré rešpektuje. Eticky zdôvodňuje 
zmysel existencie podniku. Niektoré podniky majú formálny dokument o filozofii, iné ju zahŕňajú do 
poslania, cieľov alebo politík. Niektoré podniky formulujú filozofické krédo, aby zdôraznili svoj odlišný 
pohľad na podnikanie. V poslednom období sa čoraz viac formulujú hodnoty a postoje podniku voči 
okoliu a vlastným zamestnancom vo forme etických kódexov. Ich význam spočíva nielen v tom, že sú 
záväznou normou správania sa podniku a zamestnancov, ale majú aj vysoko pozitívnu funkciu pri 
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budovaní imidžu firmy, ako dobrého zamestnávateľa.  Podnikové krédo, prípadne etický kódex 
zvyčajne formuje základy podnikovej kultúry. Filozofia riadenia ľudských zdrojov vyjadruje, ako 
vrcholové vedenie vníma zamestnancov podniku, aké miesto im vyčleňuje v rebríčku hodnôt.  

Politika riadenia ľudských zdrojov alebo personálna politika definuje hodnoty filozofie 
prostredníctvom systému stabilných zásad, pravidiel a opatrení, ktorými sa usmerňuje správanie sa 
zamestnancov pri napĺňaní zámerov a cieľov podniku. Zároveň zabezpečuje, že pri zaobchádzaní so 
zamestnancami bude v celom podniku uplatnený taký prístup, ktorý je v súlade s podnikovými 
hodnotami, deklarovanými vo firemnej filozofii, akými sú spravidla kvalita pracovného života, 
spravodlivosť, ohľaduplnosť a pod. Jasne stanovená politika riadenia ľudských zdrojov podporuje 
budovanie dobrých medziľudských vzťahov a uľahčuje decentralizáciu a delegovanie právomocí.  
Politika riadenia ľudských zdrojov teda vyjadruje súhrnnú deklaráciu filozofie podniku a jej hodnôt. 
Pozostáva z čiastkových politík, usmerňujúcich jednotlivé oblasti a činnosti riadenia ľudských zdrojov 
ako je zamestnávanie ľudí, rozvoj zamestnancov, spoluzodpovednosť a participácia, odmeňovanie, 
pracovné vzťahy, ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci a pod. 
  Príkladom pre efektívne definovanie politiky riadenia ľudských zdrojov môžu byť zásady typu: 

• prednostná orientácia obsadzovania nových pracovných miest z vnútorných zdrojov podniku, 
• odmeňovanie za dosiahnutý výkon a získanie zručnosti, 
• udržanie mzdovej úrovne nad, resp. pod odvetvovým priemerom, 
• výber nových zamestnancov na základe posúdenia skupinou odborníkov, 
• odmeňovanie základnou časovou mzdou, používanie prémií len za výnimočný výkon, 
• používanie rôznych materiálnych výhod len na stabilizáciu úzkoprofilových kategórií 

zamestnancov, 
• presadzovanie rozvoja zamestnancov v súlade s tímovou prácou. 

 
Ľudské zdroje a ich rozvoj  

Ľudské zdroje sú pojmom, ktorý sa v slovenských podmienkach práce s ľuďmi 
v priemyselných podnikoch, ale i v iných organizáciách a inštitúciách, začal intenzívnejšie používať 
v polovici deväťdesiatych rokoch minulého storočia. Najčastejšie sa  pod týmto označením rozumie 
celý ľudský potenciál podniku. Tvorí ho nielen počet a štruktúra zamestnancov, ale aj také aspekty, 
ako sú vzdelanosť a kultúra, medziľudské vzťahy, schopnosť spolupráce, vnímanie sociálnych 
a ekologických faktorov prostredia a pod. Ľudské zdroje sú pre podnik rovnako dôležité ako zdroje 
materiálne, finančné a informačné. Podnik by mal rozhodovať o svojich ľuďoch s takou istou 
vážnosťou a  podľa rovnakých princípov ako o financiách, investíciách, zákazníkoch a výrobkoch.  

Vytváranie a využívanie ľudského potenciálu je predpokladom budovania a rozvíjania silných 
stránok a konkurenčných výhod podniku.  Zdôrazňuje sa najmä zásada, že „ľudia sú povinní vidieť ľudí 
a rozumieť ľuďom“, [2]. Ľudský potenciál tvorí súbor individuálnych schopností a vlastností človeka 
myslieť, cítiť a konať s určitým zameraním, s určitou intenzitou, mierou cieľavedomosti 
a v primeraných podmienkach s určitým očakávaným cieľom.  

Riadenie ľudských zdrojov predstavuje aktivity, ktoré podporujú rozvoj vrodených i získaných 
osobných vlastností jedincov, rozvíjajú schopnosti koncepčnej tvorby, poznania, využívania ľudského 
potenciálu v sociálno-ekonomickej sfére. Zo sociálneho hľadiska teda čoraz viac vzrastá význam 
rozvoja ľudského a sociálneho potenciálu najmä v súvislosti s efektívnosťou podnikania. Z hľadiska 
ekonomického vzrastá význam investícií do rozvoja ľudských zdrojov, ktoré sa chápu ako investične 
rovnocenná sféra podniku a zdôrazňuje sa najmä vysoká návratnosť týchto investícií v porovnaní 
s investíciami do technológie, infraštruktúry či surovín. Tak ako ostatné hlavné oblasti fungovania 
podniku je i pre ľudské zdroje nevyhnutné vytvoriť a používať mechanizmy na ich reguláciu, kontrolu 
a riadenie. „Riadenie ľudských zdrojov sa najčastejšie definuje ako činnosť, ktorej pozornosť sa 
sústreďuje na zamestnancov – ľudské zdroje, a ktorá sa spolu s ostatnými funkčnými oblasťami 
manažmentu podieľa na dosiahnutí synergického efektu – splnení cieľov zamestnancov i podniku ako 
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celku“, [3, s.7]. V tomto zmysle môžeme riadenie ľudských zdrojov chápať ako systém činností cieľovo 
orientovaných na plnenie úloh a stanovených cieľov spoločnosti, ktorý za určitých podmienok, 
napríklad prosperita, ziskovosť, efektívnosť, uspokojuje ciele zamestnancov zamerané nielen na 
jednoduchú reprodukciu pracovnej sily, ale aj na jej rozvoj. Ak však ciele zamestnancov nie sú zo 
strany podniku z akýchkoľvek príčin plnené, porušuje sa základná podmienka pre trvalé dosahovanie 
synergického efektu. To však skôr alebo neskôr nevyhnutne vedie k zániku podniku. Preto spravidla 
ani jedna strana tohto vzťahu nemá záujem na zániku podniku. Naopak, zamestnanci chcú byť 
efektívne riadení a podnik musí aj svojich ľudí, tak ako všetky ostatné podnikové sféry, riadiť 
efektívne. V takomto ponímaní „riadenie ľudských zdrojov predstavuje strategický a premyslený 
logický prístup k riadeniu ľudí, ktorí sa individuálne a kolektívne podieľajú na efektívnom plnení cieľov 
podniku“, [3, s.8].  Dôležitosť súborov činností práce s ľudskými zdrojmi alebo personálnej práce, je 
teda „aktívna a cieľavedomá podpora plnenia hlavného cieľa podniku, ktorým je udržanie a rozvoj 
podniku a zväčšovanie jeho majetku v podmienkach trhovej ekonomiky“, [4, s.142]. 

 
Plánovanie ľudských zdrojov 

Významnou oblasťou aktivít riadenia ľudských zdrojov je ich plánovanie. „Základnou úlohou 
plánovania ľudských zdrojov je systematické zlaďovanie potrebného počtu a štruktúry zamestnancov 
s cieľmi a úlohami podniku na určité obdobie“ [3, s.35].  Predpovede budúcich potrieb a rezerv 
v personálnej oblasti umožňuje podniku  realizovať svoje ciele prostredníctvom kvalifikovaných 
a schopných ľudí, zlepšovať využitie zamestnancov, zvyšovať svoju úspešnosť na trhu práce, 
dosahovať hospodárnosť pri prijímaní nových zamestnancov a  zdokonaľovať nadväzujúce funkcie 
riadenia ľudských zdrojov. 

V procese plánovania rozvoja ľudských zdrojov dôležitú úlohu zohráva kontrola 
a vyhodnocovanie jednotlivých plánov. Umožní sa tým získanie spätnej väzby na stupni dosiahnutých 
cieľov, na základe, ktorej je možná reakcia na zmeny a aj ich prípadná modifikácia.  
Základom plánovania ľudských zdrojov je stanovenie potreby zamestnancov a stanovenie množstva 
a štruktúry pracovných miest. Vychádza sa pritom z predpokladaného objemu práce, ktorý sa 
prepočíta na potrebný počet zamestnancov s určitou kvalifikáciou, k čomu sa využívajú vedecké 
metódy predpovedí.  

Delia sa do dvoch základných skupín: expertné a kvantitatívne metódy.  
K najznámejším zo skupiny expertných metód patria delfská metóda a kaskádová metóda [1].  

Druhou skupinou metód predpovedí sú kvantitatívne metódy. V tejto oblasti sa pracuje 
najmä s takými metódami, ako sú analýza vývojových trendov, známa aj ako extrapolácia trendov [1].  
 
Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov 

Rast ekonomickej konkurencieschopnosti podniku prostredníctvom ľudského kapitálu môže  
v trhovej ekonomike podnik podporiť len tak, že bude vytvárať vhodné podmienky a podporovať tie 
oblasti, ktoré zvyšujú jeho kvalitu čo najrýchlejšie, najefektívnejšie a zároveň dlhodobo. Podnik 
poskytuje svojim zamestnancom a často aj ich rodinným príslušníkom komplex  služieb, ktoré sú 
zahrnuté do jeho sociálnej politiky. V mnohých podnikoch hrá sociálna politika rozhodujúcu úlohu pri 
motivácii zamestnancov a  v hierarchii hodnôt zamestnancov môže zohrávať významnú úlohu, často 
sa zamestnancami cení viac, ako výška mzdy. K hlavným podnikovým službám patrí systém 
podnikového vzdelávania, ktorý má v riadení ľudských zdrojov vysokú prioritu. „Vzdelávanie 
zamestnancov možno charakterizovať ako permanentný proces, v ktorom nastáva prispôsobenie 
a zmena pracovného správania sa, úrovne vedomostí, zručností a motivácie zamestnancov podniku 
tým, že sa učia na základe využitia rôznych metód. Výsledkom je zníženie rozdielu medzi aktuálnymi 
kompetenciami zamestnancov a požiadavkami na nich kladenými“, [3,s.132]. Hlavnou náplňou týchto 
vzdelávacích aktivít je oblasť zvyšovania kvalifikácie. Ide najmä o profesionálnu prípravu, získavanie 
odborných znalostí, zručností a skúseností. Do tejto oblasti patrí aj rekvalifikácia zameraná na 
získavanie nových vedomostí a praktických skúseností pri zmenách pracovného zaradenia. 
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V príprave podnikového vzdelávania je nevyhnutný systematický a plánovitý postup 

vychádzajúci z predpokladaného vývoja štruktúry pracovníkov a požiadaviek na ich schopnosti. 
Relatívne samostatnou oblasťou, najmä pre riadiacich pracovníkov je tréning sociálnych zručností, 
ako je schopnosť komunikovať s ľuďmi, riešiť konflikty, motivovať pracovníkov. Kvalitný systém 
podnikového vzdelávania môže mať veľmi pozitívny vplyv na motiváciu k práci, stabilitu pracovníkov 
a dobrý vzťah k podniku.  

Podnikový vzdelávací systém využíva rôzne metódy [5]: 
• Metódy vzdelávania pri výkone práce, na pracovisku, ku ktorým patria: inštruktáž, 

koučovanie, mentorovanie, konzultovanie, asistovanie, poverenie úlohou, rotácia práce, 
pracovné porady a sebavzdelávanie. 

• Metóda vzdelávania mimo pracoviska využíva formy ako prednáška, demonštrovanie, 
prípadové štúdie, workshop, brainstorming, simulácia, hranie rolí, diagnosticko-výcvikový 
program assessment - development centre, výučba využitím techniky napríklad 
videokonferencie, vzdelávanie prostredníctvom počítača alebo aj rôzne formy školení hrou, 
známe pod názvom outdoor training. 

 
ZÁVER 
 
      Formovanie pracovných schopností v moderných systémoch personálnej práce prekračuje 
hranice obyčajnej kvalifikácie a stále viac zahrňuje formovanie sociálnych vlastností, formovanie 
osobnosti zamestnanca, teda vlastností, ktoré majú takú významnú úlohu v medziľudských vzťahoch, 
ovplyvňuje správanie a vedomie, a teda motivácia pracovníka a odráža sa aj vo vzťahoch na 
pracovisku, výrazne ovplyvňuje procesy formovania tímov a samozrejme aj individuálny a kolektívny 
pracovný výkon.  
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PRÍČINY VZNIKU CHÝB ODLIATKOV ODLIEVANÝCH NEPRAVÝM ODSTREDIVÝM ODLIEVANÍM DO 
ZVULKANIZOVANÝCH SILIKÓNOVÝCH FORIEM A MOŽNOSTI ICH ODSTRÁNENIA 
 
BEZNÁK MATEJ – VRABEC JÁN – HANZEN VLADIMÍR 
 
CAUSES OF DEFECTS FORMATION OF CASTINGS CAST BY SPIN CASTING INTO THE VULCANIZED 
SILICON RUBBER MOULDS  AND THE POSIBILITIES OF DEFECTS ELIMINATION 
 
 
ABSTRACT  

 

The article characterizes in brief the spin casting technology of low temperature alloys into the 
vulcanized silicon rubber moulds. Particularly describes the selected casings defects of spin casting 
technology and the possibilities of its elimination, or minimizing. By right designed casting runners 
and venting channels is possible to influence the castings defects formation already at mould 
production process. Also the casting process parameters, as rotation speed of mould, clamping 
pressure, casting temperature and preheating temperature of mould, significantly influenced the 
casting defects formation.   
Key words: spin casting, casting defect, silicon mould 

 
ÚVOD 
 

Nepravé odstredivé odlievanie patrí medzi technológie odlievania umožňujúce odlievať tvarové 
odliatky s vyššími mechanickými vlastnosťami, než je to pri bežných metódach odlievania, ktoré 
nevyužívajú pri odlievaní účinok zvýšených síl. Pri nepravom odstredivom odlievaní je touto silou 
odstredivá sila, ktorá tlačí odliaty kov proti stenám dutín formy a pozdĺž nich, čím ovplyvňuje 
štruktúru a pevnosť odliatych materiálov. 

K takýmto technológiám patrí aj metóda nepravého odstredivého odlievania zliatin s nízkou 
teplotou tavenia do zvulkanizovaných silikónových foriem [1]. Materiál formy – zvulkanizovaný 
silikónový kaučuk umožňuje odlievať nízkotaviteľné zliatiny, predovšetkým zliatiny zinku, cínu, pri 
odlievaní tenkostenných a malých odliatkov aj zliatiny hliníka, niektoré druhy plastov a voskov. 

Silikónový kaučuk pred zvulkanizovaním je veľmi flexibilný materiál, čo umožňuje ľahkú 
manipuláciu a rýchle formovanie [2]. Forma na odlievanie môže byť vyrobená v priebehu jedného 
dňa. Odliatky odlievané touto technológiou majú výbornú presnosť, čistý povrch s minimálnymi 
požiadavkami na ďalšie opracovanie a celý odlievací proces trvá od 50 sekúnd do 2 minút, v závislosti 
od priemeru odlievanej formy. Táto technológia je vhodná aj na odlievanie veľmi presných 
technických odliatkov, nielen na odlievanie dekoratívnych odliatkov, reklamných predmetov 
a šperkov, a výhodná je hlavne pre veľkosériovú produkciu malých súčiastok.    
 
PRÍČINY VZNIKU CHÝB ODLIATKOV A MOŽNOSTI ICH ODSTRÁNENIA 
 

Pri nepravom odstredivom odlievaní tak ako aj pri iných spôsoboch odlievania sa vyskytujú 
chyby, ktoré výrazne ovplyvňujú ekonomickosť a plynulosť výroby. Chyba ako taká znižuje kvalitu 
výrobku, zhoršuje jeho mechanické a funkčné vlastnosti. Môžeme povedať, že chyba odliatku je 
súhrnom rôznych príčin, preto je dôležité analyzovať vzniknuté chyby a poznať príčiny ich vzniku. Po 
analyzovaní je potrebné urobiť také opatrenia, aby sa chyba čo najviac eliminovala, alebo úplné 
odstránila [3]. 

 
 



  
 Manažérstvo životného prostredia 2010 ▼▲▼  Management of Environment ´2010 

Zborník z X. konferencie so zahraničnou účasťou konanej 16. - 17. 12. 2010 v Bratislave  
Proceedings of the International Conference, Bratislava, 16-17 December 2010 

■   RUSKO, M. – ŠIMKO, I. [Eds.]    ■     Žilina: Strix. Edícia ESE-5, Prvé vydanie. ISBN 978-80-89281-67-1   ■ 

62 
 

Najčastejšími chybami, ktoré môžu vzniknúť pri odlievaní metódou nepravého odstredivého 
odlievania sú: 
 

Chýbajúca časť odliatku bez lomu (nedoliatie odliatku) - Táto chyba je väčšinou zapríčinená 
nedostatočným odvzdušnením formy (obr. 1), alebo nesprávne navrhnutým systémom vtokových 
zárezov (obr. 2). Odstrániť ju môžeme zväčšením prierezu vtokových zárezov, resp. pridaním 
odvzdušňovacích kanálikov a to hlavne do miest, kde je taveninou vytlačovaný vzduch a plyny z 
dutiny formy a do blízkosti vtokových zárezov. Ďalšou príčinou nedoliatia odliatku môže byť 
nedostatočné množstvo naliateho kovu, čo jednoducho odstránime zväčšením množstva tekutého 
kovu pri ďalšom odlievaní. 

Na nedoliatie odliatkov má výrazný vplyv aj frekvencia otáčania sa formy. Pri nízkej frekvencii 
otáčania sa formy je malé aj pôsobenie odstredivej sily.  Odstredivá sila tekutý kov do dutiny formy, 
preto je dôležité správne zvoliť hodnotu frekvencie otáčania sa formy tak, aby nedochádzalo 
k tuhnutiu kovu ešte pred vyplnením dutiny odlievanej formy. 

 
 
 
 

Chýbajúca časť odliatku s lomom – K takémuto porušeniu odliatkov najčastejšie dochádza pri 
odstraňovaní vtokových zárezov, dochádza k odlomeniu časti odliatku. Predísť takémuto porušeniu 
odliatkov je možné vytvorením vrubu na vtokovom záreze. Takto upravený vtokový zárez je potom 
možné odlomiť v určitej vzdialenosti od povrchu odliatku, bez rizika vylomenia časti odliatku. Zvyšná 
časť zárezu sa odstráni pri následnom mechanickom opracovaní. 

 
Deformácia odliatku – Táto chyba vzniká v dôsledku dvoch parametrov. Vysoký prítlačný tlak pri 

odlievaní zle navrhnutej formy (príliš nízkej) spôsobí deformáciu odliatkov.   
 
Zatečeniny a otrepy – Zatečeniny a otrepy v deliacej rovine sú spôsobené nedostatočným 

prítlačným tlakom pri odlievaní (obr. 3). Tavenina pôsobí na formu vztlakovou silou a dochádza k 
zatečeniu tekutého kovu medzi hornú a dolnú časť formy. Túto chybu je možné odstrániť zvýšením 
prítlačného tlaku. Pokiaľ zvýšenie prítlačného tlaku pôsobí nepriaznivo na odlievanie tenkostenných 
odliatkov, je možné predísť otrepom konkrétne v určitom mieste, nalepením tenkej vrstvy materiálu 
(napr. textilnej lepiacej pásky – obr. 4). Tá spôsobí, že na dotyčné miesto bude vyvíjaný väčší tlak, bez 
toho aby sa zvýšením tlaku ovplyvnila celá odlievaná forma.  
 
 
 

Obr. 1 Príklad nedoliatia odliatku z dôvodu 
neodvzdušnenia dutiny formy 

Obr. 2 Príklad nedoliatia odliatku z dôvodu 
nedostatočného prierezu vtokových zárezov 
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Stiahnutiny – Spôsobuje ich buď chybný kov odliatku, nesprávny vtokový zárez, alebo teplota 
formy. Zistíme to podľa toho, kde a ako sa pórovitosť prejaví. Ak sa pórovitosť prejavuje na tom istom 
odliatku a pri tej istej zliatine v rovnakej oblasti, je to väčšinou spôsobené nesprávnym, alebo 
nedostatočným prívodom tekutého kovu. Ak sa pórovitosť nachádza v rôznych častiach odliatku, je 
pravdepodobne zapríčinená teplotou kovu, alebo teplotou formy. Tvorbu stiahnutín môžeme 
ovplyvniť už pri návrhu odliatku. Ideálny odliatok by mal byť navrhnutý tak, aby prvé miesto, kde 
stuhne kov bol odliatok. Ak to tak nie je, zvyšuje sa pravdepodobnosť tvorby stiahnutín.  

Bubliny na povrchu odliatku - Sú zapríčinené vlhkosťou v dutine formy. Táto chyba sa odstráni 
po viacnásobnom odliatí formy, keď sa vlhkosť odparí vplyvom zohriatia formy.  

Vzduchová dutina v odliatku – Vzniká, keď vzduch a plyny nemajú kam z dutiny formy uniknúť a 
obklopí ich tavenina. Vzduchové dutiny je možné odstrániť lepším odvzdušnením dutiny formy. V 
prípade potreby je možné dutinu v problematickom mieste odvzdušniť aj vyvŕtaním 
odvzdušňovacieho kanálika kolmo do vrchnej časti poloformy (obr. 5). 

 
Obr. 5 Odvzdušnenie dutiny do hornej poloformy v problematickom mieste odliatku 

 
Horúce trhliny – Sú zapríčinené vysokým vnútorným napätím, ktoré vzniká pri tuhnutí odliatku. 

Nastáva to v prípade, keď sa nejaká časť odliatku pri tuhnutí a zmrašťovaní kovu nie je schopná 
zväčšiť, alebo zmenšiť. Tento jav nastáva pri každom tuhnutí v častiach odliatkov, ktoré majú ostré 
prechody medzi hrubým a tenkým profilom. Horúcim trhlinám sa dá predísť pridaním vtokových 
zárezov k hrubším častiam odliatku. Vďaka tomu sa privádza kov do tejto časti jednoduchšie a 
minimalizuje sa tým namáhanie. Ďalšou možnosťou je použitie zliatiny so širším intervalom tuhnutia, 
poprípade prídavkami v miestach odliatku kde sú ostré prechody. 

Obr. 3 Príklad zatečenia tekutého kovu 
do deliacej roviny formy vplyvom 

nedostatočného prítlačného tlaku pri 
odlievaní 

Obr. 4 Podlepenie formy v mieste 
opakovaného zatekania kovu 
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Plynová pórovitosť – Vzniká počas odlievania, keď tekutý kov absorbuje plyny. V prípade, že 
plyny nemôžu z kovu unikať počas tuhnutia, prejavia sa ako plynová pórovitosť na povrchu odliatku. 
Odstredivá sila napomáha vytlačiť plyny von z dutiny formy, ale pri nedostatočnej rýchlosti nemusí 
byť vyvinutá dostatočná sila, aby tekutý kov dokázal vytlačiť plyny do odvzdušňovacích kanálikov. 
Plynovej pórovitosti môžeme predísť odlievaním do predohriatej  formy, doporučuje sa teplota formy 
60 – 70 °C, v závislosti od hrúbky odliatkov. Pri odlievaní veľmi tenkých odliatkov by mala byť teplota 
nepatrne vyššia, ako pri odlievaní hrubších odliatkov, kvôli rýchlejšiemu tuhnutiu kovu. Ďalším 
faktorom ovplyvňujúcim plynovú pórovitosť je odlievacia teplota. Správna odlievacia teplota zaistí 
úplné vyplnenie všetkých častí dutiny formy. Vyššia, alebo nižšia odlievacia teplota má za následok 
tvorbu stiahnutín v objemnejších častiach odliatku. Najideálnejší rozsah odlievacej teploty sa 
nachádza v intervale medzi teplotou tavenia a 10 °C nad teplotou tavenia materiálu. Na 
zminimalizovanie objemu vnesených plynov do taveniny má pozitívny vplyv aj ochranná krycia vrstva 
trosky. 

Chyby makroštruktúry - U nepravého odstredivého odlievania sa môžu vyskytnúť chyby 
vznikajúce v dôsledku znehodnotenia odlievaného kovu. Ide hlavne o nekovové vtrúseniny vnesené 
do kovu pri tavení, alebo samotnom odlievaní kovu. Do taveniny sa môžu dostať v podstate všetky 
typy vtrúsenín. V porovnaní s inými technológiami odlievania sa u nepravého odstredivého odlievania 
vychádza z princípu, že odstredivá sila eliminuje výskyt tejto chyby tým, že vytláča vtrúseniny na okraj 
odliatku, do vtokovej sústavy.  

Chyby mikroštruktúry - U odstredivého odlievania sa vo výraznej miere prejavuje odmiešavanie 
(segregácia), ktoré má výrazný vplyv na výslednú štruktúru odliatku a tým aj na chemické zloženie.   
Rozdielne chemické zloženie v rôznych častiach odliatku má za následok nedodržanie požadovaných 
mechanických a fyzikálnych vlastnosti odlievaných výrobkov. K segregácii dochádza pri odlievaní 
zliatin dvoch kovov napr. zinok – hliník. V dôsledku výrazne odlišnej hustoty oboch kovov dochádza 
vplyvom odstredivej sily, ktorá je väčšia ako gravitačná k oddeľovaniu jednotlivých zložiek. Zinok s 
väčšou hustotou je odstredivou silou vytláčaný čo najďalej od stredu formy. Vplyv na segregáciu ma 
aj teplota taveniny a čas odlievania. Stupeň segregácie klesá z nižšou odlievacou teplotou, s dlhšou 
dobou odlievania a s frekvenciou otáčania sa formy [4]. 
 
 
ZÁVER 
 

Pri nepravom odstredivom odlievaní do zvulkanizovaných silikónových foriem je jedným 
z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich vznik chýb odliatkov návrh formy. Umiestnenie odliatkov, 
ale hlavne správnym návrhom systému odvzdušnenia odliatkov a správne navrhnutým systémom 
vtokových zárezov je možné predísť vzniku väčšine chýb, ako napríklad nedoliatiu odliatku, 
deformáciám, stiahnutinám a vzduchovým dutinám, alebo horúcim trhlinám. Veľmi dôležité je ale aj 
nastavenie správnych hodnôt odlievacích parametrov, ako je frekvencia otáčania sa formy, prítlačný 
tlak a teplota odlievania. Tieto parametre vplývajú napríklad na vznik otrepov a zatečenín, ktoré 
zvyšujú náklady na výrobu odliatkov a predlžujú čas výroby, alebo na tvorbu plynovej pórovitosti. Ako 
prevencia vzniku bublín a stiahnutín v odliatkoch môže slúžiť predohriatie formy pred samotným 
odlievacím procesom.  
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ZÁPALNOSŤ OSB DOSIEK VYSTAVENÝCH SÁLAVÉMU TEPELNÉMU TOKU 
 
BUŠTOROVÁ, MARTINA – TUREKOVÁ, IVANA –MARTINKA, JOZEF 
 
FLAMMABILITY OF THE OSB BOARDS EXPOSED TO RADIANT HEAT FLOW 
 
 
ABSTRAKT 

Zápalnosť je prvá z požiarnych vlastností, ktorú treba brať do úvahy pri posudzovaní nebezpečenstva 
požiaru. Zápalnosťou materiálov sa zaoberá norma ISO 5657: 1997, v ktorej je popísaná metóda na 
skúšanie zápalnosti stavebných výrobkov. Jedná sa o jednoduchý aspekt požiarnej situácie, 
charakterizovanej zdrojom sálavého tepla, ktorému sú vystavené skúšobné vzorky. Príspevok sa 
zaoberá štúdiom vplyvu tepelného toku na zapálenie OSB dosiek rôznych hrúbok. Cieľom bolo určenie 
času do zapálenia a úbytku hmotnosti týchto dosiek pri vystavení určitých hladín tepelnému toku v 
závislosti od ich hrúbky.  
Kľúčové slová: zápalnosť, teplota vznietenia, čas do zapálenia, úbytok hmotnosti, hrúbka 
 
ABSTRACT  
Ignition is the first of the fire properties to be taken into account for assessing the fire hazard. Ignition 
of the materials is contained in ISO standard 5657: 1997, where is described a method for testing the 
ignitability of building products. It is a simple aspect of the fire situation characterized by a radiant 
heat source, which are exposed to test samples. The paper deals with the study of effect of heat flux 
on the ignition OSB boards of different thicknesses. The aim was to determine the time to ignition and 
mass loss of these boards when exposed to certain levels of heat flux, depending on their thickness 
and distance. 
Key words: : ignition, ignition temperature, time to ignition, mass loss, thickness 

 
 
ÚVOD 
 
Drevo je jedným z najstarších a najrozšírenejších materiálov pre svoje univerzálne použitie, 
prirodzený a estetický vzhľad. Dostupné informácie o štruktúre dreva, jeho chemickom zložení, 
fyzikálnych a tepelných vlastnostiach vyvolávajú intenzívny rozvoj technológií jeho spracovania, ako 
aj mnohostrannosť jeho využitia v praxi. Vďaka svojím vlastnostiam je drevo žiadaným prvkom 
životného prostredia človeka.  
 
K základným nevýhodám dreva a  materiálom na báze dreva je ich horľavosť. Práve vo funkcii paliva 
významnou mierou  prispievajú k rozvoju mnohých požiaroch stavieb. Predpoklad nebezpečenstva 
vzniku požiaru si vyžaduje zodpovedajúci popis iniciácie a rozvoja požiaru. Jedným 
z najvýznamnejších procesov pri požiari je jav zapálenia. Zápalnosť možno charakterizovať ako 
schopnosť materiálov zapáliť sa pri zahrievaní pri zvýšených teplotách. Závisí od mnohých faktorov, 
najmä od teploty vznietenia, kritického tepelného toku a termických vlastností materiálov.  
 
Dôkladnejšie poznanie iniciácie a rozvoja požiaru, ktoré nastávajú v dôsledku tepelného zaťaženia 
materiálov, limitných podmienok iniciácie horenia a kritického tepelného toku, sú základom pre 
posúdenie nebezpečenstva vzniku požiaru doskových materiálov, ako aj pri zisťovaní príčin vzniku 
požiaru.  
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1. HORĽAVOSŤ MATERIÁLU 
 
Správne hodnotenie horľavosti materiálu si vyžaduje pochopenie štruktúry plameňa, procesu 
degradácie materiálu a styčnej plochy medzi dvoma rôznymi prostrediami (okrajová podmienka).  
 
Ak materiál, najprv v čase t∞, podlieha narúšaniu teplom, teplota stúpa a funkcia polohy rozloženia 
teploty a času je spôsobená vo vnútri materiálu (T (x, t)). Povrchová teplota (TS (0, t)) sa bude 
zvyšovať, ale materiál nebude uvoľňovať žiadne horľavé plyny (obr. 1a), skôr ako bude dosiahnutá 
teplota pyrolýzy (Tp) (obr. 1b). Čas potrebný na dosiahnutie pyrolýzy je všeobecne označovaný ako 
čas pyrolýzy tP. Po celý čas fázy predhrievania môže byť koncentrácia v plynnej fáze považovaná za 
zanedbateľnú. Absencia plynnej fázy paliva nevylučuje degradáciu materiálu, všeobecne sa materiál 
rozkladá po celý čas procesu predhrievania a následne sa menia jeho tepelné vlastnosti. Len čo je 
dosiahnutá teplota pyrolýzy, zvyšuje sa koncentrácia paliva, až kým sa nedosiahne „dolná hranica 
horľavosti“. Čas potrebný na dosiahnutie tejto koncentrácie paliva sa nazýva „časom miešania“ alebo 
„časom na dosiahnutie horľavej zmesi“ (tm). V tomto bode, teplota plynov sa zvyšuje, kým nie je 
dosiahnutá vlastná trvalá exotermická reakcia. Táto fáza sa nazýva „indukčný čas“ (ti) a môže byť 
dosiahnutý ohrievaním zmesi (samozapálením) alebo pomocou zapaľovacieho plamienka alebo 
horúcim povrchom (riadené zapálenie). Riadené zapálenie je znázornené na obr. 1c [4]. 

 
Obr. 1 Schéma sledu udalostí vedúcich k zapáleniu a rozvoju požiaru nad horľavým povrchom.  YO, YF, 

YF,L -  hmotnostné zložky kyslíka, paliva a paliva zodpovedajúcemu limitu zápalnosti v tomto poradí. 
Dolný index platí pre počiatočné podmienky [4] 

 
Po pyrolýze je iniciovaný čistý tepelný tok na povrchu, používaný výhradne na pyrolýzu a následné 
zvýšenie teploty nie je registrované. V tomto bode sa plameň nemusí vytvoriť na povrchu paliva, 
pretože rýchlosť pyrolýzy zostáva príliš malá na podporenie plameňa. Toto obdobie je 
charakteristické zábleskom. Rýchlosť pyrolýzy sa bude zvyšovať s časom zvyšujúcej sa frekvencie 
záblesku, kým nie je plne preukázaný plameň. 
Po vzniku plameňa nasleduje rozvoj procesu. Za prítomnosti tepelného toku môže byť šírenie dvoma 
typmi, protichodné (VO,S) a suprúdne (VC,S). Protichodné šírenie plameňa ide proti toku a suprúdne 
šírenie plameňa v smere toku (obr. 1d). 
Plameň zvyšuje spätnú väzbu tepla na nespálenom povrchu zvyšujúcou sa jeho teplotou na teplotu 
pyrolýzy vedúcu k produkcii horľavých plynov a následnému riadenému zapáleniu. Pre šírenie môže 
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byť existencia plameňa považovaná za zapaľovací plamienok. Protichodné alebo suprúdne šírenie sú 
zložité javy, prvé týkajúce sa hlavných okrajových charakteristík a druhé závislé na geometrii 
a charakteristikách plameňa [4].  

Celková zásoba tepla na povrchu je stanovená štruktúrou toku (

,,.

fq
), teplom generovaného 

plameňom (

,,.

gq
) a radiačnými stratami (

,,

,

.

rfLq
). Zlomok tohto tepla je použitý pre pyrolýzu paliva (

,,.

sq
) 

a zvyšok je odvedený tokom pri radiácií z povrchu do okolia (

,,

,

.

rsLq
) alebo cez materiál kondukciou 

(

,,

,

.

cLq
). Hoci zásoba tepla je kontrolovaná dynamikou plynnej fázy, proces predhrievania je 

kontrolovaný tepelnými vlastnosťami degradovaného materiálu [4].  
 
2. ZÁPALNOSŤ 
 
Väčšina horľavých tuhých látok má podobné teploty zapálenia, ale líšia sa svojou tepelnou inerciou. 
S cieľom posúdiť charakteristiky zápalnosti a šírenia plameňa tuhých látok je potrebné poznať ich 
tepelné vlastnosti. Pre tepelne hrubé tuhé materiály je známe, že tepelná inercia materiálu sa spája 
s rýchlosťou rastu povrchovej teploty a v dôsledku toho aj s časom do zapálenia.  
Tepelná inercia je skalárna veličina, ktorá poskytuje mieru schopnosti materiálu odolávať zmene 
teploty. Je výsledkom tepelnej vodivosti k, hustoty ρ a mernej tepelnej kapacity materiálu c a daná 
rovnicou: 

 
 I = k ρ. C      [J2.m-4s-1K-2]                           (1) 

kde k  tepelná vodivosť [W.m-2.K-1], 
 ρ hustota [kg.m-3], 
 c merná tepelná kapacita [J.kg-1.K-1]. 

 
Stanovenie skutočnej tepelnej inercie materiálu je typicky založené na hodnotení výsledkov pre 
skúšobné metódy malého rozsahu vystaveniu sálaním. Pri týchtoskúškach sú malé skúšobné vzorky 
vystavené konštantným dopadajúcim sálavým tepelným tokom a je meraný ich čas do zapálenia [1, 2, 
10, 11]. 
 
K rozlíšeniu tepelne tenkých a tepelne hrubých materiálov je potrebné poznať ich tepelnú inerciu 
spolu s teplom a podmienkami geometrie. Pre zapálenie je dôležitá hodnota hĺbky tepelného 
preniknutia v čase zapálenia: materiály môžu byť považované za tepelne hrubé, ak hĺbka tepelného 
preniknutia v čase zapálenia nepresahuje ich hrúbku [1, 2 7, 8].  
 
 
3. VÝSLEDKY MERANÍ 
 
Merania boli vykonané na skúšobnom zariadení podľa ISO 5657: 1997 modifikovaným 
experimentálnym postupom. Minimálna hodnota sálavého tepelného toku, ktorej boli vystavené 
vybrané doskové materiály, bola nameraná 43 kW.m-2. Táto hodnota predstavovala kritický tepelný 
tok pre OSB dosky. Maximálna hodnota sálavého tepelného toku, ktorým boli vystavené vybrané 
doskové materiály, bola 50 kW.m-2. Tepelný tok sa zvyšoval pri meraniach o  1 kW.m-2. výsledky sú 
uvedené v Tab.1. 
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Tab. 1 Priemerné hodnoty úbytku hmotnosti a času do zapálenia OSB dosiek pre jednotlivé hrúbky po 
vystavení zvolenej úrovni hustoty tepelného toku 

Úbytok hmotnosti [%] 

Hrúbka 
[mm] 

                                            Tepelný tok [kW.m-2] 

43 44 45 46 47 48 49 50 

12 19,02 20,19 20,87 21,87 22,03 23,21 23,58 24,31 
15 15,41 16,09 17,03 17,27 17,50 18,37 18,76 19,40 
18 12,44 13,26 13,72 14,09 14,38 15,18 15,65 16,17 

Čas do zapálenia [s] 
12 107 95 94 84 71 65 61 57 
15 173 108 86 79 67 63 62 59 
18 170 140 111 99 78 71 63 60 

 
Bolo potvrdené, že so zvyšujúcim sa tepelným tokom sa čas do zapálenia skracuje a hodnota úbytku 
hmotnosti sa zvyšuje. Najväčší priemerný úbytok hmotnosti bol nameraný pre vzorku OSB dosky 
s hrúbkou 12 mm pri vystavení sálavému tepelnému toku 50 kW.m-2 s hodnotou 24,31 % z celkovej 
hmotnosti vzorky. Najmenší priemerný úbytok hmotnosti bol zaznamenaný pre vzorku OSB dosky 
s hrúbkou 18 mm pri vystavení sálavému tepelnému toku 43 kW.m-2 s hodnotou 12,44 %. Obr. 2 – 4 
znázorňuje závislosť priemerného úbytku hmotnosti OSB dosiek od hustoty tepelného toku.   
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Obr. 2 Závislosť priemerného úbytku hmotnosti 
OSB dosiek s hrúbkou 12 mm pri vystavení 
sálavému tepelného toku 

Obr. 3 Závislosť priemerného úbytku hmotnosti 
OSB dosiek s hrúbkou 15 mm pri vystavení 
sálavému tepelného toku 
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Obr. 4 Závislosť priemerného úbytku hmotnosti 
OSB dosiek s hrúbkou 18 mm pri vystavení 
sálavému tepelného toku 

Obr. 5  Závislosť priemerného času do zapálenia 
od  hustoty tepelného toku pre jednotlivé hrúbky 
OSB dosiek 
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Najkratší priemerný čas do zapálenia bol nameraný pre OSB dosky s hrúbkou 12 mm pri vystavení 
sálavému tepelnému toku 50 kW.m-2 a predstavoval hodnotu 57 s a najdlhší priemerný čas pre OSB 
dosky s hrúbkou 15 mm pri vystavení sálavému tepelnému toku 43 kW.m-2 s hodnotou 175 s. Obr. 5 
zobrazuje závislosť priemerných časov do zapálenia od hustoty tepelného toku pre jednotlivé hrúbky 
OSB dosiek.  

 
DISKUSIA 
Výsledky OSB dosiek boli porovnané s výsledkami drevín rovnakej alebo podobnej hustoty, ktoré boli 
publikované zahraničnými aautormi. [4, 5, 6]. Rozdiely boli pravdepodobne spôsobené fyzikálno-
chemickými vlastnosťami dosiek, ako aj ich nehomogenitou, povrchom materiálu a exaktným 
spôsobom postupu pri meraní. 
Porovnaním tepelnej inercie vybraných doskových materiálov s literatúrou [1] boli výsledky veľmi 
podobné. Pri OSB doskách sa rozdiel pohyboval cca 0,02 – 0,03 kJ2.m-4s-1K-2. Porovnaním hodnôt 
tepelnej inercie vybraných doskových materiálov bolo potvrdené, že s rastúcou hodnotou tepelnej 
inercie narastá čas do zapálenia. 
 
Najkratší čas do zapálenia dosiahli vzorky OSB dosiek s hrúbkou 12 mm. So zvyšujúcou sa hodnotou 
tepelného toku sa skracoval čas do zapálenia. OSB dosky sa zapálili napr. v porovnaní 
drevotrieskovými doskami neskôr, čo bolo spôsobené nehomogenitou doskového materiálu, 
hustotou doskového materiálu, rozdielnou tepelnou vodivosťou a mernou tepelnou kapacitou. Tieto 
tri parametre charakterizujú a ovplyvňujú hodnotu tepelnej inercie. Čím je hodnota tepelnej inercie 
vyššia, tým dochádza k pomalšiemu nárastu teploty na povrchu doskového materiálu a tým sa čas do 
zapálenia predlžuje. Svoju úlohu pri štúdii zápalnosti OSB dosiek má aj vplyv použitého lepidla. 
V našom prípade nebolo náplňou sledovanie vplyvu lepidla na zápalnosť týchto doskových 
materiálov.  
 
ZÁVER 
Problematika horenia a zápalnosti dreva a materiálov na báze dreva je svojím rozsahom značne 
široká. Horenie je veľmi zložitý proces a jeho poznanie si vyžaduje komplexný prístup vedy a techniky. 
Zápalnosť ako jeden z najdôležitejších procesov pri iniciácii a rozvoji požiaru je potrebné skúmať v 
rôznych situáciách. A tak poznanie vplyvu tepelného toku a rôznych faktorov, ako sú hrúbka 
materiálu, jeho hustota, a v neposlednom rade vzdialenosť od iniciačného zdroja patria k dôležitým 
podmienkam, ktoré umožňujú predísť alebo zabrániť vzniku požiaru a škodám na stavbách, 
technických a technologických zariadeniach a nábytku.  
Na základe meraní a porovnaní so zahraničnou literatúrou boli vybrané doskové materiály označené 
ako tepelne hrubé materiály. Už OSB dosku s hrúbkou 12 mm možno považovať za tepelne hrubú pri 
vystavení kritickému tepelnému toku.  
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NORMY V RIADENÍ SPOLOČNOSTI  
 
EMIL ČERKALA – VLADIMÍR LALÍK 
 
STANDARDS IN MANAGEMENT OF SOCIETY 
 
ABSTRAKT  

Spoločenské vzťahy sú upravované rôznymi normatívnymi systémami. So vznikom štátu vzniká  aj 
právna regulácia týchto vzťahov. Normatívne neprávne systémy (napr. religiózne, morálne) zohrali, 
ale aj v súčasnosti zohrávajú dôležitú rolu pri úprave spoločenských vzťahov. Normatívne právne 
systémy sú charakterizované formou publikácie a donucovacou mocou štátu. Bez absencie 
normatívnych právnych systémov nebola by možnosť uregulovania a zabezpečenie funkcií štátu ako 
do vnútra, tak aj mimo neho. Vyžaduje si to kvalitne pripravené normatívne právne akty, ale aj 
odborne zdatné fyzické osoby, ktoré prostredníctvom inštitúcii verejnej správy zabezpečujú 
fungovanie spoločnosti, štátu. Tak ako vo všetkých hospodárskych odvetviach štátu, tak aj v odvetví 
životného prostredia je nevyhnutné upravovať manažérsku činnosť právnymi normami.  
Kľúčové slová: normatívne systémy, funkcie štátu, religiózne(náboženské)normy, politické   

                         normy, etické normy 

 
ABSTRACT  

Social relationships are modified by various normative systems. With the formation of a state there is 
also created law regulation of these relationships. Normatively improper systems (e.g. religious, 
moral) had and nowadays also have a very important role by modifying social relationships. 
Normative law systems are characterized by form of publication and compulsory power of the state. 
Without absence of normative law systems there would not be possibility of regulation and safety of 
the state functions inside and outside of it as well. Good prepared normative law acts are required as 
well as skilled personal entities that assure functioning of the society and state through the 
institutions of public administration. As in all the economic branches of the state, so in the branch of 
environment it is necessary to adjust managerial activity by law norms. 
Key words:  normative systems, state functions, religious norms, political norms, ethic norms 

 
 
VŠEOBECNE O NORMATÍVNYCH REGULÁTOROCH RIADENIA SPOLOČENSKÝCH VZŤAHOV 
 

Právo ako všeobecný sociálny regulátor spoločenských vzťahov objavuje sa súčasne so 
vznikom štátu v dôsledku prechodu ľudstva od privlastňovacej k produkujúcej ekonomike na základe 
zmien v hospodárskych vzťahoch, v procese ktorý označujeme ako neolitická revolúcia. Zmeny, viedli 
v hospodárskej sfére k zmenám od lovecko - zberateľského spôsobu obživy, k poľnohospodársko - 
pastierskemu spôsobu života.  

Už v starovekom Ríme platilo: „Ubi societas, ibi ius.“ („tam, kde je spoločnosť, tam je aj 
právo.“). Ak chcela spoločnosť prežiť a reprodukovať sa, spravovať spoločné veci, musela si vytvoriť 
systém noriem, ktorými riadila svoje vzťahy. 

Diapazón prístupov k regulácii spoločenských vzťahov je veľmi široký. Prejavuje sa tu 
normativita práva, ale aj normatívnych neprávnych systémov, medzi ktoré zaraďujeme napr. systémy 
morálne, etické, religiózne, politické, ekonomické a ďalšie. 

Všetky normatívne systémy sú charakteristické tým, že vyjadrujú príkazy, zákazy, dovolenia 
niečo urobiť alebo niečoho sa zdržať a za ich nerešpektovanie respektíve porušenie ustanovujú pre 
porušiteľov príslušné následky. 
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Rozdiel medzi normatívnymi právnymi a normatívnymi neprávnymi systémami vidíme v ich 
tvorbe a v tom, že za normatívnym právnym systémom stojí štát, so svojou donucovacou mocou, 
chrániaci svoje uznávané hodnoty. 

Právo v štáte navodzuje všeobecný poriadok, spôsob uplatnenie moci, stáva sa dôležitým 
elementom v kreovaní štruktúr výkonných orgánov, ale vystupuje tiež ako forma uplatňovania štátnej 
moci a ako prostriedok štátneho riadenia. Štátna moc prijíma zákony a iné právne akty zabezpečujúc 
ich vykonávanie. 

Stúpenci tejto teórie predpokladajú, že okrem práva, ktoré je vytvárané štátom, existuje 
prirodzené práva, ktoré patria človeku od narodenia. Tieto práva nikto t. z. spoločnosť resp. štát 
nedaruje človeku, ale tieto práva sú podmienkou existencie človeka. Sú to: právo na život, slobodu, 
rovnosť, súkromné vlastníctvo a ďalšie. Z tejto teórie vyplýva, že prirodzené práva sú večné, 
neodcudziteľné a nemenné práva človeka.  

Prirodzené práva predstavujú vyššie práva v porovnaní s existujúcimi resp. prijímanými 
právami (zákonmi, precedensmi, doktrínami v niektorých právnych systémoch) zahrňujúce v sebe 
rozum a večnú spravodlivosť. Inými slovami, ak tieto práva neboli darované človeku štátom, 
spoločnosťou, potom z religiózneho (biblického) pohľadu majú božský prvopočiatok, tak ako 
stvorenie človeka. 

Predovšetkým je treba z regulatívnych prostriedkov spomenúť religiózne normy, ktoré dlhé 
obdobia upravovali nielen cirkevný život (kanonické právo upravuje i teraz vzťahy veriacich), ale tiež 
svetskú problematiku, najmä v súvislosti so vznikom štátu, kedy tieto normatívne systémy boli 
zobraté pod krídla štátu a štát všetkými svojimi prostriedkami vynucoval a zabezpečoval dodržiavanie 
týchto noriem.  

Religiózne normy v sociálnej regulácii vychádzali z doktríny, že všetko správanie človeka 
v živote je predurčené božou vôľou – osudom, rokom, a to až do chvíle, keď človeku bolo priznané, že 
hoci má božský prvopočiatok, je obdarený slobodnou vôľou, sám si vyberá ciele, cesty činnosti, 
nachádza zmysel svojej existencie a nesie za toto svoju zodpovednosť. 
Religiózne normy i v súčasnosti (vychádzajúc z biblických textov) napĺňajú regulatívnu funkciu 
spoločenských vzťahov. 

Druhou závažnou a dlho pretrvávajúcou oblasťou sú morálne normy. Morálkou rozumieme 
jeden zo spôsobov správania sa človeka v spoločnosti s pomocou noriem, ktoré sú založené na 
ideáloch dobra a zla, spravodlivosti, nespravodlivosti, hanby, šťastia, nešťastia, charakteru a pod.  
Právo a morálka sú medzi sebou tesne spojené, dopĺňajú sa, i keď medzi nimi môžu byť (či môžu 
vznikať) rozdiely. V zásade však morálne normy podporujú a utvrdzujú dodržiavanie právnych 
noriem, a naopak porušovanie právnych noriem nesie so sebou morálne odsúdenie porušiteľa 
právnych noriem - delikventa. 

V mnohých právnych aktoch sa uvádzajú morálne regulátory, ktoré sa takýmto spôsobom 
stávajú právne záväznými. Morálne normy sú dynamické, majú meniaci sa obsah. Zlo a dobro, 
spravodlivosť, nespravodlivosť, hanba, odsúdeniahodnosť a iné sú morálne kategórie, ktorých obsah 
– pojem, sa mení v závislosti od životných podmienok, od duševných a iných potrieb sociálnych 
skupín, profesií, spoločnosti, pričom berúc v úvahu ich stupeň vyspelosti. 

Vážnu úlohu zohráva morálna zodpovednosť spočívajúca v morálnom odsúdení konania 
delikventa spoločnosťou. Ide o prostriedok mienkotvorný a značne rozšírený. 

Morálny regulátor vo všetkých svojich formách, zložitostiach, protirečeniach, v spoločenských 
vzťahoch predstavuje jedno z  kľúčových miest normatívneho systému spoločnosti. 
Politické normy ako ďalší regulátor spoločenských vzťahov sa odvíjajú od politických strán, 
spoločenských organizácii z ich stanov a uznesení. Sú teda stanovené politickými a spoločenskými 
organizáciami. Ich dodržiavanie zabezpečuje len príslušná politická, resp. spoločenská organizácia. 
Sankciami sú pokarhanie, napomenutie, vylúčenie, pozbavenie funkcie a ďalšie.  

Nimi predkladané programy, sociálne, ekonomické a politické ciele a ideály majú osloviť 
spoločnosť, vyjadrujú interesy daktorých spoločenských skupín, a záujmy sociálnych vrstiev, so 
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snahou uchopenia moci prostredníctvom demokratických foriem a inštitútov. Štát je potom tá 
sociálna inštitúcia, prostredníctvom ktorej záujmy, ciele a ideály politickej strany, môžu byť 
považované za celospoločenské záujmy a ich realizácia sa uskutoční orgánmi štátnej správy výkonnou 
a nariaďovacou mocou, resp. prostredníctvom orgánov verejnej správy. 

K normatívnym právnym regulátorom patria právne normy, obsahujúce právno – technickú 
a obsahovú stránku a normatívno – technické regulátory. 

Podstatou obsahovej stránky právnej normy je vyjadriť vôľu zákonodarcu štátu t.j. ako sa 
majú právne subjekty správať. 

Podstatou právno – technickej stránky právnej normy je realizovať tento obsah–vôľu 
zákonodarcu formou príkazu (imperare), zákazu (prohibere), alebo dovolenia (permittere) subjektom 
správať sa určitým spôsobom. V prípade neplnenia právno –technickej stránky subjektami nastupuje 
vynucovanie správania subjektov – sankcie(sanctionare). 

Normatívno – technické regulátory (technické normy) stanovujú vzťah človeka k technike, 
právne normy upravujú spoločenské vzťahy, čím sa odlišujú od technických noriem. Právnou normou 
sa rozumie všeobecne záväzné pravidlo správania, vyjadrené v osobitnej štátom stanovenej a uznanej 
forme (pramene práva), ktorých zachovávanie je vynútiteľné štátnou mocou. 

Európske hospodárske spoločenstvo (Rímska zmluva 1957) v 1985 roku rozhodlo o prijatí 
nového prístupu prispôsobovania legislatívy a celkovej normotvorby, ktorý sa obmedzuje na 
stanovenie všeobecných požiadaviek, s ktorými sa musia výrobky zhodovať, aby bola zabezpečená 
ochrana zdravia, bezpečnosť na pracovisku, ochrana osôb, zvierat a majetku. 

Vnútroštátny zákon SR č. 264/1999 Z. z o technických požiadavkách na výrobky 
a posudzovanie zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozlišuje medzinárodné normy, 
európske normy a slovenské technické normy (STN). Medzinárodné normy a európske normy sa 
vydávajú v SR iba ako slovenské technické normy.  

Citovaný zákon zavádza terminus technicus – technické predpisy, ide teda o všeobecne 
záväzný právny predpis, ktorý obsahuje technické požiadavky na výrobky alebo služby, ktorých 
dodržiavanie je povinné pri uvádzaní výrobku na trh, pri jeho používaní alebo pri poskytovaní alebo 
zriaďovaní služby, alebo ktorý zakazuje výrobu, dovoz, predaj alebo používanie určitého výrobku 
alebo poskytovanie služby.  

Takýmto technickým predpisom sú Nariadenia vlády SR, ktoré obsahovo napĺňajú vyššie 
uvedené požiadavky zákona. 

Na základe uvedených  vybraných normatívnych systémov je možno usudzovať, že tieto  
vytvárajú systém riadenia spoločnosti, teda regulujú spoločenské vzťahy, ovplyvňujú myslenie 
a správanie sa právnických i fyzických osôb. 

Všetky normatívne systémy vo väčšej či menšej miere pôsobia ako regulátory i v riadení 
starostlivosti (tvorbe a ochrane) o životné prostredie.  

Zdôrazňujeme, že v prípade kontradiktórnosti (protirečivosti) sociálnych regulátorov, budú sa 
spoločenské vzťahy uberať – riadiť regulátorom právnych noriem s možnosťou v prípade potreby i 
štátneho donútenia. 
 
O NORMATÍVNYCH REGULÁTOROCH RIADENIA V  SYSTÉME ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
 

O normatívnych regulátoroch v systéme životného prostredia platí všetko to čo už bolo 
povedané vyššie, naviac riadenie životného prostredia má svoje špecifiká.  

Normatívne systémy vyjadrujú a zaisťujú rešpektovanie hodnôt spoločnosti. Medzi takéto 
normatívne systémy regulátorov riadenia patrí aj systém právnych noriem. 

Pod pojmom právny systém rozumieme súhrn vertikálnych (hierarchických) a horizontálne 
usporiadaných právnych noriem, ktorých vzájomné vzťahy, ako aj vzťahy s prvkami sociálneho 
systému zabezpečujú jeho funkčnosť a existenciu. 
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Právny systém je subsystémom sociálneho systému. Z toho vyplýva, že je prirodzene s týmto 
systémom prepojený, pritom ale nie je narušená jeho suverenita. Právny systém reaguje na vývoj 
sociálneho systému vlastným vývojom. 

Predmetom úpravy práva životného prostredia sú spoločenské vzťahy, ktoré zahŕňajú 
správanie sa orgánov, právnických a fyzických osôb vo výkone starostlivosti o životné prostredie 
(tvorbu a ochranu) a racionálneho využívania prírodných zdrojov v súlade s trvalo udržateľným 
rozvojom. Regulátorom riadenia (úpravy) spoločenských vzťahov sú teda právne normy upravujúce 
spoločenské vzťahy v okruhoch: 
1. starostlivosť o zdravie ľudí  
2. starostlivosť o ovzdušie 
3. starostlivosť o vodu 
4. starostlivosť o poľnohospodársky pôdny fond 
5. starostlivosť o lesy a rozptýlenú zeleň 
6. starostlivosť o ochranu krajiny 
7. starostlivosť o racionálne využívanie nerastného bohatstva 
8. starostlivosť o využívanie druhotných surovín a nakladanie s odpadmi 
9. starostlivosť o jadrovú bezpečnosť 
10. starostlivosť o ochranu pred hlukom a vibráciami 
11. starostlivosť o kultúrne pamiatky 
12. starostlivosť o rozmiestnenie činnosti v priestore 
13. starostlivosť o pracovné podmienky 
14. starostlivosť o geneticky modifikované organizmy 
15. prevencia a riešenie priemyselných havárií 
 

Zmeny vyvolávané pôsobením práva nastávajú v dôsledku regulácie spoločenských vzťahov 
právnymi normami, čim dochádza k premene spoločenských vzťahov na právne vzťahy. Právna 
norma má vyvolávať takú konkretizáciu obsahu činnosti, ktorý je v súlade s cieľom, ktorý 
normotvorca zamýšľal a stanovil v právnej norme. Precíznosť formulácií jednotlivých právnych 
noriem je závislá od kvalifikácie, poznania stávajúcich a zamýšľaných zámerov, schopnosti 
koncízneho, logického a gramaticky správneho formulovania myšlienky upravovaného problému bez 
možnosti viac zmyslového výkladu.  

Právnou normou sa rozumie pravidlo správania vyjadrené v osobitnej štátom stanovenej a  
uznanej forme, ktorého zachovávanie je vynútiteľné štátnou mocou.  

Štátna moc určuje správanie sa subjektov danej spoločnosti a to formulovaním požadovaného 
správania sa a jeho vyjadrením v právnej norme. Právna norma stáva sa vzorom, respektíve 
regulátorom spoločenského správania sa subjektov. Môžeme konštatovať, že právna norma je časťou 
celospoločenského systému riadenia, pretože spoločnosť sa riadi ako sme už uviedli aj inými 
spoločenskými neprávnymi normatívnymi systémami. 

Účinnosť právnej regulácie závisí od reagovania adresátov na úpravu rozhodovacích situácii, od 
posúdenia miery negatívneho dopadu ako následku za nedodržiavanie predpísaného správania 
a z toho plynúcej ochoty dodržiavať predpísanú reguláciu. 

Samotné pravidlo správania obsahuje príkaz, zákaz alebo dovolenie niečo urobiť alebo niečoho 
sa zdržať. U neprávnych normatívnych systémoch sú obdobné pravidlá správania sa, nie je ale pri 
nich zabezpečená garancia štátu nad ich dodržiavaním, nevyžaduje sa predpísaná a záväzná forma ich 
publikácie a normy nie sú vynútiteľné štátnou mocou. 

Právo poľudšťuje(civilizuje) ľudské konanie a vnáša do tohoto konania určitý stupeň kultúrnosti. 
Právne normy sú prostriedkom, ktorý napomáha sprostredkovaniu vedeckých poznatkov 
z jednotlivých vedných disciplín a kultúry širokým vrstvám obyvateľstva, čím sa podieľajú na 
zvyšovaní ich vzdelanosti a výchovy. 
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Právne vzťahy v systéme životného prostredia sú upravované aj ďalšími právnymi normami, 
iných právnych odvetví ako sú: občianske právo, správne právo, medzinárodné právo atď. Vo výkone 
manažmentu životného prostredia je potrebné mať na zreteli široký diapazón právnych noriem – 
bezprostredných regulátorov riadenia.  

Ostatné normatívne systémy podieľajú sa na riadení ustanoveniami svojich noriem s rôznou 
intenzitou a prístupom, ktorá sa prejavuje v osvetovej, výchovnej, vzdelávacej a normotvornej 
činnosti, s cieľom viesť jednotlivcov i spoločnosť k mysleniu a konaniu ktoré bude v súlade s 
princípom trvalo udržateľného rozvoja, k nadobudnutiu vedomia zodpovednosti za udržanie kvality 
životného prostredia, jeho jednotlivých zložiek a k úcte k životu vo všetkých jeho formách. Tento 
široký diapazón umožňuje resp. je zárukou akceptovania jednotlivcami a spoločnosťou záverov 
aplikačnej praxe manažovania životného prostredia. 
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ZAŤEPĽOVANIE BUDOV Z HĽADISKA PROTIPOŽIARNEJ OCHRANY 
 
SAMUEL HLUBEŇ 
 
INSULATION OF BUILDINGS IN THERM OF FIRE PROTECTION 
 
ABSTRAKT 
Z testu, overujúceho priebeh horenia na fasáde obvodových stien budov, vyplynulo, že kvalita 
zhotovenia vonkajšieho kontaktného zatepľovacieho systému negatívne ovplyvňuje priebeh horenia 
obvodovej steny budovy a to hlavne pri tepelnoizolačnom materiály z expandovaného penového 
polystyrénu. Testovaniu sa podrobila vzorka s tepelnoizolačným materiálom minerálna vlna, ktorá 
bola zhotovená v súlade s STN 73 2901:2008 a ďalšie tri s tepelnoizolačným materiálom expandovaný 
penový polystyrén (ďalej len „ESP“), kde len jedna z nich bola zhotovená v súlade so spomínanou 
normou. 
Kľúčové slová: Dodatočné vonkajšie  zatepľovanie. Kontaktný zatepľovací systém. ETICS. 

Strednorozmerový test. ISO/FDIS 13785-1:2002. STN 73 2901:2008. 

 
ABSTRACT 
The test verifying combustion process on facade of external walls of buildings has showed that the 
combustion process on the façade are negatively influenced by quality of the construction of external 
thermal insulation composite system and especially in use of thermal insulation material expanded 
polystyrene foam. The test specimen with mineral wool as thermal-insulation material, which has 
been prepared in accordance with STN 73 2901:2008, has been used for the test and the next three 
test specimens with expanded polystyrene foam “EPS” has been used as thermal-insulation material 
and only once of them has been prepared in accordance with the rules given in mentioned standard.  
Key words: Additional external insulation. External thermal insulation composite system. ETICS. 

Intermediate-scale test. ISO/FDIS 13785-1:2002. STN 73 2901:2008. 

 

 

ÚVOD 
Hlavným cieľom príspevku je zistenie skutočnosti a to takej, či chyby spôsobené pri 

zhotovovaní kontaktného zatepľovacieho systému majú alebo nemajú vplyv na priebeh a šírenie 
požiaru po obvodových stenách zateplených stavieb. Podkladom pre rozhodnutie v tejto 
problematike, okrem vizuálneho zhodnotenia vzoriek, boli predovšetkým teploty namerané 
prostredníctvom termočlánkov, na základe ktorých sa vytvorili a následne porovnali grafy závislostí 
teploty od času príslušných vzoriek. Princíp testovania vychádzal zo strednorozmerového testu 
reakcie na oheň fasády obvodovej steny stanoveného v norme ISO/FDIS 13785-1:2002. 

Vedľajším cieľom je aj porovnanie priebehu horenia kontaktných zatepľovacích systémov 
zhotovených v súlade s STN 73 2901:2008 pri použití rôznych tepelnoizolačných materiálov, 
minerálnej vlny s triedou reakcie na oheň A1 a expandovaného penového polystyrénu s triedou 
reakcie na oheň E. 
 
EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 
Materiál 

Testovaniu sa podrobili štyri vzorky, ktoré predstavovali skladbu kontaktného zatepľovacieho 
systému (ďalej len „KZS)“. Tri z nich pozostávali z ľahčenej nehorľavej protipožiarnej dosky, 
tepelnoizolačného materiálu, lepiacej malty, soklovej lišty, výstužnej malty, výstužnej mriežky, 
polyuretánovej peny (ďalej len „PUR pena“) a omietky, pričom pri štvrtej testovanej vzorke sa 
nepoužila soklová lišta a PUR pena.  
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Vzorka s tepelnoizolačným materiálom minerálna vlna (ďalej len „MV“) bola zhotovená bez 
chýb v súlade s STN 73 2901:2008 [1] a ďalšie tri vzorky s expandovaným penovým polystyrénom 
(ďalej len „EPS“) boli zhotovené v troch úrovniach kvality. Následne sa uvádza popis chýb pri týchto 
testovaných vzorkách: 

• druhá testovaná vzorka s EPS bola zhotovená bez chýb v súlade s STN 73 2901:2008, 
• tretia testovaná vzorka s EPS bola zhotovená tak, že EPS dosky sa prilepili na podkladovú 

protipožiarnu dosku prostredníctvom bodového lepenia, 
• štvrtá testovaná vzorka s EPS bola zhotovená tak, že EPS dosky sa taktiež aj tu prilepili na 

podkladovú protipožiarnu dosku prostredníctvom bodového lepenia, okrem toho nebola 
použitá soklová (zakladacia) lišta a PUR pena na vyplnenie škáry medzi EPS doskou 
a podkladovou protipožiarnou doskou. 

Pokladom, pre uchytenie jednotlivých vrstiev KZS, boli dve kolmo spojené protipožiarne dosky (v 
tvare „L“) vyrobené z minerálnych látok s plošnými rozmermi 1,2 m x 2,4 m a 0,6 m x 2,4 m. 
 
Metóda 

Samotný priebeh testu vychádzal z postupu uvedeného v čl. 11.2 ISO/FDIS 13785-1:2002 [2], 
pričom niektoré jeho kroky neboli dodržané, poprípade boli upravené. Samotné testovacie zariadenie 
pozostávalo z nasledovných častí (obr. 1): 

� testovaná vzorka (1), 
� nosný rám pre testovanú vzorku (2), 
� zdroj zapálenia (3), 
� termočlánok (4). 
Zdrojom zapálenia o výkone 100 kW bol propánový horák s rozmermi 1,2 m x 0,1 m x 0,15 m, 

ktorý bol umiestnený pozdĺžne pod testovanou vzorkou v priamom kontakte s nosným rámom. 
Spomínané testované vzorky boli vystavené pôsobeniu plameňa, pričom test pri jednotlivých 
vzorkách sa ukončil na základe ich priebehu horenia. 

K nameraniu povrchových teplôt sa použilo 8 termočlánkov typu K (Cr-Al), ktoré boli rozmiestnené 
vo vzdialenostiach 0,5 m, 1,0 m, 1,5 m a 2,0 m od spodného okraja a to zvisle v strede oboch lícnych 
plôch testovanej vzorky. Polovica týchto termočlánkov bola na prednej a druhá polovica na bočnej 
fasáde testovanej vzorky (obr. 2). 

 
Obr. 1 Testovacie zariadenie 

 
Obr. 2 Rozmiestnenie termočlánkov na 

testovanej vzorke 
Výsledky a diskusia 

Prvou testovanou vzorkou bol KZS s tepelnoizolačným materiálom MV s triedou reakcie na 
oheň A1 v zmysle STN 13501-1 + A1:2010 [3]. Pôsobením plameňa horáka došlo k poškodeniu 



  
 Manažérstvo životného prostredia 2010 ▼▲▼  Management of Environment ´2010 

Zborník z X. konferencie so zahraničnou účasťou konanej 16. - 17. 12. 2010 v Bratislave  
Proceedings of the International Conference, Bratislava, 16-17 December 2010 

■   RUSKO, M. – ŠIMKO, I. [Eds.]    ■     Žilina: Strix. Edícia ESE-5, Prvé vydanie. ISBN 978-80-89281-67-1   ■ 

79 
 

predovšetkým omietky i výstužnej malty v spodnej časti testovanej vzorky, kde taktiež nastalo 
prehorenie výstužnej mriežky až na tepelnú izoláciu. Povrch MV bol čiastočne obhorený do výšky cca 
15 cm od spodného okraja vzorky. Najvyššiu povrchovú teplotu nameral termočlánok číslo 7 
nachádzajúci 0,5 m od spodného okraja testovanej vzorky a to 165,7 °C v 7. minúte od začiatku testu. 
Tento výrazný nárast teploty pravdepodobne spôsobila zmena polohy plameňa, keďže teploty medzi 
7. – 17. minútou sa v tomto bode pohybovali v rozmedzí 100 - 150 °C (obr. 3). Teploty, ktoré namerali 
zvyšné termočlánky sa pohybovali do 150 °C. Priebeh testovania bol ukončený približne v 17. minúte, 
pričom teploty na fasáde vzorky boli naďalej zaznamenávané ďalších cca 45 minút od vypnutia 
horáka. Pri tejto vzorke sa na priebehu povrchových teplôt preukázala kvalita zhotovenia KZS 
a taktiež aj trieda reakcie na oheň A1 MV. Celkové poškodenie tejto testovanej vzorky bolo do výšky 
cca 0,5 m od jej spodného okraja (obr. 4). 

 

 
Obr. 3 Priebeh teploty v závislosti od času pre prvú testovanú vzorku 

 
 

 
Obr. 4 Prvá testovaná vzorka s MV po ukončení testu [foto Chromek] 

 
Druhou testovanou vzorkou bol KZS s tepelnoizolačným materiálom EPS s triedou reakcie na 

oheň E. Pôsobením plameňa v spodnej časti testovanej vzorky došlo k výraznému poškodeniu 
tepelnoizolačného materiálu. Prehorením PUR peny, ktorá vypĺňala medzeru medzi soklovou lištou 
a podkladovou doskou, plamene sa dostali do priameho kontaktu s EPS. Keďže lepiaca malta sa 
nanášala nie len bodovo, ale aj neprerušovane po celom obvode každej tepelnoizolačnej dosky, tak 
sa tým spomalilo šírenie plameňov a zároveň aj zabránilo vzniku „komínového efektu“. Priamemu 
pôsobeniu plameňa na tepelnoizolačný materiál bránila taktiež soklová lišta. Poškodenie EPS nastalo 
do výšky cca 1 m. Prudký nárast teploty na 7. termočlánku bol v polovici 4. minúty z toho dôvodu, že 
sa plamene na fasáde rozšírili do takej výšky, že boli v priamom kontakte s terčíkom termočlánku. 
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Najvyššiu povrchovú teplotu nameral termočlánok číslo 7. nachádzajúci sa 0,5 m od spodného okraja 
testovanej vzorky a to 414,4 °C v 7. minúte od začiatku testu. Z obr. 5 môžeme pozorovať, že teploty 
namerané zvyšnými termočlánkami sa pohybovali do 170 °C. Priebeh testovania bol ukončený v 7. 
minúte od začiatku testu, pričom aj v tomto prípade teploty boli zaznamenávané ešte cca 35 minút 
od vypnutia horáka. Pri tejto vzorke sa preukázala opäť kvalita zhotovenia KZS, ale negatívny vplyv na 
priebeh horenia mala trieda reakcie na oheň EPS. 

 

 
Obr. 5 Priebeh teploty v závislosti od času pre druhú testovanú vzorku 

 
 

 
Obr. 6 Druhá testovaná vzorka s EPS po ukončení testu [foto Chromek] 

 
Treťou testovanou vzorkou bol KZS s tepelnoizolačným materiálom EPS s triedou reakcie na 

oheň E. Pôsobením plameňa horáka došlo aj tu k výraznému poškodeniu tepelnoizolačného 
materiálu, ktorý bol lepený bodovo k podkladovej doske. Po prehorení PUR peny vyplňujúcej 
medzeru medzi podkladovou doskou a soklovou lištou sa plamene rýchlo šírili v dutine medzi 
tepelnoizolačným materiálom a podkladovou doskou. Bodovým lepením sa zabezpečil vznik 
„komínového efektu“. Na obr. 7 je možné vidieť, že prudký nárast teploty, hlavne na 7. a 8. 
termočlánku, sa zastavil na konci 4. minúty, keď testovanie bolo ukončené vypnutím horáka. 
Termočlánok č. 7 nameral v tomto čase teplotu 359,9 °C a termočlánok č. 8 teplotu 316,8 °C. Pri 
druhej testovanej vzorke sa dosiahli v tomto čase nižšie teploty a to 220,4 °C pri 7. termočlánku a 
164,4 °C pri 8. termočlánku, čo v prvom prípade predstavuje teplotný rozdiel 139,5 °C a v druhom 
152,4 °C. Tento veľký teplotný rozdiel v obidvoch prípadoch bol spôsobený tým, že sa pri tejto vzorke 
uskutočnilo bodové lepenie (obr. 8) tepelnoizolačného materiálu, čím sa zabezpečilo lepšie prúdenie 
a nasávanie vzduchu z vonkajšieho prostredia do konštrukcie KZS. 
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Obr. 7 Priebeh teploty v závislosti od času pre tretiu testovanú vzorku 

 

 
Obr. 8 Tretia testovaná vzorka s EPS po ukončení testu [foto Rusnak] 

 
Štvrtou testovanou vzorkou bol KZS s tepelnoizolačným materiálom EPS s triedou reakcie na 

oheň E. Pri tejto vzorke došlo k úplnému zhoreniu KZS okrem podkladovej protipožiarnej dosky, ktorá 
mala triedu reakcie na oheň A1. Z dôvodu nepoužitia soklovej lišty a PUR peny, plamene sa rýchlo 
dostali do priameho kontaktu s tepelnoizolačným materiálom. Na základe tejto skutočnosti sa 
plamene za veľmi krátky čas rozšírili až k vrchnej hrane testovanej vzorky. Bolo to spôsobené aj tým, 
že sa uskutočnilo bodové lepenie a tak nedošlo k rozdeleniu priestoru prostredníctvom lepiacej malty 
medzi tepelnoizolačným materiálom a podkladovou doskou, v ktorom sa nachádzal vzduch. Plamene, 
ktoré sa dostali do spomínanej medzery, nasávali vzduch z vonkajšieho priestoru cez voľné škáry 
a tým sa priebeh horenia len podporoval a urýchlil. V tomto prípade nastal tzv. „komínový efekt“. 
Zaznamenávanie povrchových teplôt vzorky sa neuskutočnilo z toho dôvodu, že bol predpoklad jej 
rýchleho zhorenia. Podkladom pre zhodnotenie priebehu horenia postačovalo vizuálne pozorovanie s 
výsledným zhodnotením konečného stavu vyhorenia KZS (obr. 9). 

 
Obr. 9 Štvrtá testovaná vzorka s EPS po ukončení testu [foto Kobza] 
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Tab. 1 Priebeh priemerných povrchových teplôt testovaných vzoriek 

čas 
[h:min:s] 

tMV [°C] tEPS1 [°C] tEPS2 [°C] t EPS1 - tMV [°C] t EPS2 - tMV [°C] 
(t EPS1 - tMV)/(tMV 
- 
- 17,48) [%]  

(t EPS2- tMV)/(tMV- 
17,48) [%]  

0:00:00 17,48 18,01 18,33 0,54 0,85 - - 

0:00:59 38,86 46,66 42,86 7,80 4,00 36,47 18,70 

0:01:57 44,45 87,34 71,61 42,89 27,16 158,99 100,70 

0:02:56 54,23 88,38 112,36 34,15 58,14 92,93 158,20 

0:03:55 64,33 108,81 138,64 44,49 74,31 94,96 158,62 

0:04:10 64,98 115,91 165,23 50,94 100,25 107,24 211,05 

 
tMV – priemerná teplota 1. testovanej vzorky - MV 
tEPS1 – priemerná teplota 2. testovanej vzorky - EPS 
tEPS2 – priemerná teplota 3. testovanej vzorky - EPS 

Najvyššiu priemernú povrchovú teplotu v 4. minúte mala 3. vzorka a to 165,23 °C, čo 
predstavovalo 211,05 %  nárast teploty voči prvej vzorke. Druhá vzorka mala teplotu v danom 
okamihu 115,91 °C, čo predstavovalo 107,24 % nárast teploty taktiež voči prvej vzorke. 

Z grafu na obr. 10 jednoznačne vyplýva, že najnižšie priemerné povrchové teploty sa dosiahli 
pri KZS s MV a najvyššie pri tretej vzorke s EPS. Taktiež nám obrázok znázorňuje to, že pri krivke 
s označením „1. testovaná vzorka - MV“ sa priemerná povrchová teplota 165,23 °C dosiahla na konci 
testu a to v 4. minúte, zatiaľ čo pri krivke s označením „2. testovaná vzorka - EPS“ bola priemerná 
povrchová teplota 137 °C až v  7. minúte. Tento časový posun a taktiež aj teplotný rozdiel, medzi 
druhou a treťou testovanou vzorkou, bol spôsobený tým, že pri zhotovovaní tretej testovanej vzorky 
sa použilo bodové lepenie, pričom druhá testovaná vzorka bola zhotovená v súlade s STN 73 
2901:2008. 

 
Obr. 10 Priebeh priemerných povrchových teplôt testovaných vzoriek 

 
ZÁVER 

Nekvalitné zhotovenie KZS vrátane jeho detailov má naozaj negatívny vplyv na priebeh 
horenia. Závažnými chybami bolo napríklad nepoužitie soklovej lišty, PUR peny na vyplnenie medzery 
medzi soklovou lištou a protipožiarnou podkladovou doskou, ale aj bodová aplikácia lepiacej malty. 
Veľký vplyv na dosiahnuté povrchové teploty a rýchlosť ich nárastu, okrem spomínaných chýb, mala 
aj trieda reakcie na oheň tepelnoizolačného materiálu, ktorý svojou hrúbkou a množstvom tvorí 
základ celého KZS. 

V testovaní najlepšie obstála vzorka s tepelnoizolačným materiálom MV, ktorá dosahovala 
v každom meranom bode najnižšie povrchové teploty, najpomalší ich nárast a taktiež aj najmenšiu 
produkciou splodín horenia. Všetky tieto vlastnosti sa dosiahli kvalitným zhotovením detailov KZS 
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a taktiež aj triedou reakcie na oheň A1 MV. Chyby, ktoré sa v praxi môžu vyskytnúť pri zatepľovaní 
obvodových stien budov s MV, nemajú až taký výrazný vplyv na priebeh horenia ako pri použití EPS. 
V prípade KZS s EPS najlepšie obstála druhá vzorka, pretože dosiahla najnižšie povrchové teploty 
a taktiež aj ich najpomalší nárast. Jej kvalitným zhotovením sa prispelo aj k pomalšiemu šíreniu 
plameňov po fasáde KZS a zároveň aj menšie vyhorenie EPS. Chyby, ktoré sa vyskytli pri zhotovení 
tretej a hlavne štvrtej vzorky, mali za následok rýchlejšie zvyšovanie povrchových teplôt, rýchlejšie 
šírenie plameňa po fasáde a vo vnútri KZS, ale aj väčšiu produkcia splodín horenia. 

Pre kvalitnejšie zhotovovanie KZS, hlavne pri použití EPS, by som odporúčal, aby sa 
horizontálne medzi tepelnoizolačné dosky vkladali asi 10 mm hrubé pláty MV, ktoré by sa uchytili na 
spodnú hranu tepelnoizolačných dosiek EPS prostredníctvom lepiacej hmoty. Ich šírka by musela 
zodpovedať hrúbke tepelnoizolačných dosiek. V prípade, ak by došlo k vyhoreniu dosky z EPS po celej 
výške, tak plamene by narazili na MV, ktorá by pravdepodobne určitú dobu zabránila ďalšiemu 
šíreniu plameňov hlavne vo vnútri KZS. Tento návrh z hľadiska spomalenia šírenia plameňov by sa 
mohol potvrdiť len na základe uskutočneného testu a ním preukázaných výsledkoch. 
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VŠEOBECNÁ ANALÝZA VÝHOD UPLATNENIA SYSTÉMOVEJ DYNAMIKY V MANAŽÉRSKYCH 
APLIKÁCIÁCH  
 
LUCIA KOPILČÁKOVÁ - ALENA PAULIKOVÁ 
  
GENERAL ANALYSIS OF SYSTEM DYNAMICS ADVANTAGES IN MANAGEMENT APPLICATIONS 
 
Abstrakt 
Systémová dynamika je spôsob akým sa nazerá na svet okolo nás. Umožňuje nám pracovať s 
mentálnymi modelmi a systmovým myslením. Nasledujúci článok popisuje výhody dynamického 
modelovania ako dôležitého nástroja manažementu a jeho významný dopad na súčastný terciárny 
sektor ekonomiky. Dynamické modely nielen že bránia vzniku primárnych a sekundárnych finančných 
nákladov, ale hlavne vytvárajú pevný základ pre jednotlivé projekty tak, aby boli úspešné, menej 
finančne náročné a efektívne. Modelovanie tiež prináša veľmi potrebnú spätnú väzbu, ktorá odráža 
realitu  a poukazuje na zmeny v správaní sa systému počas určitého časového obdobia. 
Kľúčové slová: systémová dynamika, modelovanie, terciárna sféra, manažérske aplikácie, model, 

Vesnim, mentálne modely, systémové myslenie 

 

Abstract 
System dynamics is a method for studying the world around us.  It facilitates working with mental 
models and system thinking. Article describes main advantages of dynamic modeling as a 
management tool and its significant impact on today’s tertiary economy sector. Dynamic modeling 
not only prevents from a development of primary and secondary expenses but it first of all creates a 
strong base for a single project to be successful, less costly and efficient. It also creates a valuable 
feedback reflecting reality and shows behavioural changes of a system over a period of time.  
Key words: system dynamics, modelling, mental models, system thinking, Vensim, tertiary sector, 

management applications, model 

 
 
ÚVOD 

Dôležitosť uplatnenia systémovej dynamiky v súčasnom svete uviedol jeden zo súčasných 
systémových mysliteľov Gene Bellinger v svojom citáte: „Teória systémovej dynamiky je vedný odbor, 
ktorý transformuje veci komplikované na veci komplexné. Je to oblasť rozvoja vedomostí a múdrostí, 
ktoré tvoria základ pre inteligentnejšie konanie”. [1]  

Odborníci systémovej dynamiky odporúčajú využitie a vnímanie reality pomocou 
systémového myslenia a tvorby mentálnych modelov, aby tak zjednodušene ukázali špecifický spôsob 
pohľadu na svet. V minulosti sa preukázalo a v budúcnosti je veľký predpoklad na to, že dynamické 
modelovanie ako nástroj na riešenie problémov bude zahrnuté už do vyučovania na základných 
školách, stredných a vysokých školách, aby si žiaci a  študenti zvykli vnímať problémy iným spôsobom 
ako boli doteraz naučené.  

 
História používania dynamického modelovania 

V technickom inžinierstve už 30-tych a 40-tych rokov minulého storočia sa začala využívať 
spätná väzba pri vývoji zosilňovačov pre diaľkové telefónne linky v laboratóriách Bell a na 
pracoviskách servomechanizmov MIT, no a systémová dynamika je v prvom rade o využití spätnej 
väzby v uzavretých systémoch. 

Začiatky teórie systémovej dynamiky a následne jej aplikácia na modelovanie problémov 
siahajú do 60-tych rokoch minulého storočia. Táto teória dala základ pre porozumenie správania sa 
výrobných systémov v hospodárstve a postupne sa začlenila do oblasti ekonomických, 
environmentálnych a sociálnych systémov (podniky, mestá, regióny).  
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V roku 1961 bola publikovaná prvá kniha pod originálnym názvom Industrial Dynamics od 
autora Jaya Forrestera, ktorý je zároveň považovaný za zakladateľa dynamického modelovania. 
Publikácia opisovala systém plánovania výroby, kontroly zásob, ale aj časové posuny informácií a ich 
odpovedí.  

Posun vo vývoji a použití dynamického modelovania sa odzrkadlil v ďalšej významnej 
publikácii Urban Dynamics z roku 1968, opisujúcej vývoj mesta v danom čase a v závislosti od 
rozhodovacích procesov. Tieto rozhodovacie procesy sa po istom období zároveň stali 
východiskovými informáciami pre ďalšie zmeny a vývoj. [2] 

Využitie dynamických systémov v rámci udržateľného rozvoja socio-ekonomického systému 
je publikované v knihe World Dynamics z roku 1970), ktorá vznikla na základe spolupráce J. 
Forrestera so skupinu ľudí združených v Rímskom klube (Club of Rome) a zaoberá sa riešením 
problémov ľudstva, objavujúcich sa v budúcnosti z dôvodu požiadaviek, ktoré sa kladú na únosnosť 
Zeme pri exponenciálnom raste populácie. [3] 

 
Hlavné časti teórie systémovej dynamiky 

Systémové myslenie a dynamické modelovanie sú dvoma základnými stavebnými časťami 
teórie systémovej dynamiky. Systémové myslenie rozpoznáva a núti vnímať systém ako interaktívny a 
podľa možností nelineárny súbor spätných väzieb. Pre pochopenie zložitej reality okolia je potrebné, 
aby sa zjednodušila, teda mohol sa z nej v predstave vytvoriť jednoduchý obraz, ktorý sa nazýva 
„mentálny model“. Ak predstavovaný mentálny model „rozhýbeme“, teda ho dynamizujeme, 
hovoríme o simulácii modelu. Dynamické modelovanie podnecuje jednotlivca svoj mentálny model 
systému transformovať do jasného a podrobného počítačového modelu, ktorý je možné posudzovať, 
objasňovať a skúmať. [4]  

Správnosť dynamizovania predstavovanej reality, teda simulácia modelu nesie v sebe tieto 
úskalia:  

• Naše predpoklady, teda časti mentálneho modelu a prezentovaná realita, sa viac alebo menej 
rôznia a tak sa dostatočne nezhodujú alebo 

• simulácia tohto modelu nesprávne vyjadruje skutočné dynamické dôsledky, ktoré boli 
odvodené z našich modelových predpokladov. [5] 
 

Potreba aplikácie systémovej dynamiky 
Na uvedenom modelovom príklade zo zámoria je očividné, aké užitočné môže byť použitie 

systémovej dynamiky, keď minulého roku cez letné prázdniny padla na vládu najľudnatejšej a 
rozlohou druhej najväčšej, kanadskej provincie Ontário spŕška kritiky. Program zameraný na podporu 
likvidácie nebezpečného odpadu z domácnosti musel byť po 20 dňoch (ne) fungovania pozastavený a 
následne po 90 dňoch aj zrušený. 

Dôvodom medzi inými boli hromadné sťažnosti občanov na postup, aký si zvolili výrobcovia a 
predajcovia výrobkov, považovaných v konečnej fáze svojho životného cyklu za nebezpečný odpad. 
Výrobcovia a predajcovia preniesli ťarchu tzv. eko-poplatkov na konečného zákazníka namiesto toho, 
aby niesli si ju rozdelili medzi seba a niesli ju sami. [6] 

Tento príklad problému je len jeden z mnohých, ktorým sa dalo predísť, ak by sa dôsledky 
zavedenia odpadového programu videli v širších súvislostiach. Tieto súvislosti sa mohli „citlivo 
odladiť“ vytvorením modelu a jeho simuláciou, pretože práve v terciárnej sfére hospodárstva sa 
priam žiada použiť systémovú dynamiku na predpovedanie reakcií občanov po aplikácii nejakého 
nového programu, poskytnutí nového druhu služby a pod. Terciárna sféra je nevýrobným sektorom 
priemyslu a v súčasnosti tiež najväčším a najrýchlejšie sa rozvíjajúcim ekonomickým sektorom v štáte. 
Je definovaná aktivitami, v ktorých ľudia ponúkajú svoje vedomosti a čas na zlepšenie výroby, 
výkonu, kvality a udržateľnosti.  
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Sektory pre vhodné použitie systémovej dynamiky 
Dynamické modely môžu byť súčasťou všetkých druhov sektorov a ich využitie je skutočne veľmi 
široké. Kde všade môže byť systémová dynamika použiteľná a čo všetko je možné modelovať sa 
uvádza v nasledujúcom: 

• V podnikoch a organizáciách: pre podnikové plánovanie a rizikový manažment; pri 
komunikácii v podniku; pre nastavenie konkrétnych cieľov a ukazovateľov; pri testovaní 
stratégií, v priemyselnej dynamike, a podobne, 

• V rámci poskytovania služieb: v dopravných sieťach; pre modelovanie systémov zdravotného 
poistenia; pre rozpoznávanie správania sa komplexných sociálnych systémov; v školstve, pri 
riešení nezamestnanosti; v mestskej dynamike, a inde, 

• Pri riešení spoločenských problémov, najmä pre určenie vhodných postupov, stratégií a ich 
nástrojov:  pri vysvetlení a pochopení konkrétneho správania sa existujúcich komplexných 
sociálnych systémov (rodina, organizácia, inštitúcia, spoločnosť) a jeho krátkodobých alebo 
dlhodobých príčin a tiež pri hľadaní účinných stratégií; pri svetovej dynamike, atď. 

Všeobecné pri hľadaní a nachádzaní dynamickej rovnováhy, umožňujúcej stabilné fungovanie 
podniku, organizácie, poskytovateľa služieb a pod. ako systému aj za meniacich sa okolitých 
podmienok a najmä v období zrýchlených informačných tokov. Využitie dynamických systémov ako 
nástroja je vhodné pre nájdenie účinných stratégií a politík vedúcich k dlhodobému riešeniu 
dôležitých spoločenských problémov. V rámci životného prostredia sa môžeme stretnúť s využitím 
dynamického modelovania v oblastiach na obr.1. 

 

 
 

Obr.1 Vybrané oblasti dynamického modelovania pre ochranu životného prostredia 
 

Komunikačný jazyk systémovej dynamiky 
Systémová dynamika podchycuje zmenu správania sa, ktorá môže mať pozitívny alebo 

negatívny charakter, vývoj systému, či už žiaduci alebo nežiaduci, v istom časovom intervale a pracuje 
s uzavretými slučkami, teda nie lineárne, ale v cykle. Výsledkom fungovania uzavretej slučky je spätná 
väzba, ktorá je najdôležitejším výsledkom modelovania. Každá, aj úplne nepatrná, zmena vstupu 
alebo inej premennej veličiny v systéme má za následok zmenu správania sa celého systému. [7] 

Najzásadnejšou výhodou je tak predpoklad, že pomocou systémového myslenia a využívania 
systémovej dynamiky budeme schopní v reálnom živote vyprodukovať očakávané výsledky s 
minimálnymi negatívnymi vedľajšími efektmi a stratami. Systém sa bude dať nastaviť tak, aby v praxi 
dosahoval maximum predpokladaných výstupov. Takto by sa už primárne minimalizovali nežiaduce 
materiálne, environmentálne, personálne, ekonomické a ďalšie straty. Rovnako by sa znížili 
sekundárne rastúce finančné náklady, ktoré by sa nemuseli vynakladať v takom rozsahu na 
nevyhnutné opravy a nápravy. 

Komunikačným jazykom dynamických systémov je počítačové simulovanie ich správania sa. 
Základom komunikácie v simuláciách sú znaky resp. grafické symboly, ktoré  vyjadrujú premenné 
alebo konštanty v systéme, ich vzájomné prepojenie, spätno-väzobné slučky resp. uzavreté slučky, 
zmeny systému v čase (delays) a iné.  
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Prvé modely znázorňujúce dynamiku systému sa kreslili ručne. Vznikom výpočtovej techniky 
sa začína jednoduché počítačové modelovanie s prvým jazykom pre modely nazývaným SIMPLE – 
Simulation of Industrial Management Problems with Lots of Equations. Tento jazyk bol vylepšený do 
verzie DYNAMO - DYNamic MOdels, ktorý sa používal takmer tridsať rokov. V súčasnosti je 
komunikačný nástroj systémovej dynamiky základom počítačových programov využívaných na 
modelovanie systémov napr. Powersim Studio, iThink, Stella a Vensim. 

 
Postup pri zostavení počítačového dynamického modelu 

Aby systém fungoval optimálne základom je v dynamickom modelovaní dosiahnutie 
požadovanej spätnej väzby a spresnením ďalších jednotiek používaných v modeli, t.j. napríklad 
„stock“ alebo „level“, čiže akumulácia alebo skladová zásoba, (s ľubovoľnou jednotkou) a „flow“ tzn. 
pohyb definovaných jednotiek za určitý čas, ktorý stúpa alebo klesá. Rovnako dôležitá súčasť modelu 
je zadanie „time delay“ teda časového oneskorenia. Možný postup pre zostavenie jednoduchého 
modelu je na obr.2, kde pre odhad parametrov a pre odhad počiatočného stavu sa používajú 
štatistické metódy, znalecké posudky, údaje z prieskumu trhu alebo iné relevantné zdroje informácií. 
[3] 

 
Obr. 2 Možný postup pre zostavenie modelu 

 
Výhody dynamického modelovania 

Dynamické modelovanie poskytuje množstvo výhod oproti vykonaniu zmien v reálnej praxi, 
pretože sa vyznačuje: 

• Kompresiou času a priestoru, čo zaisťuje, že je možné skúmať mnoho modelov, zistiť ich 
výsledky a dopad riešeného problému na realitu; odborníci majú čas a priestor preskúmať 
príčiny zmien správania sa systému, 

• Možnosťou ľubovoľného počtu opakovaní, 
• Experimentovaním s hraničnými stavmi modelu, 
• Kvalitnou spätnou väzbou – v modeli sa presne určí príčina určitej zmeny alebo posunu 

systému, 
• Prácou s modelom v rámci „virtuálneho laboratória“, čím sa umožňuje experimentovať s 

modelom spôsobom, ktorý v reálnom svete nie je možný, napr. tvorba teoretickej reality, 
• Odrazom skutočnej reality pomocou počítačovo-modelovaných systémov. Výhodou je, že 

význam práce s nimi je závislý na vstupných informáciách (teórii), ktoré musia byť pravdivé, 
teda reálne. Ináč sa ich modelovanie stáva iba akousi bezvýznamnou počítačovou hrou, 

• Využitím modelovania na mikro ako aj na makro úrovni v rôznych oblastiach, 
• Kombinovaním modelov, pričom všeobecné jednoduché modely pre určité druhy správania 

sa označujú ako molekuly a predstavujú v podstate základné stavebné častice modelu, 
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nazvali by sme ich jednoduchými problémami; trocha zložitejšie molekuly sa potom nazývajú 
systémovými archetypmi. [8, 9] 
 

ZÁVER 
Situácia s eko-poplatkami, ktorá vznikla v provincii Ontário si vyžiadala nemalé finančné 

náklady. Z jednotlivých informačných kanálov je zrejmé, že suma osciluje okolo 5 miliónov 
kanadských dolárov. Problém, ktorý nastal, výrazne poškodil reputáciu vlády a jej vzťah k občanovi a 
životnému prostrediu. Ak by sa správanie občanov k zavedeniu poplatkov za likvidáciu nebezpečného 
odpadu predpovedalo pomocou simulačného modelu systémovej dynamiky, dôvera v správnosť 
vládnych rozhodnutí by nemusela byť naštrbená a zavedenie programu by mohlo byť oveľa 
úspešnejšie a lacnejšie. 
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KATEGÓRIE EKOLOGICKÉHO SCREENINGU V EURÓPSKEJ BANKE PRE OBNOVU A ROZVOJ 
 
ANTONÍN KORAUŠ 
 
CATEGORIES OF ENVIRONMENTAL SCREENING IN EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND 
DEVELOPMENT 
  
ABSTRAKT  

 Prvým krokom v procese ekologického posudzovania EBOR je screening. Screening sa vykonáva za 
účelom identifikácie potenciálnych ekologických problémov spojených s navrhovaným projektom a 
špecifikácie druhov potrebných ekologických informácií pre posúdenie ekologických rizík, právnej 
zodpovednosti, dodržiavania predpisov akýchkoľvek nepriaznivých ekologických dopadov a iných 
problémov.  
Kľúčové slová: Európska banka pre obnovu a rozvoj, sreening, ekologické problémy, ekologické 

riziká, ekologické dopady 

 

ABSTRACT  

The first step in the process of environmental assessment is represented by screening. Screening is 
carried out in order to identify the potential ecologic problems associated with proposed projects and 
to specify the type of environmental information necessary for assessing the ecologic risks, legal 
responsibility, meeting the regulations, any unfavourable ecologic impacts and other problems. 
Key words: European Bank for Reconstruction and Development, screening, ecologic problems, 

ecologic risks, ecologic impacts  
 
ÚVOD 

Európska banka pre obnovu a rozvoj  (EBOR) 4, je medzinárodnou finančnou inštitúciou, ktorá 
vznikla na základe Zmluvy o založení EBOR5 podpísanej v Paríži 29. mája 1990. Zmluva vstúpila do 
platnosti 28. marca 1991. Banka začala vykonávať svoju činnosť 15. apríla 1991. Jej sídlo je v Londýne. 
Dňa 15. októbra 2006 vstúpil do platnosti Dodatok k Dohode o založení EBOR v súvislosti s prijatím 
Mongolska medzi prijímateľské štáty EBOR. 

Akcionármi EBOR je  61 krajín (vrátane 29 prijímateľských , tzv. Countries of Operations), 
samostatný vklad má Európske spoločenstvo a Európska investičná banka. Celková výška 
autorizovaného kapitálu EBOR  po schválení Radou guvernérov EBOR dňa 14. mája 2010 predstavuje 
30 mld. EUR, z čoho 6 mld. EUR predstavuje splatený kapitál a 24 mld. EUR je kapitál splatný na 
požiadanie. 

Poslaním EBOR je pomoc krajinám strednej Európy, západného Balkánu až po strednú Áziu 
 pri rozvíjaní ich trhovo orientovaných hospodárstiev. Konkrétne sa EBOR snaží napomôcť rozvoju 
súkromného sektora v rámci daného hospodárstva investičnými operáciami a mobilizáciou 
zahraničného a domáceho kapitálu. V súčasnosti EBOR formou poradenskej činnosti, poskytovaním 
pôžičiek, kapitálovým vstupom a garanciami sa angažuje v 29 krajinách od strednej a 
východnej Európy až po strednú Áziu. Banka má okrem sídla v Londýne svoje kancelárie v mnohých 
krajinách svojej pôsobnosti. Napriek svojej vlastníckej štruktúre EBOR investuje prevažne do 
projektov mimo verejného sektora a to spoločne s komerčnými partnermi.  

Každá investícia EBOR musí byť v súlade s nasledujúcimi princípmi: 
- pomáha posunúť krajinu bližšie k fungujúcemu trhovému hospodárstvu tranzitívny dopad; 
- berie na seba riziko a tým napomáha súkromným investorom, avšak nevytláča ich; 
- aplikuje štandardné bankové kritériá.  

                                                           
4 European Bank for Reconstruction and Development – EBRD 
5 http://www.ebrd.com 
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EBOR svojimi investíciami podporuje: 
-  štrukturálne a sociálne reformy; 
-  konkurencieschopnosť, privatizáciu a podnikanie; 
-  posilnenie finančných inštitúcií a právneho systému; 
- rozvoj potrebnej infraštruktúry na podporu súkromného sektora; 
- adaptácia silného korporačného riadenia vrátane energetickej citlivosti. 

 
 Orgány EBOR6  

Najvyšším orgánom banky je Rada guvernérov (the Board of Governors), v ktorej má každý 
člen delegovaného svojho guvernéra a alternáta guvernéra. Stretnutia Rady guvernérov sa konajú raz 
ročne. Najvyšším predstaviteľom EBOR je jej prezident (the President), ktorý je volený Radou 
guvernérov na štvorročné obdobie, ktoré sa môže opakovať. Za operačnú činnosť EBOR zodpovedá 
Rada riaditeľov (the Board of Directors). Pozostáva z 23 riaditeľov menovaných na tri roky 
jednotlivými konštituenciami (zoskupenia štátov), ktoré sú vytvorené dohodami medzi členmi 
zohľadňujúci ich podiel na základnom kapitáli. Väčšie štáty, s vyšším vloženým kapitálom, ako napr. 
USA, Japonsko, Taliansko, Francúzsko, tvoria samostatné konštituencie, zatiaľ čo menšie štáty s 
menším podielom kapitálu tvoria konštituenciu v zoskupení dvoch a viac štátov. 

   
KATEGÓRIE EKOLOGICKÉHO SCREENINGU 
Nasledujúci zoznam je indikatívny a druhy projektov, ktoré obsahuje sú len príklady. 
Projekty úrovne „A“ 
Tento zoznam platí pre projekty „na zelenej lúke“ resp. pre projekty významného rozširovania alebo 
transformáciu – konverziu projektov financovaných EBOR v nižšie uvedených kategóriách. 

1. Ropné rafinérie (okrem podnikov vyrábajúcich len mazivá z ropy) a zariadenia pre 
splyňovanie a skvapalňovanie 500 alebo viac ton uhlia alebo bitúmenových bridlíc denne. 

2. Tepelné elektrárne alebo iné spaľovacie zariadenia s tepelným výkonom 300 megawattov 
alebo viac a jadrové elektrárne a iné jadrové reaktory, vrátane demontáže alebo vyraďovania z 
prevádzky takýchto elektrární alebo reaktorov (s výnimkou výskumných zariadení na produkciu a 
premenu štiepnych a výnosných materiálov, ktorých maximálny výkon nepresahuje 1 kilowatt 
trvalého tepelného zaťaženia). 

3. Zariadenia konštruované na výrobu alebo obohacovanie jadrových palív, opätovné 
spracovanie, skladovanie alebo konečné zneškodňovanie vyžiarených nukleárnych palív alebo na 
skladovanie, zneškodňovanie alebo spracovávanie rádioaktívneho odpadu. 

4. Integrované práce na počiatočnom tavení liatiny a ocele; zariadenia na výrobu neželezných 
surových kovov z rudy, koncentrátov alebo sekundárnych surovín metalurgickými, chemickými alebo 
elektrolytickými procesmi. 

5. Zariadenia na extrakciu azbestu alebo na spracovávanie a pretváranie azbestu a výrobkov 
obsahujúcich azbest: pre azbestocementové výrobky, s ročnou produkciou viac než 20,000 ton 
konečného produktu; pre trecie materiály, s ročnou produkciou viac než 50 ton hotových výrobkov; a 
pre iné použitie azbestu v objeme viac než 200 ton ročne. 

6. Integrované chemické zariadenia, t.j. také zariadenia na priemyselnú výrobu látok s 
využitím procesov chemickej premeny, v ktorých je niekoľko jednotiek postavených vedľa seba a 
funkčne navzájom prepojených, a ktoré sú určené na výrobu: základných organických chemikálií; 
základných anorganických chemikálií; hnojív na báze fosforu, dusíka alebo draslíka (jednoduchých 
alebo zmesných hnojív); základných produktov pre ochranu zdravia rastlín a biocidných látok; 
základných farmaceutických produktov s použitím chemických a biologických procesov; výbušnín. 

7. Výstavba diaľnic, rýchlostných komunikácií a tratí pre diaľkovú železničnú dopravu a letiská 
s dĺžkou základnej štartovacej a pristávacej dráhy 2100 metrov alebo viac; výstavba nových štvor- 

                                                           
6 http://www.ebrd.com/pages/about/who.shtml 
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alebo viacprúdových ciest alebo vyrovnávanie a/alebo rozširovanie existujúcich ciest tak, aby vznikli 
štyri alebo viac pruhov tam, kde takéto nové cesty alebo vyrovnané a/alebo rozšírené časti ciest by 
mali kontinuálnu dĺžku 10 alebo viac km. 

8. Potrubné trasy, terminály a s nimi spojené zariadenia pre veľkoobjemovú prepravu plynu, 
ropy a chemikálií. 

9. Morské prístavy a tiež vnútrozemské vodné cesty a prístavy pre vnútrozemskú vodnú 
dopravu, ktorá povoľuje prepravu plavidiel s výtlakom viac než 1,350 ton; obchodné prístavy, móla 
pre nakladanie a vykladanie spojené s vnútrozemskými a pobrežnými prístavmi (s výnimkou mól pre 
pristávanie trajektov), ktoré sú schopné prijímať plavidlá s výtlakom viac než 1350 ton. 

10. Zariadenia na spracovanie a zneškodňovanie odpadov, pre spaľovanie, chemickú úpravu 
alebo skládkovanie nebezpečných alebo toxických odpadov. 

11. Veľké7 priehrady a iné vodné nádrže určené pre zadržiavanie alebo trvalé skladovanie 
vody. 

12. Odber podzemnej vody alebo projekty umelého doplňovania zásob podzemnej vody v 
prípadoch, kedy ročný objem vody, ktorá sa má odoberať alebo doplňovať, dosahuje 10 miliónov 
kubických metrov alebo viac. 

13. Priemyselné závody (a) na výrobu buničiny z dreva alebo podobných vláknitých 
materiálov; (b) na výrobu papiera a dosák s výrobnou kapacitou prekračujúcou 200 metrických ton 
sušených vzduchom denne. 

14. Ťažba rašeliny, kameňolomy a povrchové baníctvo a spracovávanie kovových rúd alebo 
uhlia. 

15. Ťažba ropy a zemného plynu na komerčné účely. 
16. Zariadenia na skladovanie ropy, petrochemických alebo chemických produktov s 

kapacitou 200 000 ton a viac. 
17. Rozsiahla ťažba a sústreďovanie dreva. 
18. Mestské čističky odpadových vôd s kapacitou prekračujúcou ekvivalentných 150 000 

obyvateľov. 
19. Zariadenia na spracovávanie a zneškodňovanie tuhého komunálneho odpadu. 
20. Rozsiahly rozvoj turizmu a maloobchodu. 
21. Výstavba nadzemných elektrických vedení. 
22. Rozsiahla rekultivácia pôdy. 
23. Rozsiahla poľnohospodárska prvovýroba/pestovanie lesov zahŕňajúca intenzifikáciu alebo 

premenu prírodných stanovíšť. 
24. Závody na spracovanie koží, ktorých spracovateľská kapacita prekračuje 12 ton hotových 

výrobkov denne. 
25. Zariadenia na intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s viac než: 40 000 kusov hydiny; 

2 000 kusov produkčných ošípaných (nad 30 kg) ; alebo 750 kusov prasníc. 
26. Projekty, ktorých realizácia sa plánuje v citlivých lokalitách, alebo ktoré budú mať 

pravdepodobne citeľný vplyv na takéto lokality, aj keď sa kategória daného projektu nie je uvedená 
vyššie v tomto zozname. Takéto citlivé lokality zahŕňajú národné parky a iné chránené oblasti 
stanovené národným a medzinárodným právom a iné citlivé lokality medzinárodnej, národnej alebo 
regionálnej dôležitosti, ako sú mokriny, lesy s vysokou hodnotou biodiverzity, oblasti archeologického 
alebo kultúrneho významu a oblasti dôležité pre domorodé obyvateľstvo alebo iné zraniteľné 
skupiny. 

 

                                                           
7 Podľa definície Medzinárodnej komisie pre veľké priehrady (International Commission on Large Dams, 
ICOLD). ICOLD definuje veľké priehrady ako priehrady s výškou 15 m alebo viac od základu. Priehrady, ktoré 
sú vysoké v rozmedzí 5 až 15 m a majú objem viac než 3 milióny m3 sú tiež klasifikované ako veľké priehrady. 
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Projekty úrovne „B“ 
Všetky projekty „na zelenej lúke“ alebo významné rozširovacie projekty nezahrnuté do 

zoznamu projektov úrovne „A“ sú predmetom ekologickej analýzy za predpokladu, že lokalita, rozsah 
alebo iné charakteristiky projektu alebo charakteristiky potenciálnych ekologických vplyvov 
nevyžadujú vykonanie EIA úrovne „A“. 

 
Projekty úrovne „C“ 

Projekty, ktoré nevyžadujú posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA) úrovne „A“ ani 
ekologickú analýzu úrovne „B“ sú klasifikované screeningom do kategórie „C“. Bez ohľadu na 
kategorizáciu „A“, „B“ alebo „C“ ekologického posudzovania môžu projekty vyžadovať ekologický 
audit. 
 
ZÁVER 

Prvým krokom v procese ekologického posudzovania EBOR je screening. Screening sa 
vykonáva za účelom identifikácie potenciálnych ekologických problémov spojených s navrhovaným 
projektom a špecifikácie druhov potrebných ekologických informácií pre posúdenie ekologických 
rizík, právnej zodpovednosti, dodržiavania predpisov akýchkoľvek nepriaznivých ekologických 
dopadov a iných problémov. Screening sa tiež používa na zaistenie potenciálnych ekologických 
prínosov alebo zlepšení, ktoré by mohli byť zabudované do navrhovaných projektov. Tie môžu 
zahŕňať príležitosti pre čistejšiu produkciu, zvýšenie energetickej účinnosti, zníženie tvorby odpadov, 
redukciu emisií skleníkových plynov, zachovávanie a zvyšovanie biodiverzity a iné formy správnej 
ekologickej praxe.  
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PRACOVNÉ PROSTREDIE – DÔLEŽITÁ SÚČASŤ LCA 
 
JOZEF MITTERPACH - DAGMAR SAMEŠOVÁ - KAROL BALCO 
 
WORKING ENVIRONMENT- IMPORTANT PART OF LCA 
 
ABSTRAKT 

Pracovné prostredie bezprostredne vplýva na organizmus človeka a na ľudské zdravie. So 
sprísňujúcimi sa legislatívnymi požiadavkami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a 
ochrany životného prostredia, sa aj v hutníckom priemysle kladie dôraz znížiť zdravotné riziká pre 
zamestnancov počas ich práce- zlievarenskej výroby.  V príspevku sú zaznamenané výsledky meraní 
prašnosti, ktoré boli namerané na niektorých významných prevádzkach v zlievarni Hronec. Pri 
jednotlivých výrobných procesoch  sme zisťovali  koncentráciu  prašnosti a porovnali s platnými 
limitmi. Do popredia sa tu tak dostala snaha zahrnúť do LCA – hodnotenia životného cyklu výrobku,  
aj jeho vstupy do pracovného prostredia zamestnancov prostredníctvom prachových častíc PM10, 
keďže tieto majú veľký vplyv na ich zdravie a predstavujú nemalé zdravotné riziká.  
Kľúčové slová: LCA, zlievareň, pracovné prostredie, prašnosť, PM10 
 
Úvod 

V tejto časti práce sa zameriavame na  vytvorenie exatnejšieho modelu  analýzy životného 
cyklu(LCA) vybraných výrobkov hutníckeho priemyslu, výstupmi do pracovného prostredia. 

LCA  je metóda hodnotenia, ktorá sa snaží kvantifikovať a návrhom vhodných opatrení 
redukovať negatívne vplyvy výrobkov a výrobných procesov na životné prostredie.  Negatívny vplyv 
výrobku na životné prostredie znamená súhrn všetkých negatívnych vplyvov, ktorými daný výrobok 
pôsobí na životné prostredie, behom svojho celého „životného cyklu“ . [1]   

Metóda LCA poskytuje systémový rámec pre identifikáciu, analýzu a následnú redukciu 
negatívnych environmentálnych vplyvov vo väzbe na fázy životného cyklu výrobku alebo služby. Je 
dôležitým nástrojom pri vývoji nových výrobkov, ale aj inovácii alebo rekonštrukcii už vyrábaných 
výrobkov, či technologických systémov. [2] 

Metódu hodnotenia životného cyklu LCA teda možno stručne charakterizovať ako úlohu 
posúdiť na báze látkových a energetických tokov rozsah a veľkosť negatívneho dopadu výrobku na 
životné prostredie behom svojho celého životného cyklu. Účelom LCA je teda stanovenie dopadov 
použitia energií a materiálov na vstupoch (odber z prostredia) a zároveň dopadov vznikajúceho 
znečistenia na výstupoch (vnášanie do prostredia), vyhodnotenie týchto dopadov a návrh vhodných 
opatrení, ktoré pomáhajú redukovať negatívne vplyvy výrobkov a výrobných procesov na životné 
prostredie. [5] 

Zlievarenstvo je výrobný proces, ktorým sa zabezpečuje produkcia výrobkov na základe 
zlievateľnosti kovov a ich zliatin. Je to spôsob výroby odliatkov, pri ktorom sa roztavený kov vlieva do 
dutiny formy, v ktorej nastáva tuhnutie taveniny a získava sa tzv. surový odliatok. Po odstránení 
vtokovej a náliatkovej sústavy sa získava tzv. hrubý odliatok a po jeho opracovaní podľa 
konštrukčného výkresu súčiastky, čistý odliatok. Na hospodárnu výrobu odliatkov s požadovanou 
kvalitou sa vyžaduje, aby odlievané kovy a zliatiny spĺňali optimálne vlastnosti – tzv. zlievarenské 
vlastnosti, ktoré rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú výrobu odliatkov. [7] 

Tento proces možno rozdeliť do týchto hlavných činností [6]: 
• tavenie a úprava kovu: taviareň 
• príprava lejacích foriem a jadier: formovňa 
• liatie roztaveného kovu do lejacej formy, chladenie za účelom stuhnutia a vybratia odliatku z 

lejacej formy: lejáreň 
• konečná úprava surového odliatku: úpravňa. 
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Jedným z najvýznamnejších identifikovaných vplyvov počas výrobnej fázy, sú výstupy 
výrobných procesov do pracovného prostredia zamestnancov. V tejto práci sme sa zamerali na 
výstupy znečisťujúcich látok v podobe tuhých častíc PM10. Ide o prachové častice s prevládajúcou 
veľkosťou častíc s priemerom 10 μm, ktoré prejdú špeciálnym selektívnym filtrom s 50-percentnou 
účinnosťou. 

Podľa vyhlášky MZSR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné 
prostredie budov sú zdraviu škodlivými faktormi vybrané chemické, mikrobiologické a biologické 
znečisťujúce látky ovplyvňujúce ľudské zdravie vo vnútornom ovzduší budov, [3] kam patria aj tuhé 
častice PM10.  

Na základe vyššie uvedeného boli zvolené nasledovné stanovištia pre meranie PM10 : 
FORMOVŇA a TAVIAREŇ. 
 
Metodika 
 

Podľa STN EN 689 sa majú vzorky odoberať v bezprostrednej blízkosti pracovníkov a podľa 
možnosti vo výške, v ktorej pracovníci vdychujú vzduch. V prípade pochybností sa ako bod odberu 
zvolí miesto najväčšieho rizika. Podmienky merania sa museli zvoliť tak, aby výsledky merania 
poskytli reprezentatívny obraz expozície v pracovných podmienkach, pričom sa brali do úvahy možné 
vplyvy všetkých významných faktorov pracoviska.  

Najlepší odhad expozície jednotlivca sa dosiahne odberom vzoriek v zóne dýchania počas 
celého pracovného času. Úplné informácie o kolísaní expozície sa môžu získať prístrojmi s priamym 
odčítaním alebo odberom čerstvých vzoriek pri zmene pracovných činností. Toto optimum sa nedá 
vždy dosiahnuť. Rozdelenie skutočného času odoberania vzoriek sa má urobiť tak, aby pokrýval 
hlavne tie činnosti, pri ktorých je najmenej informácií o pravdepodobných expozíciách. [4] 

Merania sa majú vykonávať dostatočný počet dní a počas rôznych špecifických pracovných 
operácií, aby sa získal prehľad o priebehu expozície. Je dôležité posúdiť rôzne prípady, keď sa menia 
podmienky expozície (denné a nočné cykly, sezónne zmeny).[4] 

Určenie frakcie PM10 v ZLH, a.s., prevádzke Zlievareň Hronec za účelom zistenia ich množstva 
v pracovnom prostredí prevádzky sa vykonalo na zatiaľ 2 odberových stanovištiach vo vnútornom 
pracovnom prostredí, v počte opakovaných meraní 6. Každé meranie sa uskutočnilo v súlade s 
normou,  zaznamenalo, vyhodnotilo a výstupovo spracovalo podľa metodiky. Zistené hodnoty sa 
porovnali s limitnými. 

Podľa vyhlášky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie 
budov sú zdraviu škodlivými faktormi vybrané chemické, mikrobiologické a biologické znečisťujúce 
látky ovplyvňujúce ľudské zdravie vo vnútornom ovzduší budov.Štandardnými podmienkami 
operatívna teplota 20 °C a relatívna vlhkosť vzduchu 50 %.V § 7 sa ustanovuje limitné hodnoty 
zdraviu škodlivých faktorov vo vnútornom ovzduší budov nasledovne : 
Limitné hodnoty zdraviu škodlivých faktorov vo vnútornom ovzduší budov sa ustanovujú ako limitné 
hodnoty vybraných chemických, mikrobiologických a biologických znečisťujúcich látok a tuhých 
častíc.Požiadavky na kvalitu vnútorného ovzdušia budov sú splnené, ak stredná hodnota 
jednohodinovej, osemhodinovej alebo 24-hodinovej koncentrácie zisťovanej látky v meranom 
intervale za štandardných podmienok neprekročí limitné koncentrácie, ktoré sú uvedené v prílohe č. 
4. Meraným intervalom sa postihuje potenciálna expozícia a variabilita koncentrácií zisťovanej látky 
so zohľadnením všetkých zdrojov znečistenia vnútorného ovzdušia budov. [3] 
 
Výsledky 
 

Meranie sa uskutočnilo na stanoviskách FORMOVŇA a TAVIAREŇ. Meracím prístrojom bol 
DERENDA, typ: LVS3.1 s nasávacou hlavicou pre PM 10. Charakteristikou zariadenia je, že intenzita 
toku je kontrolovaná dýzou podľa STN EN 12341, kontrolovaný rozsah intenzity toku 1,0 až 3,0 m3/h, 
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má LCD display, RS232C pripojenie a autodetekciu sekvenčných vzorkovacích systémov, SD kartu pre 
ukladanie dát. 

Teplota vzduchu bola nameraná 21°C, vlhkosť vzduchu 50%, tlak 101,3 KPa. Na základe 
pokusného merania sa stanovil čas odberu vzoriek na 8 hodín. Meranie prebehlo denne od 10:00 do 
18:00 hod., z dôvodu najvhodnejšieho referenčného vyťaženia prevádzky. Výsledky sa porovnali 
s limitnými hodnotami. 

Priemernou dvadsaťštyrihodinovou koncentráciou sa rozumie stredná hodnota koncentrácie 
zistená na určenom mieste v priebehu 24 hodín. Priemernou dennou koncentráciou sa rozumie aj 
stredná hodnota najmenej 12 rovnomerne rozvrhnutých meraní polhodinových koncentrácií v 
priebehu 24 hodín.Limitné hodnoty sa vzťahujú na štandardné podmienky. Objem prepočítaný na 
teplotu vzduchu    20 °C a tlak vzduchu 101,3 kPa. Štandardnými podmienkami operatívna teplota 20 
°C a relatívna vlhkosť vzduchu 50 % . [3] 
 
Tabuľka č.1:Limitné hodnoty chemických látok a tuhých častíc vo vnútornom ovzduší budov [3] 
 

Znečisťujúca 
látka 

Vyjadrená 
ako 

Najvyššia prípustná 
hodnota [μg. m-3] 

Čas 
[h] Poznámka 

tuhé častice 
PM10 

PM10 50 24 

Prachové častice s prevládajúcou 
veľkosťou častíc s priemerom 10 μm, 
ktoré prejdú špeciálnym selektívnym 
filtrom s 50-percentnou účinnosťou. 

 
Merací prístroj bol počas odberu vzoriek umiestnený tak, že : 

- prúdenie vzduchu v okolí hlavice meracieho prístroja nebolo ovplyvnené žiadnou blízkou 
prekážkou  

- všetky vstupy- hlavice boli v rovnakej výške 1,5m a boli umiestnené mimo dosahu lokálnych 
zdrojov, aby sa vyhlo závanom dymu 

Po skončení merania sa namerané údaje z prístroja exportovali na SD kartu a následne sa spracovali 
na PC. 
 
Postup váženia a filtrovania:  

Všetky filtre sa označili číslami na Petriho miskách, v kt. boli transportované a zaprotokolovali 
sa. So všetkými filtrami sa narábalo rovnakým spôsobom. Aby sa filtre nepoškodili, pre manipuláciu 
s nimi sa použila umelohmotná pinzeta s mäkčenými silikónovými koncami. Každý filter sa musel pred 
použitím skontrolovať, či neobsahoval trhliny, príp. či nebol inak poškodený. Použili sme filtre 
s účinnosťou odlučovania > 99,5%. Aby sa minimalizovali reakcie na filtri použijú sa kremíkové filtre. 
Pred použitím sa z prázdneho filtra odstránili všetky uvoľnené vláknité materiály. Zároveň sa 
nepoužité filtre  pred vážením umiestnili na 48 h na otvorenom, ale prachom chránenom 
perforovanom plechu (site) v klimatizovanej váhovni s teplotou 20(±1)°C a relatívnou vlhkosťou 
50(±5)%.Filtre s prachom sa majú ustáliť za takých istých podmienok ako pred vážením nepoužitých 
filtrov.Na ochranu filtrov počas dopravy a uskladnenia smepoužiliPetriho misky a kazety. 

Hmotnosť vzorky PM10 zachytená na filtri sa stanovila gravimetricky. Hmotnostné 
koncentrácie PM10 a PM2,5 sa spočítajú ako podiel filtrom zachytenej hmotnosti a celkového 
prietoku počas odberu vzoriek.Za hmotnosť exponovaného aj neexponovaného filtra sa považuje 
priemer dvoch samostatných meraní.Rozlišovacia schopnosť použitých váh bola najmenej 100 µg. 
Váhy boli inštalované a používané v spomínanej váhovni. 
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Tabuľka č. 2: Koncentrácie PM10 na stanovisku FORMOVŇA 

       

dátum dýza častice 

Hmotnosť 
filtra pred 
meraním 
m1 (g) 

Hmotnosť 
filtra po 
meraní 
m2 (g) 

prietok 
m3/h 

koncentrácia 
μg/m3 

limit 
μg/m3 

Násobok 
prekro-
čenia 
limitu 

24.1.2011 PM10 PM10 0,088 0,099 2,3 99,638 50 1,99 
25.1.2011 PM10 PM10 0,088 0,091 2,3 23,551 50 0,47 
1.2.2011 PM10 PM10 0,088 0,100 2,3 105,072 50 2,10 
2.2.2011 PM10 PM10 0,088 0,123 2,3 313,406 50 6,27 
3.2.2011 PM10 PM10 0,088 0,146 2,3 524,457 50 10,49 
4.2.2011 PM10 PM10 0,088 0,124 2,3 325,181 50 6,50 

 
 
 

 
Obr. č. 1 : Koncentrácia častíc PM10 na stanovisku FORMOVŇA 

 
Tabuľka č. 3: Koncentrácie PM10 na stanovisku TAVIAREŇ 

dátum dýza častice 

Hmotnosť 
filtra pred 
meraním 
m1 (g) 

Hmotnosť 
filtra po 
meraní 
m2 (g) 

prietok 
m3/h 

koncentrácia 
μg/m3 

limit 
μg/m3 

Násobok 
prekro-
čenia 
limitu 

1.3.2011 PM10 PM10 0,088 0,107 2,3 175,725 50 3,51 
2.3.2011 PM10 PM10 0,088 0,102 2,3 128,623 50 2,57 
3.3.2011 PM10 PM10 0,088 0,115 2,3 246,377 50 4,93 
4.3.2011 PM10 PM10 0,088 0,095 2,3 61,594 50 1,23 
7.3.2011 PM10 PM10 0,088 0,109 2,3 186,594 50 3,73 
8.3.2011 PM10 PM10 0,088 0,116 2,3 253,623 50 5,07 
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Obr. č. 2 : Koncentrácia častíc PM10 na stanovisku TAVIAREŇ 

 
 
 
Záver 

Z uvedených výsledkov vyplýva, že keď sa uvažuje s prítomnosťou maximálnej limitnej 
hodnoty 24-hodinovej koncentrácie zisťovanej látky v meranom intervale za štandardných 
podmienok 50μg/m3 (vyhláška č. č. 259/2008 Z. z .), prekračuje sa táto limitná hodnota v prevádzke 
na daných stanoviskách niekoľkonásobne. 

Je na prevádzkovateľovi, aby teraz zaviedol do praxe účinné ochranné opatrenia proti úniku 
takého množstva PM10 do pracovného prostredia zamestnancov a tiež zabezpečil ochranu 
zamestnancov pomocou respiračných ochranných pomôcok a pracovného odevu. 
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EURÓPSKA NORMALIZÁCIA A HARMONIZOVANÉ PODMIENKY PRE UVEDENIE VÝROBKOV NA TRH 
 
ANDREA NEUPAUEROVÁ – JOZEF ČERNECKÝ 
 
EUROPEAN STANDARDISATION AND HARMONISED STANDARDS FOR PRODUCTS INTRODUCTION  
 
 
ABSTRAKT  

Normy a normalizácia sú účinnými nástrojmi európskej politiky. Predstavujú výhody pre európske 
hospodárstvo tým, že zabezpečujú fungovanie jednotného trhu s výrobkami, chránia spotrebiteľa, 
životné prostredie a rýchlejšie aplikujú inovácie na trhu. Príspevok sa zaoberá významom európskych 
noriem a úlohou harmonizovaných technických špecifikácií (harmonizované normy a európske 
hodnotiace dokumenty) pri uvádzaní stavebných výrobkov na trh.  
Kľúčové slová: európske normy, normalizácia, harmonizované technické špecifikácie 
 
ABSTRACT  

Standards and standardisation are effective devices of european politics. These insured market  
control with products, protection the consumers, environment and faster applied of innovations on 
the market. The paper deals with european standards and function of harmonised technical 
specifications (harmonised standards and european evaluative documents) at the placing of building 
products on the market. 
Key words: european standards, standardisation, harmonised technical specifications 
 
 
ÚVOD 
 

Neoceniteľným nástrojom pre rýchlo sa meniace hospodárstvo Európskej únie (EÚ) budú 
v budúcnosti predstavovať európske normy. Z hľadiska zabezpečenia inteligentného a udržateľného 
rastu hospodárstva EÚ bude kľúčovú úlohu zohrávať práve európska normalizácia. Európska komisia 
(EK) zdôraznila vo svojom oznámení „Európa 2020 Stratégia na zabezpečenie inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu“ [KOM(2010) 2020] potrebu zlepšenia metódy stanovovania 
noriem a používania noriem v Európe v záujme vytvorenia európskych a medzinárodných noriem pre 
dlhodobú konkurencieschopnosť európskeho priemyslu a dosiahnutia dôležitých politických cieľov v 
oblastiach, akými sú napr. elektronická verejná správa, elektronické zdravotníctvo a elektronická 
prístupnosť. 

V rámci stratégie Európa 2020 sú zadefinované hlavné iniciatívy: 
- Inovácia v Únii, v ktorej sa kladie dôraz na dynamický a reakcieschopný európsky 

normalizačný systém, 
- Priemyselná politika, ktorá zdôrazňuje, aby európska normalizácia dokázala pružne reagovať 

na rýchlo sa meniace celosvetové podmienky a vedela tak podporiť európsku 
konkurencieschopnosť na svetovom trhu podľa potrieb jednotlivých výrobných odvetví a 
verejných orgánov [1]. 

Normalizácia je jedným z nástrojov Integrovanej produktovej politiky, ktoré prispievajú k zníženiu 
vplyvu produktov a služieb na životné prostredie. Pre túto oblasť sa odporúča používanie nástrojov 
na analýzu životného cyklu vyvinutých na úrovni EÚ (International Life Cycle Database Handbook), 
ktoré budú významné aj pre rozvoj nových trhov s ekologickejšími výrobkami, službami ako aj pri 
uľahčovaní prístupu nových subjektov na trh. Podľa EK by sa mali normalizačné postupy zrýchliť, 
zjednodušiť a zmodernizovať.  

Príspevok poukazuje na význam európskych noriem v celosvetovom meradle z hľadiska 
konkurencieschopnosti európskych výrobkov na trhu. Podrobnejšie sú v príspevku vysvetlené 
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podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh prostredníctvom stanovenia harmonizovaných 
pravidiel. 
 
1 EURÓPSKA NORMALIZÁCIA  
 

Dobrovoľná spolupráca medzi výrobnými odvetviami, verejnými orgánmi a inými 
zainteresovanými stranami je v Európskej únii založená na prijímaní európskych noriem 
prostredníctvom európskych normalizačných orgánov (ENO). ENO sú nezávislé organizácie, ktoré 
presadzujú environmentálne hľadiská, riadia sa súkromným právom a uplatňujú sa v celej EÚ. Medzi 
ENO patria: 

• CEN (Európsky výbor pre normalizáciu), 
• CENELEC (Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike), 
• ETSI (Európsky inštitút pre telekomunikačné normy). 

 
Európske normy plnia dôležitú úlohu vo fungovaní vnútorného trhu s priemyselnými výrobkami, 
nakoľko nahrádzajú vnútroštátne a často rozporné normy, ktoré môžu vytvárať technické prekážky 
pre vnútroštátny trh.  
Existujú dva druhy noriem:  

1. európske normy vypracované na žiadosť Komisie na základe takzvaného „mandátu“, v rámci 
ktorého sú európske normalizačné orgány požiadané, aby vypracovali normy,  

2. ostatné európske normy vypracované na základe iniciatívy ďalších účastníkov (podnikov, 
vnútroštátnych normalizačných orgánov, zainteresovaných strán atď.). 

Harmonizované normy zabezpečujú, aby výrobky spĺňali základné požiadavky stanovené v právnych 
predpisoch EÚ. Súlad s európskou „harmonizovanou“ normou zaručuje požadovanú úroveň 
bezpečnosti výrobkov. Používanie harmonizovaných noriem je však ešte vždy dobrovoľné a výrobca 
môže používať akékoľvek iné technické riešenie, ktoré preukazuje, že tento výrobok spĺňa základné 
požiadavky. Európske normy môžu iba dopĺňať, nie však nahrádzať európske právne predpisy, sú 
silnými strategickými nástrojmi pre podniky na zvýšenie ich konkurencieschopnosti, nakoľko podniky 
ich používajú najmä ako nástroj na jednoduchšie presadenie inovačného tovaru na trhu a na zníženie 
výrobných nákladov [1].  
 
2 BEZPEČNOSŤ VÝROBKOV 
 

Európske normy musia neustále držať krok s vývojovými cyklami výrobkov. Môžu podporiť 
právne predpisy a politiky týkajúce sa zmeny klímy, zeleného rastu a prechodu na nízkouhlíkové 
hospodárstvo, ktoré efektívne využíva zdroje a to tým spôsobom, že sa do nich začleňujú požiadavky 
súvisiace s kritériami udržateľnosti a recyklovateľnosti. Z hľadiska posudzovania emisií a ich vplyvu na 
životné prostredie majú veľký význam normy pre merania, ktoré zaistia lepšie environmentálne 
vlastnosti nielen výrobkov, ale aj výrobných postupov [1].  

Uprednostnenie používania nástrojov na analýzu životného cyklu predpokladá rozvoj nových 
trhov s ekologickejšími výrobkami a službami, čo bude v budúcnosti predstavovať zohľadnenie 
environmentálnych faktorov pri vypracúvaní noriem aj v iných oblastiach. Celý tento proces sa 
označuje ako „začleňovanie požiadaviek na ochranu životného prostredia“ a mal by predstavovať 
vysokú prioritu pre ENO, ale aj pre vnútroštátne normalizačné orgány (VNO), ktoré by mali do 
procesu vypracúvania noriem viac zapájať mimovládne organizácie zaoberajúce sa otázkami 
životného prostredia. Pomocou existujúcich noriem sa môžu šíriť najnovšie poznatky z rôznych 
technológií a zjednoduší sa aj zavádzanie inovačných výrobkov zabezpečením interoperability medzi 
novými a existujúcimi výrobkami, službami a postupmi, napríklad v oblastiach: 

• ekologického dizajnu,  
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• inteligentných sústav,  
• energetickej hospodárnosti budov,  
• nanotechnológií, 
• bezpečnosti, 
• elektronickej mobility.  

Pri začlenení noriem s vedeckým obsahom do politiky EÚ sa stanovia postupy, pomocou 
ktorých sa zabezpečí, že budú nestranné, spoľahlivé, založené na vyvážených vedeckých dôkazoch 
a zohľadňujúce vplyvy počas celého životného cyklu výrobkov a služieb. Spoločné výskumné centrum 
Európskej komisie bude vo svojej oblasti expertízy poskytovať vedecké poznatky s cieľom zabezpečiť, 
aby normy zohľadňovali hospodársku produktivitu a sociálne potreby, ako napríklad 
environmentálnu udržateľnosť a otázky bezpečnosti a zabezpečenia [1]. Európske normy plnia 
významnú úlohu pri podpore ochrany spotrebiteľa a to prostredníctvom zabezpečovania 
bezpečnostných parametrov v normách, ktoré poskytujú predpoklad zhody so Smernicou Európskeho 
parlamentu a Rady 2001/95/ES o všeobecnej bezpečnosti výrobkov.  

Jedným z hlavných nástrojov podpory vnútorného trhu EÚ, ktorý sa zaviedol pred 20 rokmi, 
je označenie produktov písmenami CE (Communauté Européenne, resp. Conformité Européenne), 
ktoré zodpovedajú požiadavkám nového typu technickej harmonizácie EÚ, ktorá sa opiera o 
formovanie základných požiadaviek na zabezpečenie právom chránených záujmov, ktorých vzorovým 
riešením sú harmonizované technické normy. CE označenie je potvrdením toho, že výrobok je v 
súlade s príslušnými základnými požiadavkami európskych technických predpisov (smernicami), ktoré 
sa na výrobok vzťahujú, a že zhoda bola preukázaná pomocou príslušného postupu posudzovania 
zhody. Základné požiadavky sú požiadavky týkajúce sa bezpečnosti výrobkov, ochrany verejného 
zdravia, ochrany spotrebiteľa, ochrany životného prostredia a v určitých prípadoch aj interoperability.  
Na ich splnenie a získanie CE označenia je potrebné dodržiavanie šiestich hlavných krokov [2]: 

1. krok – identifikovať smernicu ES/EHS, resp. smernice, ktoré sa na výrobok vzťahujú a 
harmonizované normy, ktoré sú vzorovým technických riešením prinášajúcim záruku splnenia 
požiadaviek týchto smerníc, resp. iných právnych úprav ES/EHS, 

2. krok – overiť požiadavky špecifické pre daný výrobok, 
3. krok – zistiť, či je potrebné nezávislé posúdenie zhody notifikovaným orgánom, 
4. krok – odskúšať výrobok a skontrolovať jeho zhodu, 
5. krok – vypracovať a zabezpečiť disponibilitu požadovanej technickej dokumentácie, 
6. krok – pripojiť označenie CE na výrobok a vydať ES vyhlásenie o zhode. 

CE označenie je povinné a je neoddeliteľnou súčasťou označovania výrobku pri jeho uvedení na trh 
Európskeho spoločenstva, ak nie je príslušnou smernicou stanovené inak. Bez CE označenia nesmú 
byť výrobky umiestnené na trh, alebo uvedené do prevádzky v Európskom hospodárskom priestore. 
Hlavnými cieľmi CE označenia bolo harmonizovať všetky rozdielne vnútroštátne predpisy o 
spotrebných a priemyselných výrobkoch európskych členských štátov za účelom podpory jednotného 
trhu, a tým aj zníženia nákladov pre výrobcov a zvýšenia bezpečnosti výrobkov. V neposlednom rade 
malo CE označenie uľahčiť činnosť aj štátnym orgánom pri kontrole výrobkov [2]. 

Veľmi často sa zamieňajú označenia CE a Keymark. Označenie CE je údaj, ktorý vyjadruje, že 
výrobok musí byť v súlade s ustanoveniami všetkých príslušných európskych smerníc, je určený 
všetkým (aj orgánom trhového dozoru), je povinný (ak ho vyžaduje príslušná smernica) a predstavuje 
cestovný pas na trh EÚ. Označenie Keymark je dôkaz, že výrobok je v súlade s príslušnou európskou 
normou, je značkou kvality, môže pomôcť vybrať si medzi výrobkami, ktoré spĺňajú zákonom 
požadované minimálne vlastnosti v Európskom hospodárskom priestore, a produkty, ktoré sú v 
súlade s kompletnou európskou normou, je adresovaný užívateľom a spotrebiteľom, je dobrovoľná 
certifikačná značka, môže byť poskytnutá iba certifikačnými orgánmi, ktoré sú zodpovedné 
zabezpečiť trvalý súlad výrobku s požiadavkami [3]. 
 



  
 Manažérstvo životného prostredia 2010 ▼▲▼  Management of Environment ´2010 

Zborník z X. konferencie so zahraničnou účasťou konanej 16. - 17. 12. 2010 v Bratislave  
Proceedings of the International Conference, Bratislava, 16-17 December 2010 

■   RUSKO, M. – ŠIMKO, I. [Eds.]    ■     Žilina: Strix. Edícia ESE-5, Prvé vydanie. ISBN 978-80-89281-67-1   ■ 

103 
 

3 HARMONIZOVANÉ PODMIENKY PRE UVÁDZANIE STAVEBNÝCH VÝROBKOV NA TRH V EÚ 
 

V predpisoch členských štátov EÚ sa vyžaduje, aby stavby boli navrhnuté a zhotovené tak, 
aby neohrozovali bezpečnosť osôb, domácich zvierat ani majetku a nepoškodzovali životné 
prostredie.  

Základná požiadavka na stavby týkajúca sa trvalo udržateľného využívania prírodných zdrojov 
by mala zohľadniť najmä recyklovateľnosť stavieb, ich materiálov a súčastí po zbúraní, trvanlivosť 
stavieb a používanie ekologických surovín a druhotných materiálov na stavbách.  

Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 305/2011 [4] sa ustanovujú 
harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh, alebo sprístupnenia stavebných 
výrobkov na trhu, a to prostredníctvom stanovenia harmonizovaných pravidiel týkajúcich sa spôsobu 
vyjadrenia parametrov podstatných vlastností stavebných výrobkov a používania označenia CE na 
týchto výrobkoch. Týmto nariadením sa ruší smernica Rady 89/106/EHS.  
Nariadenie [4] obsahuje nasledujúce prílohy I až V: 

• príloha I: Základné požiadavky na stavby 
• príloha II: Postup na prijatie európskeho hodnotiaceho dokumentu 
• príloha III: Vyhlásenie o parametroch 
• príloha IV: Výrobkové oblasti a požiadavky na orgány technického posudzovania 
• príloha V: Posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov 

a nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie, 
pričom články 3 až 28, články 36 až 38, články 56 až 63, články 65 a 66 a prílohy I, II, III a V sa 
uplatňujú od 1. júla 2013. 

Základné požiadavky na stavby stanovené v prílohe I tohto Nariadenia predstavujú základ pre 
prípravu mandátov pre normy a harmonizovaných technických špecifikácií. Podstatné vlastnosti 
stavebných výrobkov sa stanovujú v harmonizovaných technických špecifikáciách vo vzťahu k 
základným požiadavkám na stavby. Pri špecifických skupinách stavebných výrobkov, na ktoré sa 
vzťahuje harmonizovaná norma (norma, ktorú prijala niektorá z európskych organizácií pre 
normalizáciu uvedených v prílohe I k smernici 98/34/ES na základe žiadosti vydanej Komisiou, v 
súlade s článkom 6 uvedenej smernice) určí Komisia tie podstatné vlastnosti, pre ktoré musí výrobca 
vypracovať vyhlásenie o parametroch výrobku pri jeho uvedení na trh.  
 
4  VYHLÁSENIE O PARAMETROCH A OZNAČENIE CE 
 
Vyhlásenie o parametroch stavebného výrobku zahŕňa nasledujúce prípady: 

� Ak sa na stavebný výrobok vzťahuje harmonizovaná norma, alebo je v súlade s európskym 
technickým posúdením, ktoré sa preň vypracovalo, výrobca pri uvedení tohto výrobku na trh 
vypracuje vyhlásenie o parametroch.  

� Ak sa na stavebný výrobok vzťahuje harmonizovaná norma alebo je v súlade s európskym 
technickým posúdením, ktoré sa preň vypracovalo, informácie v akejkoľvek forme o 
parametroch jeho podstatných vlastností, ktoré sú vymedzené v uplatniteľnej 
harmonizovanej technickej špecifikácii, sa môžu poskytnúť, iba ak sú zahrnuté a 
špecifikované vo vyhlásení o parametroch okrem prípadov, ak sa v súlade s článkom 5 
nevypracovalo vyhlásenie o parametroch.  

� Vypracovaním vyhlásenia o parametroch preberá výrobca zodpovednosť za zhodu 
stavebného výrobku s deklarovanými parametrami. Ak z objektívnych informácií nevyplýva 
opak, členské štáty považujú vyhlásenie o parametroch vypracované výrobcom za presné 
a spoľahlivé [4]. 

Všeobecné zásady a používanie označenia CE sú ustanovené v článku 30 nariadenia (ES) č. 765/2008. 
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Označenie CE sa pripája na tie stavebné výrobky, pre ktoré výrobca v súlade s článkami 4 a 6 
Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 305/2011  vypracoval vyhlásenie o parametroch.  

Pre každý stavebný výrobok, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma, alebo na ktorý sa 
vypracovalo európske technické posúdenie, je označenie CE jediným označením, ktorým sa 
preukazuje zhoda stavebného výrobku s deklarovanými parametrami podstatných vlastností, na 
ktoré sa vzťahuje uvedená harmonizovaná norma, alebo európske technické posúdenie. 

Označenie CE sa pripojí viditeľne, čitateľne a nezmazateľne na stavebný výrobok alebo na 
štítok, ktorý je k nemu pripevnený. Ak to povaha výrobku neumožňuje, alebo nezaručuje, toto 
označenie sa pripojí na obal alebo sprievodnú dokumentáciu. Za označením CE sa uvádzajú dve 
posledné číslice roku, v ktorom sa prvýkrát pripojilo, meno a registrovaná adresa výrobcu alebo 
identifikačná značka umožňujúca ľahkú a jednoznačnú identifikáciu mena a adresy výrobcu, 
jedinečný identifikačný kód typu výrobku, referenčné číslo vyhlásenia o parametroch, úroveň alebo 
trieda deklarovaných parametrov, odkaz na uplatnenú harmonizovanú technickú špecifikáciu, 
prípadne identifikačné číslo notifikovanej osoby a zamýšľané použitie, ako sa uvádza v uplatnenej 
harmonizovanej technickej špecifikácii.  

Označenie CE sa na stavebný výrobok pripojí pred jeho uvedením na trh. Za ním môže 
nasledovať piktogram alebo akákoľvek iná značka výrazne upozorňujúca na osobitné riziko alebo 
používanie. Ak členský štát po vykonaní hodnotenia podľa článku 56 ods. 1 nariadenia [4] zistí, že 
hoci je stavebný výrobok v zhode s týmto nariadením, predstavuje riziko pre plnenie základných 
požiadaviek na stavby, zdravie alebo bezpečnosť ľudí, alebo pre iné aspekty ochrany verejného 
záujmu, požiada príslušný hospodársky subjekt, aby prijal všetky primerané opatrenia na 
zabezpečenie toho, aby príslušný stavebný výrobok pri uvádzaní na trh už toto riziko nepredstavoval, 
aby tento stavebný výrobok z trhu stiahol, alebo aby ho spätne prevzal v rámci primeranej doby 
úmernej povahe rizika, akú uzná za vhodnú. 
 
ZÁVER 
 

Pri sprístupňovaní stavebného výrobku na trh zohľadňujú distribútori požiadavky stanovené 
v nariadení [4] a zabezpečia, aby bol výrobok označený písmenami CE a aby ho sprevádzala 
dokumentácia požadovaná podľa tohto nariadenia s návodom na použitie a bezpečnostnými 
informáciami v jazyku určenom dotknutým členským štátom, ktorý je ľahko zrozumiteľný pre 
používateľov. Členské štáty EÚ zabezpečia, aby členovia Stáleho výboru pre stavebníctvo boli schopní 
vykonávať svoje úlohy spôsobom zabraňujúcim konfliktu záujmov, najmä pokiaľ ide o postupy 
získavania označenia CE. 
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PROCES TVORBY NOVÝCH PODNIKOVÝCH PROCESOV 
 
MIRIAM PEKARČÍKOVÁ - PETER TREBUŇA 
 
THE PROCESS OF CREATING NEW BUSINESS PROCESSES 
 
ABSTRAKT 

Článok sa zaoberá problematikou procesného prístupu a to v súvislosti s procesom tvorby nových 
podnikových procesov. Snahou procesného prístupu je zistiť príčiny nepriaznivých stavov a orientovať 
sa na odstránenie týchto príčin. Vychádza taktiež z predpokladu, že zlé a nedostatočné výsledky sú 
príčinou zle prebiehajúcich procesov vo vnútri podniku.  
Kľúčové slová: proces, procesná mapa, podnik, zákazník. 
 
ABSTRACT 
The article deals with the process approach and in conjunction with the creation of new business 
processes. The aim of the process approach is to identify causes of adverse conditions and focus on 
removing these causes. Also based on the assumption that the bad and inadequate results are the 
cause of bad ongoing processes within the company. 
Keywords: process, process map, an enterprise customer. 
 
ÚVOD 
 

Proces tvorby nových podnikových procesov sa opiera o výstupy z realizovaného reengineeringu 
a je účasťou mapovania podnikových  procesov. V odbornej literatúre je možné nájsť veľké množstvo 
noriem, prístupov modelovania podnikových procesov. V súčasnosti je táto oblasť značne ovplyvnená 
novými technológiami a informačnými systémami.   
Ciele mapovania procesov [11]: 

• detailne charakterizovať samotné procesy, 
• charakterizovať väzby medzi procesmi, 
• identifikovať nepriaznivé procesy, 
• špecifikovať straty, ktoré sa v procesoch vytvárajú, 
• určiť najväčšie možné straty, 
• definovať postup pre zlepšenie súčasného stavu, 
• spätne kontrolovať a zlepšovať procesy.  

 
Procesná mapa (obr. 1) je nástrojom  pre definovanie štruktúry procesov a rekcie medzi nimi 

pomocou grafických riešení a grafických znázornení. Pomocou výsledkov analýz samotných procesov 
je možné zostaviť procesnú mapu, ktorá by mala kopírovať procesy v organizácií, a za pomoci ktorej 
budú v ďalšom kroku namodelované rôznorodé variácie novej štruktúry.  

Cieľom reengineeringu procesov a analýzy procesov je maximalizovať pridanú hodnotu, 
prispôsobiť procesy podniku požiadavkám zákazníka v čo najväčšej miere, vylúčiť z podnikových 
procesov všetko zbytočné [12].  
 
Známe sú  praxou overené zásady podľa Trunečka [4]: 

• úspešne môžeme zdokonaliť každý proces, 
• väčšina chýb ktoré sa v podniku nachádzajú je na základe chýb práce manažmentu alebo zlá 

architektúra procesu, a zriedka sú na vine ľudia, 
• podnik je zložený zo vzájomne viac alebo menej previazaných procesov, 
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• jedna zmena procesu zvyčajne ovplyvní potrebu zmeny aj u iných procesov, rovnako ako 
zmena jednej činnosti v rámci jedného procesu ovplyvní taktiež aj ostatné činnosti, 

pomocou simulácií sme schopní získať potrebné informácie, na základe simulácie chovania procesu 
alebo celého podnikového systému môžeme určiť reálne nedostatky zdokonaľovania: rozpoznanie 
okamžiku, kedy bude najvhodnejší čas na realizáciu technologického  ozdravovania alebo pristúpenie 
ku kompletnému preprojektovaniu procesov. 

 
 

Obr. 1 Schéma príkladu mapy podnikových procesov [4] 
 

Všeobecne sú známe nasledujúce štyri úrovne procesných máp [4]: 
• Úroveň 1: Enterprise  Activities (EAs).  

Procesné mapy pozostávajú s veľkého množstva organizačných oblastí . Táto úroveň je 
najstručnejšia, venuje sa základom a poukazuje na podnikové aktivity. 

• Úroveň 2: Essential Core Activities (ECAs).  
Bezpochyby veľmi nevyhnutná je realizácia základných rozhodujúcich aktivít, ktoré majú 
veľký vplyv na zabezpečenie  podnikateľských aktivít (EAs).  Predovšetkým sú to procesy, 
ktoré pozostávajú z veľkého množstva organizačných úrovní, manažérskych postupov či 
operatívnych činností patrí sem  napr. plánovanie výroby. Jedná sa teda o procesy, ktoré 
musia byt vykonané. 

• Úroveň 3: Priamy Core Activities (PCAs).  
Medzi základné aktivity môžeme zaradiť tie, ktorých vykonávanie je podmienkou pre 
realizáciu ECAs. 

• Úroveň 4:  Elemental Process Activities (EPAs).  
Táto úroveň je najrozsiahlejšia, čo sa týka detailov a podrobnosti. Sú v nej zapísané  pracovné 
kroky,  konečné činnosti a ich realizácia pre podporu PCAs. 

 
Vyššie uvedené úrovne podrobnosti umožňujú, aby ich pri implementácii nových procesov používalo 
veľké množstvo zamestnancov. Tieto štvorúrovňové procesné mapy ponúkajú kompletnú predstavu 
o tom, ako budú procesy vyzerať po reengineeringu a ako sa budú potom vykonávať s ohľadom na 
cieľový stav (obr. 2) [4]. 
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Obr. 2 Znázornenie cieľových stavov procesu [1] 

 
Najviac rozšírené chyby modelovania procesov možno zhrnúť do nasledovných bodov [1]: 

• chybné a nepresné modelovanie – nie sú zachytené všetky možné väzby, 
• názor, že model je zjednodušením skutočnosti a nie dokonalou podobou, 
• neuvedomenie si, že je dôležité, aby sa funkcie zhodovali s ich slovným popisom, 
• modelovanie do príliš veľkej hĺbky preto, že je to ľahké.  

 
Výhody [11]:  

• Procesné modely sú prehľadnejšie a dokážu lepšie, zrozumiteľnejšie vysvetliť procesy, ako 
slová. 

• Samotné modelovanie procesu umožňuje porozumieť a spoznať spojitosť a väzby medzi 
ostatnými procesmi, podprocesmi a činnosťami.  

• Umožňujú skupine veľmi zreteľne vidieť proces a zidentifikovať „plytvanie“ a oblasti na 
vylepšovanie.  

 
Pri dodržaní stanovených zásad a postupov by sa nemali prejaviť žiadne nepriaznivé vplyvy. Avšak 
opak je pravdou a to  pri nesprávnom používaní nástrojov procesného modelovania a metód [11].             
 
Nevýhody [11]: 

• Nesprávne komunikovanie – modely nie sú len ťažiskom  komunikácie medzi rôznymi 
stupňami manažmentu. Vzájomná komunikácia by sa mala preto stať povinnosťou 
a záväzkom manažmentu. 

• Rozptýlenie – niekedy samotné modelovanie procesov je významnejšie, ako samotný cieľ – 
zlepšovanie a zjednodušovanie procesov.  

Modely pre modely - sú používané len odborníkmi, ktorí sa venujú ich modelovaním, teda modely nie 
sú určené pre spoluúčastníkov procesov.                                          
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Základné zásady tvorby procesných máp [11]: 
• Komplexnosť - vypovedá o všetkých druhoch  procesov, ktoré sa nachádzajú v mapách a ich 

hierarchické štruktúry či ich  zloženie. 
• Zrozumiteľnosť - tvorba máp a ich používanie by mala  byť jasná, a jednoduchá pre 

pochopenie a zvládnutie, nie len  tak autorom máp, ale aj pracovníkom teda používateľom 
máp.  

• Konzistentnosť - každá hierarchická úroveň by mala používať také isté prostriedky a nástroje 
pri vzniku procesných máp. 

• Modularita -  rozloženie veľkých a zložitých  procesov na menšie a zrozumiteľnejšie 
a jasnejšie. Týmto spôsobom je možné celkové problémy krok po kroku zmierniť. 

• Hierarchizácia - vzájomné závislosti by mali byť prísne hierarchické. 
 
ZÁVER 

Zásadným podnetom pre transfér inovácií vychádza z neustáleho tlaku konkurentov, a snahy 
udržať sa v konkurenčnom boji na trhu. Podnik sa musí snažiť aby bol konkurencieschopný a 
reagoval flexibilne na podnety vychádzajúce z jeho pôsobnosti na trhu a rýchlo reagoval na 
potenciálne kroky konkurentov. Pre udržanie konkurencieschopnosti je potrený práve transfér 
inovácií do podnikových procesov v rámci zakomponovania nových prístupov a metód, a zamedzenia 
neefektívneho dodržiavania starých koncepcií, ktoré vplyvom času, modernizácie a nezadržateľného 
technického pokroku rýchlo morálne zastarávajú. 
 

Tento príspevok bol vytvorený realizáciou projektu "Centrum výskumu riadenia technických, 
environmentálnych a humánnych rizík pre trvalý rozvoj produkcie a výrobkov v strojárstve" (ITMS: 
26220120060), na základe podpory operačného programu Výskum a vývoj financovaného z 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja – aktivita 3.1 Integrované projektovanie výrobných systémov 
na báze fyzického a virtuálneho modelovania a zároveň vznikol ako výsledok riešenia grantového 
projektu VEGA č. 1/0102/11 Metódy a techniky experimentálneho modelovania vnútropodnikových 
výrobných a nevýrobných procesov. 
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VYUŽITIE METÓD ZHLUKOVEJ ANALÝZY PRE ANALÝZU PODNIKOVÝCH PROCESOV 
 
PETER TREBUŇA  - JANA HALČINOVÁ 
 
USE OF CLUSTER ANALYSIS METHODS  FOR BUSINESS PROCESS ANALYSIS 
 
ABSTRAKT 
Tento článok popisuje základné princípy zhlukovej analýzy, ktoré sú často používané pre analýzu 
podnikových procesov. Výstup zhlukovania je dendrogram, ktorý graficky ukazuje klastre na rôznych 
úrovniach zhlukovania. Najdôležitejšie klastre sú vybrané, a neskôr interpretované. Nedokonalosti 
odhalené zhlukovou analýzou vedú k návrhom a odporúčaniam pre ďalšiu teóriu a prax. 
Kľúčové slová: Zhluková analýza, Wardova metóda, dendrogram, meranie 
 
ABSTRACT 

This article describes fundamental principles of cluster analysis, which are often used for analysis of 
business processes. The output of clustering is dendrograph, which graphically shows clusters on 
different clustering levels. The most important clusters are selected, and later on interpreted. 
Imperfections of cluster analysis revealed are leading to proposals and recommendations for further 
theory and practice. 
Keywords: cluster analysis, ward method, dendrograph, measurement 

 
 
ÚVOD 
 

Metódy zhlukovej analýzy boli vyvinuté v špecializovaných vedných odboroch a boli pre ne 
používané označenia ako numerická taxonómia, matematická taxonómia, zoskupovanie dát, či 
analýza zhlukov. Všeobecne možno hovoriť o exploračnej (prieskumovej) analýze dát. [2] Zhluková 
analýza sa zaraďuje medzi metódy, ktoré sa zaoberajú podobnosťou viacrozmerných objektov 
a klasifikáciou týchto objektov do zhlukov. [1] Pojem zhluková analýza je súhrnným názvom pre 
výpočtové postupy, ktorých cieľom je rozklad množiny údajov na niekoľko relatívne homogénnych 
podmnožín – zhlukov. Rozklad množiny údajov by mal byť uskutočnený takým spôsobom, aby si 
objekty vo vnútri jednotlivých zhlukov boli čo najviac podobné a jednotlivé zhluky podobné čo 
najmenej. [5] 

Zhlukovú analýzu je možné vo všeobecnosti definovať ako všeobecný logický postup, pomocou 
ktorého sa zlučujú objekty do skupín - zhlukov, a to na základe ich podobnosti a rozdielnosti. [3] 
Zhluk je skupina objektov, ktorých vzdialenosť (nepodobnosť) je menšia ako vzdialenosť objektov do 
zhluku nepatriacich. [1] 

Všeobecne sa pre označenie predmetu zhlukovania používa pojem objekt, ktorý je chápaný 
v širšom zmysle slova ako akýkoľvek prvok, ktorý je možné zhlukovať. 
Zhlukovú analýzu je možné využiť aj pre radikálne zníženie rozsahu úlohy a to takým spôsobom, že 
uvažované premenné zastúpi jediná premenná vyjadrujúca príslušnosť k takto definovanej skupine – 
zhluku. [4] 
Medzi hlavné ciele zhlukovej analýzy je možné považovať [1]: 

• popis systematiky – empirická klasifikácia objektov, 
• zjednodušenie dát – zjednodušený pohľad na objekty prostredníctvom zhlukov, 
• identifikácia vzťahov – ľahšia identifikácia vzťahov medzi objektmi navzájom po vytvorení 

zhlukov.  
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Zhlukovú analýzu je možné využiť pre vytvorenie zhlukov [2]: 
• objektov, 
• premenných, 
• objektov a premenných, 
• kategórií nominálnych premenných: zhluky kategórie jednej premennej, zhluky kategórie 

dvoch premenných súčasne.  
 
Meranie podobnosti 
 

Základom zhlukovej analýzy je vytvoriť zhluky objektov takým spôsobom, aby objekty v určitom 
zhluku si boli navzájom podobné čo najviac a zároveň čo najmenej podobné objektom v iných 
zhlukoch. [2] 

Prvou etapou zhlukovej analýzy je teda klasifikácia spôsobu ako bude zisťovaná podobnosť 
objektov. 

Pre skúmanie podobnosti objektov sa používajú miery podobnosti alebo miery nepodobnosti 
(vzdialenosti). [2] 

Miera podobnosti pre objekty xi a xj sa zapisuje ako S(xi, xj), zjednodušene Sij a platí, že Sij = Sji. 
Miery podobnosti v ideálnom prípade nadobúdajú hodnoty z intervalu <0,1>, pričom 0 vyjadruje 
maximálnu rozdielnosť objektov a hodnota 1 maximálnu totožnosť. [2]  

Miera nepodobnosti (vzdialenosti) objektov xi a xj sa zapisuje ako D(xi, xj), zjednodušene Dij 

a platí, že Dij ≥ 0, Dii = 0 a Dij = Dji. [2] 
Podobnosť objektov môže byť meraná rôznymi spôsobmi, ktoré sa dajú všeobecne rozdeliť do 

týchto základných skupín: 
• miery  asociácie, 
• miery vzdialenosti (metriky), 
• miery korelácie,  

pričom miery asociácie a korelácie sa zaraďujú medzi miery podobnosti objektov a miery vzdialenosti 
predstavujú miery nepodobnosti objektov. [1] 
 
Miery asociácie 
 

Miery asociácie predstavujú skupinu koeficientov určených pre hodnotenie podobnostných 
vzťahov medzi objektmi, ktoré  sú charakterizované dichotomickými (nemetrickými) znakmi. 
Asociáciu dvojice objektov xi a xj charakterizuje asociačná tabuľka (Tab.1), v ktorej sú obsiahnuté 
všetky možné kombinácie počtu znakov pre objekty xi a xj.  [3] 

 
Tab. 2 Asociačná tabuľka [3] 

 
x i 

1 0 

x j 
1 a b 
0 c d 

 
Legenda:  
a – počet znakov, keď majú objekty xi a xj hodnotu 1 a ide o tzv. pozitívnu zhodu,  
b – počet znakov, keď má objekt xj hodnotu 1 a objekt xi hodnotu 0, 
c – počet znakov, keď má objekt xj hodnotu 0 a objekt xi hodnotu 1, 
d – počet znakov, keď majú objekty xi a xj hodnotu 0 a ide o tzv. negatívnu zhodu.  
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Medzi základné miery asociácie patria: 
• Sokalov – Michenerov koeficient asociácie (koeficient jednoduchej zhody) 

cba

a
SJ ++

= ,           (1) 

• Russelov – Raoov koeficient asociácie 

dcba

c - b-da
SH +++

+=             (2) 

• Jaccardov koeficient  

dcba

da
SRT +++

+=
22

,               (3) 

• Hamannov koeficient asociácie 

cba

a
SS ++

=
2

2
,           (4) 

• Rogerosov a Tanimotov koeficient asociácie  

dcba

da
SSM +++

+= ,            (5) 

• Sörensenov koeficient asociácie 

dcba

d
SRR +++

= .            (6) 

 
 
Miery vzdialenosti 

 
Miery vzdialenosti sú najpoužívanejšie miery podobnosti (nepodobnosti) objektov. Tieto miery 

sú založené na prezentácii objektov v priestore, ktorého súradnice tvoria jednotlivé premenné 
a využívajú sa v štatistických programoch. [1] 

Ak je splnená podmienka trojuholníkovej nerovnosti ijyjiy DDD ≥+  a )n1;yj,(i, >∈< , kde 

n predstavuje počet objektov, potom hovoríme o metrike. [22] 
K najznámejším typom miery vzdialenosti patria: 

• Euklidovská vzdialenosť 

ji

m

l
jliljiE xxxxxxD −=−= ∑

=1

2)(),( ,          (7) 

• Vážená euklidovská vzdialenosť 

∑
=

−=
m

l
jlilljiEW xxwxxD

1

2)(),( ,          (8) 

kde wl sú váhy pre každú l-tú premennú,  
• Štvorcová euklidovská vzdialenosť 

∑
=

−=
m

l
jliljiES xxxxD

1

2)(),( ,            (9) 

• Manhattanská (mestských blokov) vzdialenosť 

li

m

l
jliljiB xxxxxxD −=−=∑

=1

),( ,           (10) 
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• Čebyševova vzdialenosť 

)(max),( jlilljiC xxxxD −= ,          (11) 

• Minkowskeho vzdialenosť 

q
m

l

q

jliljiM xxxxD ∑
=

−=
1

),( ,          (12) 

pre q = 1 dostávame manhattanskú vzdialenosť a pre q = 2 euklidovskú vzdialenosť, 
• Lanceyho – Williamsova vzdialenosť   

∑
= +

−
=

m

l jlil

jlil

jiLW
xx

xx
xxD

1

),( , pre 0≠+ jlil xx .      (13) 

 
Ak sú objekty xi a xj charakterizované dvoma premennými, môžeme ich vzdialenosť znázorniť 

v dvojrozmernom priestore ako je to zobrazené na Obr.1. [4] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 11 Vzdialenosť objektov v dvojrozmernom priestore [4] 
 

Objekty majú od stredu obrazca až po jeho obvod rovnakú vzdialenosť. Vnútorný štvorec 
charakterizuje manhattanskú vzdialenosť, kruh euklidovskú vzdialenosť a vonkajší štvorec 
Čebyševovu vzdialenosť. [2] 
 
Miera korelácie 

 
Základnou mierou korelácie je Pearsonov korelačný koeficient, ktorý sa pre k-tú a l-tú premennú 

určí nasledovne [1]: 

∑ ∑

∑

= =

=

−−

−−
=

n

i
l

n

i
ilkik

lilk

n

í
ik

kl

xxxx

xxxx
r

1

2

1

2

1

)()(

))((
,        (14) 

kde: 

kx - je aritmetický priemer hodnôt k-tej premennej, 

lx - je aritmetický priemer hodnôt l-tej premennej.  

 

Čebyševova vzdialenosť 

Manhattanská vzdialenosť 
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Metódy zhlukovej analýzy 
 

Zhluková analýza je súhrnné označenie pre skupinu metód, ktorých cieľom je buď zoskupiť dané 
objekty do zhlukov alebo vytvoriť hierarchiu zhlukov objektov. [2] 

Rozdelenie metód zhlukovej analýzy na základe spôsobu zhlukovania je uvedené na Obr.2. 
 

 
Obr. 12 Klasifikácia metód zhlukovej analýzy  

Zdroj: vlastné spracovanie podľa [2] 
 

Záver 

 

Pre označenie procesu zjednocovania bol zavedený pojem zhluková analýza, ktorá pre rozsiahle 
matematické výpočty nadobúda uplatnenie až v nedávnom období, čo súvisí s vývojom štatistických 
programov zjednodušujúcich a urýchľujúcich zhlukovanie. Zhluková analýza je teda možné 
charakterizovať ako súbor štatistických postupov a metód, ktoré slúžia na identifikáciu zhlukov, 
pričom podmienkou je, aby podobnosť objektov v rámci zhluku bola maximálna a zároveň, aby 
vzájomná podobnosť zhlukov bola minimálna. 
 

Tento príspevok bol vytvorený realizáciou projektu "Centrum výskumu riadenia technických, 
environmentálnych a humánnych rizík pre trvalý rozvoj produkcie a výrobkov v strojárstve" (ITMS: 
26220120060), na základe podpory operačného programu Výskum a vývoj financovaného z 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja – aktivita 3.1 Integrované projektovanie výrobných systémov 
na báze fyzického a virtuálneho modelovania a zároveň vznikol ako výsledok riešenia grantového 
projektu VEGA č. 1/0102/11 Metódy a techniky experimentálneho modelovania vnútropodnikových 
výrobných a nevýrobných procesov. 
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POZNANIE RIZIKA AKO DÔLEŽITÁ SÚČASŤ MODELOVANIA 
 
PETER TREBUŇA  - MIRIAM PEKARČÍKOVÁ 
 
KNOWLEDGE OF RISK AS AN IMPORTANT PART OF MODELING 
 
 
ABSTRAKT 

Riziko sa najčastejšie spája s nebezpečenstvom podnikateľského neúspechu, ktorého dôsledkom býva 
strata ako napr. nižší zisk, zníženie obratu, atď. Avšak riziko sa spája aj opačnou  stránkou  čo 
znamená vyšší zisk, zvýšenie obratu, atď. Riziko má odvodený názov od svojho spojenia s náhodnými 
alebo neistými situáciami. 
Kľúčové slová: @Risk, riziko, analýza pravdepodobnosť, Monte Carlo 
 
ABSTRACT 
Risk is most often associated with the risk of business failure, resulting in loss of lives as such. lower 
profits, reduced turnover, etc. However, the risk is also linked to the opposite side which means higher 
profits, increased sales, etc. Risk is the name derived from its connection with random or uncertain 
situations. 
Keywords: @ Risk, risk analysis probability, Monte Carlo 
 
 
ÚVOD 
 

Príspevok sa opiera o použitie simulačného programu @RISK, ktorý môže slúžiť ako nástroj proti 
vzniku rizík v podniku, určenie najprijateľnejšej a najmenej prijateľnej predajnej ceny a objemu 
predaja. Ďalej je možné vymedziť bezpečnú oblasť investovania pre obe neisté vstupy . Simulačný 
program @RISK ja založený na princípe metódy Monte Carlo, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie 
simulačné modely pravdepodobnostného ohodnotenia variantov rozhodovania.  
 
ANALYZOVANIE PRAVDEPODOBNOSTI RIZIKA 
  

Pre analzovanie pravdepodobnosti vzniku rizika slúži metóda Monte Carlo, keďže na jej základe 
je založený princíp simulačného prostredia @RISK v MS Exceli. Simulácia Monte Carlo patrí medzi 
najvýznamnejšie simulačné modely pravdepodobnostného ohodnotenia variantov rozhodovania. 
Počítačové programy využívajú  generátor náhodných čísel, ktorý umožňuje generovanie veľkého 
množstva rizikových scenárov kombináciou vygenerovaných hodnôt neistých vstupných premenných 
(faktorov rizika) z ich rozdelení pravdepodobností [1]. 

Tento postup odvodzuje svoj názov od svojho spojenia s náhodnými alebo neistými situáciami 
a používa sa náhodne pre simuláciu jeho následkov. Simulácia je umenie a veda o návrhu modelu, 
ktorý sa chová rovnakým spôsobom ako skutočný systém [9]. 
Model sa používa na určenie reakcií systému na rôzne vstupy. Vyžaduje nasledujúce 4 kroky [9]: 

1. Priradenie rozdelení pravdepodobnosti každej premennej, ktorá ovplyvňuje IRR alebo NPV, 
2. Priradenie rozsahu variant pre každú premennú, 
3. Výber hodnoty pre každú premennú v rámci jej špecifického rozsahu. To sa vykoná tak, že 

frekvencia, s akou je hodnota vybraná, korešponduje s rozdelením pravdepodobnosti. 
4. Vykonávať deterministickú analýzu so vstupnými hodnotami vybranými z ich špecifického 

rozdelenia v náhodných kombináciách. V každom čase je pre každú premennú generovaná 
nová hodnota. Počet kombinácii požadovaných rozdelenia pravdepodobnosti je zvyčajne 
medzi 200-1000.  
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Ak chceme docieliť zvýšenú presnosť, tak tento počet zvýšime. 
Vzorkovanie všeobecne chápeme ako proces, pomocou ktorého sú vstupné parametre pre ľubovoľný 
model vybrané zo vstupných hodnôt distribučnej funkcie.  

Simulácia Monte Carlo umožňuje jednoduché a rýchlu realizáciu veľkého počtu možných situácií 
vytváraných ako kombinácie možných hodnôt vstupných premenných, napr. objemu predaja, 
predajnej ceny, nákladov atď., na výpočet možných hodnôt zisku[2].  

 
Obr. 1 Pravdepodobnostná simulácia metódou Monte Carlo [2] 

 
Vzorkovanie Monte Carlo predstavuje tradičnú techniku použitia náhodných alebo 

pseudonáhodných čísel na vzorkovanie z rozdelenia pravdepodobnosti. Na generovanie náhodných 
vzoriek z rôznych  rozdelení pravdepodobnosti je k dispozícii široký výber algoritmov.  Vzorkovacia 
technika Monte Carlo je úplne náhodná, t.j. hociktorá vzorka môže padnúť do rozsahu vstupnej 
distribučnej funkcie [3].  
 
PRINCÍP VZORKOVANIA A SIMULÁCIE 
  

V súčasnosti existuje niekoľko techník výberu vzoriek, dôležitým faktorom pri vyhodnocovaní 
techník vzorkovania je počet opakovaní potrebných na presné vytvorenie vstupného rozdelenia 
prostredníctvom vzorkovania. Presné výsledky pre výstupné rozdelenia závisia od kompletnosti 
vzorkovaného vstupného rozdelenia [2]. 

Najčastejšie sa v počítačových programoch používajú vzorkovanie Monte Carlo a Latin 
Hypercube. Odlišujú sa v počte opakovaní potrebných na to, aby sa vzorkované hodnoty približovali 
k vstupnému rozdeleniu pravdepodobnosti [4].  
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Vzorkovanie Monte Carlo si často vyžaduje veľký počet vzoriek na aproximáciu vstupného 
rozdelenia, najmä ak je vstupné rozdelenie veľmi šikmé, alebo obsahuje výsledky s nízkou 
pravdepodobnosťou [20]. 

Princíp metódy Monte Carlo využíva aj program na zisťovanie možného rizika a jeho 
pravdepodobnosti @RISK. 

Metodika @RISK využíva k analýze rizík simulačné metódy Monte Carlo. Jedná sa o spracovanie 
celej problematiky vo forme tabuliek. V tejto metóde sa potom neisté hodnoty zamieňajú funkciami, 
ktoré reprezentujú rozsah možných hodnôt. Vybrané hodnoty predstavujú nástroj pre ďalšie 
rozhodovanie. Rozhodujúcim faktorom tejto metódy je návrh modelu, pričom vytvorený model 
definuje danú situáciu systému vo forme tabuliek. Ide vlastne o kvantitatívnu metódu, ktorá určuje 
pravdepodobnostné rozdelenie hrozieb a rizík. 

Každé rozdelenie pravdepodobnosti program @RISK nahradí pevne stanovenou hodnotou 
zadaných distribučných funkcií. Tieto funkcie, z ktorých každá reprezentuje určitý okruh 
pravdepodobnostného rozdelenia,  predstavuje rozšírenú množinu funkcií tabuľkového procesora MS 
Excel.  
 
ZÁVER 
 

Dôležitým analytickým pohľadom na úspešnosť podniku je vyhodnotiť jeho výsledky, ktoré 
predstavujú očakávané hodnoty premenných a rizika. Stratégiu manažmentu rizika nevolíme 
maximalizáciou jedného kritéria, ale dohodou medzi viacerými kritériami. Voľbu týchto kritérií 
ovplyvňujú informácie o riziku a subjekt (podnikateľ), ktorý sa rozhoduje medzi rôznymi variantmi 
riešiacimi rozhodovací problém a následne uvažuje nad prijatím riešenia. 
 
Tento príspevok bol vytvorený realizáciou projektu "Centrum výskumu riadenia technických, 
environmentálnych a humánnych rizík pre trvalý rozvoj produkcie a výrobkov v strojárstve" (ITMS: 
26220120060), na základe podpory operačného programu Výskum a vývoj financovaného z 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja – aktivita 3.1 Integrované projektovanie výrobných systémov 
na báze fyzického a virtuálneho modelovania a zároveň vznikol ako výsledok riešenia grantového 
projektu VEGA č. 1/0102/11 Metódy a techniky experimentálneho modelovania vnútropodnikových 
výrobných a nevýrobných procesov. 
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PRÁCA VO VÝŠKACH ZAISŤOVACÍMI SYSTÉMAMI 
 
IVANA TUREKOVÁ, JOZEF HARANGOZÓ, MIROSLAV RUSKO 
 
WORK AT HEIGHT SYSTEMS USING HEDGE 
 
ABSTRAKT 

Úrazy pri práci vo výške dlhodobo patria do skupiny tých pracovných úrazov, ktoré zvyšujú štatistiku 
smrteľných pracovných úrazov. Cieľom príspevku je upozorniť na problematiku prác vo výškach 
a uviesť príklady dobrej praxe na predchádzanie pádom z výšky. V príspevku je pojednané 
o moderných zabezpečovacích systémoch používaných v praxi a zhodnotenie  ich relevantnosti 
a účinnosti. 
Kľúčové slová: práca vo výškach, technické opatrenia,  bezpečnostné postroje, plošiny 
 
ABSTRACT 

Work accidents at heights fall into the group of those accidents, which increase the statistics of fatal 
injuries at long time. The article aims to highlight the issue of work at height and to provide examples 
of good practice to prevent falls from heights. The modern safe work equipments used in practice 
address the issue in the paper. It assessed their relevance and effectiveness. 
Key words: work at heights, technical measures, safe work equipments, ramps 
 
 
ÚVOD 
 

Za prácu vo  výške a nad voľnou hĺbkou sa považujú práce a pohyb pracovníka, pri ktorom je 
ohrozený pádom z výšky, do hĺbky, prepadnutím alebo zosunutím [1]. Jedná sa o ľubovoľnú, 
akúkoľvek výšku, kedy pracovisko alebo komunikácie prevyšujú okolité priestranstvo a prípadným 
pádom hrozí nebezpečenstvo poškodenia zdravia. Z týchto dôvodov je nutné zaisťovať ochranu 
pracovníkov proti pádu. Do výškového rozdielu 1,5 m spôsob zabezpečenia nie je stanovený , ale 
každá práca či pohyb pracovníka v tejto úrovni však vyžaduje náležitú pozornosť.  O dôležitosti tejto 
problematiky svedčí aj štatistika vývoja pracovných úrazov so smrteľnými následkami SR 
zapríčinených pádom z výšky, ktorá je  na obr. 1. Na obr. 2 je štatistika úrazovosti v dôsledku pádu 
z výšky, klasifikovaná ako ťažká ujma na zdraví s práceneschopnosťou viac ako 42 dní.  
 

  
Obr. 1 Pád osôb ako zdroj pracovných úrazov 

so smrteľnými následkami [2] 
 

Obr. 2 Pád osôb ako zdroj ťažkých pracovných 
úrazov / úrazov s ťažkou ujmou na zdraví / s PN 

dlhšou ako 42 dní [2] 
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SPÔSOBY ZABEZPEČENIA PROTI PÁDU 
 

Ochrana proti pádu z výšky nad 1,5 m musí byť zabezpečená buď kolektívnym alebo osobným 
zabezpečením. Pri kolektívnom zabezpečení sa vždy jedná o technický spôsob zabezpečenia pomocou 
ochranných a záchytných konštrukcií (ochranné zábradlia, ochranné ohradenia, lešenia, poklopy, 
siete apod.). Tento spôsob ochrany proti pádu z výšky je vždy uprednostňovaný, a pokiaľ by to nebolo 
možné alebo jeho zriadenie  by bolo príliš nákladné či zdĺhavé s ohľadom na krátkodobosť a 
jednoduchosť následných prác, musí sa použiť osobné zabezpečenie pracovníkov (mal by to byť vždy 
zabezpečovací postroj s kombináciou ďalších prvkov do „systému zachytení pádu“) [3, 4].  

Osobné zabezpečenie pracovníkov pri prácach vo výškach a nad voľnou hĺbkou sa musí použiť 
v prípadoch, keď nemožno použiť žiadny zo systémov kolektívneho zabezpečenia.    Ide o situácie, 
keď nie je možné z technického ani iného hľadiska postaviť ochrannú konštrukciu, ktorá by umožnila 
pracovníkom bezpečný voľný pohyb. Prostriedky osobného zabezpečenia môžeme rozdeliť podľa 
účelu a spôsobu použitia na dve základné skupiny a to polohovacie systémy a systémy zachytenia 
pádu, medzi ktoré patria: 
a) systémy na zachytávanie pádu, samonavíjacie a záchytné zariadenia, horizontálne alebo 

vertikálne zaisťovacie systémy s pevným alebo pružným kotviacim vedením, 
b) systémy na zabezpečenie pracovnej polohy, sedacie výstroje, bezpečnostné postroje a pásy,  
c) bezpečnostné laná, skracovače lana, tlmiče pádovej energie, nosné popruhy, spájacie 

prostriedky (konektory) (obr. 3),  
d) zlanovacie zariadenia, bezpečnostné brzdy, prípravky na spúšťanie a vyťahovanie vrátane 

príslušenstva. 

 
Obr. 3 Osobné ochranné prostriedky pre prácu vo výške[7] 

 
Pri určení vhodných osobných ochranných pracovných prostriedkov proti pádu a ich 

upevňovania musí byť zohľadnený tzv. pádový faktor, ktorý je závislý od výšky pádu, t.j. rozdielu 
medzi výškou, z ktorej pracovník môže spadnúť a výšky, v ktorej by bol tento pád zachytený. Dĺžka 
pádu je závislá od dĺžky typu použitého zaisťovacieho zariadenia a umiestnenia kotviaceho bodu, 
ktorý v smere pádu musí odolať statickej sile min. 15 kN. Pre prácu v celotelovom postroji bez tlmiča 
pádu nesmie dĺžka pádu presahovať 1,5 m a s tlmičom pádu 4,0 m. Bezpečnostný pás nie je určený na 
zachytávanie pádu, ale na vymedzenie pracovnej polohy, a preto by sa mal používať len na práce, pri 
ktorých nie je pracovník vystavený nebezpečenstvu voľného pádu presahujúceho dĺžku viac ako 
0,6 m [1]. 



  
 Manažérstvo životného prostredia 2010 ▼▲▼  Management of Environment ´2010 

Zborník z X. konferencie so zahraničnou účasťou konanej 16. - 17. 12. 2010 v Bratislave  
Proceedings of the International Conference, Bratislava, 16-17 December 2010 

■   RUSKO, M. – ŠIMKO, I. [Eds.]    ■     Žilina: Strix. Edícia ESE-5, Prvé vydanie. ISBN 978-80-89281-67-1   ■ 

122 
 

Pre vykonávanie bezpečnej práce je najdôležitejšia zručnosť a istota pracovníka, ak sa však stane 
omyl alebo vznikne pocit neistoty, musí ho chrániť spoľahlivý ochranný systém. 

 
VÝŠKOVÉ PRÁCE NA ŽELEZNIČNÝCH CISTERNÁCH 
 

Nielen vlastná stavebná činnosť aj práca na železničných vozňoch a preprave sypkých 
materiáloch  prináša so sebou riziká spojené s prácou vo výškach. Príklady niektorých problémov a 
ich  technických riešení a osobným zabezpečením sú rozpracované v ďalšej časti príspevku [7]. 
 
 Ochrana proti pádu pri vyprázdňovaní a dočisťovaní železničných vozňov 

Niektoré sypké suroviny (troska, sadrovec, kaolín a i.) sú dopravované v železničných vozňoch. 
Pokiaľ sa jedná o voľne ložené sypké hmoty, ktoré sú prepravované v otvorených vagónoch, 
dochádza počas prepravy k navlhnutiu materiálu. V zimnom období pri mínusových teplotách 
materiál vo vagónoch zamrzne, aby ho bolo možné z vagónov vyložiť, musí sa najprv zohriať 
v rozmrazovacom tuneli. Vlhký materiál sa lepí na plášť vagónov a zhoršuje sa tiež jeho priepustnosť 
cez rošt vykládkovej jamy v koľajisku, čo spôsobuje problémy pri vyprázdňovaní vozňov.  

Aby nedochádzalo k stratám na materiáli nedokonalým vyprázdnením, a aby boli splnené 
podmienky prepravy po železnici, ktoré ukladajú organizácii povinnosť vrátiť železničné vagóny späť 
vyčistené, materiál musí byť uvoľnený ručným náradím (kovové tyče – škrabky). Táto činnosť musí 
byť vykonávaná z vrchnej strany, zhora nadol tak, aby padajúci materiál neohrozoval pracovníkov.  

Na zlepšenie pracovných podmienok bolo navrhnuté konštrukčné riešenie pracovných plošín. 
Pôvodná pracovná plošina v osi koľajiska sa odstránila a boli vybudované nové sklopné plošiny, 
umiestnené z bočnej strany koľajiska s pracovnou podlahou na kóte +4,300 m, čím bolo dosiahnuté 
priblíženie podlahy k železničným vozňom na vzdialenosť 0,2 m a zlepšil sa aj manipulačný priestor na 
čistenie. Týmto riešením bol zachovaný aj pôvodný spôsob kolektívnej ochrany pracovníkov proti 
pádu (obr. 4). 
 

  
Obr. 4 Pôvodná plošina a nové sklápacie plošiny na čistenie železničných vozňov[5] 

 
Prístrešok pracovníkov chráni aj proti nepriaznivým poveternostným vplyvom, tým že prekrýva 

celú vykládkovú jamu určenú pre dva železničné vozne. Sklápanie plošín je zabezpečené pomocou 
ručného kladkostroja a protizávažím na uľahčenie pohybu. Kladkostroj je vybavený zariadením na 
zabránenie samovoľného spustenia a v hornej polohe sú plošiny fixované mechanickými zarážkami. 
Plošiny museli byť sklopné z dôvodu, že do prejazdného železničného profilu nesmie zasahovať 
žiadna pevná konštrukcia a je dôležité, aby po ukončení prác pracovníci plošiny zafixovali v hornej 
polohe (v dôsledku možnej kolízie s vyššími železničnými vagónmi). 
  
 
 



  
 Manažérstvo životného prostredia 2010 ▼▲▼  Management of Environment ´2010 

Zborník z X. konferencie so zahraničnou účasťou konanej 16. - 17. 12. 2010 v Bratislave  
Proceedings of the International Conference, Bratislava, 16-17 December 2010 

■   RUSKO, M. – ŠIMKO, I. [Eds.]    ■     Žilina: Strix. Edícia ESE-5, Prvé vydanie. ISBN 978-80-89281-67-1   ■ 

123 
 

Železničné cisterny a horizontálny zaisťovací systém 
Voľne ložené sypké materiály (napríklad cement) sa častokrát prepravujú v cisternách, 

nákladnými automobilmi alebo železničnými vagónmi. Cisterny sú plnené pomocou 
poloautomatických liniek. I napriek tomu pracovník pred a po naplnení musí vystúpiť na cisternu a 
otvoriť/uzavrieť poklop plniaceho otvoru. Pri tejto činnosti je pracovník vystavený nebezpečenstvu 
pádu z výšky. Preto bolo potrebné vytypovať vhodný horizontálny bezpečnostný systém s ohľadom aj 
na charakter konkrétneho použitia. 

Ako opatrenie proti pádu z výšky pri plnení železničných vagónov boli používané dva druhy 
horizontálnych zaisťovacích systémov (lanový – obr. 5 a koľajnicový – obr. 6). Pracovník s použitím 
celotelového bezpečnostného postroja a kotviaceho lana sa pred výstupom na železničný vagón 
zaistil do bežca zaisťovacieho systému. Horizontálny zaisťovací systém umiestnený nad odstavným 
miestom železničného vagóna umožňoval pracovníkovi voľný pohyb pozdĺž celej cisterny. Boli 
odskúšané viaceré horizontálne zabezpečovacie systémy. 
 
 

                    
 

Obr. 5 Základné prvky horizontálneho 
zaisťovacieho systému od firmy Söll 

(koľajnica a posuvný bežec s kolieskami) 

Obr. 6 Základné prvky horizontálneho 
zaisťovacieho systému od firmy GAMESYSTEM 

 
Horizontálny zaisťovací systém sa v praxi neosvedčil pretože prach sa usadzoval na 

mechanických častiach bežca, čo postupne spôsobilo ich zadretie a úplné znefunkčnenie celého 
systému. V praxi sa osvedčil bežec s kolieskami, ktorému neprekážajú ani menšie nečistoty 
usadzujúce sa na koľajnici. 
 
 Automobilové cisterny a zaisťovací systém TRAM 

Nebezpečenstvu pádu z výšky sú vystavení aj vodiči nákladných automobilov, ktorí prepravujú 
voľne ložený cement v automobilových cisternách. Pri návrhu riešenia ochrany vodičov proti pádu z 
cisterny nebol uplatnený rovnaký postup ako pri železničných vozňoch. O návrhu iného riešenia 
rozhodol aj fakt, že  autodoprava je realizovaná prostredníctvom zmluvného partnera alebo vlastným 
zákazníkom. Ďalším aspektom, ktorý mal vplyv na návrh opatrení bol fakt, že vodiči nie sú vystavení 
nebezpečenstvu pádu len v mieste nakládky, ale aj na iných prevádzkach a v priestoroch mimo areálu 
závodu. Preto bolo dohodnuté technické riešenie, inštalácia tzv. systém TRAM (Total Restraint Access 
Module)(obr. 7) [6]. 

TRAM systém je založený na princípe koľajnicového horizontálneho zabezpečovacieho systému, 
ktorého bežec je doplnený o sklápacie a v prípade potreby aj otočné rameno. Koľajnica je pevne 
spojená s konštrukciou cisterny a umožňuje posuv ramena a pohyb pracovníka po jej celej dĺžke. 
Namiesto celotelového postroja postačuje používať bezpečnostný opasok, ktorý je pomocou 
popruhov a samozatváracích karabín upevnený o rameno. Popruhy vymedzujú polohu pracovníka 
počas pohybu po cisterne a ich dĺžka je max 60 cm. Vodič sa zaistí o sklápacie/posuvné rameno pri 
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prechode z pevného rebríka na plošinu cisterny. Posuvné rameno je proti neželanému pohybu 
vybavené brzdou. Na odbrzdenie je nutné stlačiť páku umiestnenú na madle posuvného ramena, po 
jej uvoľnení sa automaticky vracia do východiskovej polohy a fixuje posuvné rameno proti pohybu. 
 
 
 

 
 

Obr. 7 TRAM zariadenie [6] 
 
 

Výhoda zaisťovacieho systému TRAM oproti staršiemu spôsobu sklápacích zábradlí spočívala  v 
komplexnosti ochrany vodiča proti pádu z cisterny na ktorúkoľvek stranu. Starší spôsob ochrany 
vodičov, riešený pomocou sklápacích zábradlí, chráni pracovníka proti pádu len z jednej strany 
cisterny. Plniace otvory sa však nachádzajú v strede cisterny a existuje reálne nebezpečenstvo pádu 
obsluhy práve na stranu bez ochranného zábradlia. Aj zariadenie TRAM má svoje nevýhody, jednou z 
nich je citlivosť mechanizmov na nečistoty, preto je dôležité venovať pozornosť ich čisteniu. 

Inštalácia systému TRAM je jedným z technických opatrení na zníženie rizika pádu osôb z výšky, 
ale nie všetci prepravcovia sú schopní tento systém nainštalovať na svoje cisterny. Niektoré cisterny 
nie sú dokonca vybavené ani sklopným zábradlím. Preto bolo navrhnuté aj ďalšie technické 
opatrenie, ktorým je vybudovanie prístupových plošín na cisterny pomocou pevného schodiska a 
pevnej plošiny, na ktorej bude upevnené sklopné schodisko vybavené ochranným zábradlím, ktoré po 
sklopení vytvorí vodičovi ochrannú konštrukciu z každej strany. Tieto plošiny sa nainštalovali na 
miestach plnenia cisterien voľne loženým cementom tak, aby vodiči mali možnosť bezpečne otvoriť 
alebo zatvoriť plniaci otvor (obr. 8). 
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Obr. 8 Riešenie ochrany proti pádu z automobilových cisterien [5] 
 
ZÁVER 
 

Článok pojednáva o možnostiach realizácie a efektivity opatrení s cieľom znížiť riziko prác vo 
výškach. Jedná sa o činnosti, spojené s manipuláciou sypkých látok pri plnení, vykládke a transporte 
železničných vozňov a automobilových cisterien. Je potrebné upozorniť, že riešeniu problémov 
predchádzala analýza rizika, ktorá dané činnosti klasifikovala ako najslabšie články systému, a preto 
sa zamerala pozornosť na ich odstránenie.  

Príspevok poukazuje na rôznu úroveň opatrení. Prvoradú úlohu zohrávajú technické opatrenia. 
Tiež je zdôraznená aj skutočnosť, že výber vhodných prostriedkov osobného zabezpečenia závisí od 
konkrétneho prípadu a treba aj k tejto otázke pristupovať individuálne. 
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v Trnave 2010. 56 s. 

[6] OPERATORS MANUAL, Doc No: TR-06-0-M-001 Revision 1, Page 7. - Standfast - The Safety 
Corporation. [cit. 2010-03-15].  Dostupný na internete: 
 <http://www.standfastcorp.eu/_userfiles/files/Tram_operatormanual_0107.pdf> 

[7] http://www.hse.gov.uk/falls/resources.htm [cit 2011-04-24]. 
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TECHNOLÓGIE TEPELNÉHO SPRACOVANIA ODPADOV A ENVIRONMENTÁLNA BEZPEČNOSŤ 
 
IVANA TUREKOVÁ – MIROSLAV RUSKO – DOMINIKA OČENÁŠOVÁ  
 
THE TECHNOLOGY OF THERMAL WASTE PROCESS AND ENVIRONMENTAL SAFETY 
 
ABSTRAKT  

Odpad bude existovať vždy a my s ním musíme nakladať tak, aby environmentálna situácia nebola 
nebezpečnejšia ako pred jeho zneškodnením. Jednou z možností zneškodnenia odpadov je jeho 
spaľovanie v spaľovniach odpadov, kde sa jeho spálením dá vzniknuté teplo súčasne využiť. Energia 
získavaná z odpadu nahradzuje dovážanie fosílnych palív, ktoré sa inak v elektrárňach spotrebovávajú 
na výrobu energie. Technológie tepelného spracovania odpadov pritom patria k najspoľahlivejším a 
najefektívnejším spôsobom ako ďalej znižovať emisie CO2 a ušetriť fosílne palivá, ktoré sú k dispozícii 
iba v obmedzenom množstve. 
Kľúčové slová: odpad, zhodnocovanie, spaľovanie, emisie 

 
ABSTRACT  

Waste will always exists and we must dispose it in way in which the environmental situation will not 
be more dangerous like before its disposal. One of disposal method is his burning in waste 
incineration, where can be at the same time used resulted heat. Energy get from waste substitute 
import of fossil fuels, which in other way will be used for producing energy. The technology of thermal 
waste process is one of most reliable and most effective ways how to reduce the amount of CO2 
emissions and how to save fossil fuels, which are only in limited quantity.    
Key words: waste, reuse, incineration, emissions 
 
ÚVOD 
 

Z dôvodu dlhoročnej tradície býva technológia spaľovania – termická oxidácia označovaná za 
štandardnú technológiu spracovania komunálneho odpadu. Na prelome 19. a 20. storočia sa začala 
energia uvoľnená spaľovacím procesom využívať a spaľovne sa tak postupne stali zariadeniami 
k energetickému využívaniu odpadov [1]. 

Látkovým alebo energetickým využitím odpadu môžeme zredukovať vysoké náklady, ktoré sú 
spojené s jeho odstraňovaním. Látkové využitie si vyžaduje veľmi vysoký a drahý stupeň úpravy 
odpadu, čím protirečí ekonomickému princípu. Oveľa jednoduchšie je energetické využitie. 
Energetické zhodnotenie je použitie spaľovateľných odpadov s cieľom vyrábať energiu 
prostredníctvom priameho spaľovania s iným odpadom alebo bez neho s využitím tepla [2]. Je o to 
efektívnejšie, o čo sú nižšie investičné náklady a o koľko je stupeň energetickej premeny vyšší [3]. 
 
 
ENERGETICKÉ VYUŽÍVANIE ODPADOV 
 

Energetické využitie odpadov predchádza emisiám CO2 a metánu zo skládkovania odpadov 
(pritom metán je 21krát škodlivejší pre klímu ako CO2). Zavedenie európskej smernice o skládkovaní 
odpadov v jednotlivých štátoch povedie do roku 2016 k zníženiu 74 miliónov ton ekvivalentov CO2. 

Náhradou fosílnych palív, ktoré sú používané v bežných elektrárňach, naviac zariadenia Waste to 
Energy prispievajú k ochrane klímy. V porovnaní s bežnými elektrárňami (prevádzkovanými na uhlie, 
olej nebo plyn) sú emisie CO2 zo zariadení Waste to Energy podstatne nižšie. Iba plynom vyhrievané 
elektrárne vykazujú ešte nižšie emisie ako zariadenia Waste to Energy, ktoré vyrábajú výhradne 
elektrinu (v Európe je ich menšina). Väčšina zariadení Waste to Energy naopak vyrába teplo alebo 
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funguje ako kombinovaná výroba elektriny a tepla, a to s nižšími emisiami ako plynom vyhrievané 
elektrárne. [7] 

Spálením 1 tony odpadov možno získať tepelnú energiu k výrobe 3 ton pary. Pri priemernej 
výhrevnosti možno z 1 tony odpadu získať 1750 kWh využiteľnej energie. To je ekvivalentné k 250 kg 
vykurovacieho oleja [9]. 

Energetické využívanie odpadov je z hľadiska životného prostredia z väčšej časti neutrálneho 
vzťahu k oxidu uhličitom, ktorý vznikne oxidáciou organického uhlíka [1]. 
 
 
ENVIRONMENTÁLNA BEZPEČNOSŤ 
 

Environmentálna bezpečnosť – je stav, v ktorom ľudská spoločnosť a ekologický systém na seba 
pôsobia trvalo udržateľným spôsobom, jednotlivci majú dostatočný prístup ku všetkým prírodným 
zdrojom a existujú mechanizmy na zvládanie kríz a konfliktov priamo či nepriamo spojených so 
životným prostredím. V tomto stave sú minimalizované riziká a ohrozenia spojené so životným 
prostredím a spôsobené prírodnými alebo antropologickými silami alebo procesmi vyvolanými 
antropologickými silami. [4]   

Environmentálne vplyvy spaľovní odpadov sa hodnotia z viacerých uhlov pohľadu. K pozitívnemu 
vývoju environmentálnej bezpečnosti prispieva celosvetový trend sprísňovania legislatívnych 
požiadaviek na spaľovne odpadov, zvlášť sprísňovanie emisných limitov [5] . 
Environmentálna bezpečnosť niektorých spaľovní sa v priebehu vývoja tak zvýšila, že ich dokonca ani 
nenazývajú spaľovňami, ale elektrárňami, teplárňami či výhrevňami na odpad. Je to však aj z iných 
dôvodov, pretože obyvateľstvo lepšie akceptuje tepláreň, ktorá môže byt oveľa väčším 
znečisťovateľom ovzdušia vrátane dioxínov ako tzv. High-tech spaľovňa odpadov (spaľovne najvyššej 
úrovne). Príkladom toho je spaľovňa komunálnych odpadov vo Viedni priamo v obytnom centre 
štvrte Simmering, za ktorej múrmi by sme skôr hľadali rozprávkový palác ako nejakú tepláreň.  

Súčasné spaľovne sa stavajú priamo v mestských aglomeráciách a preto odpad nie je nutné voziť 
na dlhé vzdialenosti, využije sa priamo v mieste vzniku a vyrobené teplo možno využiť na vykurovanie 
v systémoch centrálneho zásobovania teplom [6]. 

Žiadne iné energetické odvetvie s výnimkou jadrových elektrární nie je tak pod drobnohľadom 
legislatívy a ekologických organizácií ako spaľovne. Tento prístup vedie k vývoji špičkovej technológie 
s emisiami na úrovni plynových kotolní. Tu sa spaľovne v porovnaní s ostatnými energetickými zdroji 
naozaj nemusia hanbiť [7]. 

Bezpečnosť zariadení je dôležitým hľadiskom pri plánovaní, výstavbe a prevádzke spaľovne 
odpadu. Zaistenie vysokej úrovne bezpečnosti zariadení a jeho prevádzke vyžaduje vybavenie 
príslušnými bezpečnostnými a ochrannými systémami. Tie slúžia k čo možno najlepšej prevencii 
výskytu porúch alebo havárií, ktoré by mohli mať negatívne dopady na životné prostredie v blízkosti 
zariadení alebo k obmedzeniu takýchto dopadov pri výskyte porúch a havárií. 
Príslušné bezpečnostné prvky v spaľovni odpadu slúžia k tomu, aby pokryli potenciálne zdroje 
nebezpečenstva, predovšetkým v oblastiach, kde sú prítomné alebo môžu vzniknúť určité látky, tak 
aby množstvo týchto látok bolo bezpečné. 

Spaľovanie odpadov v moderných spaľovacích zariadeniach vybavených čistením spalín je 
z hľadiska ochrany životného prostredia bezpečným procesom, rozšíreným vo všetkých štátoch 
s vysokou úrovňou starostlivosti o životné prostredie. Na obr. 1 je zobrazený percentuálny podiel 
spaľovaných odpadov v niektorých krajinách [10]. 
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Obr. 1 Podiel spáleného odpadu vo vyspelých krajinách [10] 

 
Bezpečnosť zariadení je dôležitým hľadiskom pri plánovaní, výstavbe a prevádzke spaľovne 

odpadu. Zaistenie vysokej úrovne bezpečnosti zariadení a jeho prevádzke vyžaduje vybavenie 
príslušnými bezpečnostnými a ochrannými systémami. Tie slúžia k čo možno najlepšej prevencii 
výskytu porúch alebo havárií, ktoré by mohli mať negatívne dopady na životné prostredie v blízkosti 
zariadení alebo k obmedzeniu takýchto dopadov pri výskyte porúch a havárií. 

Príslušné bezpečnostné prvky v spaľovni odpadu slúžia k tomu, aby pokryli potenciálne zdroje 
nebezpečenstva, predovšetkým v oblastiach, kde sú prítomné alebo môžu vzniknúť určité látky, tak 
aby množstvo týchto látok bolo bezpečné. Ide predovšetkým o: 

• sklady s odpadom a ostatné priestory pre skladovanie potenciálne nebezpečných odpadov, 
• zariadenia k spaľovaniu odpadov a čistení spalín, 
• skladovacie zariadenia pre potrebné pomocné materiály (napr. čpavok, aktívne uhlie atď.). 

 
Ochranné systémy používané k odstraňovaniu rizík zahrňujú: 

• systémy riadenia uvoľňovaných znečisťujúcich látok, ako sú napr. systémy zadržovania vody 
pre prípadné hasenie požiaru, zabezpečovanie nádrží s látkami predstavujúcimi nebezpečie 
kontaminácie vody, 

• protipožiarne systémy a zariadenia, napr. protipožiarne steny, hlásiče požiaru, hasiace 
systémy, 

• ochranné systémy proti explózii, napr. pretlakové poistné ventily, bypassové objekty, 
usporiadanie zabezpečené proti možnosti vznietenia, systémy inertných plynov, uzemňovacie 
systémy atď. 

• systémy ochrany pred sabotážou (bezpečnostné služby v budovách, riadenie prístupu a 
opatrení dozoru), 

• systémy ochrany pred údery blesku, 
• protipožiarne steny oddeľujúce transformátory a retenčné zariadenia, 
• detektory požiaru a ochrana pred požiarom v miestach, kde sú nízkonapäťové rozvodné 

panely, 
• zisťovanie znečistenia (čpavkom, plynmi atd.) v blízkosti príslušných skladov, distribúcie atď. 

 
Ostatné zložky zariadení potrebné k zaisteniu bezpečnosti prevádzky: 

• stroje a vybavenie navrhnuté k zabezpečeniu vstupu a výstupu energie (napr. núdzový 
generátor elektriny), 

• zložky určené k vypúšťaniu látok, k odstráneniu alebo zadržaniu nebezpečných látok alebo 
zmesí nebezpečných látok, napr. v zadržovacích cisternách a v systémoch núdzového 
vypúšťania a vyprázdňovania, 



  
 Manažérstvo životného prostredia 2010 ▼▲▼  Management of Environment ´2010 

Zborník z X. konferencie so zahraničnou účasťou konanej 16. - 17. 12. 2010 v Bratislave  
Proceedings of the International Conference, Bratislava, 16-17 December 2010 

■   RUSKO, M. – ŠIMKO, I. [Eds.]    ■     Žilina: Strix. Edícia ESE-5, Prvé vydanie. ISBN 978-80-89281-67-1   ■ 

130 
 

• varovné a bezpečnostné systémy, ktoré spúšťajú poplach pri poruchách prevádzkovania, 
zaisťujú prevenciu narušení normálneho prevádzkovania alebo obnovujú normálny chod 
prevádzky.  

 
Tieto systémy zahrňujú všetky prístrojové a riadiace vybavenie v spaľovni odpadov. 

Predovšetkým zahrňujú všetky prístroje i riadenia, ktoré sledujú rôzne procesné parametre významné 
pre zabezpečenie normálnej prevádzky, a tiež systémy, ktoré v prípade poruchy negatívne ovplyvňujú 
zložky prevádzky, zabezpečenie podmienok a informujú personál včas o poruche. 

Ako odozva ochranných prostriedkov na poruchy funkcie alebo havárie môže nastať prechodné 
zvýšenie emisií. Cieľom všetkých bezpečnostných opatrení musí byť preto skrátenie tohto 
prechodného obdobia na minimum a znovuobnovenia bezpečnosti zariadení [8]. 
 
EMISIE ZO SPAĽOVANIA ODPADOV 
 

Emisie do ovzdušia sú po dlhú dobu v centru pozornosti v spaľovniach odpadov. Výrazný pokrok 
predovšetkým v technológiách čistenia spalín viedol k najväčšiemu obmedzeniu emisií do ovzdušia. 
Avšak kontrola emisií (emisné limity pre spaľovne odpadov v SR sú dostatočne prísne) do ovzdušia 
zostáva dôležitým problémom odvetvia. Pretože celý proces spaľovania je pod miernym negatívnym 
tlakom (vzhľadom k všeobecnému zapájaniu odsávacích spalinových ventilátorov), bežné emisie do 
ovzdušia sa všeobecne umiesťujú výlučne za komín [8]. Súhrn hlavných emisií uvoľňovaných do 
ovzdušia:  

• častice rôznej veľkosti, 
• kyslé a ostatné plyny vrátane HCl, HF, HBr, HI, SO2, NOx, NH3 a ďalšie, 
• ťažké kovy, vrátane Hg, Cd, Tl, As, Ni, Pb a ďalšie, 
• zlúčeniny uhlíka (nie však sklenníkové plyny) vrátane CO, uhlovodíkov (VOCs), PCDD/F, PCB 

a ďalšie. 
 

O skutočnom podiele spaľovní svedčí údaj švajčiarskeho ministerstva životného prostredia [10]: 
V roku 2000 boli celkové emisie zo spaľovní 16 g dioxínov (TEQ), zatiaľ čo z nekontrolovateľného 
spaľovania v domácnostiach sa emitovalo 27 – 30 g. Asi iba 1 – 2 % odpadov z domácností je 
spaľovaných ilegálne, zatiaľ čo 47 % je spaľovaných v spaľovniach.  

Nemecké Ministerstvo životného prostredia vypočítalo, že v ovzduší v Nemecku by bolo  
minimálne o 3 tony arzénu a 5 000 ton popolčeka viac, keby energiu, ktorú dnes vyrábajú zariadenia 
„Waste to Energy“, musela byť vyrobená v bežných elektrárňach [7]. 

Nekontrolovateľné horenie odpadu je dnes jednou z najväčších ohrození pre životné prostredie 
v Írsku, pretože to má za následok horenie odpadu pri teplotách, ktoré produkujú dioxíny. Moderné 
spaľovne spaľujú odpady pri oveľa vyšších teplotách, pri ktorých sú dioxíny zničené. Napríklad, 
moderná spaľovňa komunálneho odpadu, ktorá spracováva 1 milión ton odpadov za prísnych 
podmienok, ktoré sa kontrolujú, vypúšťa do ovzdušia iba 0,54 gramov dioxínov. EPA uviedla vo svojej 
správe (2001), že 60 000 ton odpadov spálených nelegálne v domácnostiach vyprodukovalo 
18 gramov dioxínov. 

Tepelné využitie odpadov a ďalších produktov vyrobených z obnoviteľných surovín je neutrálne, 
pokiaľ ide o tvorbu CO2. Pri priemernej výhrevnosti možno z 1 tony odpadu získať 1750 kWh 
využiteľnej energie. To je ekvivalentné k 250 kg vykurovacieho oleja. 

V roku 2000 zverejnila Komisia pre výskum príčiny rakoviny (Commission of Carcinogenity) 
správu, ktorej predmetom boli ochorenia rakovinou v okolí zariadení na spaľovanie odpadov vo 
Veľkej Británii. Správa dospela k záveru, že „potenciálne riziko“ rakoviny, ktoré by mohlo byť 
zapríčinené blízkosťou zariadení na spaľovanie odpadov, je mimoriadne nízke a ani za pomoci 
najmodernejších techník nie je merateľné [7]. 
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ZÁVER 
Energia získavaná z odpadu nahradzuje dovážanie fosílnych palív, ktoré sa v elektrárňach 

spotrebovávajú na výrobu energie. V súčasnosti zariadenia „Waste to Energy“ v Európe schopné 
zásobovať 20 mil. obyvateľov elektrinou a 32 mil. obyvateľov teplom.   
Technológie tepelného spracovania odpadov pritom patrí k najspoľahlivejším a najefektívnejším 
spôsobom ako ďalej znižovať emisie CO2 a ušetriť fosílne palivá, ktoré sú k dispozícii iba 
v obmedzenom množstve.  

Aby sme sa na ceste k nezávislosti na fosílnych zdrojoch energie dostali ďalej, musíme bližšie 
posúdiť všetky alternatívne energetické riešenia. Tepelné spracovanie odpadov pritom predstavuje 
riešenie.  
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STANOVENIE TEPLOTY VZNIETENIA VYBRANÝCH DRUHOV VZORIEK DREVA 
 
MARTIN ZACHAR-JOZEF HARANGOZÓ-IVANA TUREKOVÁ-MIROSLAV RUSKO 
 
DETERMINATION IGNITION TEMPERATURE OF SELECTED SPECIES OF WOOD SAMPLES 
 

ABSTRAKT 

Príspevok pojednáva o stanovení teploty vznietenia bukového a dubového dreva. Široké uplatnenie 
skúmaných drevín predpokladá posúdenie ich vlastností z požiarno-technického hľadiska. Pre 
praktické využitie je veľmi dôležité poznať základné požiarnotechnické vlastnosti dreva. Medzi 
základné požiarnotechnické vlastnosti dreva patrí aj teplota vznietenia, ktorá sa stanovuje v zmysle 
STN ISO 871. 
Kľúčové slová: buk, dub, teplota vznietenia, STN ISO  871. 

 

ABSTRACT 

This article deals with the determination of ignition temperatures of beech and oak wood. Wide 
application of the investigated plants requires an appraisal of their properties of fire-technical 
terms.For practical use is very important to know the basic characteristics of fire-wood. The basic 
characteristics of fire-wood is the flashpoint that set out under ISO 871st. 
Key words: beech, oak, ignition temperature, STN ISO  871.  
 
 
ÚVOD 

Príspevok pojednáva o stanovení teploty vznietenia bukového a dubového dreva. Buk patrí 
medzi naše hospodársky najvýznamnejšie a najrozšírenejšie dreviny. Široké uplatnenie bukového a 
dubového dreva predpokladá posúdenie ich vlastností z požiarno-technického hľadiska [4].  
V súčasnosti je väčšina protipožiarnych skúšok založená na vyhodnotení tepelných, resp. teplotných 
zmien počas procesu horenia, rýchlosti šírenia plameňa, fyzikálnych a/alebo mechanických zmien 
materiálu alebo konštrukcie (požiarna odolnosť), vplyvu koncentrácie kyslíka na proces horenia 
materiálu zaťaženého malým plameňom (plameň s tepelným výkonom 50W), ako aj niektorých 
vlastností splodín horenia [2]. 

Medzi základné požiarnotechnické vlastnosti dreva a materiálov na báze dreva patrí teplota 
vzplanutia  a teplota vznietenia, kyslíkové číslo, spalné teplo, optická hustota dymu a hmotnostná 
rýchlosť horenia. Príspevok pojednáva o stanovení teploty vznietenia bukových a dubových vzoriek 
dreva v zmysle STN ISO 871. 

 
Všeobecná charakteristika - Buk lesný - Fagus silvatica 

Je to naša najrozšírenejšia a hospodársky najvýznamnejšia listnatá drevina. Buk je u nás 
najväčším producentom listnatej drevnej hmoty. Drevo má široké uplatnenie v piliarskej výrobe, na 
výrobu železničných podvalov, preglejok a dýh. Najčastejšie sa používa na výrobu ohýbaného 
nábytku, parkiet atď. Dobre sa parí, impregnuje a morí. Naparené sa ľahko ohýba, dobre sa obrába 
a leští [3]. 

 
Všeobecná charakteristika - DUB ZIMNÝ – Quercus petraea 

Dub je jednou z našich najhodnotnejších drevín.  Drevo duba sa môže kvalitou odlišovať podľa 
stanovišťa. Usudzuje sa, že duby so silnou, hlboko rozbrázdenou borkou majú menej akostné drevo. 
Drevo je kruhovito pórovité, s výraznými stržňovými lúčmi a hnedo odlíšeným jadrom. Má hrubé 
vlákno, je tvrdé, ťažké, bohaté na triesloviny. Keď je uložené vo vode, je trvanlivé a cení sa pre 
vynikajúce technické vlastnosti [1].  
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Postup merania 
Stanovenie teploty vznietenia bolo realizované v zmysle STN ISO 871. Teplota vznietenia 

(označená ako SIT, prípadne TSIT): najnižšia teplota, pri ktorej za definovaných podmienok skúšky, 
nastane vznietenie, bez prítomnosti akéhokoľvek prídavného zdroja plameňa. 

Podstatou skúšky je zahrievanie materiálu v zahrievacej komore - v peci pri rôznych teplotách 
(obr. 1).  
 

 
Obr. 1 Prierez teplovzdušnej zapaľovacej pece (STN ISO 871) [5]. 

A – termočlánok TC2, B – ohňovzdorný kruhový kryt, C – tesniaci krúžok, D – koncovky vykurovacej 
špirály, E – nosná tyč, F – termočlánok TC1, G – otvor o priemere 25 mm, H – zapaľovací plameň, I – 

termočlánok TC3, J – prietokomer, K – vlna z minerálneho vlákna, L – tangenciálne prúdenie vzduchu 
k valcu, M – miska na vzorku, N - 50 závitová špirála z chrómniklu v tepelne odolnom tmeli, O – 

dištančné podložky na umiestnenie vnútorného valca, P - tepelná izolácia, R – kontrolný uzáver, S – 
kovové upevňovacie svorky. 

 
Priebeh teploty v peci sa meral pomocou termočlánkov (typ K) s priemerom 0,5 mm, na 

zaznamenanie teplôt bol použitý merací prístroj ALMEMO 2290-8.  
Na meranie hmotnosti vzoriek boli použité zvrchu nakladacie elektronické váhy Sartoriu Basicplus, 
merajúce s presnosťou na dve desatinné miesta. 

Termočlánok TC1, ktorý je umiestnený čo najbližšie do stredu hornej plochy vzorky, meria teplotu 
T1 vzorky. Vodič termočlánku je pripevnený na nosnú tyč vzorky. Termočlánok TC2 meria teplotu T2 
vzduchu, ktorý prechádza okolo vzorky. Je umiestnený pod miskou so vzorkou. Vodič termočlánku je 
tiež pripevnený na nosnú tyč vzorky. Termočlánok TC3 meria teplotu T3 vykurovacej špirály. Je 
umiestnený vedľa vykurovacej špirály teplovzdušnej pece a jeho použitie je prioritné voči 
termočlánkom vnútorného valca, lebo rýchlejšie udáva teplotu [5].  
 
 Stanovenie hustoty 

Hustotu daných vzoriek dreva vypočítame podľa vzťahu (1), ktorý nám udáva pomer medzi 
hmotnosťou a objemom dreva pri danej vlhkosti: 

w

w
w V

m=ρ
              (1) 

kde:       ρw           - hustota pri danej vlhkosti [kg.m-3], 
  mw        - hmotnosť pri danej vlhkosti [kg],   

  Vw       - objem pri danej vlhkosti [m-3].   
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Príprava vzorky 
Pri materiáloch s hustotou vyššou ako 100 kg/m3 sa používa množstvo vzorky s hmotnosťou 3,0 

g ± 0,2 g [5]. 
Vzorky sa pred skúškou kondicionujú pri teplote 23 °C ± 2 °C a relatívnej vlhkosti 50 %  ±  5  % 

počas minimálne 40 hodín v súlade s ISO 291 [6]. 
 
Výsledky Merania 

Na stanovenie teploty vznietenia boli napílené vzorky bukového a dubového  dreva o rozmeroch 
20 x 20 x 10 mm, (obr. 2), dôležité bolo dodržanie predpísanej hmotnosti 3,0 g ± 0,2 g v zmysle STN 
ISO 871. Postup merania teploty vznietenia zodpovedal  metodike v norme STN ISO 871. 

 
Obr. 2 Skúšobná vzorka pred meraním a po meraní. 

 
Výsledné hodnoty teploty vznietenia, časy do vznietenia sú uvedené v tab. 1. 

 
Tab. 1 Výsledné hodnoty teploty vznietenia a času do vznietenia. 

Vzorka dreva BUK DUB 

Objemová hmotnosť [kg.m-3]   650 630 

Objemová hmotnosť po kondiciovaní [kg.m-3] 720 705 

Teplota vznietenia [°C] 410 420 

Čas potrebný k vznieteniu  [s] 540 455 

 
Grafické znázornenie výsledných hodnôt teploty vznietenia bukových vzoriek je znázornená na 

(obr. 3). 

 
Obr. 3 Teploty vznietenia vzoriek bukového a dubového dreva. 
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Nami namerané hodnoty teploty vznietenia sa pohybovali v intervale od 410 °C  do 420 °C. Ako 
môžeme vidieť v tabuľke č. 1, pri vzorkách buka bola nameraná teplota vznietenia 410 °C, pre dub to 
bolo 420 °C.  

Z protipožiarneho hľadiska zohráva významnú úlohu i to, že stanovenú teplotu vznietenia 
dosiahne daný materiál za čo najdlhší čas. Je teda veľmi dôležité, aby čas do vznietenia bol čo 
najvyšší. 

Popri stanovení teploty vznietenia sa zároveň sleduje aj čas do vznietenia jednotlivých vzoriek 
dreva. Výsledné hodnoty časov vznietenia sú uvedené v tab. 1, ich grafické znázornenie môžeme 
vidieť na (obr. 4). 
 
 

 
Obr. 4 Vzájomné porovnanie časov do teploty vznietenia. 

 
Pri vzájomnom porovnaní časov do teploty vznietenia vidíme pomerne malý rozdiel ( obr. 4). 

Časy  do teploty vznietenia sa pohybujú v rozmedzí od 455 sekúnd pre vzorky duba do 540 sekúnd 
pre vzorky buka. Nižšie hodnoty časov do teploty vznietenia pre vzorky duba, boli namerané 
z dôvodu vyššej teploty kedy došlo k vznieteniu, čo predstavuje pre buk 410 °C a pre dub bola 
nameraná teplota vyššia o 10 °C, čo predstavuje teplotu 420 °C. 

 
ZÁVER 

Pre potreby protipožiarnej ochrany je veľmi dôležité poznať požiarnotechnické vlastnosti dreva, 
teda aj teplotu vznietenia. V podmienkach stanovených v STN ISO  871 je dôležitým kritériom aj čas 
v ktorom nastane vznietenie skúšobných vzoriek, mal by sa približovať k desiatej minúte. 
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REALIZÁCIA TECHNICKO-HYGIENICKEJ ÚDRŽBY OSOBNÝCH VOZŇOV ŽELEZNIČNEJ SPOLOČNOSTI 
SLOVENSKO, a.s.  
 
MICHAL VEREŠ – MIROSLAV RUSKO 
 
REALIZATION OF THE TECHNICAL-HYGIENIC REPAIRS OF THE PASSENGER CARRIAGES THAT BELONG 
TO ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKO, a.s. 
 
 
Abstrakt 
 
Podiel ZSSK v preprave cestujúcich už niekoľko rokov postupne klesá. V minulosti sa tak dialo 
predovšetkým na úkor flexibilnejšej a z hľadiska priestorovej dostupnosti výhodnejšej autobusovej 
dopravy. Teraz je hlavným činiteľom odlivu cestujúcich práve individuálny motorizmus a rozmach 
nízkonákladových leteckých spoločností. Bezpečnosť a environmentálna prijateľnosť sú pre ZSSK 
vysokou devízou. Okrem bezpečnosti je rozhodujúca kvalita v preprave osôb. Je to základný 
predpoklad spokojnosti zákazníka. Zvýšenie kultúry cestovania môže byť pre železnice tiež veľkou 
príležitosťou. 
Kľúčové slová: doprava, environment 

 
Abstract 
 
The share of ZSSK in passenger transport has been declining for some years. In past this was caused 
mainly by more flexible and geographically more accessible bus transport. Nowadays, the individual 
car transport and boom of low-cost airline carriers are the main factors for losing passengers. Safety 
and environmental friendliness are the highest credit of ZSSK. Besides safety, the quality of passenger 
transport is also crucial. It is the first condition of the customers´ satisfaction. It is, therefore, the 
major challenge to enhance the culture of travelling by rail. 
Key words: transport, environment 

 
ÚVOD 
 
 Železničná doprava v rámci dopravného systému má svoje špecifické a nezastupiteľné 
postavenie. Slovenská republika v rámci svojej dopravnej  politiky presadzuje  model  udržateľnej 
 mobility.  Podporuje  rozvoj  a revitalizáciu železničnej prepravy, keďže ide o formu verejnej osobnej 
dopravy priateľskú k životnému prostrediu. 
 Železničná doprava je chápaná ako nosný, hromadný a environmnetálne vhodný spôsob 
dopravy. Z tohto dôvodu sú vytvárané inštitúcie na vládnych, mimovládnych a rezortných úrovniach 
koordinujúcich činnosť železníc. 
 Výkonnosť  a ekonomická  efektívnosť  železničných  spoločností  v Slovenskej republike je 
podmienená stavom železničnej infraštruktúry, ktorá vykazuje vysokú hustotu siete so zastaranou 
technológiou i mobilným parkom. Železničná doprava na Slovensku bola technicky zanedbávaná, jej 
výkony sú relatívne nízke, kapacita jestvujúcich železničných tratíje málo využitá. Štátne železničné 
spoločnosti sú zadĺžené na hranicu únosnosti. [8] 
 Prirodzené  miesto  železničnej  dopravy  v systéme  dopravnej  obsluhy  územia  jev obsluhe 
veľkých a sústredených záťažových prúdov v nákladnej doprave, v diaľkovej osobnej doprave a pri 
obsluhe mestských aglomerácií (možnosť vytvorenia integrovaného dopravného systému). [9]  
 Európska únia vo svojej globálnej stratégii významne podporuje železničný sektor a 
železničná osobná doprava zohráva dôležitú úlohu na dopravnom trhu v národnom  



  
 Manažérstvo životného prostredia 2010 ▼▲▼  Management of Environment ´2010 

Zborník z X. konferencie so zahraničnou účasťou konanej 16. - 17. 12. 2010 v Bratislave  
Proceedings of the International Conference, Bratislava, 16-17 December 2010 

■   RUSKO, M. – ŠIMKO, I. [Eds.]    ■     Žilina: Strix. Edícia ESE-5, Prvé vydanie. ISBN 978-80-89281-67-1   ■ 

138 
 

a medzinárodnom meradle. Interoperabilita patrí medzi základné piliere tvoriaceho sa  európskeho 
integrovaného železničného dopravného systému. Prejavujúce sa globálne klimatické zmeny  
zvýrazňujú dôležitý faktor nízkeho zaťaženia životného prostredia železničnou dopravou.  [12]  
 Jednou z vážnych prekážok rozvoja osobnej železničnej dopravy je zastaraný park koľajových 
vozidiel, ktorého významná časť nespĺňa požiadavky medzinárodných dohovorov a má nevyhovujúcu 
ekonomiku prevádzky. Urýchlená obnova a modernizácia parku mobilných prostriedkov Železničnej 
spoločnosti Slovensko, a.s. v rámci „Operačného programu Doprava", prioritná os „Železničná 
verejná osobná doprava“, ktorý vychádza z Národného strategického referenčného rámca Slovenskej 
republiky na roky 2007 – 2013, vytvára reálne predpoklady na zlepšenie kvality ponuky, 
environmnetálne vhodnú dopravu a nárast cestujúcich verejnou železničnou dopravou. [1], [5], [6], 
[7] 
 
 
Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel 
 
Problematika stavu zariadení a organizovania THÚ (Technicko-hygienickej údržby) železničných 
koľajových vozidiel (ŽKV) osobnej dopravy, spája dve oblasti: 

• technické opravy s údržbou  
• a hygienickú údržbu s čistením.  

 
 Pri opravách sa jedná len o drobné zásahy bez a s odvesením. Väčšie opravy sú definované 
v príslušnej smernici. Plánované sú odovzdávané do opravovní, čím sú vyradené z obehového plánu 
na čas opravy. Hygienická údržba a čistenie je delená tak ako u drobnej technickej údržby na osobné 
vozne, hnacie dráhové vozidlá, motorové a elektrické jednotky. HDV a jednotky sa spravidla udržujú 
a čistia v jednotlivých depách uzlových železničných staníc.  
 Analýze a hodnotenia súčasného stavu riadenia a realizácie technicko-hygienickej údržby 
osobných vozňov Železničnej spoločnosti Slovensko, resp. návrhom racionálneho spôsobu riadenia 
a realizácie technicko-hygienickej údržby sa venujú viaceré dokumenty - [4], [10], [11] 
 

 

Súvisiace zákony, normy a predpisy týkajúce sa technicko-hygienickej údržby železničných 
koľajových vozidiel 
 
Všeobecne záväzné právne predpisy 

• Zákon NR SR č.164/1996 Z. z. zo dňa 17.5.1996 o dráhach a o zmene zákona  č.445/1991 Z. z. 
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 

• Zákon NR SR č.250/1997 Z. z.  
• Vyhláška MDPT zo dňa 19.6.1997, ktorou sa vydáva dopravný poriadok dráh. 

 
Medzinárodné dohovory a predpisy 

• RIC - Dohovor o výmene a používaní osobných vozňov v medzinárodnej doprave 
(Regolamento Internationale Carroze) 

• PPV- Dohovor o používaní vozňov v medzinárodnej železničnej  doprave. (COnvention relative 
aux Transports Internationaux Ferroviaires - COTIF) [3], [2] 

 

Súvisiace externé a interné rezortné predpisy, smernice (dokumentácia) uvádza tab. 1 
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Tab. 1 - Súvisiace externé a interné rezortné predpisy, smernice (dokumentácia) 
 ŽSR Ž 1 Pravidlá železničnej prevádzky 
 ŽSR D 17 Predpis pre hlásenie a vyšetrovanie nehodových udalostí a 

mimoriadností v železničnej prevádzke 
 ŽSR D 33 Predpis o vojenskej preprave po železnici 
 ŽSR E 7 Pravidlá prevádzky a údržby elektrických predkurovacích zariadení 

(EPZ) vlakových súprav 
 ZSSK Ok 2 Výcvikový a skúšobný poriadok pre zamestnancov ZSSK  
 ŽSR Op 16       Základné smernice o bezpečnosti a ochrane  zdravia pri práci v 

železničnej doprave 
ŽSR Op 16/2      Smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v železničnej 

doprave pre služobné odvetvie rušňového hospodárstva 
ŽSR Op 16/5 Smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v železničnej 

doprave pre služobné odvetvie vozňového hospodárstva 
ŽSR  V 20/22     Technologický predpis pre údržbu a opravy akumulátorových  batérií 

koľajových vozidiel 
 ŽSR V 64 Rušenie, rozkladanie a prevody zrušených železničných vozidiel 

a kontajnerov 
 ŽSR V 66/14       Opravy salónnych vozňov 
 ŽSR V 68            Predpis pre periodické opravy osobných vozňov 
 ŽSR V 69          Predpis pre posudzovanie a opravy železničných vozňov po 

nebezpečnej manipulácii 
Smernica 2_91_UP_v1 Prevádzka a obsluha brzdových zariadení koľajových vozidiel 
 
 
Služobné rukoväte 

• SR 15 (V)   -  Popis bŕzd železničných vozidiel 
• SR 25 (V)   -  Smernice pre opravy a údržbu podvozkov osobných vozňov typu GP 200 
• SR 26 (V)   -  Smernice pre opravy a údržbu kotúčovej brzdy osobných vozňov 

 
Normy 

• STN 01 8510 -  Názvoslovie služobného odvetvia železničnej dopravy a prepravy 
• STN 34 1560 -  Zariadenia elektrického vykurovania železničných vozňov 
• STN 34 3100 -  Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach 
• STN 34 3108 -  Bezpečnostné predpisy o zaobchádzaní s elektrickým zariadením 

oboznámenými pracovníkmi 
• TNŽ 28 0001 -  Názvoslovie železničných koľajových vozidiel 
• TNŽ 28 0080 -  Vonkajšie označenie osobných, motorových a elektrických vozňov a jednotiek 
• TNŽ 28 0091 -  Vnútorné označenie osobných, motorových a elektrických vozňov a jednotiek 

 
Analýza súčasnej situácie 
Normová a minimálna potreba THU vychádza z nutnosti úkonov v konečnej, východiskovej, obratovej 
a domovskej stanici. V zásade aj minimálna vybavenosť musí zabezpečovať akceptovateľnosť THU 
v zmysle príslušných noriem, len má zníženú technickú a technologickú vybavenosť oproti normovej 
alebo štandardnej vybavenosti. [10] 
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Tab. 2 - Normová - štandardná vybavenosť zariadeniami a technológiou v uzlových  železničných 
staniciach  
       

Využitie Druh zariadenia Vybavenosť Výkony 

Hygienická 
údržba 

Čistiace koľaje spevnené plochy po oboch 
stranách, ekologické 
odstraňovanie odpadov a 
fekálií - ČOV 

čistenie interiéru, čist. 
gravitačných, resp. uzavretých 
WC, ručné čistenie skríň 

Celoročné rozvody 
vody 

vývody vody po stranách 
koľaje 

plnenie vodou, umývanie skríň 

Zariadenie odsávania 
WC 

mobilné, resp. stabilné vyprázdňovanie uzavretých WC 

Stabilný umývač halový - uspôsobený na prácu 
aj v zimných podmienkach 

umývanie skríň ŽKV 

Technická a 
hygienická údržba 
(spoločné 
využitie) 

Elektrické 
predkurovacie 
zariadenie EPZ (aj RIC) 

napájanie susediacich koľají predkurovanie, temperovanie, 
chladenie 

Káblové rozvody 
230/400 V 

napájanie susediacich koľají napájanie spotrebičov 
využívaných pri čistení, 
diagnostike a opravách 

Rozvody stlačeného 
vzduchu 5 - 10 bar 

napájanie susediacich koľají pre potrebu napájania 
uzavretých WC, brzd. a dverných 
systémov 

Technická údržba Priebežná koľaj s 
prehliadkovým 
kanálom 

prehliadkový kanál kontrola spodku vozňov, 
prehliadky kotúčových bŕzd, 
opravy 

Káblové rozvody 24 V napájanie susediacich koľají napájanie pre potreby dobíjania 
AKB, opráv 

Diagnostické 
pracovisko 

prenosné počítače diagnostika elektrických 
zariadení vozňov 

Prehliadkové koľaje spevnené po oboch stranách technické prehliadky, skúšky 
brzdy 

 
Tab. 3 - Minimálna vybavenosť zariadeniami a technológiou v železničných staniciach mimo uzlov 

Využitie Druh zariadenia Vybavenosť Výkony 

Hygienická 
údržba 

Čistiace koľaje spevnené plochy po oboch 
stranách, odkanalizované 
plochy 

čistenie interiéru, čistenie 
gravitačných, resp. uzavretých 
WC,  

Rozvod vody vývody vody po stranách 
koľaje 

plnenie vodou,  

Zariadenie odsávania 
WC 

mobilné, resp. stabilné vyprázdňovanie uzavretých WC 

Elektrické predkurovacie 
zariadenie EPZ 

napájanie susediacich koľají predkurovanie, temperovanie, 
chladenie 

Káblové rozvody 
230/400 V 

napájanie susediacich koľají napájanie spotrebičov 
využívaných pri čistení,  

Rozvody stlačeného 
vzduchu 5 - 10 bar 

napájanie susediacich koľají pre potrebu napájania 
uzavretých WC, dverných 
systémov 
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Dopad súčasnej situácie na kvalitu THÚ  
 
 Kvalita THU je priamo ovplyvnená súčasným stavom zariadení používaných pre tieto účely 
ako aj technickým stavom mobilných prostriedkov. Krajne nepriaznivá veková štruktúra 
prevádzkovaných vozňov osobnej dopravy hlavne v regionálnej a medziregionálnej doprave často ani 
neumožňuje realizovať kvalitnú THU. Na druhej strane aj u vozňov s nižším časovým prevádzkovaním 
nie je možná kvalitná THU pre absenciu, nefunkčnosť alebo veľkú morálnu aj fyzickú opotrebovanosť 
zariadení a technológie THU. Čistenie, dezinfekcia a väčšie opravy (okrem technických prehliadok v 
konečnej a východiskovej stanici) sa vykonávajú pre dopravcu ZSSK vonkajšími zdrojmi. Napriek tomu 
ani táto služba nemôže byť vykonávaná kvalitne, lebo vo všeobecnosti nemá vytvorené podmienky 
a potrebnú infraštruktúru. [10] 
 
Tab. 4 - Výsledky prieskumu kvality čistenia, dezinfekcie a technického stavu  osobných vozňov z r. 
2000            

Región 
Počet 

vozňov 
Dezinfekcia 

Hygienické 
potreby 

Čistota 
Technický 
stav WC 

Technický stav 
interiéru vozňa 

Bratislava 78 15/63 47/31 63/15 58/20 66/12 
Nitra 83 5/78 68/15 66/17 82/1 45/38 
Zvolen 41 14/27 28/13 34/7 37/4 41/10 
Košice 129 8/121 22/97 84/46 80/49 84/45 
Žilina 58 4/54 13/45 42/16 46/12 53/5 
Spolu 389 46/343 178/211 288/101 303/86 289/100 
Negatívne 
hodnotenia v 
% 

 88,1 54,2 25,9 22,1 25,7 

  Legenda : vyhovujúci/nevyhovujúci 
 
Možnosti rozmiestnenia prevádzok technicko-hygienickej údržby na železničnej sieti  
 
 Vhodnejšie rozmiestnenie prevádzok technicko-hygienickej údržby na železničnej sieti oproti 
súčasnému stavu by umožnilo dosiahnutie potrebnej efektívnosti a kvality pri dodržaní noriem 
hygieny, bezpečnosti a ekológie. Nové kapacity v uzlových železničných staniciach nie je možné riešiť 
nadstavbovým systémom. To znamená, že štandardné vybavenie je treba umiestniť a budovať 
v nových priestoroch, s novými kapacitami zariadení. Pôvodné situovanie prevádzok THU by malo byť 
prehodnotené  tak, aby dochádzalo k celkovému územnému pokrytiu. Okrem iného je treba brať do 
úvahy aj fakt funkčných trakčných systémov jednosmernej a striedavej el. trakcie a tratí s motorovou 
trakciou.  
 Obnovený park ŽKV bude prioritne nasadzovaný v segmente prímestskej, regionálnej 
a medziregionálnej osobnej dopravy. Tieto segmenty majú svoje špecifiká a v štruktúre výkonov vo 
verejnom záujme predstavujú významnú časť. 
V súčinnosti s nákupom a modernizáciou ŽKV bude potrebné vybudovať vlastnú technickú základňu  
pre údržbu a prevádzku ŽKV, to znamená vybudovanie servisných pracovísk v regióne Bratislava, 
Košice, Žilina, Nové Zámky, Humenné a Zvolen, nakoľko rozsah externe poskytovaných služieb 
nezodpovedá optimalizovaným potrebám Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.. Strategicky 
najvýhodnejšou alternatívou pre potreby ZSSK sa javí prebranie vhodných priestorov a zariadení od 
spoločností ŽSR a ZSSK Cargo a ich následná modernizácia (nákup modernej technológie), ktorá je 
nevyhnutne potrebná na vykonávanie THU na súčasných zariadeniach. Týmto by sa riešila okamžitá 



  
 Manažérstvo životného prostredia 2010 ▼▲▼  Management of Environment ´2010 

Zborník z X. konferencie so zahraničnou účasťou konanej 16. - 17. 12. 2010 v Bratislave  
Proceedings of the International Conference, Bratislava, 16-17 December 2010 

■   RUSKO, M. – ŠIMKO, I. [Eds.]    ■     Žilina: Strix. Edícia ESE-5, Prvé vydanie. ISBN 978-80-89281-67-1   ■ 

142 
 

potreba zabezpečovania THU na požadovanú úroveň. Pre novo obstaraný park ŽKV je treba 
vybudovať úplne nové kapacity THU. [11] 
Segment 
• medziregionálna doprava predstavuje dopravu vlakmi, ktoré prechádzajú geografické hranice 

dvoch a viac regiónov. Doprava je zabezpečená vlakmi regionálneho charakteru, ktorých 
prevádzka je prispôsobená koordinovaným plánom dopravnej obslužnosti regiónov.  

• regionálna doprava (patrí sem aj prímestská doprava) je charakterizovaná prepravnými 
ramenami začínajúcimi a končiacimi v geografických hraniciach príslušného regiónu. Je potrebné 
skoncentrovať osobnú dopravu do atrakčných obvodov a organizovať v čase dopravných špičiek 
aj zosilnenú dopravu zrýchlenými spojmi, spojmi z centier mikroregiónov do nadregionálnych 
centier. Tento segment vytvára cca 1/3 celkových výkonov ZSSK - VVZ a je významným 
partnerom v deľbe dopravnej práce integrovaného dopravného systému v príslušnom regióne. 
Od funkčnosti a kvality tohto segmentu osobnej dopravy bude závislý úspešný regionálny 
dopravný plán obslužnosti územia, ktorého nosnú os tvorí železničná prímestská a regionálna 
doprava. 

 
 V prípade predaja podielu štátu v CARGU, je nevyhnutné ukončiť proces vysporiadania 
majetku medzi ŽSR a CARGO, ako aj uskutočniť prevod vybraného majetku určeného na technicko-
hygienickú údržbu koľajových vozidiel z CARGA na ZSSK. Týmto krokom budú odstránené negatívne 
dôsledky nesprávneho rozdelenia majetku medzi ZSSK a CARGO, ako aj eliminované riziko z 
privatizácie opravárenskej základne CARGA pre ZSSK. [8] 
 
ZÁVERY 
 Technický stav koľajových vozidiel ZSSK je ovplyvnený okrem veku aj dlhodobým deficitom 
vykonávania periodických opráv vyšších stupňov (najmä generálne opravy osobných vozňov), čo je 
navonok badateľné najmä stavom interiéru, hygienických zariadení a vo všeobecnosti i exteriéru 
koľajových vozidiel. 
 Problematika zabezpečovania kvalitnej THU je veľmi široká, spotrebováva veľa úsilia 
a energie. Je to proces, ktorý nedokáže zvrátiť jednorázovo v krátkom časovom limite súčasný 
nepriaznivý stav.  Bude to výsledok dlhodobého a systémového riešenia. 
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„NOVÝ ÚDEL“ VLÁDY VYPLÝVAJÚCI Z VYUŽITIA POTENCIÁLOV POTRIEB KRAJINNÉHO PROSTREDIA 
A ĽUDSKÉHO KAPITÁLU SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 
DUŠAN BEVILAQUA 
 
„THE NEW DEAL“ FOR GOVERNMENT RESULTING FROM THE UTILIZATION OF POTENTIALS BOTH 
LANDSCAPE ENVIRONMENT NEEDS AND HUMAN CAPITAL IN THE SLOVAK REPUBLIC 
 
 
Abstrakt 

V prezentácii je uvedená semikvantitatívna analýza a kvalitatívna syntéza integrovaného prístupu ku 
komplexným potrebám krajinného prostredia Slovenska a naznačené jeho možné synergické efekty 
pri implementácii Európskeho dohovoru o krajine a ďalších medzinárodných záväzkov SR. 
Kľúčové slová: Zamestnateľnosť Rómov, verejný záujem, identita Slovenska, obnova kultúrneho 

dedičstva, líniová vegetácia, protipovodňové opatrenia, kultúrna-, bezpečná-, jedlá a  čistá krajina, 

motivácia, krajinná sociológia 
 
Abstract 

Presentation of semiquantitative analysis and qualitative synthesis of integrated approach to 
complex needs of landscape environment in Slovakia and shown its possible synergistic effects at an 
implementation of European landscape convention and other international commitments of the 
Slovak Republic. 
Key words: Romas´ employability, public interest, identity of Slovakia, cultural heritage 

revitalization, line-vegetation, anti-floods measures, cultural-, safe-, eatable- and clean landscape, 

motivation, landscape sociology 

 
 
ÚVOD 
 
     Nový údel (angl. The New Deal) je názov pre niekoľko programov zavedených počas Veľkej 
hospodárskej krízy v rokoch 1933-37 za vlády prezidenta USA F. D. Roosevelta s cieľom podporiť, 
ozdraviť a zreformovať ekonomiku8.  
     Jedným z cieľov príspevku je poukázať na paralelu s povestným programom verejných prác 
prezidenta Roosevelta pri hľadaní riešení ku znižovaniu dlhodobej nezamestnanosti (aj Rómov) 
v marginalizovaných regiónoch Slovenska. K diskusii je užitočné túto tému „sémanticky preklopiť“ 
a hľadieť na aktíva, ktoré ponúka krajinné prostredie pre zamestna-teľ-nosť tohto nemalého 
ľudského kapitálu Slovenska.  
     Súčasne chce príspevok poukázať na synergické efekty a ďalšie komparatívne výhody, ktoré ich 
skĺbenie – vo verejnom záujme - prinesie Slovenskej republike (SR). SR je totiž tiež marginálna krajina 
Európskej únie (EU), ktorá má svoje marginalizované regióny – viď pojmy „čierne/biele“ Slovensko 
používané v kontexte ich hospodárskeho a sociálneho vyrovnania v poludníkovom smere. 
 
Priority vlád/y SR 
     Priority každej vlády sa odrážajú v príslušnom programovom vyhlásení vlády na jej funkčné 
obdobie. Tie priority, ktoré nadobudli „nadčasovú“ aktuálnosť/naliehavosť sa prejavujú o. i. v zriadení 
funkcie splnomocnenca vlády SR. V súčasnosti máme päť splnomocnencov vlády (SV): SV pre 
informačnú spoločnosť, SV pre vedomostnú ekonomiku, SV pre rozvoj občianskej spoločnosti, SV pre 
rómske komunity a SV pre územnú samosprávu, integrovaný manažment povodí a krajiny. Ich 

                                                           
8 Voľne zo serveru:  http://en.wikipedia.org/wiki/New_Deal 
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zriadenie je vyvolané potrebami/hrozbami pre udržateľný rozvoj spoločnosti, ktoré sú identifikované 
ako akútne. Spoločné všetkým SV je deklarovanie horizontálnej prierezovosti (integrovanosti 
/komplexnosti) charakteru riešenia úloh v ich pôsobnosti.  
     Naliehavých úloh (a problémov) vlády SR je však neúrekom. Pribudli k nim záväzky SR 
z medzinárodných dohôd a členstva v  EU. I keď je zjavná snaha o koncentrovanie priorít vlády 
(súčasných 11 poradných orgánov – po redukcii o 19 rád vlády SR)[1] ideálom ich vy/riešenia je 
jediná priorita. Dovolím si takúto prioritu – s janusovskou tvárou – navrhnúť. Ukrýva sa v pojme 
motivácia: má byť orientovaná tak smerom k majoritnej ako aj k minoritným častiam populácie 
Slovenska. Treba nám hľadať spôsoby ako ich/nás motivovať... Motivovať – k čomu? 
 
Krajina – krajinné prostredie – verejný záujem 
„Starostlivosť o krajinu je nielen starostlivosťou o prírodu, ale tiež starostlivosťou o spoločnosť.“ 
(Václav Cílek[2])  
     Krajina je v právnej spisbe definovaná ako „životné prostredie človeka a ostatných živých 
organizmov“[3]. K základným právnym atribútom demokratických štátov patrí najmä zaisťovanie 
toho k čomu sú vytvorené, a to je verejný záujem (republika = rés publica, sic!). Z analýzy 
relevantných právnych noriem platných v SR [4] s použitím elementárnej logiky tiež vyplýva, že 
priaznivý stav krajiny, teda krajinného prostredia (sociálny konštrukt nového odvetvia krajinnej 
ekológie – sociológie krajiny /Lapka, s. 18/[5]) a aktivity vedúce k ich ochrane, tvorbe, starostlivosti 
o ne – sú verejným záujmom [6].  
     V takomto poňatí ochrany, manažmentu, spravovania, starostlivosti (stewardship) o krajinu ako 
krajinné prostredie, ktoré je zaplnené tak atribútmi prírodných charakteristík ako aj znakmi 
kultúrneho vývoja krajiny a spoločnosti a tiež aj osudmi ľudí v/z nej žijúcich, je totiž zakotvená 
paradigma ochrany homeorézy krajiny. Tento termín znamená ochranu vývoja krajinného prostredia 
(s jej prírodným i sociálnym rozmerom) priaznivým smerom – i napriek globalizačným trendom 
postihujúcim krajiny súčasnosti, ktorú žijeme [7].  
 
Letmá SWOT-analýza krajinného prostredia SR 
Kľúčovými pojmami spojenými s významom a tvorbou krajinného prostredia sú teda: príroda, kultúra, 
spoločnosť a – genius loci (genius regionis). Duch miesta/regiónu je transcendentným 
rozmerom/atribútom krajiny. 
V takomto poňatí krajiny môžeme za súčasť zdrojov krajinného prostredia Slovenska považovať aj 
nevyužitý ľudský kapitál skrytý v nezamestnanej časti jeho populácie. Uplatnením princípu SWOT-
analýzy9 a z pohľadu zamestnateľnosti Rómov predstavuje ponuka starostlivosti o ostatné atribúty 
krajinného prostredia (prírodné- a kultúrno-historické dedičstvo Slovenska) množstvo udržateľných 
pracovných príležitostí pri: 

•  obnove kultúrnych pamiatok, 
•  protipovodňovej a protieróznej ochrane, 
•  revitalizácii bodovej a líniovej nelesnej drevinovej vegetácie,  
•  čistení krajiny. 

 
Potreby krajinného prostredia SR 
     Počet kultúrno-historických pamiatok (nehnuteľných i hnuteľných) na Slovensku je porovnateľný 
s ostatnými krajinami EU. Zrejme z historicko-geografických príčin sa ich koncentrácia približuje 
výskytu marginalizovaných rómskych spoločenstiev  - viď Obr. 1 na nasledujúcej strane. 

                                                           
9 SWOT = Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Trends (silné a slabé stránky, možnosti, trendy); princípom 
procesu SWOT-analýzy je ich identifikácia a následne pozitivistické „preklopenie“: urobiť z nevýhody výhodu 
a z trendov možnosti 
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     Žiaľ, nemožno to isté tvrdiť o našom vzťahu k nim a najmä o ich stave. Program súčasnej vlády pre 
Ministerstvo kultúry SR znamená vo veci obnovy kultúrneho dedičstva jedinečný významný krok. 
Realizácia projektov na záchranu torzálnej hradnej architektúry (stojacej príznačne v neprístupnom 
teréne) sa nedá uskutočniť s pomocou sofistikovanej techniky. Využitie ľudskej pracovnej sily 
(porovnateľné časom vzniku hradov, hrádkov a opevnení na hraniciach a nad historickými 
dopravnými tepnami krajiny...) však znamená príležitosť pre osvedčenú manuálnu zručnosť a 
vytrvalosť aj nekvalifikovaných nezamestnaných Rómov v regióne príslušnej pamiatky. 

 
 

Obr. 1: Informatívna mapka s farebným vyznačením počtu pamiatkových objektov v jednotlivých 
okresoch Slovenska, čím je intenzita farby tmavšia, tým je v danom okrese viac NKP; 

Zdroj: http://www.pamiatky.sk/pamiatky/pamiatkovy-urad/evidencia-kulturnych-pamiatok-na-
slovensku/ 

 
    Súčasná vláda SR je jedinečná aj v pozitívnej reakcii na rastúci trend výskytu povodní a zosuvov 
pôdy (viď: aktivity SV pre územnú samosprávu, integrovaný manažment povodí a krajiny). 
O pravdepodobnosti ich výskytu je možné dedukovať z mapky na Obr. 2, ktorý je možné uviesť  
výrokom podobným na komentovanie predchádzajúceho obrázku. 
 

 
 
Obr. 2: Priestorové rozloženie obcí, v ktorých sa v období rr. 1996-2006 vyskytla povodňová situácia 

Zdroj: Solín[8] 
 
    Medzinárodne osvedčenými imperatívnymi princípmi protipovodňových a protieróznych opatrení 
sú prevencia a trvalá údržba[9]:  vodu treba zadržiavať v krajine tam kde sa tvoria jej toky. Topicky to 
znamená podobné technologické obmedzenia terénu, a tiež rovnakú ponuku pracovných príležitostí 
ako je uvedené vyššie. 
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     Lesná a poľná vegetácia zaberá 90 % územia Slovenska; je nielen súčasným dominantným 
krajinotvorným elementom, ale aj dominantným nástrojom tvorby krajiny Slovenska v jej rôznych 
štrukturálno-priestorových podobách.“[10] Kolektivizácia a urbanizácia vidieckej krajiny (intenzifikácia 
a spriemyselňovanie poľnohospodárstva, „meliorácie“ pôdy, napriamovanie a „kanalizovanie“ 
vodných tokov...) spôsobili krajine a jej obyvateľom škody adekvátne dopadom veľkolomov 
a povrchovej ťažby surovín na krajinný ráz. Ľudia sa v priebehu ostatných desaťročí krajine odcudzili, 
vo veľkej miere sa vytratila schopnosť a motivovanosť človeka identifikovať sa s krajinou. Takto 
poškodené krajinné prostredie si zaslúži opatrenia pomenovateľné slovami rekultivácia a 
revitalizácia. Supuka[11] uvádza odhad 4 % súčasnej výmery poľnohospodárskeho pôdneho fondu SR 
(cca 60 000 ha), na ktorom sa vyskytuje sprievodná vegetácia ciest, vodných tokov, zásakové pásy 
a vetrolamy, líniová vegetácia na medziach, remízky, fragmenty lesa. Bol by to veľmi nepresný odhad 
dedukovať aká je však reálna potreba doplnenia vegetácie popri jestvujúcej sieti poľných ciest 
a komunikácií,  potokov... Na protipovodňové (pro-vegetačné) opatrenia je preto potrebné naviazať 
ďalšími protieróznymi opatreniami – kultivácie krajiny revitalizáciou nelesnej drevinovej zelene – 
výsadbou a dopĺňaním líniovej vegetácie pozdĺž cestných komunikácií (parky, aleje aj cesty v gescii 
samospráv), obnovou zelene medzí, remízok, mokradí, ktoré (v prípade výsadby a manažmentu 
ovocných drevín) znamenajú ďalšiu ponuku množstva udržateľných prác (aj v urbanizovanej krajine). 
Marginálne územia sú tiež známe na jednej strane zarastaním opustených pozemkov (lúk 
a pasienkov) a na strane druhej ponúkanou príležitosťou k ich využitiu na zakladanie plôch 
s rýchlorastúcimi drevinami (vŕby...) a plodinami (napr. láskavec...) k sinku atmosférického uhlíka 
a alternatívnej energetike. To sú ďalšie záväzky SR vyplývajúce z medzinárodných dohovorov 
a členstva v EU – reflektujúce potreby zmierňovania globálnych trendov (klimatických, straty 
biodiverzity...).  
     Prejavom straty vzťahu obyvateľov ku krajine je aj jej vzhľad, ktorý môžeme nazvať pojmom –  
ruderalizácia krajiny (jej priam zasypanie smetiskami; SR sa stáva rumoviskom). Nemyslia sa tým len 
tzv. hnedé polia – brownfields[12], v ktorých je tak hrozba životnému prostrediu ako aj množstvo 
atraktívnych druhotných surovín. Vstup a výstup z každej obce na Slovensku, priam každá depresia, 
priekopy, oku ukryté zákutia sú destináciami „čiernych skládok“ odpadov...  Čistenie krajiny teda 
ponúka rôznorodé sezónne práce (zber skália na poliach a ich ukladanie do hraničných kameníc; 
likvidácia inváznych druhov rastlín, využitie biomasy po ťažbe dreva, z výkosov priekop a medzí; 
odpratávanie snehu v zime...) aj celoročné práce (neustály zber odpadkov v urbánnej i rurálnej 
krajine a ich triedenie v triediarniach)... 
      
Aplikovaná teória hierarchie hodnôt A. H. Maslowa 
     Zo skúseností Občianskeho združenia „Zachráňme Letanovský mlyn“ [13] (skr.: OZ ZLM) vzišli 
základné otázky: čím motivovať rôznorodé a rozdielne záujmové skupiny k aktivitám užitočným pre 
krajinné prostredie? Aké návrhy manažmentových opatrení pre napĺňanie ktorých potrieb budú 
pôsobiť skupinovo motivujúco na ľudí aby pristupovali ku svojej krajine so snahou kultivovať ju na svoj 
i jej prospech? Odpovede na tieto i ďalšie otázky je potrebné hľadať na rozhraní poznania minimálne 
dvoch humanitných vied: sociológie a psychológie.  
     Abraham Harold Maslow, americký humanisticko-behavioristický psychológ s ruskými koreňmi, 
uviedol teóriu a klasifikáciu ľudských potrieb (hodnôt)[14]. Prepojil v nej teóriu osobnosti s teóriou 
motivácie: ľudia sú motivovaní uspokojovať svoje potreby smerom od najnižšej až po najvyššiu 
úroveň, pričom uspokojenie potrieb nižšej úrovne ich motivuje k snahe o uspokojenie potrieb vyššej 
úrovne. Schematicky je to znázornené Maslowovou pyramídou potrieb na nasledujúcom Obr. 3. 
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Obr. 3: Pyramída potrieb (hodnôt) A. H. Maslowa - upravené podľa: (NORWOOD,  2009)[15] 
 
     Maslowova teória je založená na predpoklade, že základná ľudská motivácia sa prejavuje snahou 
o sebaaktualizáciu, teda o akýsi intrapersonálny rast jedinca. Jej aplikácia do krajinného priestoru 
a spojenie s uplatnením permakultúrnej paradigmy „jedlej krajiny“ uvedenej Mollisonom[16] má 
ambíciu napĺňať fyziologické potreby tak predátorov a konzumentov fauny z  chránených území 
(drobná pernatá a srstnatá zver revitalizovaných medzí a remízok) ako môže byť priestorom aj pre 
tvorbu pracovných príležitosti pre užívateľov krajinného prostredia. Platí to zvlášť pre Rómov, ktorí 
by sa aktivitami pri výsadbe a starostlivosti o vegetáciu (ovocných stromov a krov – i zbere 
a spracovaní ich plodov) pozdĺž poľných ciest a popri tokoch mohli stať, podobne ako oledľujúci 
hmyz, „požehnaním“ pre krajinu. Naplní sa tak tiež potreba bezpečnosti a poriadku (odstránenie 
sociálnych napätí) a vylepšia vzťahy medzi spoločenskými skupinami spolu-žijúcimi v krajine.  
     Spomínané skúsenosti OZ ZLM[17] pri identifikácii udržateľných prác vhodných pre Rómov svedčia 
tiež o naliehavej potrebe ďalších pracovných síl: snáď z radov nezamestnaných stredo- 
i vysokoškolákov (výsluhových dôchodcov...) ako organizátorov prác, „budičov nástupu do práce“ 
(tých z mladej generácie Rómov, ktorá doposiaľ nemala šancu okúsiť zodpovednosť pracovnej 
príležitosti)...  
 
Synergické efekty tvorby užitočných pracovných miest 
Skĺbenie úloh v pôsobnosti všetkých splnomocnencov vlády SR v zmysle nimi proklamovanej 
horizontálnej prierezovosti a  integrovanosti ich riešenia prinesie minimálne nasledovné synergické 
efekty v sfére:  
•   vplyvov globalizácie – zlepší sa pripravenosť na imigráciu etník s diametrálne odlišnou kultúrou 

ako je pre nás známa(?) rómska, 
•   transferu investícií a financií – zvýši sa (nielen turistická) atraktivita ale aj právna dôveryhodnosť 

krajiny, 
•   transdisciplinárnej implementácie medzinárodných záväzkov SR – Dohovory (napr. Európsky 

dohovor o krajine) a smernice EU, o. i. napr. Smernice INSPIRE10,  
•   výchovy obyvateľov krajiny –  starostlivosť o krajinu je starostlivosťou o dušu človeka, 
•   komplexnej zamestnanosti – práca pre ďalšie skupiny nezamestnaných,  tiež práca pre 

psychológov, sociológov, etnológov...; 
      
ZÁVERY 
     Ocenenie užitočnosti rómskej pracovnej sily (známe poučenie z histórie spolužitia majority a 
Rómov na Slovensku – viď napr.: Spišské Tomášovce, Dunajská Lúžna) znamená šancu, že sa zlepší 
tiež naplnenie potreby spoločenského uznania rómskeho etnika. V neposlednom rade už skôr 
prezentovaná vízia[18], ktorá viedla k smerovaniu manažmentových intervencií formou posilnenia 

                                                           
10 Dostupné na internete: http://inspire.enviroportal.sk/ 
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pamäťového efektu línií poľných ciest a vodných tokov vegetáciou (s človeku i faune jedlými plodmi) 
sleduje zmiernenie efektov očakávanej klimatickej zmeny (otepľovanie, výkyvy zrážok). Ich 
pozitívnym prínosom, v zmysle Maslowovej teórie, je tiež zvýšenie bezpečnosti majetku (na jednej 
strane) a zvýšenie sebestačnosti (na druhej strane hierarchie hodnôt) ľudí žijúcich v krajine.  
     Ďalšie návrhy manažmentových opatrení z oblasti implementácie Európskeho dohovoru o krajine 
v podmienkach SR[19] sú aplikované aj na časovo-priestorový aspekt druhotnej krajinnej štruktúry: 
revitalizácia (rekonštrukcia) niektorých historických krajinných štruktúr zo skupiny hydrických 
krajinných prvkov (rybníky, mlynské náhony, mokraďové stopy meandrov vodných tokov), ktorá 
môže mať prínos ako zdroj potravín, rekreácie i ako nástroj zadržania vody v krajine. Starostlivosť 
o mikroštruktúry krajiny vytvára tiež ďalšie príležitosti pre identifikáciu užívateľov krajinného 
priestoru s krajinou: ku vzniku estetických zážitkov z vnímania harmonickejšej krajiny. Tieto budú 
poskytovať očakávaný impulz k systematickej údržbe pamäťových stôp zo skupiny kultúrno-
historických krajinných prvkov: malá sakrálna architektúra, ale aj skvalitňovania ponuky zážitkov 
návštevníkom z oblasti kultúrnych stavebných pamiatok väčších hmôt – prepojených infraštruktúrou 
náučných trás (aj pre cykloturistov).  
     Súčasná vláda SR si dnes vytvorila predpoklady pre jedinečnú príležitosť. Fungujúcou koordináciou 
napĺňania poslaní všetkých piatich splnomocnencov vlády SR pri tvorbe „identifikovateľnej, 
atraktívnej, bezpečnej, jedlej a čistej krajiny“ s názvom Slovensko môže naplniť svoje vlastné poslanie 
vo veci verejného záujmu. Nastal čas začať realizovať svoj Nový údel pre Slovensko.      
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NÁVRH METODIKY A ALGORITMU VÝPOČTU PREDIKCIÍ EMISIÍ 

PETER HERCZNER 
 
DESIGNE OF METHODOLOGY AND AND ALGORITHM FOR CALCULATING OF EMISION PREDICTION  
 
ABSTRAKT 

Emisie z dopravy nie sú výlučne tvorené len emisiami z cestnej a železničnej ale v podstatnej miere 
k nim prispieva aj letecká doprava. Tento článok sa venuje tejto skutočnosti a snaží sa navrhnúť 
algoritmus a spôsob výpočtu s využitím matematickej štatistky pre vyhodnotenie súčasného stavu 
a predikciu týchto znečisťujúcich látok do budúcna.  
Kľúčové slová: znečistenie ovzdušia, letecká dopravy, matematický model 
 
ABSTRACT 

Emissions from transport are not solely made up of only the emissions from road and rail but 
significantly contribute to them and air transport. This paper is dedicated this matter and tries to 
propose an algorithm and the method of calculation using the mathematical statistics for evaluating 
the current status and prediction of pollutants into the future. 
Key words: air pollution, air traffic, mathematical model 

 
 
NÁVRH METODIKY A ALGORITMU 
 
 Z hľadiska porovnania jednotlivých typov dopravy na životné prostredie je potrebné si uvedomiť, 
že komplex záťaže životného prostreddia nespočíva iba v priamych emisiách znečisťujúcich látok na 
okolité prostredie, ale aj v nepriamych vplyvoch, ktoré sú dané produkciou či už znečisťujúcich látok 
alebo vo forme energií produkujúcich priemyselom, ktorý zabezpečuje výrobu energie, výrobu 
fosílnych palív, výrobu rôznych prevádzkových a údržbových kvapalín, materiálov, výrobu rôznych 
konštrukčných materiálov atď.. 
 Vo výpočtoch sa uvažuje len s priamymi emisiami, ktoré sú produkované cestnou, železničnou 
a leteckou dopravou.  Existuje mnoho rôznych metód ako zistiť množstvo emisií produkovaných 
jednotlivými mobilnými zdrojmi. Na základe kvantitatívneho vyjadrenia emisií jednotlivých mobilných 
zdrojov a dostupných štatistík výkonov dopravy je možné následne vypočítať celkové množstvá emisií 
konkrétnych znečisťujúcich látok. Keďže produkcia emisií je podmienená tým, že doprava ako zdroj 
energie využíva spaľovanie fosílnych palív v dnešnej dobe sa najčastejšie stretávame s výpočtom 
emisií znečisťujúcich látok na kilogram paliva (benzín, nafta, letecký petrolej) a následným prepočtom 
celkových emisií odvodených od celkovej spotreby pohonných hmôt alebo spotrebovanej energie 
jednotlivými druhmi dopravy. 
 Predikciou vývoja emisií sa zaoberá množstvo štúdií, ktoré požívajú mnozstvo štatistických 
metód, ide hlavne o regresnú analýzu, waveletovu metódu, predikciu pomocou neurónových sietí 
a množstvom ďalších metód. 
 Na predikciu vývoja emisií bola využitá metóda jednoduchej lineárnej a nelineárnej regresnej  
anylýzy, ktorá z hľadiska použitia nie je veľmi náročná na výpočty a z hľadiska tvaru závislosti vývoja 
emisií je viac ako postačujúča a presná na predikciu budúceho tvaru funkcie a na následné 
porovnanie vývoja výkonov dopravy a produkcie emisií znečisťujúcich látok.  
 Ako bolo uvedenépre výpočet bola použitá jednoduchú lineárnu a nelineárnu regresnú ananlýzu 
a na výpočtet sa použil program MS Excel 2007, ktorý má v sebe priamo implementovanú regresnú 
ananlýzu. Vývojový diagram algorimizácie výpočtov predikcie emisií je na Obr. 1. 
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Obr. 1 Vývojový diagram metodiky výpočtu predikcie emisií dopravy 

 
 Vstupné štatistické údaje - ako vstupné údaje boli použité štatistické údaje emisií znečisťujúcich 
látok pre jednotlivé druhy dopravy a štatistiky výkonov v preprave tovaru a cestujúcich v jednotlivých 
rokoch. 
 Zisťovanie tvaru závislosti vstupných údajov – na vyjadrenie závislosti medzi dvoma štatistickými 
súbormi údajov sa použila regresná analýza, ktorá ako štatistická metóda sa používa na odhad 
náhodných veličín, v tomto prípade sú zavislé premenné emisie znečisťujúcich látok a výkony 
jednotlivých druhov dopravy, na základe známych tzv. vysvetľujúcich, nezávislých premenných, čo sú 
v tomto prípade jednotlivé štatistické roky. V analýze bude skúmaný vývoj emisií iba s jednou 
vysvetľujúcou veličinou a to vzhľadom k tomu ako sa menili každoročne ich hodnoty, preto ide iba 
o jednoduchú regresnú analýzu, kde vysvetľovaná premenná je vysvetľujúca iba jednou premennou. 
Všeobecne matematicky môžem zapísať tento prípad takto: 

 

                                                          (1)    
 
Kde jednotlivé parametre sú: PErokb - predikované emisie do budúcnosti, Vrokm - dostupné štatistiky 
výkonov a emisií,  NPo - neznáme parametre nášho vzťahu, NV - náhodné nešpecifikované vplyvy. 
 
 Pri určovaní tvaru závislosti vývoja emisií na základe ročných štatistík ide vlastne o určenie tvaru 
funkcie, čiže keď preložíme takou priamkou alebo parabolou, hyperbolou, logaritmickou, 
mocninovou alebo exponenciálnou krivkou, niekoľko bodov grafu, aby súčet druhých mocnín 
odchýliek týchto bodov od priamky alebo krivky bol čo najmenší. Na zistenie, ktorý typ závislosti, má 
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konkrétny prípad slúži koeficient korelácie, podľa ktorého hodnoty môžeme určiť či je stupeň 
závislosti: 

- 0,3 ≤ koeficient korelácie < 0,5, ide o stupeň mierny, 
- 0,5 ≤ koeficient korelácie < 0,7, ide o stupeň význačný, 
- 0,7 ≤ koeficient korelácie < 0,9, ideo vysoký stupeň, 
- 0,9 < koeficient korelácie, ide o veľmi tesný stupeň. 

 
ŠTATISTICKÉ ÚDAJE EMISIÍ ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK A VÝKONOV JEDNOTLIVÝCH DRUHOV DOPRAVY 
PRI CO 2 A NOX 

 
 Štatistické údaje, ktoré boli použité pri výpočtoch sa čerpali zo štatistík Európskej komisie - 
Eurostat, Európske environmentálnej agentúry European Enviroment Agency), zo štatistických údajov 
medzinárodnej organizácie ICAO. Štatistiky výkonov jednotlivých druhov dopravy zvlášť pre nákladnú 
a osobnú dopravu sú uvedené v Tabuľke 1. 
 
Tabuľka 1 Výkony jednotlivých druhov dopravy v nákladnej a osobnej preprave[2] 

Výkony 
dopravy 

Nákladná doprava štátov EÚ - 27 
v 1000 milion tonách-kilometrov 

Osobná doprava štátov EÚ - 27 
v 1000 milion cestujúcich-kilometrov 

Rok cestná doprava 
železničná 
doprava 

letecká doprava cestná doprava 
železničná 
doprava 

letecká doprava 

1995 1288,7 386,1 2,0 4515,0 422,0 346,0 

1996 1302,6 392,1 2,1 4588,0 421,0 366,0 

1997 1351,7 409,5 2,2 4670,0 423,0 390,0 
1998 1414,2 392,5 2,3 4779,0 424,0 409,0 

1999 1469,9 383,6 2,3 4888,0 434,0 425,0 

2000 1518,7 403,7 2,5 4975,0 448,0 457,0 
2001 1556,3 386,0 2,5 5063,0 451,0 453,0 

2002 1605,9 383,8 2,4 5137,0 444,0 445,0 
2003 1625,4 391,9 2,4 5173,0 441,0 463,0 

2004 1747,3 416,3 2,5 5242,0 450,0 493,0 

2005 1800,3 414,1 2,6 5241,0 459,0 527,0 
2006 1854,3 440,4 2,7 5360,0 473,0 549,0 

2007 1914,9 453,1 2,8 5454,0 481,0 572,0 

2008 1877,7 442,7 2,7 5427,0 498,0 561,0 

 
 Jednou z najsledovanejších a z hľadiska objemu, najväčších emisií sú emisie oxidu uhličitého CO2 
a štatistiky thoto najvýznamnejšieho skleníkového plynu sú uvedené v Tabuľka 2. 
 
Tabuľka. 2 Štatistiky emisií CO2 jednotlivých sektorov dopravy [2] ,[3] 

CO2 a NOx Emisie skleníkových plynov v Gg (1000 ton) CO2 za rok 

Rok cestná doprava 
železničná 
doprava 

letecká doprava 

1995 767902,4 10166,24 16767 

1996 790108,8 10164,91 18124,38 

1997 799896,7 9742,904 18948,21 
1998 825780,2 9606,016 19863,16 

1999 841818,6 9151,221 21233,75 
2000 842501,7 9349,867 21956,24 

2001 857688,6 8615,327 21082,03 

2002 871053,2 8647,257 20115,11 
2003 879025,8 8573,754 19946,47 

2004 897337,5 8568,267 20522,81 

2005 895194,5 7942,297 21776,66 
2006 900379,5 7844,875 22024,62 

2007 906179,1 8089,755 22431,13 
2008 889752,4 7767,11 21783,15 
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STANOVENIE REGRESNEJ FUNKCIE PRE JEDNOTLIVÉ EMISIE A VÝKONY DOPRAVY 
 
 Stanovenie funkcie emisií CO2 cestnej dopravy - podľa výsledkov výpočtov koeficientov 
a grafického zobrazenia v programe MS Excel, ako je to vidieť na Obr. 3 je najvhodnejšou funkciou 
pre cestnú dopravu polynóm 2. stupňa (parabola), ktorý je vyznačený zelenou farbou, ale keďže 
parabola by pri predikcii údajov nadobúdala klesajúce hodnoty, napriek tomu, že emisie majú 
stúpajúci charakter.  

 
Obr. 3 Grafické zobrazenie regresných funkcií a koeficientov pre emisie CO2 pre cestnú dopravu 

 
 Stanovenie funkcie emisií CO2 železničnej dopravy – ako je vidieť z grafu a z koeficientov 
korelácie jednotlivých funkcií na Obr. 3, najvyšší koeficient korelácie má tak isto ako pri cestnej 
doprave polynóm 2. stupňa (v grafe zobrazený zelenou farbou), ale taktiež nie je vhodný na predikciu 
týchto emisií, pretože vývoj emisií by mal opäť opačný trend, preto ako najvhodnejšia funkcia bola 
použitá mocninovú funkciu, ktorá je znázornená v grafe červenou farbou. 

 

Obr. 4 Grafické zobrazenie regresných funkcií a koeficientov pre emisie CO2 pre železničnú dopravu 
  

 Stanovenie funkcie emisií CO2 leteckej dopravy – z grafického zobrazenia a výpočtov 
koeficientov, ktoré sú znázornené na Obr.4, vyplýva, že najvhodnejšou funciou na predikciu 
štatistickej sady údajov leteckej dopravy je znova polynóm 2. stupňa, ale opäť predikcia emisií by 
mala opačný charakter, preto bola použitá ako druhá najvhodnejšia lineárnu funkcia. 
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Obr. 4 Grafické zobrazenie regresných funkcií a koeficientov pre emisie CO2 pre leteckú dopravu 

 

Tabuľka 3 Tvary funkcií závislosti emisií osobnej a cestnej dopravy 

Emisie 
Funkcie cestnej dopravy, 

Koeficient korelácie 

Funkcie železničnej dopravy, 

Koeficient korelácie 

Funkcie leteckej dopravy,  

Koeficient korelácie 

CO2 
 

  

R2=0,909    stupeň veľmi tesný R2 =0,947      stupeň význačný R2 = 0,640 stupeň veľmi tesný 

 
 Určenie tvaru funkcií pre výkony jednotlivých druhov dopravy – aby bolo možné porovnať vývoj 
výkonov dopravy do budúcnosti je potrebné predikovať výkony jednotlivých druhov dopravy 
v konkrétnych rokoch.  
 
Tabuľka 4 Tvary funkcií výkonov jednotlivých sektorov nákladnej a osobnej dopravy  

Výkony dopravy Nákladná doprava Osobná doprava 

Cestná doprava 
  

      stupeň veľmi tesný         stupeň veľmi tesný 

Železničná doprava 
  

        stupeň význačný     stupeň veľmi tesný 

Letecká doprava 
  

    stupeň veľmi tesný      stupeň veľmi tesný 

 
 Na predikciu výkonov bola použitá taktiež regresná analýza v programe MS Excel 2007, kde 
závislá premenná sú ročné výkony dopravy od roku 1995 do roku 2008 a vysvetľujúva premenná sú 
jednotlivé roky. Tvary funkcií závislosti a koeficienty korelácie s uvedením stupňa závislosti pre 
výkony jednotlivých druhov dopravy sú uvedené v Tabuľke 4. 
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PREDIKCIA VÝVOJA VÝKONOV A EMISIÍ JEDNOTLIVÝCH DRUHOV DOPRAVY 
 
 Na základe jednotlivých reálnych fuknkcií tvaru závislosti emisií CO2, je možné vypočítať vývoj 
ako výkonov, tak aj emisie v nasledujúcich rokov. Údaje výkonov, ktoré sú rozdelené na dve 
podkategórie nákladná a osobná doprava, pretože nie je možné porovnať spočítať výkony osobnej 
a nákladnej dopravy dokopy, nakoľko výkony nákladnej dopravy sú v jednotkách ton na celkový počet 
kilometrov a výkony osobnej dopravy sú v počte pasažierov na celkový počet kilometrov. Výpočty 
funkcií sa urobila v MS Excel a výsledky sú zobrazené v Tabuľke 5 a 6. s predikciou na roky 2012 až 
2021. 
 
Tab. 5 Tabuľka vypočítaných predikcií emisií CO2 

Predikcia CO2 
Vypočítané emisie na nasledújuce roky 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

cestná doprava 961960,23 972183,53 982406,82 992630,12 1002853,41 1013076,71 1023300,00 1033523,30 1043746,59 1053969,89 

železničná doprava 7039,69 6889,32 6742,23 6598,35 6457,61 6319,95 6185,28 6053,54 5924,68 5798,62 

letecká doprava 23772,29 24086,83 24401,37 24715,91 25030,45 25344,98 25659,52 25974,06 26288,60 26603,14 

 
Tabuľka 6 Predikcia výkonov nákladnej a osobnej dopravy jednotlivých sektorov 

Nákladná doprava 
Vypočítané výkony nákladnej dopravy na nasledújuce roky 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

cestná doprava 2134,29 2185,67 2237,05 2288,42 2339,80 2391,17 2442,55 2493,93 2545,30 2596,68 

železničná doprava 520,03 540,24 561,90 585,00 609,54 635,53 662,97 691,85 722,18 753,95 

letecká doprava 2,97 3,02 3,07 3,13 3,18 3,23 3,29 3,34 3,39 3,45 

Osobná doprava 
Vypočítané výkony osobnej dopravy na nasledújuce roky 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

cestná doprava 5804,20 5877,31 5950,42 6023,53 6096,63 6169,74 6242,85 6315,96 6389,06 6462,17 

železničná doprava 535,14 547,91 561,37 575,51 590,33 605,84 622,02 638,89 656,44 674,68 

letecká doprava 638,10 654,95 671,80 688,65 705,51 722,36 739,21 756,07 772,92 789,77 
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NÁVRH RECYKLAČNEJ LINKY NA SPRACOVANIE DREVNÉHO ODPADU 
 
PETER HERCZNER 
 
PROPOSAL FOR RECYCLING LINE FOR PROCESSING WOOD  
 
ABSTRAKT 

Tento príspevok poukazuje na možnosti recyklácie drevného odpadu, ktorého množstvo sa neustále 
zvyšuje s narastajúcim počtom populácie. Trend stúpajúcej tvorby odpadov, spôsobuje krajinám 
značné problémy, čo vedie k ekonomicky nie najvýhodnejšiemu materiálovému zhodnoteniu, v 
porovnaní so skládkovaním. Napriek ekonomickej nevýhodnosti, je z ekologického hľadiska v 
porovnaní so skládkovaním najlepším riešením. Samotný recyklačný proces znižuje množstvo energie, 
ktoré sú potrené na výrobu nových súčiastok a pomáha znížiť zaťaženie životného prostredia 
a využívanie prírodných zdrojov. 
Kľúčové slová: drevný odpad, recyklácia, biomasa, recyklačné zariadenia 
 
ABSTRACT 

This paper is focused on possibilities how to recycle still increasing wood waste with growing 
population. Because of very fast growht of waste material became a significant problem for many 
countries and their costs regarding to material recovery. Material recovery is the best solution for 
procesing of waste material also with comparision of storing waste or its live burning. We use specific 
proceses that decrease energy volume which is necessary for production of a new componenets. It 
also helps to protect our natural resources. The next purpose of this work are definition of wood 
waste types and equipment for processing wood waste. 
Key words: wood waste, recycling, biomas, recycling facility 

 
 
DREVNÝ ODPAD DNEŠKA 
 
 Drevený odpad vzniká vo všetkých fázach života dreva. Podľa pôvodu vzniku ho môžeme rozdeliť 
na odpad vznikajúci pri primárnom spracovaní dreva – pri jeho ťažbe, sekundárnom spracovaní dreva 
– drevospracujúci priemysel a odpad, ktorý vzniká vo sfére spotreby na konci životnosti pri jeho 
likvidácií. Ročne na Slovensku zostáva v lesoch pri ťažbe cca 950 000 m3 odpadového dreva. 
 

 
Obr. 1.   Vývoj ťažby dreva na Slovensku 

 
 Ťažba dreva v lesoch SR má dlhodobo zvyšujúcu tendenciu, od roku 1990 priebežne narástol z 
hodnoty 5,2 mil.m3 až na 9,2 mil.m3 v roku 2009 (Obr.1). Vývoj ťažby je ale dlhodobo ovplyvnený 
objemom náhodných ťažieb, ktorý sa pohybuje medzi 35 - 65%. [1] 
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 Dnes je problém drevných odpadov riešený hlavne spaľovaním a skládkovaním. Je to preto, že v 
súčasnosti sú to ekonomicky najefektívnejšie spôsoby zneškodňovania odpadov. Pri spaľovaní 
odpadu je prioritnou úlohou zneškodnenie – zbavenie sa odpadu bez využitia jeho energetického 
potenciálu. Pri skládkovaní riešenie nie je konečné, z environmentálneho hľadiska ide len o odsunutie 
problému do budúcnosti. Stále treba mať na zreteli priority – materiálové zhodnotenie, energetické 
zhodnotenie a až na poslednom mieste zneškodnenie. Pri energetickom zhodnocovaní odpadu 
dochádza k využívaniu odpadu na získavanie energie z procesu premeny a pri materiálovom 
zhodnocovaní sa využíva odpad ako druhotná surovina na výrobu využiteľných výrobkov. [1,2] 
 

 
 

Obr. 2.   Kolobeh dreva 
 
SIMULÁCIA PROCESU RECYKLÁCIE NA RECYKLAČNEJ LINKE 
 
 V závislosti od druhu odpadu je potrebné navrhnúť vhodnú sústavu zariadení, ktorá dokáže 
efektívne, účinne spracovať odpad do požadovanej čistoty a tvaru. Vytvoriť recyklačnú linku, ktorá by 
dokázala spracovať úplne všetky druhý drevných odpadov je veľmi zložité, pretože vstupný materiál 
sa nelíši len veľkosťou, čo je podstatné pri výbere primárneho drviča, ale aj jeho tvrdosťou, čistotou. 
Veľkou výhodou, ktorú v dnešnej dobe poskytuje otvorený trh, je dostatočný výber dodávateľov 
recyklačnej techniky na spracovanie drevného odpadu. Firmy na základe konzultácií a po 
vyhodnotení požiadaviek zákazníka,  sú schopné navrhnúť a zostrojiť zariadenia, čo najviac 
vyhovujúce pre daný typ linky. [1,2] 
 
MATERIÁLOVÝ TOK NA RECYKLAČNEJ LINKE 
 
 Stredisko má priestory rozdelené do štyroch časti, na priestory administratívne, sociálne 
priestory pre zamestnancov, skladové a priestory haly. Systém skladového hospodárstva 
zaznamenáva všetky udalosti a činnosti pri príjme, manipulácii a skladovaní drevnej frakcie. Činnosť 
prevádzky sa delí do troch základných úsekov: vstupný úsek, ktorý predstavuje príjem a roztriedenie 
dreva, recyklačné pracovisko a výstupný úsek na skladovanie už upravenej drevnej frakcie. 
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Obr. 3.   Schéma materiálového toku 
 

Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov vedie v súlade s ustanovením § 30 
Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch. 
 Realizácia zberu na začiatku prevádzky nebude uskutočňovaná vlastným vozovým parkom. Tok 
materiálu bude nasledovný: sklad, ktorý bude mať na starosti skladové hospodárstvo (váženie, 
príjem, výdaj, evidencia), obsluhu bagru a žeriava s drapákom pre zabezpečenie nepretržitého 
nakladania dreva na dopravníkový pás, obsluha a dohľad nad bubnovým separátorom, pred 
primárnym drvením spolu s odstraňovaním nežiaducich zložiek (kov, plast, papier). Po primárnom 
drvení a magnetickej separácií sa v ručnej triedičke zvyšok vyseparuje zamestnanci, ďalšími krokmi 
budú sekundárny drvič, vzduchový separátor, cyklón, vibračné sito. Chod prevádzky bude 
monitorovaný z centrálnej riadiacej miestnosti. Podrobnejší materiálový tok recyklačnej linky je 
zobrazený na obrázku (Obr.3). [1] 
  
 
MNOŽSTVO SPRACOVANÉHO ODPADU NA RECYKLAČNEJ LINKE 
 
 Množstvo odpadu, ktoré dokáže recyklačná linka spracovať, závisí od vhodného výberu 
zariadení. V závislosti od požiadaviek, je možné navrhnúť vhodné strojné zariadenia, spĺňajúce 
kritéria. Základnými kritériami pre návrh optimálnej zostavy sú: druh drveného materiálu, veľkosť 
drveného materiálu, požadovaná veľkosť výstupnej frakcie, hodinový výkon, príkon, rozmery a cena 
stroja.  
 
 Efektívne usporiadanie strojných zariadení je ďalším krokom k výkonnej a účinnej recyklačnej 
linke, čo do množstva aj kvality.  Preddrvenie paliet, kmeňov, koreňov a ostatného dreva väčších 
rozmerov je potrebné, aby bolo zabezpečené ich bezproblémové ďalšie spracovanie a aby nedošlo 
k poškodeniu nijakých časti strojov.  Pri väčších, zložitejších recyklačných linkách sa predpokladá so 
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spracovaním veľkého objemu, až niekoľko desiatok ton drevného odpadu za hodinu. V takýchto 
linkách sú preto potrebné stroje s dostatočným výkonom, silou, rýchlosťou otáčok a v neposlednom 
rade odolnou konštrukciu a dlhou životnosťou súčiastok. [1] 
 
SIMULÁCIA PROCESU RECYKLÁCIE NA RECYKLAČNEJ LINKE 
 
 Recyklačná linka pozostáva zo sústavy zariadení plynulo nadväzujúcich na seba čo sa týka najmä 
maximálneho množstva spracovaného odpadu. Môžeme predpokladať, že v každej časti recyklačnej 
linky pri spracovávaní drevného odpadu dôjde k jeho úbytku. Vznikajúce množstva odpadov závisia 
od druhu vstupného materiálu, pretože ten môže mať rôzny stupeň znečistenia. Pri spracovávaní 
dreva z lesného hospodárstva (kmene, konáre, korene, atď.) najväčšia časť odpadu bude pozostávať 
z listov, kameňov, pri spracovaní dreva z priemyslu (palety, obaly, dosky) to bude kov, plast, papier.  
 

 

Obr. 4.   Simulácia recyklačnej linky [3] 
 
 V prvej časti linky je umiestnený vibračný dopravník a triediaca stanica, kde sú nežiaduci zložky 
odstraňované zamestnancami, ktorí sú rozostavení okolo pásového dopravníka. Dochádza k separácii 
plastov, papiera, kovu, ktoré sú vhadzované do kontajnerov umiestnených pod triediacou linkou.  
 
 Môžeme predpokladať, že pri spracovaní dreva z lesníctva v tejto časti nedôjde takmer 
k nijakému zníženiu objemu. Pri väčších kusoch dreva ako sú kmene, korene bolo by nutné 
preddrvenie, čím by sa hmotnosť znížila odhadom o 0,3% vplyvom rôznych faktorov (odskakujúce 
časti, pod.). Pri následnom prechode valcovým triedičom sa hmotnosť zníži o vyseparované kamene, 
hlinu, listy, triesku čo môže byť odhadom 5% z hmotnosti.  
 

  
Obr.5.   1.časť a 2. časť linky na spracovanie odpadu [3] 

 
 Priemyselný drevný odpad v závislosti od veľkosti vstupnej frakcie bude umiestnený buď priamo 
na vibračný dopravník, alebo do zariadenia na preddrvenie. Po preddrevení a prechode valcovým 
triedičom sa jeho hmotnosť zníži približne o 5%.  Rovnako k úbytku hmotnosti odhadom 5% dôjde pri 
manuálnom odstraňovaní nežiaducich zložiek v triediacej stanici. Predpokladom je, že drevný odpad 
z priemyslu bude plastom, kovom, papierom a inými zložkami znečistený viac ako odpad z lesníctva.  
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 Druha časť linky začína primárnym drvičom, ktorý nadväzuje na triediacu stanicu. V primárnom 
drviči dôjde v oboch prípadoch zhruba k rovnakej strate hmotnosti približne o 0,3%. Pri prechode 
magnetickým separátorom sa hodnoty budú líšiť, keďže v dreve z lesov sa nepredpokladá prítomnosť 
kovu, na rozdiel od paliet, drevných obalov, dosák a podobne, ktoré pochádzajú z priemyslu. Celkové 
množstvo vyseparovaného kovu z priemyselného dreva by sa mohlo pohybovať v rozmedzí 3% jeho 
hmotnosti pri prvej magnetickej separácií. Pri sekundárnom drvení dochádza približne k 2%-nej strate 
hmotnosti, v dôsledku práce cyklónu, ktorý je napojený na drvič, aby odsával prach a uľahčoval chod 
zariadenia. Prach je vzduchovým systémom separovaný do zberných nádob.  

 

Obr.6.   3. časť linky na spracovanie odpadu [3] 
 
 Opätovnou magnetickou separáciou sa vytriedia z priemyselného drevného odpadu odhadom 
ďalšie 2%  kovu a z lesného dreva 0,05%  kovu z celkovej hmotnosti.  Rovnako aj pri vzduchovej 
separácií väčšie hodnoty strát nadobudne drevný odpad z priemyslu, pretože sa predpokladá väčšie 
množstvo nežiaducich častíc a to odhadom 3%. [3] 
 
 Zo návrhu vyplýva, že najefektívnejšie na spracovanie je drevo z lesníctva, pre jeho vysokú 
čistotu. Tvoria ho predovšetkým kmene a konáre. Nie je kontaminované cudzími látkami, teda 
neobsahuje žiadne kovy, plast, papier a iné.  
 Napriek veľkému pokroku v technológiách recyklácie, zhodnocovania a triedenia odpadov 
zostáva veľké množstvo tuhých látok, ktoré končia na skládkach, keďže skládkovanie je stále 
najekonomickejším spôsobom zbavovania sa odpadov. 
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MODEL REPREZENTATÍVNYCH GEOEKOSYSTÉMOV NA REGIONÁLNEJ ÚROVNI 

 
ZITA IZAKOVIČOVÁ 
 
MODEL OF REPREZENTATIVE GEOECOSYSTEMS AT THE REGIONAL LEVEL 
 
 
ABSTRACT 
The paper is aimed at the presentation of the new conception of nature protection. The new  
conception is based on the creation and protection of the representative geoecosystems. The 
strategic aim of the representative geo-ecosystem defining is: 
− to determine a representative geo-ecosystem for each territorial unit on the given hierarchical 

level - the regional principle, 
− to determine a representative occurrence for each type of the geo-ecosystem – the typological 

principle. 
The list of types of representative geo-ecosystems should serve as an ecologically based systematic 
framework for new protected areas (according to the analysis of unsufficiently protected 
representative geo-ecosystems) designations, as well as for methodical proposals of biocentres of the 
territorial system of ecological stability.  
The paper presents an example of the creation of representative geoecosystems on the regional level. 
Key words: representative geoecosystems, abiokomplex, potential vegetation, Trnava district 
 
ÚVOD 

Cieľom modernej environmentálnej politiky, často označovanej ako udržateľný rozvoj, je 
zachovať vhodné podmienky života človeka ako biologického, sociálneho a ekonomického druhu 
(antropocentrizmus), ale zároveň aj vhodné podmienky života ostatných živých systémov - 
ekosystémov (biocentrizmus). Podmienky života človeka sú však udržateľné len vtedy, ak sa 
zachovajú podmienky života všetkých ostatných druhov, čo vyžaduje zachovať prirodzené funkcie a 
vzťahy všetkých - vrátane neživých - zložiek krajinnej sféry (geobiocentrizmus). Preto sa všetky 
prírodovedecké koncepcie podporujúce takúto environmentálnu politiku zameriavajú práve na 
vypracovanie princípov zachovania prirodzených funkcií a vzťahov v geoekosystémoch. Slovensko 
vypracovalo koncepciu novej ochrany prírody práve na ochrane reprezentatívnych geoekosystémov  
(REPGES).  Cieľom príspevku je prezentovať príklad modelu REPGES na regionálnej úrovni, na príklade 
okresu Trnava. 
 
Metodický postup 

Koncepcia REPGES v SR bola rozpracovaná v rámci publikácie Atlas REPGES SR (Miklós, Izakovičová 
a kol., 2006). Systém reprezentatívnych potenciálnych geoekosystémov tu bol vypracovaný na 
nadregionálnej úrovni – na úrovni SR. Cieľom bolo  vypracovať systémovú schému pre stratégiu 
ochrany diverzity podmienok a foriem života na úrovni štátu, inými slovami vypracovať zoznam, ktorý 
obsahuje všetky strategicky dôležité geoekosystémy SR. Strategickým cieľom bolo  (Miklós, 
Izakovičová, 2006):  
• určiť reprezentatívny geoekosystém pre každú územnú jednotku na danej hierarchickej úrovni - 

regionálny princíp, 
• určiť reprezentatívny výskyt pre každý typ geoekosystému - typologický princíp, 
Inými slovami: 
• každá územná jednotka musí mať určený reprezentatívny geoekosystém, ako aj  
• každý typ geoekosytému je niekde reprezentatívny (existuje územná jednotka,    kde má daný 

typ reprezentatívny výskyt. 
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REPGES sú komplexné krajinnoekologické jednotky, charakterizované súborom abiotických zložiek 
(litosféry, hydrosféry, atmosféry) a biotických zložiek (najmä rastlinstva, vrátane biogeografických 
aspektov). Jednotlivé typy REPGES SR boli určené na základe:  

• Zonálnych (bioklimatických) podmienok -  v krajine ich vyjadrujú predovšetkým vegetačné 
pásma. Charakterizujeme ich podľa bioklimatických podmienok, ktoré sú komplexne 
vyjadrené v 9 zónach potenciálnej vegetácie.  

• Azonálnych podmienok - primárne najmä kvartérno-geologického podkladu a reliéfu, 
druhotne pôdami a výškou hladiny podzemných vôd.  Rozdelili sme ich  na 37 typov. 

V reálnej krajine sa spomínané podmienky prejavujú komplexne, nemožno ich oddeliť. Na základe 
kombinácií azonálnych a zonálnych podmienok bolo na území SR vyčlenených 120 typov  REPGES. 
Typy REPGES majú charakter potenciálnych geoekosystémov, pretože  boli vyčlenené na základe 
abiotických podmienok, ktoré predstavujú určitý potenciál  ich rozvoja a sú charakterizované na 
základe potenciálnej vegetácie.  

Z uvedenej metodiky vychádzala aj metodika tvorby REPGES na regionálnej úrovni.  REPGES na 
regionálnej úrovni boli vyčlenené na základe syntézy: 
a) abiokomplexov – základ pre spracovanie abiokomplexov tvorila digitálna priestorová databáza 
abiokomplexov spracovaná na ŠGÚDŠ v rámci projektu Geologické mapy pre potreby 
krajinnoekologickej základne integrovaného manažmentu krajiny (KEZIMK) s podrobnosťou 
zodpovedajúcou mierke 1:50 000. Databáza obsahuje priestorovo vyhraničené (na základe podkladu 
1:10 000) topické syntetické jednotky – (abiokomplexy). Jednotky sú deskribované nasledujúcou 
sadou parametrov významných z hľadiska spracovania REPGES:  

• reliéf: morfograficko-morfometricko-polohový typ reliéfu, priemerný sklon,  
• geologický podklad - substrát: litogenetická chrakteristika podkladu, hydrogeologická 

charakteristika podkladu (+ príslušné stavové veličiny), inžinierskogeologický rajón (+ 
príslušné stavové veličiny), genetické typy kvartérnych sedimentov  

• pôda: pôdny subtyp, pôdny druh, skelet, hĺbka a pod.  
• klimatický typ,  
• režim podzemnej vody pre ABK. 
Spracované parametre boli doplnené a prehodnotené (zjednodušené, doplnené, 

preklasifikované), pre potreby tvorby REPGES. 
b) mapa potenciálnej vegetácie - predstavuje vegetáciu, ktorá by sa v území vyvinula, keby na krajinu 
nepôsobil svojou činnosťou človek. Je dôležité poznať, ktoré jednotky  prirodzenej vegetácie sa 
v území vyskytovali a ako boli priestorovo rozložené. Charakteristika potenciálnej vegetácie bola 
urobená na základe interných podkladov Geobotanického ústavu SAV podľa koncepcie Michalka a 
kol. (1986).  
 
Aplikácia metodického postupu na modelovom území 

Za modelové územie bol zvolený okres Trnava. Základ vymedzenia záujmového územia tvorila 
administratívna hranica okresu Trnava.  Okres je lokalizovaný v západnej časti Slovenska. Tvorí súčasť 
Trnavského kraja. Administratívne ho tvorí 45 vidieckych obcí a 1 mestské sídlo Trnava, ktoré plní 
zároveň aj funkciu krajského mesta. Rozlohou 741 km2 patrí k stredne veľkým okresom Slovenska.  

Z hľadiska geomorfologického je územie tvorené dvomi základnými geomorfologickými 
celkami – Podunajskou nížinou (časť Trnavská pahorkatina a Podunajská rovina) a Malými Karpatmi. 
Jadro územia, t. j. centrálnu a južnú časť tvorí Podunajská nížina. Malé Karpaty vytvárajú 
severozápadný lem záujmového územia. Geomorfologické podmienky podmieňujú aj vlastnosti 
ostatných abiotických zložiek a výskyt prírodných zdrojov a potenciálov územia, ktoré podmieňujú  
funkčné využitie územia. Z  prírodných zdrojov v území dominujú kvalitné pôdy (černozeme a čiernice 
na spašiach), ktoré s priaznivými klimatickými podmienkami vytvárajú vysoký potenciál pre rozvoj 
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poľnohospodárstva. Poľnohospodárska pôda záujmového územia patrí z celoslovenského pohľadu 
k najkvalitnejším a najúrodnejším pôdam s vysokým produkčným potenciálom.  

V severnej časti záujmového územia je vysoký lesohospodársky  potenciál.  Časť lesov je 
lesohospodársky využívaných, časť predstavujú lesy ochranné. Lesy ochranné sa na území vyskytujú 
v oblastiach hrebeňových častí Malých Karpát, kde zabezpečujú ochranu pôdy. Lesy osobitného 
určenia  sa viažu na plochy chránených území a na PHO vodných zdrojov. Lesné ekosystémy 
záujmového územia sa vyznačujú aj vysokou genofondovou a prírodoochrannou hodnotou. Väčšina 
lesných celkov záujmového územia tvorí súčasť chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Malé Karpaty. 
V záujmovom území sa nachádzajú aj početné chránené územia v 4. a 5. stupni ochrany: tri chránené 
areály, 8 prírodných rezervácií, 2 národné prírodné rezervácie.  Zastúpené sú aj 3 lokality kategórie 
prírodná pamiatka (PP)  a  štyri lokality sústavy Natura 2000. 

Základ hospodárskej základne predstavuje priemysel a poľnohospodárstvo. Priemyselná výroba 
je ťažiskovo sústredná do mesta Trnava. V rámci priemyselnej výroby prevažuje strojárenský 
priemysel, potravinársky a textilný. Z hľadiska celoslovenského okres je dominantný výrobou 
elektrickej energie. V území je lokalizovaná jadrová elektráreň Jaslovské Bohunice. Hospodárska 
činnosť ostatných vidieckych sídiel je reprezentovaná drobnými výrobnými, skladovacími 
a opravárenskými prevádzkami. 

Poľnohospodárska výroba je špecializovaná jednak na rastlinnú ako i živočíšnu výrobu. V 
rastlinnej výrobe dominuje hospodárenie na ornej pôde. Územie v minulosti bolo veľmi významné 
z hľadiska vinohradníctva. V súčasnom období pestovanie viniča výrazne ustupuje, čo je 
celoslovenský trend. Čiastočne je zastúpené tiež ovocinárstvo a záhradkárstvo. Menší podiel pripadá 
v území na trvalé trávne porasty. Živočíšna výroba sa špecializuje najmä na chov ošípaných a chov 
hovädzieho dobytka, najmä na mäso a mlieko. 

Z hľadiska environmentálneho záujmové územie predstavuje priemyselno-poľnohospodársky 
intenzívne využívanú krajinu so špecifickými environmentálnymi problémami vyplývajúcimi z rozvoja 
priemyslu a poľnohospodárstva (silný stupeň kontaminácie jednotlivých zložiek životného prostredia, 
degradačné procesy PPF v dôsledku nesprávneho obhospodarovania pozemkov, nevhodnej štruktúry 
plodín a pod.). Ide o krajinu silne antropizovanú s veľmi nízkym stupňom ekologickej stability. 
 
Výsledky 

Na území okresu Trnava bolo celkovo vyčlenených 95 základných typov REPGES, ktoré boli 
výsledkom syntézy abiokomplexov a typov potenciálnej vegetácie.  Celkom bolo vyčlenených 26 
typov abiokomplexov  v štyroch základných kategóriách (roviny, pahorkatiny, vrchoviny, hornatiny) a 
11 typov potenciálnej vegetácie vyčlenených podľa bioklimatických podmienok a 4 typy vyčlenené na 
základe azonálnych podmienok.  Jednotlivé typy REPGES majú rôzne plošné  zastúpené.  Najväčší 
podiel zaberajú nasledovné REPGES: 

• slabo zvlnená rovina sprašových tabúľ s dubovo-cérovými lesmi – 16,75%, 
• stredne členitá sprašová pahorkatina s dubovo-hrabovými lesmi karpatskými – 9,87%, 
• slabo zvlnená rovina sprašových tabúľ  s teplomilnými ponticko-panónskymi dubovými lesmi 

– 7.38%, 
• ploché chrbty sprašových pahorkatín dubovo-hrabovými lesmi karpatskými – 7,14%, 
• stredne členitá sprašová pahorkatina  s dubovo-hrabovými lesmi panónskymi – 5,47%, 
• slabo zvlnená rovina pieskových pokrovov s dubovo-cérovými lesmi – 5,20%. 

U 14 REPGES sa výmera pohybuje od 1 do 5%.  Výmery ostatných REPGES nedosahujú ani 1% 
z celkovej výmery okresu.   

Počas historického vývoja človek výrazne zasahoval do štruktúry REPGES záujmového územia, čo 
sa prejavovalo najmä výrazným záberom lesných ekosystémov (odlesňovaním) a ich premenou na 
poľnohospodársku, predovšetkým ornú pôdu, najskôr na malobloková a následne na veľkoblokovú. 
Výrazný zásah do štruktúry REPGES znamenala intenzifikácia poľnohospodárstva, ktorá nastala v čase 
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kolektivizácie a socializácie. Znamenalo to odlesňovanie území a rozorávanie pozemkov. Postupné 
pribúdanie ťažkej techniky spôsobilo likvidáciu zvyškov vegetácie, čím vznikla odlesnená, 
krajinnoekologicky nestabilná, monotónna, intenzívne poľnohospodársky využívaná krajina. O 
významnom narušení a výraznej premene REPGES svedčí aj koeficient prirodzenosti, ktorý na väčšine 
územia Trnavskej sprašovej tabule  dosahuje nulovú hodnotu, čo znamená, že na danej ploche boli 
všetky prirodzené ekosystémy zlikvidované a premenené na poloprirodzené, prípadne umelé 
ekosystémy.  Hodnotenie zachovalosti/antropogénnej zmeny bolo realizované na základe koeficientu 
prirodzenosti (Miklós, Izakovičová a kol., 2006), ktorý  vyjadruje aktuálne percentuálne zastúpenie 
prirodzenej vegetácie v rámci jednotlivých typov REPGES.  Až v rámci 17 typov REPGES sa nevyskytuje 
žiadna prirodzená vegetácia a až 27% REPGES nemá percentuálny podiel prirodzenej vegetácie väčší 
ako 1%.  30% typov REPGES má zastúpenie prirodzenej vegetácie nad 50%. Štruktúra početnosti 
typov REPGES na báze koeficientu prirodzenosti je vyjadrená na grafe č. 1. 

Graf. č. 1: Koeficient prirodzenosti 
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Aj v súčasnosti sú jednotlivé typy REPGES ohrozované rozvojom ľudských aktivít.  Hodnotenie 

ohrozenia jednotlivých REPGES v dôsledku pôsobenia stresových faktorov bolo realizované na 
základe koeficientu ohrozenia, ktorý odráža  výskyt daného stresora v danom areály REPGES 
a intenzitu jeho negatívneho pôsobenia.  Na základe uvedeného koeficientu 46% typov REPGES patrí 
k stredne ohrozeným, 38,5% k silno ohrozeným a 15,5% k veľmi silne ohrozeným. Veľmi silne 
ohrozené sú REPGES ležiace v centrálnej časti okresu na sprašových tabuľách a sprašových 
pahorkatinách, najmenej REPGES vrchovín a hornatín lokalizovaných v severnej časti okresu. Väčšina 
z nich je súčasťou CHKO Malé Karpaty.  

Z hľadiska zachovania jednotlivých typov REPGES je potrebné poznanie aj stupňa ich ochrany. 
Ochrana REPGES bola hodnotená na základe koeficientu ochrany (Miklós, Izakovičová a kol., 2006),  
ktorý vyjadruje podiel  plochy REPGES, ktorá spadá pod 2. až 5. stupeň ochrany. 17 typov REPGES 
záujmového územia  (17,7%) vykazuje nulový stupeň ochrany. Ide o plošne najrozsiahlejšie REPGES 
sprašových tabúľ a sprašových pahorkatín. Najvyšší stupeň  ochrany dosahuje REPGES č. 84: silne 
členitá vrchovina na pestrých horninách s kyslomilnými dubovými lesmi, ktorého až 87,2% plochy je 
chránenej a REPGES č. 88: a č. 89:, kde podiel ochrany dosahuje takmer 65%.  Ich rozlohy sú však 
pomerne malé. Rozloha REPGES č. 84: silne členitá vrchovina na pestrých horninách s kyslomilnými 
dubovými lesmi dosahuje 12,89 ha,  čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje len 0.02% z celkovej 
výmery okresu a rozloha REPGES č. 88: stredne členitá krasová  nižšia hornatina s vápnomilnými 
bukovými lesmi  a 89 stredne členitá krasová  nižšia hornatina  s bukovými a jedľovobukovými 
kvetnatými lesmi spolu cca 1000 ha, čo predstavuje len 1,35% z celkovej výmery okresu.  Najväčší 
počet REPGES vykazuje stupeň ochrany v intervale 40 – 60%, kde patrí až 54 typov REPGES (56,25%). 
Kategorizácia REPGES podľa koeficientu ochrany je zobrazená na grafe č. 2. 
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Graf č. 2: Koeficient ochrany 
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ZÁVER 

Charakteristika typov reprezentatívnych geoekosystémov má slúžiť ako ekologicky podložený 
systémový základ  navrhovania nových chránených území (vychádzajúci z analýzy nedostatočne 
chránených typov reprezentatívnych geoekosystémov) i systémového navrhovania biocentier  
územného systému ekologickej stability na regionálnej úrovni. Ako sme už spomenuli 
reprezentatívne geoekosystémy v každom regióne by mali byť deklarované ako prvky kostry 
územného systému ekologickej stability, t. j. podľa našej legislatívy  biocentrá, biokoridory, 
interakčné prvky, podľa zahraničnej literatúry  core area (Jongman, 1996; Nowicki et al., 1996). 

Pri návrhoch ÚSES sa treba zamerať aj na posilnenie celkovej priestorovej stability jednotlivých 
REPGES a geoekologických regiónov. Pri výbere prvkov ÚSES treba uprednostňovať lokality 
s prirodzeným druhovým zložením, v prípade ich absencie treba navrhnúť vytvorenie nových lokalít 
s prírodnou vegetáciou tak, aby boli zastúpené všetky typy REPGES a aby v každom regióne bol 
zachovaný reprezentatívny typ geoekosystému.   

Na území okresu Trnava až v 21 typoch REPGES  sa nevyskytuje žiadny prvok nadregionálneho 
ani regionálneho charakteru. Nadregionálne prvky ÚSES sú  zastúpené u 67 (69,7%) typov REPGES, 
regionálne u 64 (66,7%) typov REPGES (prekryv regionálnych a nadregionálnych prvkov ÚSES bol 
zistený u 57 typov REPGES).  

Z hľadiska zachovania a ochrany REPGES je potrebné zabezpečiť ochranu tých REPGES, kde sú 
lokalizované prvky ÚSES rôzneho hierarchického rádu. U tých REPGES (21 typov), kde nie sú 
v súčasnosti identifikované prvky ÚSES je potrebné ich tu vytvoriť a následne im zabezpečiť potrebnú 
ochranu. 
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ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA EURÓPSKEJ BANKY PRE OBNOVU A ROZVOJ  
 
ANTONÍN KORAUŠ 
 
ENVIRONMENTAL POLICY OF EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 
  
 
ABSTRAKT  

Európska banka pre obnovu a rozvoj sa prostredníctvom procesu ekologického posudzovania snaží, 
aby projekty, ktoré financuje, boli ekologicky zdravé, navrhnuté tak, aby fungovali v súlade s 
požiadavkami platných predpisov, a aby bolo tiež monitorované ich dodržiavanie ekologických 
predpisov. Venuje osobitnú pozornosť požadovaniu adekvátnych a účinných zmierňovacích opatrení a 
riešeniu ekologických problémov, ktoré môžu mať právne a finančné dôsledky, môžu poškodzovať 
dobrú povesť a môžu mať aj ekologické následky. Snaží sa dosahovať dodatočné ekologické prínosy 
cez projekty, ktoré financuje, najmä ak takéto projekty tiež prinášajú ekonomické výhody. 
Kľúčové slová: Európska banka pre obnovu a rozvoj, environmentálna politika, environmentálne 

predpisy, environmentálne prínosy 
 
ABSTRACT  

 The European Bank for Reconstruction and Development uses environmental assessment as a tool 
aimed at maintaining ecologic soundness of their financial projects. The projects are monitored as to 
whether they meet the environmental regulations. EBRD pays special attention to requiring adequate 
and efficient alleviation measures and environmental solutions in projects that may have legal,  
financial,  environmental or reputational impacts. The bank attempts to finance projects that apart 
from financial acomplishments have also a potential of contributing additional ecologic 
achievements.  
Key words: European Bank for Reconstruction and Development, environmental policy, 

environmental regulations, environmental achievements 

 
 
ÚVOD 

Úvodom je dôležité vymedziť najvýznamnejšie ciele environmentálneho mandátu a politiky 
EBOR 11. Článok 1 Dohody o vytvorení Európskej banky pre obnovu a rozvoj uvádza, že účelom EBOR 
je „podporovať prechod k otvoreným, trhovoorientovaným ekonomikám a podporovať súkromnú a 
podnikateľskú iniciatívu v krajinách Strednej a Východnej Európy“. EBOR sa tiež riadi svojim súhlasom 
„v celom rozsahu svojich aktivít podporovať ekologicky zdravý a trvalo udržateľný rozvoj“ (Článok 2.1 
vii). Okrem podpory ekologicky trvalo udržateľného rozvoja, „banka musí používať zdravé bankové 
princípy vo všetkých svojich aktivitách“ (Článok 13i) a „banka nesmie financovať...ak žiadateľ je 
schopný získať dostatočné financovanie... inde na základe podmienok, ktoré banka považuje za 
rozumné“ (Článok 13vii). 

EBOR uznáva, že trvalo udržateľný rozvoj je základným aspektom zdravého riadenia firiem, a že 
sledovanie ekonomického rastu a zdravého životného prostredia sú neoddeliteľne spojené. EBOR 
ďalej uznáva, že trvalo udržateľný rozvoj musí byť jednou z najvyšších priorít činnosti banky. EBOR sa 
bude snažiť zabezpečovať, aby jej politika a obchodné aktivity podporovali trvalo udržateľný rozvoj a 
napĺňali súčasné potreby bez ohrozovania budúcich potrieb. 

V súlade so svojim mandátom podporovať ekologicky zdravý a trvalo udržateľný rozvoj, vo svojej 
politike používa termín „životné prostredie“ v širokom zmysle tak, že zahŕňa nielen ekologické 

                                                           
11 European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) 
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aspekty, ale aj otázky ochrany pracovníkov12 a otázky komunít, ako je kultúrne vlastníctvo, 
nedobrovoľné presídľovanie a dopady na domorodé obyvateľstvo13. 
 
1. Všeobecné princípy EBOR 

 
Ku všeobecným princípom EBOR patrí: 

 

• EBOR sa prostredníctvom procesu ekologického posudzovania snaží, aby projekty, ktoré 
financuje, boli ekologicky zdravé, navrhnuté tak, aby fungovali v súlade s požiadavkami 
platných predpisov, a aby bolo tiež monitorované ich dodržiavanie ekologických predpisov. 
Venuje osobitnú pozornosť požadovaniu adekvátnych a účinných zmierňovacích opatrení a 
riešeniu ekologických problémov, ktoré môžu mať právne a finančné dôsledky, môžu 
poškodzovať dobrú povesť a môžu mať aj ekologické následky. Snaží sa dosahovať dodatočné 
ekologické prínosy cez projekty, ktoré financuje, najmä ak takéto projekty tiež prinášajú 
ekonomické výhody. EBOR tiež jasne stanovuje princíp, že projekt môže byť zamietnutý na 
základe ekologického posúdenia, ak sa vyskytujú významné ekologické problémy, alebo ak 
navrhovaný projekt nerieši ekologické otázky uspokojivým spôsobom. 

• EBOR prikladá osobitnú dôležitosť podpore energetickej účinnosti a efektívnosti využívania 
zdrojov, znižovaniu tvorby odpadov, opätovného využívania už existujúcich priemyselných 
lokalít, obnoviteľných zdrojov a opätovného získavania zdrojov, recyklácie a používania 
čistejšej výroby v projektoch, ktoré financuje. 

• EBOR podporuje opatrný prístup k hospodáreniu a trvalo udržateľnému využívaniu zdrojov 
prirodzenej biodiverzity (ako je voľne žijúca zver, rybolovné oblasti a lesné produkty) a snaží 
sa zabezpečovať, aby jej činnosť zahŕňala opatrenia pre ochranu a tam, kde je to možné, 
zlepšenie stavu prirodzených lokalít a biodiverzity, ktorú tieto lokality podporujú. 

• EBOR prostredníctvom programu technickej spolupráce zabezpečuje programy školení a iné 
mechanizmy pre zlepšenie projektov, ktoré financuje, ako prostriedok budovania potrebnej 
kapacity pre ekologický manažment v krajinách, v ktorých pôsobí. 

• EBOR sa aktívne snaží prispievať projektmi, ktoré financuje, k zavádzaniu dôležitých princípov 
a pravidiel medzinárodného ekologického práva. Tieto princípy a pravidlá sú stanovené v 
dokumentoch, ako sú zmluvy, konvencie a multilaterálne, regionálne a bilaterálne dohody, 
ako aj v důležitých nezáväzných dokumentoch. 

• EBOR spolupracuje s ďalšími medzinárodnými finančnými inštitúciami, s Európskou úniou, s 
bilaterálnymi donormi, agentúrami OSN a inými organizáciami pri podpore koordinovaného 
prístupu k efektívnym ekologickým zásahom v regióne, vrátane zmiernenia vážnych 
ekologických problémov. 

• EBOR sa domnieva, že na dosiahnutie ekologicky zdravého a trvalo udržateľného rozvoja 
musia jednotlivé krajiny realizovať štrukturálne zmeny. EBOR sa domnieva, že pokrok 
smerom k trvalo udržateľnému rozvoju je možné najlepšie dosiahnuť konaním v zdravom 
rámci predpisov a politiky, ktorý využíva trhové mechanizmy na podporu ekologickej ochrany 
a poskytuje vhodné siete sociálneho zabezpečenia pre zraniteľných členov komunity. 
Uznávajúc silné prepojenie medzi dobrým dodržiavaním ekologických predpisov, komerčnou 
účinnosťou a konkurenčnou výhodou, EBOR povzbudzuje a podporuje vlády, aby dávali 

                                                           
12 Vrátane praxe v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti práce, škodlivej detskej práce, nútených prác, a 
diskriminačných praktík. 
13 Pri definovaní termínov kultúrneho vlastníctva, nedobrovoľného presídľovania a domorodého obyvateľstva sa 
EBOR odvoláva na IFC OPN 11.03 o kultúrnom vlastníctve [august 1986], IFC OD 4.30 o nedobrovoľnom 
presídľovaní [jún 1990] a IFC OD 4.20 o domorodom obyvateľstve [september 1991]. 
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správne signály jednotlivcom aj firmám, najmä cez projekty financované bankou a vybrané 
iniciativy ekologickej spolupráce. 

• EBOR je odhodlaná umožňovať dialóg so svojimi partnermi, vrátane sponzorov projektov a 
iných účastníkov projektov, vlád a obchodných partnerov, iných medzinárodných inštitúcií a 
širokej občianskej spoločnosti. V súlade so svojou politikou informovania verejnosti EBOR 
podporuje štyri základné princípy týkajúce sa informovania a konzultovania s verejnosťou. Sú 
to (i) transparentnosť; (ii) dodržiavanie mandátu a zodpovednosti voči akcionárom; (iii) 
ochota načúvať a prijímať komentáre a (iv) zabezpečovanie podnikateľského prístupu k 
realizácii tohto mandátu. Pri sledovaní svojho mandátu stanoveného v Článku 1 Dohody o 
založení EBOR tiež podporuje duch, účel a konečné ciele Konvencie UNECE o prístupe k 
informáciám, účasti verejnosti na rozhodovaní a prístupe k právnym a ekologickým 
záležitostiam a Konvenciu UNECE o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v 
cezhraničnom kontexte. 

• Vo svojich interných činnostiach sa EBOR snaží využívať najlepšiu prax v ekologickom 
manažmente, vrátane energetickej účinnosti a efektívnosti využívania zdrojov, znižovania 
tvorby odpadov a recyklácie. EBOR sa snaží spolupracovať s dodávateľmi a subdodávateľmi, 
ktorí udržiavajú podobne vysoké ekologické štandardy. 
  

2. Strategické smery EBOR 
Aby EBOR dodržiavala svoj ekologický mandát, ciele svojej politiky a všeobecné princípy, sleduje 

štyri strategické ciele: (2.1) integrovanie ekologického posudzovania do projektového cyklu; (2.2) 
podpora ekologicky orientovaných investícií vo všetkých sektoroch; (2.3) široké zavádzanie 
ekologického posudzovania cez sektorové a národné stratégie a aktivity technickej spolupráce; a (2.4) 
budovanie partnerstiev, ktoré adresujú regionálne a globálne ekologické problémy. 

 
2.1. Integrovanie ekologického posudzovania do projektového cyklu 

2.1.1. Proces ekologického posudzovania 
Projekty financované EBOR podstupujú ekologické posudzovanie, ktoré má pomôcť EBOR 

rozhodnúť, či určitá činnosť by mala byť financovaná, a ak áno, spôsob, akým by ekologické otázky 
mali byť zahrnuté do financovania, plánovania a realizácie projektu. EBOR podporuje obozretný 
prístup k posudzovaniu ekologických vplyvov. Ekologické posudzovanie EBOR sa bude snažiť 
overovať, či každý projekt, do ktorého EBOR investuje, bude realizovaný na ekologicky zdravom 
základe. Je na zodpovednosti sponzora projektu poskytnúť EBOR všetky informácie potrebné pre 
ekologické posúdenie uspokojivé pre EBOR. 

• Screening 
Prvým krokom v procese ekologického posudzovania EBOR je screening. Screening sa vykonáva za 
účelom identifikácie potenciálnych ekologických problémov spojených s navrhovaným projektom a 
špecifikácie druhov potrebných ekologických informácií pre posúdenie ekologických rizík, právnej 
zodpovednosti, dodržiavania predpisov akýchkoľvek nepriaznivých ekologických dopadov a iných 
problémov. Screening sa tiež používa na astenie potenciálnych ekologických prínosov alebo zlepšení, 
ktoré by mohli byť zabudované do navrhovaných projektov. Tie môžu zahŕňať príležitosti pre čistejšiu 
produkciu, zvýšenie energetickej účinnosti, zníženie tvorby odpadov, redukciu emisií skleníkových 
plynov, zachovávanie a zvyšovanie biodiverzity a iné formy správnej ekologickej praxe.  

• Projekty priamych investícií 
Priame investície sú rozdelené do troch kategórií, A, B a C, podľa druhu, lokality, citlivosti a rozsahu 
projektu žiadajúceho o financovanie EBOR a povahy a veľkosti jeho potenciálnych ekologických 
dopadov, za účelom stanovenia potrebnej úrovne preskúmania. Táto kategorizácia sa vykonáva pre 
účely ekologického posudzovania projektov bankou, aby sa stanovili požiadavky EBOR na ekológiu a 
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konzultovanie s verejnosťou. Okrem toho musí projekt podporovaný bankou spĺňať požiadavky 
príslušnej národnej legislatívy. 

• Potenciálny ekologický vplyv navrhovaného financovania - kategórie A, B, C 

Projekty sú zaradené do kategórie A, ak by ich financovanie EBOR mohlo mať za následok 
potenciálne významné nepriaznivé budúce dopady, ktoré v čase screeningu nie je možné rýchlo 
identifikovať a posúdiť. Je preto potrebné posúdenie vplyvov na životné prostredie (Environmental 
Impact Assessment, EIA), aby sa zistili a posúdili budúce ekologické vplyvy súvisiace s navrhovaným 
projektom, identifikovali potenciálne príležitosti pre ekologické zlepšenie a odporúčali akékoľvek 
opatrenia potrebné na zabránenie, minimalizáciu a zmiernenie nepriaznivých vplyvov. Projekty sú 
zaradené do kategórie B, ak by ich financovanie EBOR mohlo mať za následok budúce ekologické 
dopady, ktoré sú menej nepriaznivé, než dopady projektov kategórie A, berúc do úvahy ich povahu, 
veľkosť a lokalitu, ako aj charakteristiky takýchto potenciálnych ekologických dopadov. Projekty 
kategórie B vyžadujú ekologickú analýzu za účelom posúdenia akýchkoľvek budúcich ekologických 
vplyvov spojených s navrhovaným projektom, identifikáciu potenciálnych príležitostí pre ekologické 
zlepšenie a odporúčanie akéhokoľvek opatrenia potrebného na zabránenie, minimalizáciu a 
zmiernenie nepriaznivých vplyvov. Rozsah a formát ekologickej analýzy sa bude líšiť v závislosti na 
projekte, no typicky bude užší než rozsah EIA. 

Projekty sú zaradené do kategórie C, ak by ich financovanie EBOR malo za následok minimálne 
alebo žiadne nepriaznivé budúce vplyvy, a preto nevyžaduje ani EIA, ani ekologickú analýzu. Tam, kde 
v čase screeningu nie sú k dispozícii dostatočné informácie pre stanovenie príslušnej kategórie, 
vykonáva sa počiatočné preskúmanie vplyvov na životné prostredie (Initial Environmental 
Examination, IEE). IEE vykonávajú špecialisti EBOR na ekológiu a jeho výsledkom je zaradenie do 
kategórie A, B alebo C. 

• Súčasný ekologický stav: kategórie 0 a 1 

Screeningový proces tiež stanovuje, či je potrebný ekologický audit (kategória A) alebo nie (kategória 
B). Ekologický audit sa vykonáva za účelom posúdenia vplyvu minulých a súčasných činností na 
existujúci projekt a/alebo firemné objekty. Ekologický audit identifikuje minulé alebo súčasné 
problémy, súčasný stav dodržiavania predpisov a ekologickej ochrany, ako aj potenciálne ekologické, 
zdravotné a bezpečnostné riziká, právnu zodpovednosť a príležitosti spojené s projektom. Môžu byť 
potrebné ďalšie druhy skúmania, ako sú analýzy nebezpečenstva a posúdenie rizík. 

• Plány zlepšenia ochrany životného prostredia 
Pre mnohé projekty je potrebné vytvoriť plán zlepšenia ochrany životného prostredia (Environmental 
Action Plan, EAP), niekedy tiež nazývaný plánom ekologického manažmentu, monitorovacím plánom, 
alebo podobným výrazom). EAP dokumentuje kľúčové ekologické problémy, kroky, ktoré je potrebné 
prijať pre ich adekvátne riešenie, časový harmonogram realizácie a odhad s tým spojených nákladov. 
Niektoré kroky môžu byť potrebné naliehavo, najmä ak existuje značné zdravotné a bezpečnostné 
riziko, alebo nedodržanie predpisov a povolení. EAP typicky adresuje problémy vyžadujúce dlhodobý 
alebo fázový prístup, ako je dodržiavanie očakávaných budúcich predpisov, vrátane kompatibility s 
EÚ, a iné medzinárodné právne požiadavky, normy a prax. EAP môže tiež adresovať príležitosti pre 
ďalšie zlepšenie ekologickej ochrany v projekte a náklady, ktoré sú na to potrebné. EAP sa odsúhlasia 
medzi EBOR a sponzormi projektov a stávajú sa súčasťou právnej zmluvy s bankou. Tam, kde súčasné 
činnosti nedodržiavajú predpisy a existujúce povolenia, navrhované kroky a časové plány pre tieto 
oblasti nedodržiavania predpisov by sa mali dohodnúť s kompetentnými úradmi pre životné 
prostredie a/alebo ochranu zdravia a bezpečnosť práce. EAP musí byť pre banku uspokojivé pred 
záverečným preskúmaním projektu manažmentom EBOR. 

• Projekty finančného sprostredkovateľa 
V štádiu screeningu sa navrhovaný projekt klasifikuje ako projekt typu finančného sprostredkovateľa 
(Financial Intermediary, FI), ak zahŕňa investovanie financií EBOR cez finančného sprostredkovateľa. 
FI poskytujú EBOR financovanie hlavne pre sektor malého a stredného podnikania. Medzi iným 
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zahŕňajú fondy súkromného kapitálu, banky, leasingové spoločnosti, poisťovne a penzijné fondy. 
Pred vytvorením vzťahov s FI EBOR vykonáva ekologickú due diligence (náležité preskúmanie) FI a 
jeho portfólia. To zahŕňa posúdenie existujúcej politiky FI a postupov vzhľadom na ekologické 
požiadavky banky a schopnosť ich realizovať, ako aj všeobecné posúdenie ekologických otázok 
spojených s existujúcim a pravdepodobným budúcim portfóliom FI. 

Ako výsledok due diligence EBOR špecifikuje svoje ekologické požiadavky pre každý projekt FI. 
EBOR musí zabezpečiť správnu realizáciu svojho ekologického mandátu vo svojich projektoch FI, 
rešpektujúc pritom princíp delegovanej zodpovednosti, ktorý charakterizuje takéto projekty. Od FI sa 
požaduje splnenie minimálne nasledujúcich požiadaviek. Ak EBOR financuje kapitálovú investíciu, 
tieto požiadavky platia pre celé portfólio. V prípade financovania EBOR nasmerovaného do 
konkrétnych podprojektov tieto požiadavky platia pre príslušné podprojekty: 
(i) FI prijme a realizuje ekologické postupy, uspokojivé pre EBOR a čo najviac ich zaintegruje do 
svojich postupov pre schvaľovanie a monitorovanie úverov/investícií. Štruktúra týchto postupov musí 
odrážať vlastný proces ekologického posudzovania a monitorovania EBOR, t.j. musí zahŕňať screening 
všetkých transakcií, due diligence aktivít, stanovenie ekologických požiadaviek a monitorovanie 
dodržiavania ekologických predpisov sponzorom, pre prípad, žeby transakcie mali prebehnúť. Aby 
EBOR pomohla FI splniť túto požiadavku, EBOR vypracovala model ekologických postupov a smerníc 
pre konkrétne druhy FI. Od každého FI sa požaduje dodržiavanie príslušných procedúr pri všetkých 
transakciách podporovaných financemi EBOR; po dohode s EBOR však môže prispôsobiť tieto 
procedúry konkrétnej štruktúre inštitúcie. 
(ii) FI sa musí riadiť referenčnými zoznamami EBOR uvádzajúcimi činnosti vylúčené z investovania pre 
FI. Činnosti uvedené na zozname činností vylúčených z investovania pre FI zahŕňajú činnosti 
obmedzené alebo zakázané národnými zákonmi alebo medzinárodnými ekologickými dohodami. 
Takéto činnosti sú vylúčené z financovania FI. Referenčný zoznam FI zahŕňa činnosti, ktoré môžu 
vykazovať vysoký stupeň ekologického rizika, ktoré je s nimi spojené. Z tohto dôvodu sa od FI 
požaduje predložiť potenciálne transakcie zahŕňajúce takéto činnosti EBOR na preskúmanie a 
schválenie. EBOR posúdi ekologické informácie zhromaždené FI počas schvaľovania transakcie, 
stanoví prípadné dodatočné požiadavky na informácie a v prípade potreby určí podmienky, na 
základe ktorých môže daná transakcia prebehnúť. 
(iii) FI požaduje, aby podprojekty dodržiavali minimálne ekologické predpisy a normy a požiadavky na 
informovanie a konzultovanie s verejnosťou v krajine, v ktorej je podprojekt lokalizovaný. EBOR môže 
stanoviť dodatočné normy ekologického správania sa a požiadavky pre monitorovanie podprojektov 
prípad od prípadu, v závislosti na povahe FI a jeho portfólia. V prípade financií pre existujúce 
zariadenia, kde vyššie uvedené ekologické normy nie je možné splniť v čase schvaľovania transakcie, 
musí spoločnosť zahrnutá do podprojektu mať program pre začatie dodržiavania predpisov do konca 
určitého časového rámca. Pre podprojekty, ktorý by boli zaradené do kategórie A podľa ekologickej 
politiky EBOR, FI zabezpečí, aby správy EIA boli k dispozícii pre verejnosť na mieste verejne 
prístupnom pre potenciálne dotknuté strany.  
(iv) Od FI sa požaduje, aby monitoroval dodržiavanie ekologických predpisov svojich podprojektov a 
predkladal EBOR pravidelné (zvyčajne ročné) správy o realizácii svojich ekologických postupov a o 
dodržiavaní ekologických predpisov v rámci svojho investičného / úverového portfólia. Okrem toho 
EBOR povzbudzuje FI, aby poskytovali informácie o ekologických aspektoch svojich činností externým 
účastníkom. 
(v) FI ustanoví člena manažmentu, ktorý bude celkovo zodpovedný za zavádzanie ekologických 
postupov v rámci FI. Due diligence EBOR voči FI tiež posudzuje potrebu technickej pomoci pre FI pri 
realizácii vyššie uvedených požiadaviek. Tam, kde nie sú k dispozícii iné vhodné programy budovania 
ekologickej kapacity, cez fondy technickej spolupráce môžu byť financované ekologické školenia pre 
FI. 
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• Fondy spolupráce a špeciálne fondy 
EBOR spravuje celý rad fondov spolupráce a špeciálnych fondov. Fondy spolupráce zahŕňajú Fond na 
obnovu černobyľského krytu (Chernobyl Shelter Fund), Účet pre jadrovú bezpečnosť (Nuclear Safety 
Account), Fond ekologického partnerstva severského rozmeru (Northern Dimension Environmental 
Partnership Fund) a rôzne iné činnosti financované cez granty. V prípade fondov spolupráce majú 
prednosť konkrétne požiadavky donorov týkajúce sa ekologických problémov. Pokiaľ požiadavky 
donorov nie sú zamerané na konkrétny ekologický problém, pokrytý konkrétnou ekologickou 
politikou, použije sa ekologická politika EBOR. Projekty alebo činnosti čiastočne alebo úplne 
financované zo špeciálnych fondov musia však byť v súlade s ekologickou politikou EBOR. 

2.1.2. Ekologické normy 
Projekty financované EBOR musia podporovať a presadzovať normy ochrany zdravia a 

bezpečnosti práce po celom regióne. EBOR pôsobí v krajinách, ktoré vo všeobecnosti uzákonili 
legislatívu v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti práce v súlade so správnou medzinárodnou 
praxou. Niekoľko z nich konkrétne urobilo pokrok v rokovaniach ohľadom ich vstupu do EÚ, ktoré 
vyzývajú na plnú implementáciu požiadaviek EÚ v konkrétnom časovom rámci. Iné podpísali 
asociačné dohody alebo dohody a partnerstve a spolupráci s EÚ, ktoré zabezpečujú zbližovanie ich 
národných legislatív s legislatívou EÚ. 

EBOR požaduje, aby projekty, ktoré financuje, spĺňali zásady správnej medzinárodnej praxe. 
EBOR preto požaduje, aby projekty boli štruktúrované tak, aby dodržiavali (i) platné národné 
ekologické predpisy a (ii) ekologické normy EÚ, pokiaľ je možné ich aplikovať na konkrétny projekt. 
Tam, kde normy neexistujú alebo sú neaplikovateľné, EBOR musí určiť iné zdroje správnej 
medzinárodnej praxe, vrátane príslušných smerníc Skupiny svetovej banky, prístup iných 
medzinárodných finančných inštitúcií (IFI) a donorov a správnu priemyselnú prax, a požadovať 
dodržiavanie vybraných noriem. EBOR nefinancuje projekty, ktoré sú v rozpore so záväzkami krajiny 
vyplývajúcimi z významných medzinárodných zmlúv a dohôd, ak sa tak zistí počas ekologického 
posudzovania. Okrem vyššie uvedeného sú projekty tiež štruktúrované tak, aby boli v súlade s 
Politikou IFC pre ochranu domorodého obyvateľstva, ochranu pred nedobrovoľným presídľovaním a 
ochranu kultúrneho vlastníctva14, ak zahŕňajú potenciálne vplyvy spojené s takýmito záležitosťami. 
V prípade financovania existujúcich zariadení tam, kde normy a/alebo požiadavky EBOR nie je možné 
splniť v čase schvaľovania správnou radou (napr. ak je potrebné financovanie, aby sa vykonala 
adekvátna obnova), od sponzora projektu bude požadované, aby zahrnul program pre dosiahnutie 
splnenia požiadaviek EBOR tak, ako sú opísané vyššie. 

EBOR okrem toho prijme odporúčania a bude povzbudzovať sponzorov projektu, aby dali svoje 
činnosti, ktoré sú mimo projektu financovaného EBOR, do súladu so správnou medzinárodnou 
praxou v rozumnom časovom rámci. 

Ak okolnosti konkrétneho projektu vyžadujú alternatívne prístupy namiesto tých, ktoré sú 
uvedené vyššie – môže to byť napr. prípad finančných sprostredkovateľov – takéto prístupy budú 
predmetom zváženia správnou radou, projekt od projektu. Vo všetkých prípadoch sú normy 
vzťahujúce sa na projekt zosumarizované v sumári projektu a budú nahlásené správnej rade. 

• Právna dokumentácia 
Právne dokumenty pre investovanie EBOR do projektu zahŕňajú konkrétne ustanovenia odrážajúce 
ekologické požiadavky EBOR, ktoré sú výsledkom procesu ekologického posudzovania, ako je 
dodržiavanie EAP, podávanie ekologických správ, pravidelné ekologické audity vykonávané 

                                                           
14 IFC OPN 11.03 o kultúrnom vlastníctve [august 1986], IFC OD 4.30 o nedobrovo nom p esídlovaní 

[jún 1990] a IFC OD 4.20 o domorodom obyvate stve [september 1991]. Odkaz na tieto tri politiky 
ochrany sa nevz ahujú na politiku iných IFC, ani na Skupinu svetovej banky, operačné postupy, ani 
iadne OD, OMS, obe níky, OPNSV, ani smernice, na ktoré sa tu mô e odvoláva . 
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nezávislými odborníkmi, zahrnutie kritérií pre ekologické správanie sa do definície „dokončenia 
projektu“, výstupné audity a/alebo monitorovacie návštevy pracovníkov EBOR. 

2.1.3. Poskytovanie informácií a konzultovanie s verejnosťou 
EBOR sa domnieva, že zmysluplné konzultovanie s verejnosťou je spôsob zvyšovania kvality 

projektov. EBOR podporuje princípy konzultovania s verejnosťou vo svojej oblasti pôsobenia. V 
prípade projektov, ktoré boli zaradené do kategórie A, čím vyžadujú posúdenie ich vplyvov na životné 
prostredie (EIA), majú potenciálne dotknutí ľudia príležitosť vyjadriť svoje obavy a názory ohľadom 
problémov, ako je návrh projektu, vrátane lokality, voľby technológie a načasovania predtým, než 
EBOR prijme finančné rozhodnutie. Sponzori musia zabezpečiť minimálne to, aby boli splnené 
národné požiadavky na konzultovanie s verejnosťou. Sponzori musia okrem toho splniť vlastné 
požiadavky EBOR na konzultovanie s verejnosťou. Pri posudzovaní, či schváliť investovanie EBOR do 
projektu bude správna rada EBOR brať do úvaly komentáre a názory vyjadrené konzultovanými 
osobami a spôsob, akým sponzori zohľadňujú tieto názory. 

2.1.4. Monitorovanie a vyhodnotenie 
Ekologický monitoring je dôležitým aspektom procesu realizácie projektov banky. Slúži na dva 

účely. Prvým je zabezpečiť, aby sponzor projektu dodržiaval platné ekologické normy a rôzne 
ekologické komponenty projektov zahrnuté do právnych zmlúv, ako je realizácia EAP. Druhým je 
zaznamenávanie súčasných ekologických vplyvov spojených s projektmi a efektívnosť zmierňovacích 
opatrení ako mechanizmu „spätnej väzby“. Požiadavky na ekologický monitoring existujú až do doby 
splatenia úveru, až kým banka neodpredá svoj podiel akcií v spoločnosti, alebo až kým sa projekt 
nezruší. Činnosti sú sústavne monitorované operačným tímom a ekologickým oddelením počas 
celého vzťahu banky s daným projektom. EBOR používa celý rozsah ekologických monitorovacích 
mechanizmov pre projekty financované bankou, medzi iným aj preskúmavanie pravidelných 
ekologických správ a iných správ o pokroku, monitorovacie návštevy vykonávané ekologickými 
špecialistami alebo konzultantmi banky a pravidelné audity vykonávané tretími osobami za účelom 
zabezpečenia realizácie dohodnutých programov, politiky a krokov sponzorom projektu tak, ako je 
definované v právnych zmluvách. Pre každý projekt banka definuje monitorovací program, ktorý 
bude špecifikovať príslušné monitorovacie nástroje, na základe výsledkov due diligence, výsledkov 
akýchkoľvek uskutočnených konzultácií s verejnosťou a v časovom rámci právnych zmlúv uzavretých s 
sponzorom. 

• Zabezpečenie dodržiavania EAP a úverových záväzkov 
Aby sa overila správna a včasná realizácia EAP a dodržiavanie dohodnutých ekologických 

záväzkov, EBOR požaduje, aby sponzori projektov predkladali pravidelné správy o realizácii EAP a o 
akýchkoľvek iných ekologických požiadavkách. Spravidla sa budú očakávať ročné správy. Môžu sa 
podnikať ekologické monitorovacie misie za účelom detailného preskúmania ekologických aspektov 
projektov, aby sa zabezpečilo, že sponzor projektu realizuje EAP a dodržiava ekologické záväzky. 
Správy, audity alebo monitorovacie návštevy môžu počas realizácie naznačovať potrebu zmeny EAP. 
V takomto prípade je možné EAP aktualizovať alebo revidovať k spokojnosti banky a zosumarizovať 
zmeny v sumári projektu na internetových stránkach banky. 

• Vyhodnotenie 
Vyhodnotenie ekologických aspektov projektov financovaných EBOR vykonáva Oddelenie pre 

vyhodnocovanie projektov (Project Evaluation Department, PED) banky. Východiskom pre takéto 
vyhodnocovania sú ekologické ciele tak, ako boli stanovené pre jednotlivé projekty v čase prijatia 
záväzku, a príslušná stratégia krajiny a/alebo sektora platná v čase prijatia záväzku. Oddelenie pre 
vyhodnocovanie projektov vyhodnocuje projekty vzhľadom na dve ekologické dimenzie: dodržiavanie 
ekologických predpisov a ekologická zmena. Dodržiavanie ekologických predpisov zachytáva 
dosahovanie cieľov projektu, zatiaľ čo ekologická zmena ekologickej zachytáva rozdiel medzi 
dodržiavaním ekologických predpisov pred začatím projektu a ich držiavaním v čase vyhodnocovania. 
V prípade dodržiavania ekologických predpisov Oddelenie pre vyhodnocovanie projektov takto 
zakladá svoje posudzovanie na počiatočných podmienkach a očakávaniach stanovených pre daný 
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projekt v procese ekologického posudzovania. Oddelenie pre vyhodnocovanie projektov preskúmava 
návrh projektu, realizáciu a monitorovanie dokončených projektov a vytvára hodnotiace správy o 
projektoch a udržiava databázu „poučení“. 

2.1.5. Operačné zmeny 
Môžu sa vyskytovať zmeny v povahe a v rozsahu projektov financovaných EBOR po ich schválení 

správnou radou a po ich podpísaní. Takéto zmeny môžu mať významné ekologické dopady, ktoré sú s 
nimi spojené. Napr. prevod z úveru na kapitálový podiel môže zahŕňať spojenie EBOR s projektmi, 
lokalitami alebo zariadeniami, ktoré predtým neboli posúdené, a ktoré by mohli byť zaťažené 
značnými ekologickými záväzkami alebo by mohli mať problémy s dodržiavaním predpisov. Ak sa 
predpokladajú takéto materiálne zmeny,  navrhované zmeny sa posúdia v súlade s touto politikou a 
do upraveného/reštruktúrovaného projektu sa zahrnú akékoľvek dodatočné ekologické požiadavky 
alebo požiadavky na konzultovanie s verejnosťou. 

2.1.6. Predkladanie správ a zodpovednosť 

• Predkladanie správ 
V súlade s politikou EBOR týkajúcou sa informovania verejnosti EBOR realizuje postupy 

zabezpečujúce poskytovanie informácií zainteresovaným stranám ohľadom ekologických aktivít 
EBOR. EBOR publikuje výročnú ekologickú správu o svojich aktivitách a o realizácii ekologickej 
politiky, vrátane súhrnných informácií o emisii skleníkových plynov, výdavkoch na ekológiu a 
ekologických otázkach spojených s portfóliom projektov EBOR, ako aj o správach o vnútornom 
ekologickom správaní sa EBOR. Ekologické otázky týkajúce sa projektov sú zosumarizované v 
sumárnych projektových dokumentoch (Project Summary Documents, PSD), ktoré sú k dispozícii na 
publikačnom oddelení EBOR, v obchodnom informačnom centre banky a na internetových stránkach 
EBOR15. 

• Zodpovednosť: Nezávislý dovolací systém (Independent Recourse Mechanism, IRM) 
Účelom IRM je poskytnúť priestor pre sťažnosti a žiadosti o nápravu krívd od ľudí, ktorí sú alebo ktorí 
pravdepodobne budú priamo alebo nepriamo dotknutí projektom financovaným EBOR, aby sa 
stanovilo, či došlo k reálnemu nedodržaniu konkrétnej politiky banky, akou je napr. ekologická 
politika. IRM môže okrem toho posudzovať, či by banka mohla užitočne využiť jednu alebo viacero 
techník na riešenie problémov, ako je nezávislé zisťovanie faktov, sprostredkovávanie, zmierovanie, 
alebo uhľahčovanie dialógu, aby sa napomohlo riešeniu problémov, na ktorých sa sťažnosť zakladá. 

2.2. B. Podpora ekologicky orientovaných investícií vo všetkých sektoroch 
Dôležitým aspektom toho, čo EBOR prináša naviac, je podpora ekologických zlepšení v jej 

projektoch v regióne. EBOR identifikuje ekologické príležitosti v projektoch, do ktorých investuje, a 
snaží sa zahŕňať široký rozsah ekologických opatrení, ktoré zlepšia ekologické, prevádzkové a 
ekonomické výkony jej sponzorov, a ktoré tiež prispejú k splneniu kritérií EBOR pre zdravé 
bankovníctvo a prechodné vplyvy. Tieto opatrenia môžu zahŕňať zvýšenú energetickú účinnosť a 
efektívnejšie využívanie zdrojov, minimalizáciu tvorby odpadov a recykláciu, čistejšiu výrobu, rozvoj 
sektora ekologických tovarov a služieb, investíciu do biodiverzity, najlepšiu prax v ekologickom 
manažmente a zlepšené dodržiavanie ekologických prepisov. 

EBOR tiež pokračuje vo vypracovávaní celého radu realizovatelných samostatných projektov s 
primárne ekologickými cieľmi, vrátane napr. investícií do infraštruktúry, ako je vodné hospodárstvo a 
čistenie odpadových vôd a zneškodňovanie tuhého a nebezpečného odpadu, do energetiky (mestské 
centrálne kúrenie, energetická účinnosť a obnoviteľná energia) a do mestskej dopravy. 

EBOR podporuje investície, ktoré majú napomáhať samosprávam, najmä rozvíjaním úverovej 
dôveryhodnosti samosprávnych subjektov. Svojimi projektmi podporuje decentralizáciu verejných 
služieb, zapájanie súkromného sektora do poskytovania verejných služieb, prechod na spravovanie 
samosprávnych inžinierskych sietí firmami, spätné získavanie investovaných nákladov cez poplatky 
platené užívateľmi a ekonomickú efektívnosť vo využívaní a prideľovaní zdrojov. Banka posudzuje, do 

                                                           
15 www.ebrd.com 
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akej miery môže prechod na sadzby pokrývajúce náklady vytvárať problémy s dostupnosťou pre 
určité skupiny spotrebiteľov, a presviedča, či sú vypracované alebo zavedené účinné podporné 
systémy pre zmierňovanie nepriaznivých sociálnych dopadov. 

EBOR identifikuje projekty energetickej účinnosti a napomáha ich rozvoju vo svojej oblasti 
činností. EBOR podporuje vládnu podporu úspory energie a znižovania dotácií pre výrobcov energií a 
spotrebiteľov „na strane dopytu aj ponuky“. Financuje priame investície do znižovania intenzity 
spotreby energie vo väčších priemyselných odvetviach a podporovať energetickú účinnosť 
investíciami do modernizácie mestských vykuřovacích sietí. EBOR sa snaží rozvíjať finančné nástroje 
pre malé a stredne veľké investície, ktoré podporujú energetickú účinnosť. 

2.3. Mainstreaming ekologického posudzovania prostredníctvom sektorových a národných 
stratégií EBOR a činnosti technickej spolupráce 

• Národné stratégie 
Stratégia každej krajiny musí odrážať ekologický mandát EBOR a musí obsahovať časť, ktorá opisuje 
ekologické dôsledky a príležitosti návrhov EBOR, vrátane činností technickej spolupráce v oblasti 
ekológie. Táto časť sa odvoláva na možný prístup EBOR pri riešení ekologických problémov vo svojich 
projektoch. Bude čerpať z ekologických stratégií a plánovania (napr. národných plánov zlepšenia 
ochrany životného prostredia a prístupových stratégií EU) a práce iných medzinárodných inštitúcií, 
konkrétne Svetovej banky a EÚ v oblasti ekológie, za účelom opísania kľúčových ekologických 
problémov krajiny. 

• Sektorové stratégie 
Každá sektorová stratégia musí odrážať ekologický mandát a musí obsahovať časť o možnom prístupe 
EBOR pri riešení ekologických otázok konkrétnymi sektorovými projektmi. 

• Strategické ekologické posudzovania 
Okrem EIA vykonávanom v jednotlivých projektoch môže EBOR tiež vykonávať strategické ekologické 
posudzovania (Strategic Environmental Assessments, SEA) ohľadom pravdepodobných ekologických 
dopadov navrhovaných sektorových alebo národných/regionálnych plánov alebo programov, ktoré 
majú potenciál významne ovplyvniť životné prostredie16.  

• Technická spolupráca (Technical Co-operation, TC) 
EBOR využíva program technickej spolupráce, aby sa zachovala dôležitosť ekologického posudzovania 
vo svojich projektoch. EBOR konkrétne v úzkej spolupráci s inými donormi vypracováva programy 
pomoci a iniciativy technickej spolupráce spojené so zlepšovaním trvalej udržateľnosti projektov, 
konzultovania s verejnosťou a schopností ekologického manažmentu u svojich sponzorov projektov v 
súkromnom aj verejnom sektore Fondy TC sa môžu tiež používať na financovanie strategických 
ekologických štúdií. Podľa potreby sú realizované samostatné projekty technické spolupráce 
(napríklad tie, ktoré sa týkajú budovania kapacity a posilňovania inštitúcií). 

2.4. Budovanie partnerstiev na riešenie regionálnych a globálnych ekologických problémov. 

• Regionálne a globálne iniciatívy 
Uznávajúc, že mnohé z ekologických problémov v regióne, v ktorom EBOR pôsobí, sú globálnej a 
cezhraničnej povahy, banka naďalej prispieva k regionálnym a medzinárodným iniciatívam, ktorých 
zámerom je ich riešiť. 
EBOR v rámci svojho mandátu investíciami podporuje realizáciu Agendy 21 a príslušné globálne a 
regionálne dohody o životnom prostredí a trvalo udržateľnom rozvoji, vrátane Rámcovej konvencie o 
klimatických zmenách, Kjótskeho protokolu, Konvencie o biologickej diverzite, Konvencie o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie v cezhraničnom kontexte, a Konvencie o prístupe k 
informáciám, účasti verejnosti na rozhodovaní a prístupe k právnym a ekologickým záležitostiam. 

                                                           
16 Banka definuje SEA  v súlade s definíciou UNECE, ktorej schválenie bolo v roku 2003 ako súčasti 
Konvencie z Espoo. 
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Každá z týchto konvencií môže predstavovať špecifické témy pre ekologické aktivity. EBOR bude 
napomáhať krajinám, v ktorých pôsobí, aby zahŕňali príslušné záväzky a príležitosti vyplývajúce z 
týchto medzinárodných dohôd. 

Za účelom zohľadnenia výzvy ekonomickej a ekologickej stability v regióne svojej pôsobnosti 
EBOR rozširuje a ďalej upevňuje svoju spoluprácu a partnerstvo s bilaterálnymi a multilaterálnymi 
organizáciami a iniciatívami, ako je proces Životné prostredie pre Európu (Environment for Europe), 
jeho realizačná skupina a výbor pre prípravu projektu, Fond ekologického partnerstva severského 
rozmeru (Northern Dimension Environmental Partnership Fund) a Globálny fond pre životné 
prostredie (Global Environment Facility, GEF), ako aj príslušné vládne agentúry, kľúčové ekonomické 
sektory, finančný sektor, miestne komunity a mimovládne organizácie. 

V oblasti klimatických zmien sa EBOR tiež snaží využívať fondy spolupráce resp. iné vhodné 
nástroje spolu s vládami akcionárov za účelom vypracovania projektov spoločnej realizácie (Joint 
Implementation, JI) a systému čistého rozvoja (Clean Development Mechanism, CDM) na základe 
Kjótskeho protokolu. Práca s členmi donorských vlád výboru na prípravu projektov (Project 
Preparation Committee, PPC) zostane ústrednou črtou úsilia EBOR pri posilňovaní partnerstiev. Fond 
ekologického partnerstva severského rozmeru (Northern Dimension Environmental Partnership 
Fund, NDEP) je ďalším partnerstvom, o ktorom EBOR dúfa, že bude na ňom stavať v nasledujúcich 
rokoch. Jeho cieľom je financovanie nových ďalekosiahlych projektov zameraných na lepšiu ochranu 
životného prostredia a zlepšenie energetickej účinnosti na severozápade Ruska ako aj v regióne 
Baltického mora a Barentsovho mora. 
 
Záver 

Záverom je dôležité spomenúť niektoré aspekty inštitucionálneho zabezpečenia. Aby EBOR 
správne zamerala svoju činnosť na dosiahnutie vyššie opísaných strategických cieľov, prideľuje 
adekvátne zdroje na zabezpečenie efektívneho zavádzania svojej ekologickej politiky. Banka 
zabezpečuje adekvátne ľudské zdroje za účelom dohliadania na ekologické posudzovanie a 
monitorovanie procesov a iniciovanie a rozvoj ekologicky orientovaných činností. EBOR okrem toho 
udržiava Oddelenie pre vyhodnocovanie projektov (Project Evaluation Department, PED), ktoré je 
nezávislé na oddelení bankovníctva a ekologickom oddelení, za účelom posúdenia výsledkov 
dokončených a v niektorých prípadoch prebiehajúcich projektov a programov.  

EBOR rozvíja a dodrživa ekologické postupy a vhodné návody a nástroje za účelom napomáhania 
zavádzaniu ekologickej politiky. 

EBOR naďalej pomáha jej Rada pre ekologické poradenstvo (Environmental Advisory Council, 
ENVAC), od ktorej sa budú vyžadovať názory na otázky spojené so všeobecnou politikou a s politikami 
všetkých sektorov pred ich finalizáciou. Jej názory sa môžu vyžadovať aj k otázkam spojeným s 
financovaním EBOR vzhľadom na jednotlivé projekty. Ekologická politika EBOR bude naďalej 
posudzovaná správnou radou každé tri roky. 
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KONZULTOVANIE EKOLOGICKEJ POLITIKY EURÓPSKEJ BANKY PRE OBNOVU A ROZVOJ 
S VEREJNOSŤOU 
 
ANTONÍN KORAUŠ 
 
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT ADOPTS A POLICY OF 
ENVIRONMENTAL COUNSELLING 
 
 
 ABSTRAKT  

Banka hľadá nové spôsoby, ako zväčšiť množstvo ekologických informácií poskytovaných 
zainteresovaným stranám počas realizácie a monitorovania projektov. Konzultovanie s verejnosťou a 
poskytovanie informácií je zodpovednosťou hlavného sponzora projektu, pričom bude preskúmavané 
bankou v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z jej politiky. Pracovníci banky budú kde je to vhodné 
poskytovať návody sponzorom projektov ohľadom požiadaviek banky. 
Kľúčové slová: sumárny projektový dokument, plán konzultovania a informovania verejnosti, 

centrum banky pre informovanie verejnosti 

 
ABSTRACT  

The bank seeks new ways in order to widen environmental information provided for parties involved 
in carrying out and monitoring the projects. Public counselling and providing information are the 
project´s main sponsor´s responsibilitis and as such they are going to be monitored by the bank in 
compliance with the commitments implying from their policy. Where appropriate, the bank 
employees are going to provide project sponsors with instructions in respect of the bank´s 
requirements 
Key words: Project Summary Documen, (PSD), Public Consultation and Disclosure Plan (PCDP), 

Public Information Centre (BIC), 

 
 
ÚVOD 
 

Európska banka pre obnovu a rozvoj je medzinárodná finančná inštitúcia so sídlom v Londýne. 
Vznikla na základe Zmluvy o založení EBOR podpísanej v Paríži 29. mája 1990. EBOR vznikla s cieľom 
podporiť transformáciu krajín strednej a východnej Európy a bývalého Sovietskeho zväzu na 
demokratické spoločnosti a trhovo orientované ekonomiky. V súčasnosti EBOR formou poradenskej 
činnosti, poskytovaním pôžičiek, kapitálovým vstupom a garanciami podporuje súkromnú 
hospodársku činnosť, privatizáciu, reštrukturalizáciu, štrukturálne reformy, rozvoj infraštruktúry a 
vysoko konkurenčné prostredie v krajinách od strednej Európy až po centrálnu Áziu, ktoré sa hlásia 
a uplatňujú princípy demokracie a pluralizmu. Akcionármi EBOR je 61 členských krajín17, Európska 
únia a Európska investičná banka. Celková výška upísaného kapitálu je 30 mld. EUR, z toho 6 mld. 
EUR predstavuje splatený kapitál a zvyšných 24 mld. EUR je splatných na požiadanie. 

 
1. Konzultovanie ekologickej politiky s verejnosťou 

 
Banka hľadá nové spôsoby, ako zväčšiť množstvo ekologických informácií poskytovaných 

zainteresovaným stranám počas realizácie a monitorovania projektov. Konzultovanie s verejnosťou a 
poskytovanie informácií je zodpovednosťou hlavného sponzora projektu, pričom je preskúmavané 

                                                           
17 vrátane 29 recipientských 
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bankou v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z jej politiky. Pracovníci banky poskytujú (kde je to 
vhodné) návody sponzorom projektov ohľadom požiadaviek banky. 

 
2. Všeobecné požadavky 

 
Mnohé z krajín, v ktorých EBOR pôsobí, už vypracovali alebo vypracovávajú predpisy a postupy 

pre konzultovanie s verejnosťou a poskytovanie informácií. Sponzori projektov musia minimálne 
zabezpečiť, aby boli splnené všetky takéto národné požiadavky na konzultovanie s verejnosťou a 
požiadavky EBOR uvedené nižšie. 

Princíp prispôsobovania požiadaviek potrebám projektov: Požiadavky sa môžu zvýšiť počas due 
diligence, ak ekologické preskúmavanie preukáže potrebu zvýšeného informovania alebo 
komunikácie. 

Rôznorodosť realizačných metód a nástrojov: EBOR nemá konkrétne požiadavky na verejné 
pojednávania, no podporuje vypracovávanie vhodných spôsobov zmysluplnej konzultácie, v závislosti 
na cieli konzultácie, kultúrnych normách lokality projektu a správnej medzinárodnej praxi. Medzi 
použiteľné mechanizmy konzultácií patria technické stretnutia s odborníkmi, stretnutia s vodcami 
komunít, verejné stretnutia, informovanie cez tlač alebo iné médiá, poskytovanie informácií cez 
internetové stránky alebo knižnice a korešpondencia. 

V súlade s politikou informovania verejnosti, pre každý projekt banka vydáva Sumárny projektový 
dokument18 s ekologickou prílohou na svojich internetových stránkach. Pre projekty vo verejnom 
sektore vydáva Sumárny projektový dokument vo vhodnom štádiu po počiatočnom preskúmaní 
manažmentom, no najneskôr 60 dní pred posudzovaním správnou radou. Pre projekty v súkromnom 
sektore vydáva Sumárny projektový dokument najneskôr 30 dní pred posudzovaním správnou radou. 
Akékoľvek nerešpektovane alebo výnimky z informovania19 musí schváliť manažment banky a musia 
sa nahlásiť výkonnému výboru a správnej rade. 

 
3. Požiadavky na projekty kategórie A 

 
EBOR definuje projekty „kategórie A“ ako tie, u ktorých je potenciálne rôznorodý a významný 

vplyv na životné prostredie, ktorý nie je možné ihneď identifikovať a kvantifikovať, a pre ktoré nie je 
možné ihneď predpísať nápravné opatrenia. V prípade všetkých projektov „kategórie A“ musí 
sponzor projektu pripraviť posudzovanie vplyvov na životné prostredie20 pričom požiadavky na 
konzultovanie sú zabudované do každého štádia EIA. Banka vyhodnocuje programy konzultácií s 
verejnosťou sponzorov z hľadiska ich adekvátnosti a na základe toho vyrozumie sponzorov, ak ich 
programy nespĺňajú požiadavky banky. 

Oznámenie: Ak nedošlo k žiadnemu predchádzajúcemu oznámeniu, v prípade projektov úrovne 
„A“ musí sponzor projektu poskytnúť potenciálne dotknutej verejnosti a zainteresovaným 
mimovládnym organizáciám21 informácie o povahe projektu, pre ktorý sa žiada financovanie od 
EBOR. Spôsob, akým toto oznámenie je uskutočnené, závisí od miestnej politickej, právnej a kultúrnej 
praxe. 

Stanovenie rozsahu: Pomocou procesu stanovenia rozsahu musí sponzor zabezpečiť identifikáciu 
všetkých kľúčových problémov, najmä konzultovaním s dotknutou verejnosťou ohľadom projektu a 
braním jej pripomienok do úvahy. Tento proces stanovovania rozsahu musí zahŕňať kontakt sponzora 
projektu so zástupcami dotknutej verejnosti, vládnymi agentúrami, miestnymi úradmi a ďalšími 
organizáciami. Ako súčasť procesu stanovovania rozsahu sa od sponzora požaduje pripraviť návrh 

                                                           
18 Project Summary Document, PSD 
19 napr. v prípade transakcií na kapitálových trhoch 
20 EIA 
21 v ďalšom nazývaných „dotknutou verejnosťou“ 
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Plánu konzultovania a informovania verejnosti22, opisujúci verejnosti, ktorá môže byť dotknutá 
projektom, spôsob fungovania komunikácie cez proces posudzovania vplyvov na životné prostredie a 
to, aké informácie sú poskytované v príslušných jazykoch a akými prostriedkami (napr. internetovými 
stránkami, knižnicami, atď.). Verejnosť by mala byť schopná predkladať pripomienky a odporúčania 
ohľadom Plánu konzultovania a informovania verejnosti ako aj iných dokumentov pre stanovenie 
rozsahu. EBOR prispieva k návrhu Plánu konzultovania a informovania verejnosti tam, kde to je 
požadované, a zabezpečuje, aby konečný plán spĺňal požiadavky banky. 

Informovanie o EIA: Sponzori projektu musia umožniť verejný prístup k EIA za účelom 
pripomienkovania v strategických lokalitách, vrátane miesta projektu alebo jeho blízkosti, a tam, kde 
je to dôležité, v hlavnom meste alebo v iných významných mestách. Dokumenty EIA, vrátane sumára, 
musia byť k dispozícii v jazyku, ktorý je zrozumiteľný pre väčšinu ľudí dotknutých navrhovaným 
projektom. Môžu tiež existovať iné nástroje používané počas informovania, ako sú dokumenty 
obsahujúce fakty týkajúce sa problémov, pripravené za účelom zlepšenia chápania problémov v EIA. 
Na základe posúdenia, prípad od prípadu, EBOR informuje sponzorov projektov ohľadom dokumentu 
alebo skupiny dokumentov, ktoré tvoria EIA podľa požiadaviek EBOR. V niektorých prípadoch to 
znamená, že sponzor musí vydať dodatočný materiál k dokumentu nazvanému „EIA“, a v iných 
prípadoch môžu existovať informácie nepodstatné pre EIA, ktoré nemusí byť potrebné prekladať.  

EBOR dôrazne nabáda sponzorov projektov, aby umiestňovali EIA na internetové stránky, aby 
zlepšili prístup verejnosti k týmto dokumentom. Internetové stránky banky v takomto prípade 
uvádzajú, ako nájsť EIA na internetových stránkach sponzora, a poskytujú prepojenie na internetové 
stránky sponzora. 

Poskytovanie informácií EBOR: Po poskytnutí dokumentov verejnosti na miestach dohodnutých 
bankou, musí byť EIA poskytnuté Centru banky pre informovanie verejnosti23 v Londýne a musí byť 
dané k dispozícii miestnej kancelárii EBOR (EBRD Resident Office) v príslušnej krajine/-ách projektu. 
Kópia EIA musí byť poskytnutá správnej rade a oznámenie o dostupnosti dokumentu v Centru banky 
pre informovanie verejnosti a miestnej kancelárii sa zverejní na internetových stránkach banky na 
adrese: www.ebrd.com. Toto oznámenie sa vykonáva bez schvaľovania bankou. 

Načasovanie informovania: V prípade projektov v súkromnom sektore uplynie od dátumu 
poskytnutia EIA správnej rade EBOR do dátumu jeho posúdenia radou minimálne 60 dní. V prípade 
projektov vo verejnom sektore je toto obdobie minimálne 120 dní. V praxi sú možno bankou 
vyžadované dlhšie lehoty na informovanie bankou v prípade komplexnejších projektov. Vo všetkých 
prípadoch sa od sponzorov projektov požaduje ponechávať dokumentáciu týkajúcu sa EIA k dispozícii 
verejnosti počas obdobia účasti banky na projekte alebo aspoň až do dokončenia projektu. Obdobie 
konzultácií sa začne priatím EIA bankou za účelom informovania v Centre banky pre informovanie 
verejnosti za predpokladu, že dokumenty už boli vydané v regióne. 

Pripomienky verejnosti k EIA: Po ukončení obdobia pripomienkovania verejnosťou sponzor 
projektu bude musieť poskytnúť informácie pripomienkujúcim a dotknutej verejnosti o tom, ako boli 
ich pripomienky zohľadnené. 

Ekologickí pracovníci EBOR zosumarizujú pripomienky verejnosti dané do pozornosti banky spolu 
so správou o konzultovaní s verejnosťou od sponzora projektu a zahrnú tento sumár do preskúmania 
projektu manažmentom a správnou radou. Pri posudzovaní toho, či projekt schváliť, správna rada 
berie do úvahy pripomienky a názory vyjadrené konzultovanými osobami a spôsob, akým sponzori 
projektov riešia tieto problémy. Zvažuje rozsah, do ktorého sponzor zohľadnil požiadavky banky na 
konzultovanie s verejnosťou. 

Medzinárodné konvencie: Pre projekty zahŕňajúce cezhraničnej dopady, musí v plánovacom 
procese byť brané do úvahy a v princípe dodržiavané oznámenie a konzultačné smernice uvedené v 
pracovných dokumentoch Konvencie UNECE o EIA v cezhraničnom kontexte. Pracovníci banky 

                                                           
22 Public Consultation and Disclosure Plan, PCDP 
23 Public Information Centre, BIC 
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zosumarizujú to, ako boli tieto smernice dodržané, pre manažment, správnu radu a tiež pre sumárny 
projektový dokument. EBOR môže, podľa okolností, poskytnúť návod a pomôcť sponzorom projektov 
v tomto a v ďalších štádiách procesu konzultovania s verejnosťou, uznávajúc, že záväzky vyplývajúce 
z konvencie platia medzi vládami, so zámerom nájsť praktické riešenia pre realizáciu týchto princípov, 
najmä v prípade projektov v krajinách, ktoré nie sú účastníkmi tejto konvencie. 

Pre všetky projekty zahŕňajúce posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa požiadaviek 
banky sa banka riadi princípmi Konvencie UNECE o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na 
rozhodovaní a prístupe k právu v ekologických záležitostiach tak, ako sa zaviazala vo svojej politike 
informovanie verejnosti EBOR. 

 
4. Požiadavky na projekty kategórie B 

 
V prípade projektov úrovne „B“ musia byť dodržané minimálne národné požiadavky na 

konzultovanie s verejnosťou. Okrem toho sponzor projektu musí upovedomiť dotknutú verejnosť o 
dôležitých ekologických otázkach spojených s projektom a zosumarizovať zmierňovacie opatrenia, 
akčné plány a ďalšie dohodnuté iniciatívy v príslušnom jazyku. Tento sumár sa musí vydať miestne do 
času konečného preskúmania projektu manažmentom, pred jeho posúdením správnou radou. 
Pracovníci banky podajú správu manažmentu a správnej rade o stave takýchto požiadaviek. Pripravia 
sa návody pre sponzorov projektov. 

 
5. Požiadavky na projekty kategórie C 

 
Požiadavky na poskytovanie informácií v prípade projektov kategórie „C“ sú stanovované na báze 

„prípad od prípadu“, v závislosti na účasti banky na projekte, dôležitých problémoch a úrovni záujmu 
verejnosti. 

 
6. Výnimky z požiadaviek na projekty v súkromnom sektore 

 
Za normálnych okolností musia byť výsledky konzultovania s verejnosťou k dispozícii pre banku 

pred záverečným preskúmaním projektu manažmentom. Vo výnimočných prípadoch správna rada 
môže schváliť výnimky z požiadaviek na konzultovanie s verejnosťou stanovených v tejto prílohe, ak 
správna rada dôjde k presvedčeniu, že ekologické požiadavky banky boli vo všetkých ostatných 
aspektoch splnené. V takýchto prípadoch musí dokumentácia správnej rady zahŕňať odôvodnenie 
akýchkoľvek výnimiek z požiadaviek banky. Za normálnych okolností nie je právna dokumentácia 
projektu podpísaná, až kým sa nedokončí potrebné konzultovanie s verejnosťou; ak z dôvodu povahy 
investície banky nie je takáto podmienenosť vhodná24 právne dokumenty musia špecifikovať, v 
ktorom momente je konzultovanie požadované. 

 
7. Predkladanie správ 

 
Pre všetky kategórie projektov, v prípade ktorých boli vznesené významné ekologické otázky, 

alebo o ktoré sa osobitne zaujíma dotknutá verejnosť, EBOR nabáda alebo vyžaduje od sponzorov 
projektov zaviazať sa k priebežným informačným a komunikačným programom. Banka môže 
napríklad požadovať, aby výsledky priebežného ekologického monitoringu boli k dispozícii pre 
verejnosť. 

V prípade všetkých projektov sú ekologické problémy zosumarizované v sumárnom projektovom 
dokumente banky, ktorý sa zverejňuje na internetových stránkach banky a je k dispozícii vo 
vytlačenej forme pred zasadaním správnej rady, v súlade s politikou informovania verejnosti EBOR. 

                                                           
24 napr. v prípade transakcií na kapitálových trhoch alebo cenovo citlivých transakcií 
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V rámci požiadaviek na ročné predkladanie ekologických správ banke je od sponzorov projektov 
požadované, aby poskytovali sumáre ekologického stavu a realizácie ekologických požiadaviek na 
projekty za účelom ich zverejnenia na internetových stránkach banky, ako príloh k sumárnym 
projektovým dokumentom daných projektov. 

V prípade projektov úrovne „A“ banka požaduje od sponzorov projektov, aby dávali ročné 
ekologické správy k dispozícii dotknutej verejnosti. 

 
ZÁVER 
 
EBOR sa od svojho založenia snaží podporovať ekologicky zdravý a trvalo udržateľný rozvoj. Banka je 
vo všetkých projektoch zaviazaná poskytovať informácie v rámci požiadaviek svojej politiky 
informovania verejnosti a ekologickej politiky. Konkrétne pre významné projekty „na zelenej lúke“ a 
projekty zahŕňajúce významné rozširovanie alebo transformáciu – konverziu je banka zaviazaná 
vykonávať zmysluplné konzultácie. 
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PRÍSPEVOK K NIEKTORÝM MENEJ RIEŠENÝM PROBLÉMOM V OBRÁBANÍ 
 
LIPA ZDENKO - CHOVANEC STANISLAV - BARTOŠ RASTISLAV 
 
CONTRIBUTION TOSOMELESSPROBLEM-SOLVINGMACHINING 
 
 
ABSTRAKT  

Tento článok sa zaoberá niektorými menej riešenými problémami v obrábaní. Konkrétne stlačením 
triesky, tvarovaním triesky a nárastkom, kde sme navrhli možnosť ďalšieho výskumu a obohatili 
o číselné hodnoty príslušných konštánt a exponentov. 
Kľúčové slová: stlačenie triesky, tvarovanie triesky, nárastok. 

 

ABSTRACT 

This article discussessome of thelessproblem solving inmachining.Specifically, compression chip, 
forming chip, built up edge, wherewe suggestedthe possibility of furtherresearch 
andenrichthenumerical valuesof theconstants andexponents. 
Key words:compression chip, forming chip, built  up edge. 

 
ÚVOD 

Ako v každej oblasti ľudskej činnosti, tak aj v obrábaní existuje problematika, ktorá je medzi 
bádateľmi obľúbená a priam pestovaná a je aj problematika, ktorej sa dostáva menej pozornosti 
a často podstatne menej ako by si to taká problematika zaslúžila. Obľúbená býva problematika 
tvorenia triesky, rezných síl, teploty rezania a kvalita obrobenej plochy (najmä drsnosť obrobenej 
plochy). K menej obľúbeným, ale ešte dosť častým záujmom bádateľov v obrábaní patrí opotrebenie 
a trvanlivosť rezného nástroja. Jeho menšia obľúbenosť pramení z pomerne zdĺhavých prác pri ich 
experimentálnom zisťovaní. Ale toto sa eliminuje hľadaním krátkodobých skúšok zisťovania 
opotrebenia a trvanlivosti rezného nástroja. Aj my sme jednu takúto skúšku navrhli [5]. 
 
K NIEKTORÝM MENEJ RIEŠENÝM PROBLÉMOM  V OBRÁBANÍ 

Náuka o obrábaní je teoretickoexperimentálna  disciplína, hoci sa nedelí na teoretickú 
a experimentálnu tak precízne ako napríklad Fyzika, kde existujú špecialisti teoretickí fyzici 
a špecialisti experimentálni fyzici. V obrábaní je teoretik zároveň aj experimentátorom a závisí to len 
od momentálnej metódy skúmania, s ktorou práve pracuje. V náuke o obrábaní sa niektorým 
problémom venuje viac teoreticky a niektorým zas viac experimentálne. A teraz k niektorým takým 
problémom: 
A, stlačenie triesky 
Stlačenie triesky K sa formuluje (definuje) spravidla teoreticky ako podiel dĺžky odoberanej vrstvy L 
(ešte pevne spojenej s obrobkom) k dĺžke odchádzajúcej vzniknutej triesky Lt. Keďže dĺžka triesky je 
spravidla (výnimkou sú iba titánové zliatiny)  menšia ako dĺžka odoberanej vrstvy, býva stlačenie 
triesky K väčšie ako 1 a je uvádzané vzťahom: 

                (1) 
Ak uvážime, že môžeme písať (pozri obr.1) 

                                                    (2) 

kde   je nástrojový ortogonálny uhol čela 

   je medzný uhol deformácie 
tak potom dostávame 

                                                               (3) 
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Obr. 1 

 

Zo vzťahu (3) môžeme zistiť aj vzťah pre  
 

ak                                                                                                                            (4) 

potom                                                                                                             (5) 
 

Takto to platí pre ortogonálne rezanie, ktoré používame pre zjednodušenie riešení, lebo 
zložitejšie priestorové vzťahy sa pri jeho použití dajú previesť na rovinný prípad (čo je aj náš 
prípad).Všimnime si zúčastnené veličiny vo vzorcoch (3),(4),(5). Chýbajú tam také veličiny ako rezná 
rýchlosť vc, posuv f a hĺbka rezu ap. To je dôsledok použitia ortogonálneho rezania. Problém by sme 
mohli riešiť experimentálne napríklad pomocou takejto fundamentálnej rovnice: 

         (6) 
kde   δo   je nástrojový ortogonálny uhol rezu 

 zK,yK,xK, K  sú konštantné exponenty  
CK  je konštanta vyjadrujúca vplyv ďalších vo vzorci (6) sa nevyskytujúcich veličín, 

 ,                                                             (7) 
Podobne pre medzný uhol deformácie by sme mohli napísať vzťah: 

                                            (8) 
s analogickým označením konštánt a exponentov. 

Sledované veličiny (K, tanφ) závisia vo vzorcoch (6),(8) od štyroch faktorov. Počet faktorov by 
sme mohli zúžiť vynechaním faktoru, ktorý ma na sledované veličiny najmenší vplyv (najmenší 
exponent). Pravda museli by sme sa oprieť o štatistické výpočty, ktoré by to dovoľovali (Studentov 
test, Fisherov test a podobne). Veľmi efektívnym sa javí úplný trojfaktorový experiment, v našom 
prípade aj zlomkový štvorfaktorový experiment. 

 
B, Tvarovanie triesky 

Tvarovanie triesky sa orientuje na výskum geometrických parametrov žliabku – tvarovača 
a lámača triesok. Plynulé nedelené (nepolámané) triesky spôsobujú vo výrobe súčiastok obrábaním 
značné problémy najmä v automatizovanej výrobe, kde absentuje ľudský faktor odstraňovania 
rozlične namotaných triesok (na obrobok, upínač, nástroj, stroj). Tomuto problému sa venujú najmä 
výrobcovia rezných nástrojov, ktorých ambíciou je predaj nástrojov zabezpečujúcich krátku 
(polámanú) triesku.  Ďalším problémom tu je objemový súčiniteľ tvarovania triesok VTT ako pomer 
medzi zaujatým objemom  odobraných triesok VT v skúšobnej nádobe a teoretickým objemom 
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odoberanej vrstvy VM (ešte pevne spojenej s obrobkom), zisťujeme ho výpočtom (môžeme ho však 
zistiť aj výpočtom z odvážených triesok ako objem kompaktného telesa). 

a teda                                                                                                                (9) 
 

Usudzujeme, že objemový súčiniteľ tvarovania triesok môže byť ovplyvňovaný reznými pomermi 
(ale aj inými parametrami najmä materiálovej povahy). Pri uvažovaní vplyvu rezných pomerov by sme 
problém mohli riešiť experimentálne zostavením takejto fundamentálnej rovnice 

                                                    (10) 
kde  zTT, yTT, xTT sú konštantné exponenty 
 CTT je konštanta závislá na parametroch nevyskytujúcich sa vo vzorci (10) 
Vzorec (10) je fundamentálnou rovnicou pre trojfaktorový experiment.  
 
C, Nárastok 

V závislosti od podmienok obrábania nástoj môže strácať na svojom objeme jeho 
opotrebovaním. Problematikou opotrebenia sme sa venovali v našich príspevkoch [5],[6]. Ešte však 
môžu nastať prípady, keď nástroju sa nestráca (neubúda) objem ale mu objem pribúda.  Vzniká na 
jeho aktuálnej reznej časti nárastok, čo je priľnutý objem z materiálu obrobku. Nárastok má svoju 
konštantnú časť a časť variabilnú, ktorá sa z času na čas ulomí z nástroja a priľne na odchádzajúcu 
triesku (priaznivejší prípad) alebo na obrobenú plochu (nepriaznivý prípad, lebo tu dochádza 
k zhoršeniu kvality obrobenej plochy – nárast drsnosti) Pri nárastku z hľadiska geometrického si 
všímame jeho výšku. Meraná výška nárastku VNA bude zrejme závisieť od rezných pomerov i od 
vlastností materiálu nástroja a obrobku. Pri uvážení vplyvu rezných pomerov by sme pre výšku 
nárastku VNA mohli stanoviť fundamentálnu rovnicu: 

                                             (11) 
kde zVNA, yVNA, xVNA sú konštantné exponenty 
 CVNA je konštanta zohľadňujúca vplyv ďalších faktorov (napr. materiálových). 

Pravda, experimenty sa budú týkať iba nárastkovej oblasti: Uvádzané fundamentálne rovnice 
(6),(8),(10),(11) si budú vyžadovať ďalší experimentálny výskum za účelom stanovenia príslušných 
konštánt a exponentov.  
 
ZÁVER 

V našom príspevku sme načrtli možnosti ďalšieho výskumu (najmä experimentálneho) aby sme 
vzorce (6),(8),(10),(11) obohatili o číselné hodnoty príslušných konštánt a exponentov. Sú však možné 
aj iné fundamentálne rovnice ba aj rovnice pre iné skúmané veličiny (rovnako menejriešené) 
neuvádzané v našom príspevku. Takéto problémy sú najmä v obrábaní nástrojmi s nedefinovanou 
geometriou rezného klina. Takého spôsoby obrábania kde pri nástrojoch nie je nič presne dané, 
presne ohraničené sa paradoxne používajú v tej najpresnejšej výrobe. A preto si iste v blízkej 
budúcnosti vydobyjú zvýšený záujem bádateľov, ktorí práve takýmto skúmaniam dosť dlhujú. 
Príspevok vznikol v rámci riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/0250/11. 
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PRÍSPEVOK K TEORETICKÉMU SKÚMANIU OPOTREBENIA A TRVANLIVOSTI REZNÝCH NÁSTROJOV 
 
LIPA ZDENKO - CHOVANEC STANISLAV - BARTOŠ RASTISLAV 
 
CONTRIBUTION TOTHEORETICAL RESEARCHOF WEARAND DURABILITYOF CUTTING TOOLS 
 
 
ABSTRAKT   

Tento článok sa zaoberá skúmaním opotrebenia a trvanlivosti rezných nástrojov, kde stanovenie 
trvanlivosti je značne nákladné a zdĺhavé. Význam majú skrátené zložky trvanlivosti z ktorých jednu 
pomocou inverznej intenzity opotrebenia uvádzame v tomto článku.  
Kľúčové slová: opotrebenie, trvanlivosť, inverzná intenzita.  

 

ABSTRACT  

This article deals with the examination of wear and durability of cutting tools, determine where life is 
very expensive and lengthy. The importance of having shortened component life from which one 
using the inverse intensity of wear is presented in this article. 
Key words: tool wear, tool durability, inverseintensity. 

 
ÚVOD 

Trenie a opotrebenie sú dve stránky toho istého javu pri obrábaní najmä kovových materiálov. 
Trenie sa riadi istými zákonitosťami, ktoré zjednodušene popisuje Coulombov zákon, kde veľkosť 
trecej sily FT je úmerná prítlačnej sile FP. Príslušný koeficient úmernosti μ sa nazýva koeficient trenia. 
Pri obrábaní dochádza k treniu na čele nástroja, medzi odchádzajúcou trieskou (táto odchádza po 
čele nástroja) a čelom nástroja. Tiež dochádza k treniu na chrbte nástroja, kde sa o hlavnú chrbtovú 
plochu nástroja (plocha chrbta pod hlavnou reznou hranou) otiera obrobená plocha (prípadne aj 
prechodová plocha medzi obrábanou a obrobenou plochou). Takéto dlhšie trvajúce trenie spôsobuje 
opotrebenie nástroja na jeho čele (ak obrábaný materiál nie je krehký a tvorí sa dostatočne dlhá 
trieska) alebo opotrebenie na jeho chrbte alebo oboje. Spravidla (okrem váhovej metódy skúmania 
opotrebenia) zisťujeme opotrebenie buď na čele nástroja, ako hĺbku žliabku KT, alebo na chrbte 
nástroja ako výšku otrenej plôšky VB (kde základnou plôšky je dĺžka reznej hrany v zábere) a to podľa 
toho ktorá hodnota VB alebo KT dosiahne svoju medznú hodnotu (kritérium opotrebenia VBK alebo 
KTK). Po dosiahnutí tejto medznej hodnoty sa nástroj pokladá za opotrebený a treba ho vymeniť a dať 
naostriť.  
 
SPÔSOBY HODNOTENIA OPOTREBENIA 

Už bolo spomínané, že opotrebenie možno hodnotiť lineárnymi parametrami (výška 
opotrebenej otrenej plôšky, hĺbka vymletého žliabku a pod.). Takto sledované a hodnotené 
opotrebenie môžeme nazvať lineárne opotrebenie. Opotrebenie možno tiež hodnotiť veľkosťou 
opotrebenej plôšky, čo možno nazvať plošné opotrebenie. Ak berieme do úvahy opotrebením 
odobratý objem, môžeme hovoriť o objemovom opotrebení. Teda máme štyri spôsoby hodnotenia 
opotrebenia podľa zvoleného parametra a to výšky plôšky VB (hĺbky žliabku KT), plošného obsahu 
plôšky SP (žliabku SK), opotrebeného objemu nad plôškou VP (žliabku VK) a opotrebenie hmotnosti 
nad plôškou MP (žliabku MK). 

Iste by bolo zaujímavé nájsť vzťahy medzi VB, SP, VP respektíve MP (KT, SK, VK respektíve MK). 
Približne by sme mohli písať: 

                                                                       (1) 

                                                                    (2) 



  
 Manažérstvo životného prostredia 2010 ▼▲▼  Management of Environment ´2010 

Zborník z X. konferencie so zahraničnou účasťou konanej 16. - 17. 12. 2010 v Bratislave  
Proceedings of the International Conference, Bratislava, 16-17 December 2010 

■   RUSKO, M. – ŠIMKO, I. [Eds.]    ■     Žilina: Strix. Edícia ESE-5, Prvé vydanie. ISBN 978-80-89281-67-1   ■ 

190 
 

              (3) 
kde ešte: 
lα je dĺžka hlavnej reznej hrany v zábere 
l´α je vzdialenosť opotrebenej plôšky od pôvodnej hl. reznej hrany 
ρ  merná hmotnosť 
 
Podobne by sme mohli pre opotrebenie na čele písať: 

                                                                  (4) 

                                                                (5) 

                                                           (6) 

kde ešte   polovica šírky žliabku 

    polovica dĺžky žliabku 
Pričom lineárne opotrebenie možno stanoviť takto: 

                                                                      (7) 

                                                      (8) 

                                                   (9) 
Podobne možno stanoviť aj vzťahy pre KT. Ďalšie vzťahy uvádzame v našom príspevku [5]. 
 
ĎALŠIE PARAMETRE OPOTREBENIA  

V ďalšom sa budeme zaoberať iba opotrebením na chrbte nástroja. Tam môžeme sledovať 
časový priebeh opotrebenia (obr. 1) to je závislosť opotrebenia VB 

 
Obr. 1 Časový priebeh opotrebenia 

na čase rezania tr. 
 
A, Pri lineárnom opotrebení na chrbte nástroja môžeme uvažovať nasledovné parametre: 
A1, Veľkosť lineárneho opotrebenia na chrbte nástroja VB [mm] 
A2, Čas rezania tr [min] 

A3, Intenzita lineárneho opotrebenia na chrbte nástroja [mm.min-1] 

A4, Inverzná intenzita lineárneho opotrebenia na chrbte nástroja  [min.mm-1] 

A5, Nárast lineárneho opotrebenia na chrbte nástroja  [mm.min] 

A6, Aktívnosť lineárneho opotrebenia na chrbte nástroja  [mm-1.min-1] 

A7, Gradient lineárneho opotrebenia na chrbte nástroja  [min-1] 
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A8, Kritérium lineárneho opotrebenia na chrbte nástroja  [mm] 
A9, Trvanlivosť vzhľadom na lineárnom opotrebenie na chrbte nástroja T [min] 
B, Pri plošnom opotrebení na chrbte nástroja bude: 
B1, Veľkosť plošného opotrebenia na chrbte nástroja  SP [mm2] 
B2, Čas rezaniatr[min] 

B3, Intenzita plošného opotrebenia na chrbte nástroja  [mm2.min-1] 

B4, Inverzná intenzita plošného opotrebenia na chrbte nástroja  [min.mm-2] 

B5, Nárast plošného opotrebenia na chrbte nástroja  [mm2.min] 

B6, Aktívnosť lineárneho opotrebenia na chrbte nástroja  [mm-2.min-1] 

B7, Gradient plošného opotrebenia na chrbte nástroja  [min-1] 
C, Pri objemovom opotrebení na chrbte nástroja bude: 
C1, Veľkosť objemového opotrebenia na chrbte nástroja VP [mm3] 
C2, Čas rezaniatr[min] 

C3, Intenzita objemového opotrebenia na chrbte nástroja [mm3.min-1] 

C4, Inverzná intenzita objemového opotrebenia na chrbte nástroja  [mm3.min] 

C5, Nárast objemového opotrebenia na chrbte nástroja  [mm3.min] 

C6, Aktívnosť objemového opotrebenia na chrbte nástroja  [mm-3.min-1] 

C7, Gradient objemového opotrebenia na chrbte nástroja  [min-1] 
 
D, Pri hmotnostnom opotrebení na chrbte nástroja bude: 
D1, Veľkosť hmotnostného opotrebenia na chrbte nástroja MP [g] 
D2, Čas rezaniatr[min] 

D3, Intenzita hmotnostného opotrebenia na chrbte nástroja [g.min-1] 

D4, Inverzná intenzita hmotnostného opotrebenia na chrbte nástroja  [g-1.min] 

D5, Nárast hmotnostného opotrebenia na chrbte nástroja  [g.min] 

D6, Aktívnosť hmotnostného opotrebenia na chrbte nástroja  [g-1.min-1] 

D7, Gradient hmotnostného opotrebenia na chrbte nástroja  [min-1] 
kde ešte Aα plošný obsah hlavnej chrbtovej plochy [mm2] 
  V objem reznej časti nástroja [mm3] 
  M hmotnosť reznej časti nástroja [g] 
 Parametre opotrebenia uvádzané v pozíciách 5,6,7 (A5,A6,A7 atď.) sú nami navrhované 
a domnievame sa, že by mohli byť pre výskum opotrebenia prospešné.  
Sú známe aj iné parametre. V DIN 50321 sú uvádzané: 
Relatívna lineárna intenzita opotrebenia 

             (10) 
kde l je dráha trenia [mm] 
Absolútna objemová intenzita opotrebenia 

[mm2]                                                               (11) 
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Ich prevrátené hodnoty sú indexy relatívnej lineárnej a absolútnej objemovej odolnosti proti 
opotrebeniu. Loladze uvádza pomernú intenzitu opotrebenia vzťahom  

 [mm.min-1]                                                                (12) 
kde  vcje rezná rýchlosť [m.min-1] 
 T je trvanlivosť [min] 
Niekedy sa v literatúre uvádza aj: 
Objemové opotrebenie na dráhe trenia 

                                                                    (13) 
kde  τt je trecie napätie [N.mm-2] 
 
Objemové opotrebenie pri reznej rýchlosti 

                                                                        (14) 
pričom pod dráhou trenia sa myslí 

                                                                                (15) 
kde  D je priemer obrobku [mm] 
 L je dĺžka strojového posuvu [mm] 
 f je posuv [mm] 
Tiež sa uvádza: 
 Normálny koeficient opotrebenia  

[mm2.N-1]                                                           (16) 
 kde Fc je tangenciálna zložka reznej sily [N] 
A tiež sa uvádza: 
Relatívny koeficient opotrebenia 

[-]                                                             (17) 
kde RHV je mikrotvrdosť [N.mm-2] 
  
 Waterman uvádza pre intenzitu opotrebenia vzťah  

 [mm.min-1]                                                      (18) 
 kde  Ar je kontaktná plocha trecej dvojice [mm2] 
  K je stlačenie triesky 
 DeVries uvádza rýchlosť objemového opotrebenia (čo je tiež intenzita objemového 
opotrebenia) vzťahom: 

 [mm3.min-1]                                                           (19) 
 
PARAMETRE TRVANLIVOSTI 
 

Podľa obr. 1 ak nástroj dosiahne opotrebenie na chrbte nástroja v hodnote dohodnutého 
kritéria VBK, nástroj dosiahne svoju predpísanú trvanlivosť T.  
Trvanlivosť môžeme predpísať vzťahom (základný Taylorov vzťah) 

[min]                                                            (20) 
 kde  CT je konštantná hodnota 
  m je konštantná hodnota 
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Ďalší vzťah je (podľa Temčina) 

 [min]                                                         (21) 
 kde  Tmax je maximálna trvanlivosť 
 Potom je tu ešte vzťah (podľa Vu) 
 

[min]                                                          (22) 
 kde   a  je konštantná hodnota 
  b je konštantná hodnota. 
 
 V závislosti na rezných podmienkach (rezná rýchlosť) vc, (posuv) f, (hĺbka rezu) ap 
sa uvádza Taylorov rozšírený vzťah: 

[min]                                                     (23) 
 
alebo tiež vzťah, ktorý navrhli König a Depiereux 

[min]                                         (24) 
 kde a, b, c, m, n sú konštantné hodnoty. 
 
 Ďalšie vzťahy nami navrhované sú uvádzané v našom príspevku [5] z nich uvedieme iba tento 
jeden:  

 [min]                                        (25) 
 kde a, k sú konštanty, ostatné symboly boli uvedené vyššie.  
 Tým pojednanie o vzťahoch pre trvanlivosť rezného nástroja končíme. 
 
ZÁVER 
 

Opotrebenie a tým aj trvanlivosť rezného nástroja patria medzi najdôležitejšie vlastnosti rezného 
nástroja. Stanovenie trvanlivosti je najviac ešte aj značne nákladné a zdĺhavé. Význam majú skrátené 
zložky trvanlivosti z ktorých jednu pomocou inverznej intenzity opotrebenia uvádzame v našom 
článku [5]. 

 
Príspevok vznikol v rámci riešenia úlohy VEGA č. 1/0250/11 
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IONIZUJÚCE ŽIARENIE AKO FYZIKÁLNY FAKTOR PRACOVNÉHO PROSTREDIA 
 
MIRIAMA PIŇOSOVÁ - KATARÍNA LUKÁČOVÁ - ERVIN LUMNITZER 
 
IONIZING RADIATION AS A PHYSICAL WORKING ENVIRONMENT FACTORS 
 

ABSTRAKT 

Tento príspevok je venovaný ionizujúcemu žiareniu a jeho pôsobeniu v pracovnom prostredí na ľudský 
orgnizmus. Stručne sme popísali základné pojmy v tejto oblasti, účinky žiarenia na človeka a s tým 
spojené choroby z povolania. Ďalej sme značnú časť príspevku venovali limitným a akčným hodnotám 
a metódam objektivizácie. 
Kľúčové slová: ionizujúce žiarenie, pracovné prostredie, zdravie 
 
ABSTRACT 

This article is dedicated to ionizing radiation and its influence in the work environment on human 
body. We briefly describe the basic concepts in this area, the effects of radiation on humans and 
associated occupational diseases. We also devote a considerable part of the contribution to limit and 
action values and methods of objectification. 
Key works: ionizing radiation, the workplace, health 
 
 
IONIZUJÚCE ŽIARENIE AKO FYZIKÁLNY FAKTOR PRACOVNÉHO PROSTREDIA 
 

Ionizujúce žiarenie je neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Bez toho, aby sme si to 
uvedomovali, sme každodenne vystavení jeho účinkom. [4] Rast počtu nekontrolovaných umelých 
zdrojov nie je žiadúci, preto okrem dodržania prísnych bezpečnostných opatrení treba na 
pracoviskách, kde sa pracuje so žiarením, venovať veľkú pozornosť aj udržaniu prirodzeného pozadia 
na hodnote čo najnižšej. [5] 
 
ZÁKLADNÉ POJMY V OBLASTI IONIZUJÚCEHO ŽIARENIA 
 

Ionizujúce žiarenie je žiarenie, ktoré pri prechode ionizuje [5] „vyrazí elektrón z obalu atómu, 
ktorým prechádzajú“ [4] a tým vytvára ióny. [5] Podľa charakteru a pôvodu vzniku delíme ionizujúce 
žiarenie na korpuskulárne a elektromagnetické, podľa spôsobu ionizácie na priamo ionizujúce 
a nepriamo ionizujúce. [4] Zaraďujú sa sem časticové žiarenia alfa, beta, neutrónové žiarenie 
a žiarenie elektromagnetické o dĺžke vlny menšej než desiatky nm (žiarenie gama a röntgenové 
žiarenie). [5] Hraničnou frekvenciou je 1015Hz. [5] 
 
� Žiarenie ALFA α (héliové jadrá) [6] hélium sa vytvára z vyžiarených častíc alfa. [4] Alfa žiarenie 

predstavuje častice nesúce 2 protóny a 2 neutróny, [5] po prechode látkou stráca častica alfa 
postupne energiu zrážkami s okolitými atómami [4] (dolet častíc alfa je vo vzduchu niekoľko cm, 
v biologickom tkanive niekoľko mm). [5] Napokon héliové jadro pritiahne k sebe 2 voľné 
elektróny a vytvorí neutrálny atóm hélia. [4] Častice alfa majú silné ionizačné účinky, krátky 
dolet a sú pohlcované v povrchových častiach kože. 

� Žiarenie BETA β (elektróny s negatívnym nábojom, zriedkavo aj pozitróny s kladným 
nábojom), [6] hmotnosť elektrónov je o 4 rady menší než hmotnosť častíc alfa. [5] Častice beta 
ionizujú menej ako častice alfa a prenikajú telom do hĺbky 0,5 - 1,5 cm. Nebezpečenstvo β-
žiarenia vzniká pri vonkajšom pôsobení (zasiahnutie kože, podkožia, šošovky). [6] Pri prechode 
prostredím žiarenie beta spôsobuje ionizáciu a excitáciu atómov a molekúl. Žiarenie beta má 
väčší dolet ako žiarenie alfa, vo vzduchu okolo 8 m, vo vode asi 1 cm, v hliníku asi 4 mm. [4] 
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� Neutrónové žiarenie (n) je tvorené tokom neutrónov, t.j. častíc bez elektrického náboja 
s určitou hmotnosťou a vysokou kinetickou energiou, čo im umožňuje ľahký prechod materiálmi. 

� Žiarenie gama γ je najprenikavejším druhom jadrového žiarenia. Vo vzduchu má dosah až 
niekoľko sto metrov v závislosti od energie. [5] Má podobné vlastnosti ako röntgenové žiarenie. 
Odlišuje sa spôsobom vzniku a väčšou prenikavosťou. [4] Gama žiarenie klinicky zapríčiňuje 
radiačnú dermatitídu a akútnu chorobu z ožiarenia. [6] Lúče gama majú väčší dolet a prenikavosť 
ako röntgenové lúče a žiarenie alfa i beta. 

� Röntgenové žiarenie RTG (lúče X) zdrojom röntgenového žiarenia je röntgenová lampa, teda 
vniká len vtedy, keď je zapojené vysoké napätie. Pri vypnutí elektrického prúdu röntgenová 
lampa nie je zdrojom ionizujúceho žiarenia. [4] 

 
Prírodné zdroje ionizujúceho žiarenia delíme do dvoch základných skupín. Kozmické žiarenie, 

ktoré sa ďalej člení na [5] primárne kozmické žiarenie, pochádzajúce z našej galaxie, tvoriace 
najväčšiu časť kozmického žiarenia a slnečné žiarenie pochádzajúce zo Slnka a hviezd a sekundárne 
kozmické žiarenie, ktoré vzniká interakciou častíc primárneho kozmického žiarenia s časticami 
atmosféry. [5] Ďalším zdrojom prírodného ionizujúceho žiarenia je terestriálne žiarenie (najmä γ-
žiarenie) [6] patrí sem žiarenie zemského povrchu dané obsahom rádioaktívnych látok v horninách, 
rádionuklidy prítomné vo vode, atmosfére, rastlinách a žiarenie radónu a jeho dcérskych produktov, 
ktoré predstavuje najväčšiu časť prírodného žiarenia. Prírodné zdroje ionizujúceho žiarenia sa 
podieľajú rozhodujúcou mierou (75 - 80 %) na celkovom ožiarení obyvateľstva. [5] 
 

Umelé zdroje ionizujúceho žiarenia podľa oblasti ich použitia môžeme rozdeliť do dvoch skupín. 
Prvú a najväčšiu z nich predstavujú lekárske zdroje ionizujúceho žiarenia. Do tejto skupiny patria 
napr.: röntgenový prístroj, urýchľovač častíc, betatrón, gama kamera atď. V druhej skupine sú 
technické zdroje ionizujúceho žiarenia. Do tejto skupiny patrí: RTG defektoskopia a diagnostika, 
ožiarenie rastlinných kultúr za účelom ich šľachtenia a sterilizácie, konzervovanie potravín, jadrová 
energetika, jadrový výskum. [5] 
 
ÚČINKY IONIZUJÚCEHO ŽIARENIA NA ORGANIZMUS 
 

Mechanizmy pôsobenia ionizujúceho žiarenia na živý organizmus sú veľmi zložité a ich podstata 
ešte nie je celkom známa. [5] Pri prechode ionizujúceho žiarenia organizmom začínajú prebiehať 
hneď po absorpcii energie zložité [6] deje, ktoré končia rádiobiologickým efektom. Môžeme ich 
rozdeliť na štyri fázy: 
 
� Fyzikálna fáza takmer polovica absorbovanej energie sa spotrebuje na ionizáciu a vyše polovica 

tejto energie sa spotrebuje na excitáciu. Táto fáza trvá veľmi krátko, rádovo 10-13 až 10-14 s. 
� Nasleduje fyzikálno-chemická fáza, ktorá trvá taktiež krátko, asi 10-10 s, v ktorej dochádza 

k disociácii molekúl alebo iónov. 
� Chemická fáza je charakteristická vznikom voľných atómov a radikálov predovšetkým z molekúl 

vody vo vodnom prostredí. Táto fáza trvá tiež pomerne krátko, asi 10-6 s. 
� Biologická fáza reakcie na molekulárne zmeny sa prejavujú na rôznej úrovni biologického 

systému. Táto  fáza trvá neporovnateľne dlhšie než všetky predchádzajúce, t.j. dni, mesiace až 
roky. [5] Biologické účinky žiarenia závisia od druhu žiarenia, dávky a od časového faktora, ktorý 
určuje vzťah medzi veľkosťou absorbovanej dávky a časom pôsobenia žiarenia. Účinok žiarenia 
závisí ďalej od toho, či bol ožiarený celý organizmus alebo len jeho časť, a tiež od cesty vstupu. 
Na rozsah poškodenia vplýva celkový stav organizmu. 
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Podľa toho, či poškodenie organizmu vznikne po jednorazovom ožiarení, alebo sa manifestuje 
po dlhotrvajúcom pôsobení spravidla malých dávok žiarenia, no prevyšujúcich prípustné dávky, 
rozlišujeme akútnu a chronickú chorobu z ožiarenia. [6] 

Pri absorbovaní vysokej dávky ionizujúceho žiarenia v bunke dôjde k jej bezprostrednému 
zániku. Pri menšej dávke absorbovanej v bunke nedôjde k jej zničeniu a bunka je schopná ďalšieho 
života, nie však delenia, preto zaniká pri najbližšom bunkovom delení. [5] Zmena genetickej 
informácie bunky sa prejavuje 2 spôsobmi: indukciou mutácií somatických buniek (u osôb, ktoré boli 
v detstve ožiarené malými dávkami ionizujúceho žiarenia, sa potvrdilo riziko vzniku zhubných 
nádorov v 2-hej a 3-tej dekáde života) a mutáciou gamét (spermie, vajíčka). [6] 
 
CHOROBY Z POVOLANIA VZNIKAJÚCE V DÔSLEDKU IONIZUJÚCEHO ŽIARENIA 
 

Na rozdiel od genetických účinkov žiarenia, kde sa zratúvajú účinky i najmenších dávok a kde je 
bunkové poškodenie nenapraviteľné, vyznačuje sa somatický účinok vždy istou prahovou dávkou: ak 
je dávka žiarenia nižšia, k poškodeniu organizmu nedôjde. Všeobecne platí, že organizmus znesie 
oveľa vyššie dávky žiarenia bez somatických poškodení v prípade, ak je žiarenie rozdelené na 
niekoľko menších dávok, medzi ktorými sú vždy určité prestávky. Tolerancia organizmu je tým väčšia, 
čím väčší je počet týchto čiastkových dávok a čím dlhšie sú intervaly medzi dvoma po sebe 
nasledujúcimi ožiareniami. Ďalším pokusne potvrdeným pravidlom je, že organizmus znesie tým 
väčšie dávky, čím menšia jeho časť bola ožiarená. [7] Rozlišujeme tri oblasti, v ktorých sú stanovené 
rádiologické jednotky: aktivita, expozícia a dávka. Množstvo rádioaktívneho prvku je 
charakterizované jeho aktivitou. Hlavnou jednotkou aktivity je Bq (becquerel). Hlavnou jednotkou 
expozície je coulomb na kilogram (C.kg-1). Dávkou alebo absorbovanou dávkou akéhokoľvek 
ionizačného žiarenia rozumieme množstvo energie, ktoré sa v určitom objeme absorbovalo. Hlavnou 
jednotkou je gray (Gy). Je to taká dávka, pri ktorej sa v hmote 1kg pohltí energia 1 joulu. [4] 
 
Akútna choroba z ožiarenia 

Po ožiarení celého tela sa zvyčajne vyvíja choroba z ožiarenia, ktorej prudkosť alebo miernosť 
závisí od veľkosti dávky a od toho, či sme dávku vyslali naraz, alebo postupne, v dlhých časových 
intervaloch. V prvom prípade ide o akútnu chorobu z ožiarenia, [7] ktorá vzniká po jednorazovom, 
spravidla krátkotrvajúcom vonkajšom ožiarení celého tela dávkou presahujúcou 1Gy. [7] Pri plnom 
rozvinutí choroby prebiehajú v lymfatickom tkanive deštruktívne zmeny, ktoré spôsobujú 
zmenšovanie lymfatických uzlín a sleziny. Červená kostná dreň sa mení na sivú želatinóznu hmotu 
s malým počtom elementov, sliznice ústnej dutiny a hltana krvácajú a vznikajú na nich vredy. Klinické 
prejavy a stupeň poškodenia pri akútnej chorobe z ožiarenia závisia od absorbovanej dávky:  
 
� Po ožiarení dávkou do 0,25 Gy sa nezisťuj spravidla žiadne zmeny. Pri dávke nad 0,2 Gy sa môže 

vyskytnúť anorexia a nevoľnosť. 
� Pri dávke 0,25-0,75 Gy môžu vzniknúť zmeny v krvnom obraze a neurovaskulárna dysregulácia. 

Hematologické zmeny sa prejavia v 5. až 8. týždni po ožiarení. [6] 
� Pri dávke 1-2 Gy vzniká ľahká forma choroby z ožiarenia. Ochorenie sa prejaví celkovou únavou, 

slabosťou, známe sú taktiež príznaky [7] bolesti hlavy s vracaním, ktoré sa objavujú po 3 h alebo 
neskôr. Obdobie latencie trvá 3 - 5 týždňov, potom vznikajú zmeny v krvnom obraze a výraznejší 
únavový syndróm. 

� Po ožiarení dávkou 2-6 Gy sa rozvíja typický klinický obraz akútnej choroby z ožiarenia, v ktorom 
dominuje porucha krvotvorby, preto hovoríme o hematologickej dreňovej forme. [6] Klinický 
priebeh ochorenia je stredne ťažký až ťažký. Klinické štádium je charakterizované vysokou 
horúčkou, infekciou. Rekonvalescencia trvá niekoľko mesiacov. [7] 
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� Pri dávke 5-12 Gy a viac vzniká gastrointestinálna (črevná) forma. [6] Príznaky ochorenia sa 
objavia do 30 minút po expozícii. Ak chorý prežije 7 - 10 dní, prejavia sa u neho aj ďalšie príznaky 
poškodenia krvotvorby orgánov. [7]  Smrť môže nastať 10. - 14. deň po ožiarení.  

� Po ožiarení dávkou 30-50 Gy a viac vzniká cerebrálna forma, ktorá sa prejavuje dezorientáciou, 
stratou pohybovej koordinácie a stratou vedomia (kóma). Postihnutý zomiera v prvých hodinách 
alebo dňoch po ožiarení. 

� Akútny postradiačný syndróm po dávke nad 50 Gy sa označuje ako neurovaskulárny syndróm. 
� Pri ožiarení dávkou v rozmedzí 20-80 Gy môže vzniknúť toxemická forma. Smrť nastáva 5.-7. deň 

po ožiarení. [6] 
 

Akútna choroba z ožiarenia prebieha v podstate v štyroch štádiách a môže ju zapríčiniť vonkajšie aj 
vnútorné ožiarenie: [7]  
 
� Štádium prvotnej celkovej reakcie [6] dĺžka trvania tejto fázy závisí od veľkosti absorbovanej 

dávky: trvá spravidla [7] 1-5 dní. Prejavuje sa zvýšenou únavou, apatiou, kŕčmi v brucha 
a hnačkami. Sprievodným javom môže byť zvýšená teplota.  

� Štádium latencie trvá podľa dávky žiarenia 1-5 týždňov. V tomto štádiu sa zdravotný stav 
zdanlivo zlepšuje. [6] Choroba v tomto štádiu prechádza do latentného stavu. [7] Pri dávke nad 3 
Gy vzniká epilácia. Dĺžka latentnej fázy je najlepším ukazovateľom pri odhade prognózy choroby 
z ožiarenia. 

� Štádium plne vyvinutého obrazu choroby trvá niekoľko týždňov až mesiacov a prejavuje sa 
ťažkým krvácaním do slizníc, kože a orgánov. [6] Závažnou komplikáciou tejto fázy je 
nebezpečenstvo infekcií. [7] Na ožiarenej koži môžu vznikať pľuzgiere a nekrózy. [6] Väčšina 
jednotlivcov zasiahnutá vysokou radiačnou dávkou v tomto štádiu umiera. [7] Prognosticky 
priaznivým znamením je výskyt mladých elementov v kostnej dreni po 2-3 týždňoch trvania tejto 
fázy. 

� Štádium uzdravovania trvá niekoľko mesiacov až 2 roky.  Pri ožiarení gonád dávkou 2,5 Gy 
vznikajú poruchy plodnosti (sterilita môže trvať 1-2 roky alebo aj niekoľko rokov). [6] 

 
Diagnostika: akútnej choroby z ožiarenia je v začiatkoch ochorenia veľmi ťažká. [7] Stanovenie 

diagnózy sa opiera o radiačnú anamnézu, klinický obraz a laboratórne vyšetrenia. Po čo 
najrýchlejšom odhade absorbovanej radiačnej dávky sa musí emitované žiarenie monitorovať. 

Liečba: pri expozícii do 1 Gy stačí sledovať pacienta ambulantne. Pri vyššej expozícii nad 1 Gy je 
nevyhnutná hospitalizácia, príp. hospitalizácia v špecializovanom nemocničnom zariadení. [6] 
 
Chronická choroba z ožiarenia 

Malé dávky žiarenia aplikované dlhší čas, rovnako ako niektoré formy akútnej choroby z 
ožiarenia, pri ktorých nenastalo úplné uzdravenie, vyúsťuje do chronickej choroby z ožiarenia, [7] 
ktorá vzniká pri opakovanom alebo chronickom pôsobení malých dávok ionizujúceho žiarenia, ktoré 
presahujú prípustné limity, [6] (asi 30-50 Gy) [5] môže vzniknúť klinický syndróm s poškodením 
rozličných orgánov s dlhotrvajúcim kolísavým priebehom. Príznaky ochorenia sa prejavujú postupne: 
 
� Ako prvé možno pozorovať príznaky neurovegetatívnej nerovnováhy, neskôr sa pripájajú 

neuropsychické poruchy. 
� Ďalším príznakom je žalúdočná dyspepsia (nadmerné vylučovanie žalúdočnej šťavy). 
� Neskôr môžu vzniknúť fibrotické zmeny orgánov a poruchy funkcií gonád. 
� Ďalší vývoj charakterizuje útlm krvotvorby, neskôr vzniká anémia. 
� Vrcholom je leukemický zvrat a vznik lymfómov a iných zhubných nádorov. 
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Diagnostika: stanovenie diagnózy chronickej choroby z ožiarenia sa opiera o objektivizáciu 
pracovnej anamnézy, radiačnú anamnézu, klinický obraz a výsledky laboratórnych vyšetrení. 

Liečba: prvým krokom je vyradenie z rizikovej prevádzky. Liečba sa podriaďuje klinickému stavu. 
Pri nádoroch je niekedy účinné chirurgické riešenie, príp. sa aplikuje chemoterapia. 

Prevencia: pri akejkoľvek ľudskej činnosti, ktorá môže zvýšiť ožiarenie osôb z existujúcich 
zdrojov ionizujúceho žiarenia, treba rešpektovať princíp odôvodnenosti. To znamená, že daná činnosť 
musí byť prínosom pre osobu alebo spoločnosť. [6] 
 
Akútna radiačná dermatitída 

 Akútna radiačná dermatitída vzniká po jednorázovom lokálnom, prípadne celotelovom 
vonkajšom ožiarení, alebo po vonkajšej kontaminácii pokožky beta žiarením. Objaví sa v priebehu 1-
48 h po lokálnom ožiarení pokožky dávkou 3-80 Gy. Je vyvolaný rozšírením kapilár vplyvom látok 
podobných histamínu, ktoré sa v ožiarenom tkanive uvoľňujú a sú sprevádzané pocitom tepla, 
svrbením alebo pálením kože. Radiačnú dermatitídu rozdeľujeme na 3 stupne: Radiačný dermatitis I. 
stupňa sa prejavuje prechodným vypadávaním vlasov a ochlpenia. Radiačný dermatitis II. stupňa po 
2-3 týždňoch bezpríznakového obdobia sa objavia pľuzgiere a postihnutej oblasti plošné mokvanie. 
Radiačný dermatitis III. stupňa sa prejavuje vznikom vredov, ktoré sa obtiažne a dlhodobo hoja. 
Nová pokožka je tenká, krehká, depigmentovaná a málo odolná. [7] 
 
LIMITNÉ A AKČNÉ HODNOTY PLATNÉ PRE IONIZUJÚCE ŽIARENIE 
 

Ožiarenie osôb pri práci so zdrojmi ionizujúceho žiarenia nesmie prekročiť limity ožiarenia 
ustanovené zákonom č. 272/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov a doplnkov. Nové legislatívne 
úpravy zavádzajú 5 tried zdrojov, 3 kategórie pracovísk a 2 kategórie pracovníkov, z čoho sa 
odvodzujú požiadavky na ochranu a monitorovanie. Podľa miery ohrozenia zdravia osôb a životného 
prostredia rozlišujeme tieto zdroje: nevýznamné, drobné, jednoduché, významné a veľmi 
významné. [6] Podľa právnych predpisov Európskej Únie upravujúcich ochranu zdravia pred žiarením 
sa pracovníci, ktorí sú pri práci ožiarení ionizujúcim žiarením, zaraďujú do dvoch kategórií. Rozdiel je 
v tom, že u pracovníkov kategórie A sa má hodnotiť úroveň ožiarenia individuálne a zdravotný stav sa 
má kontrolovať lekárskymi prehliadkami v ročnom intervale, zatiaľ čo u pracovníka kategórie B nie je 
potrebné monitorovať individuálne dávky, avšak prijateľné je ak sa primerane monitoruje situácia na 
pracovisku. Lekárske prehliadky nie je potrebné vykonávať každý rok (nie je určený interval). [8] 
Ďalšou dôležitou súčasťou sú pracoviská, ktoré možno rozdeliť do týchto kategórií: I. kategória 
(pracoviská, kde sa pracuje aspoň s jedným jednoduchým zdrojom), II. kategória (všetky pracoviská, 
kde je aspoň jeden významný zdroj alebo kde sa vytvára pracovisko s otvoreným žiarením II. 
kategórie), III. kategória (všetky pracoviská, kde je aspoň jeden veľmi významný zdroj alebo kde sa 
vytvára pracovné miesto III. kategórie s otvoreným žiaričom). [6] 

Ak je faktorom pracovného prostredia ionizujúce žiarenie, je vo väčšine prípadov najzávažnejšou 
a nevyhnutnou informáciou pri hodnotení rizika poškodenia zdravia údaj o osobnej dávke, ktorú 
zamestnanci pri práci dostanú. [8] Limity ožiarenia pracovníkov sú nasledovné: 
 
� efektívna dávka 100 mSv počas piatich za sebou nasledujúcich kalendárnych rokov, pričom 

efektívna dávka v žiadnom kalendárnom roku nesmie prekročiť 50 mSv, 
� ekvivalentná dávka v očnej šošovke 150 mSv v kalendárnom roku, 
� ekvivalentná dávka v koži 500 mSv v kalendárnom roku, ktorá sa určuje ako priemerná dávka na 

ploche jedného cm2 najviac ožiarenej kože bez ohľadu na veľkosť ožiarenej plochy kože, 
� ekvivalentná dávka v horných končatinách od prstov až po predlaktie a v nohách od chodidiel až 

po členky 500 mSv v kalendárnom roku. [9] 
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METÓDY OBJEKTIVIZÁCIE 
 

Hodnotenie rizika ožiarenia pri práci so zdrojmi ionizujúceho žiarenia je nevyhnutnou súčasťou 
správnych pracovných návykov pri zabezpečovaní ochrany pred žiarením. V rámci optimalizácie sa 
robia opatrenia, ktorých cieľom je dosiahnuť, aby veľkosť dávky a pravdepodobnosť expozície boli čo 
najnižšie. V období plánovania a príprav prevádzky, ako aj pri posudzovaní jednotlivých stupňov 
projektovej dokumentácie musíme vychádzať z analýzy technologického procesu vo vzťahu k riziku 
expozície pracovníkov. Do úvahy sa musia brať i veľkosť a umiestnenie zdrojov žiarenia. [4] Rozsah 
expozície sa zisťuje radiačnými metódami. Používajú sa tieto prístroje a metódy: 
 
� Scintilačné detektory, ktoré slúžia na meranie aktivity. 
� Osobné dozimetre, ktorými možno merať viac druhov žiarenia. 
� Termoluminiscenčné metódy in vitro. 
� Signalizačné dozimetre, ktoré registrujú dávky a dávkový príkon. 
� Meranie kontaminácie povrchu pracovníka (meranie aktivity α a β žiarenia). 
� Špeciálne aparatúry pre selektívne rádionuklidy napr. detekcia v ranách, v pľúcach (naraz 

merania viac druhov ionizujúceho žiarenia). [6] 
 

V súlade so zvyčajnými zásadami ochrany pri práci zameriavame opatrenia na: 
 
� obmedzenie rizika priamo pri zdroji, 
� obmedzenie rizika v pracovnom prostredí (tienenie pracovného miesta), 
� plánovanie expozície u pracovníkov. [4] 

 
Na detekciu a meranie ionizujúceho žiarenia sa používajú dozimetre. Meranie sa zakladá na 

skutočnosti, že ionizujúce žiarenie pri prechode hmotou stráca energiu, pričom v nej spôsobuje 
zmeny fyzikálnych, chemických alebo biologických vlastností, ktoré sa dajú merať. Meracie prístroje 
menia vstupujúce žiarenie na elektrické signály (napätie, prúd, odpor, teda merateľné ukazovatele). 
základnou súčasťou každého dozimetra je detektor, ktorý pracuje buď s vonkajším, alebo vnútorným 
fotoefektom. [6]  

Cieľom systému meraní a ochrany zamestnancov je overiť, do akej miery sú splnené požiadavky 
limitovania dávok. Systém zahrňuje vlastné merania, vyhodnocovanie a interpretáciu výsledkov 
a zisťovaním odchýlok od normálneho stavu slúži na prevenciu nadmerného ožiarenia.[6]  

Pri prevádzke pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia sa hodnotenie rizika a zabezpečovanie 
ochrany riadi výsledkami monitorovania. Monitorovaním rozumieme všetky merania, ktoré majú 
vzťah k posúdeniu a ovplyvňovaniu expozície. Cieľom monitorovania je overenie účinnosti 
ochranných opatrení, signalizovanie nenormálnych situácií na pracovisku a zisťovanie expozície 
pracovníkov. [4] 
 
PREVENTÍVNE OPATRENIA 
 

V záujme prevencie je dôležitá redukcia diagnostických a liečebných expozícií. Každé prostredie, 
v ktorom sa vyskytuje ionizačné žiarenie, musí byť zreteľne oddelené a periodicky kontrolované. 
Zamestnanci musia byť špeciálne chránení podľa osobitných predpisov (ochranný odev, vstupné 
filtre, clonenie, signalizácia pri monitorovaní, dekontaminácia atď.). [6] Ochrana pred ionizujúcim 
žiarením vychádza z týchto základných princípov: každé použitie zdrojov žiarenia musí byť 
zdôvodnené prínosom pre jedinca alebo spoločnosť (princíp zdôvodnenia); dávky pracujúcich a 
obyvateľstva pri používaní zdrojov žiarenia musia byť tak nízke, akých je možné dosiahnuť (princíp 
optimalizácie); u jednotlivcov nesmie záťaž ionizujúceho žiarenia prekročiť stanovené najvyššie 
prípustné limity. [5] 
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Pracovníci, ktorí vykonávajú rizikové práce, sa musia podrobovať podľa pokynov MZ SR 
preventívnym lekárskym prehliadkam. So zreteľom na neskoré účinky ionizujúceho žiarenia sú 
dôležité aj následné lekárske prehliadky po prerušení rizikovej práce. Pri kontraindikáciách a zistení 
choroby z ožiarenia treba spravidla natrvalo prerušiť prácu na rizikovom pracovisku. 

Podozrenie na chorobu z ožiarenia treba hlásiť ŠZÚ a ŠFZÚ SR a každé podozrenie na chorobu 
z povolania aj na príslušnú kliniku pracovného lekárstva a toxikológie. [6] 
 
Tento príspevok vznikov v rámci projektu KEGA 3/7426/09 
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KLIMATICKÉ ČINITELE VO VZŤAHU K ZMENÁM OBJEMOVEJ AKTIVITY RADÓNU V NPP JASKYŇA 
DRINY 
 
PETER ZVONÁR25- MILOŠ BRIESTENSKÝ26- MIROSLAV RUSKO27 
 
CLIMATIC FACTORS IN RELATIONSHIP WITH RADON VOLUME ACTIVITY WITHIN NATIONAL 
NATURAL MONUMENT DRINY CAVE. 
  
Abstrakt 
 Measurement of the radon concentration has been performed, using a TS 96 indicator, in the 
Driny cave since June 2006. The results showed diurnal, seasonal, and yearly variations. There are two 
concentration maximums in the summer and winter time. At the winter time, high variability of radon 
concentration occurs too. Statistical analysis of the long-time series (2006-2011) of radon 
concentrations was performed as well as the meteorological data were taken into account. 
Furthermore, using a Pearson’s correlation coefficient, the results showed significant relationships 
between (in rank order) radon concentration and external air temperature, internal air temperature, 
the difference between the external and internal temperatures and finally air pressure changes. The 
strong relationship between radon and outer air temperature is caused by so called stack effect here. 
 
ÚVOD          
V  jaskyni Driny bolo v minulosti vykonaných niekoľko analýz zameraných na sledovanie vzájomného 
vplyvu prirodzeného režimu jaskyne  a samotného prevádzkovania [5, 19, 22,23],[pracovníci RÚVZ-
Ragan 2002,2004 , NÚHE-Compel1 1994].  
          Naša pozornosť sústredila na sledovanie dôležitých geofaktorov, ktoré neboli na prevádzke 
jaskyne Driny dlhodobo sledované a ktoré sú významné z pohľadu prevádzkovania lokality NPP 
a rovnako dôležité pre pochopenie geologického vývoja jaskyne. Medzi analyzované geofaktory patrí 
pohyb horninových blokov, ovplyvňujúcich potenciálne riziko pre vznik možných skalných 
rútení, opadávania blokov na prehliadkovú trasu resp. deštrukcia sekundárnej výplne jaskyne. 
Druhým sledovaným faktorom je kolísanie hladiny radónu v priebehu ročného obdobia v závislosti 
k zmenám teploty, prípadne pohybom na zlomových poruchách. Radónová emanácia úzko súvisí 
s horninovým podložím, z ktorého radón difunduje resp. konvektuje do okolitej 
atmosféry. Prítomnosť zvýšených koncentrácií  radónu v jaskynnom ovzduší môže tvoriť potenciálny 
zdroj ohrozenia zdravia zamestnancov, ktorí zabezpečujú činnosti spojené s prevádzkovaním  
jaskyne. Za týmto účelom bol nainštalovaný v jaskyni Driny jeden indikátor radónu TS96, dve 
automatické stanice na sledovanie kolísania teplôt priamo v jaskyni a pred jaskyňou a jeden indikátor 
sledovania atmosférického tlaku.  
 
JASKYŇA DRINY  
             NPP Jaskyňa Driny (48°30’01”N, 17°24’27”E,) sa nachádza  v blízkosti obce Smolenice, v okrese 
mesta Trnava. Je situovaná v tzv. Smolenickom krase [12], ktorý predstavuje časť krasového územia 
Malých Karpát. Vstup do jaskyne je v nadm. výške 399 m n. m. Z hľadiska genetického zodpovedá tzv. 
puklinovému typu jaskyne, vyvinutom pozdĺž vertikálnych a subvertikálnych zlomových porúch [3, 7, 
9,11].  Priebeh zlomových porúch v jaskyni ovplyvnili významné regionálne tektonické poruchy ako 
Smolenický, Lošonský zlom, i priebeh tzv. priečnych Malokarpatských zlomov [7, 11].  Významnou 
mierou ovplyvnilo rozpad elevácie Driny i poklesávanie blízkej Blatnianskej depresie, ktorá tvorí sz. 

                                                           
25 Slovenská Správa Jaskýň, Jaskyňa Driny, Smolenice, Slovenská republika 
26 Ústav struktury a mechaniky hornin, v.v.i., AV ČR, V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8, Česká republika 
27 Materiálovotechnologická fakulta v Trnave, Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva, STU 
Bratislava, Botanická 49, 91724, Trnava, Slovenská republika 
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časť Podunajskej panvy. Zasahuje k úpätiu uvedenej vyvýšeniny Driny a rozhranie medzi bazénom a 
vzpínajúcimi sa Malými Karpatmi je tu reprezentované vyššie uvedeným Smolenickým zlomom. 
Gravitačno tektonické pohyby sa tu reflektujú v prítomnosti svahových deformácií na jv. a sz. svahu 
Drín a ich súčasný aktívny vývin je dokumentovaný pomocou extenzometrických meraní [7]. V jaskyni 
sú zreteľné indikácie po živých zlomových pohyboch (Obr.1, 2). 
Jaskyňa je vyvinutá  v hnedosivých rohovcových vápencoch spodnokriedového veku prislúchajúcim k 
vysockému príkrovu.  
Podzemné priestory jaskyne nie sú rozsiahle a predstavujú iba niekoľkometrov široké chodby, 
rozširujúce sa predovšetkým na križovaní sa zlomových porúch. Prevýšenie medzi najnižším a 
najvyšším bodom jaskyne je 40 m a celková dĺžka chodieb je 680 m [3]. Utváraniu jaskynných 
priestorov dopomohla freatická a epifreatická modelácia vodou pozdĺž zlomových porúch [4]. V 
súčasnosti nedochádza k pôvodnému zaplavovaniu podzemných priestorov, ale iba k tvorbe jazierok 
v období jarných mesiacov, a tvorbe sintrových nátekov vo forme stalaktitov, stalagmitov a pod.  

        

Obr.1,2: Čerstvé porušenie sintrovej výplne v stropnej časti Chodby spolupracovníkov 
reflektujú svetlý kalcitom vyhojené trhlin 

 
          Priebeh sezónnych teplôt v jaskyni sa líši vzľadom na lokalizáciu priestorov. Bližšie ku vchodu 
teplota kolíše v rozmedzí 5,6 – 8,7 °C; v miestach bez výraznej komunikácie s povrchom je rozmedzie 
ročného chodu teplôt stabilnejšie 7,1 – 7,8°C [23]. 
 
MONITORING KONCENTRÁCIE RADÓNU V JASKYNNOM VZDUCHU 
          Radón ako súčasť pôdneho vzduchu sa považuje za jeden z významných geofaktorov 
ovplyvňujúcich zdravie obyvateľstva ako i prevádzku sprístupnených jaskýň. Ide o rádioaktívny plyn 
premennej rady uránu (na šiestom mieste v rade premeny) a v sprístupnených jaskyniach sa sleduje 
prekročenie limitnej efektívnej dávky z expozície radónu a jeho dcérskych produktov, ktorý je 
stanovený v § 11 odsek 1 nariadenia vlády č. 345/2007 Z. z. o základných a bezpečnostných 
požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením. 
          Pôvod radónu  222Rn ako zložky jaskynného vzduchu môže byť buď priamo z hornín v jaskyni 
alebo hlbinného, pochádzajúceho z podložných hornín (s vyššou koncentráciu uránu), následne 
putujúceho po poruchových štruktúrach do krasových priestorov. Migráciu 222Rn ovplyvňuje 
charakter, vek, výplň a súčasná tektonická aktivita zlomových porúch, rovnako ako i vlhkosť vzduchu 
v jaskyni. Najdôležitejším faktorom je ale zmena teplôt medzi vonkajším prostredím a podzemnými 
priestormi [1, 14, 16, 17,18] vytvárajúcimi tzv. komínový efekt, pri ktorom dochádza k rýchlejšej 
výmene podzemného vzduchu. Z tohto dôvodu dochádza k sezónnej ako i dennej oscilácii 
koncentrácie radónu v podzemnom vzduchu. Ako zistili autori [18] v Javoříčskych jaskyniach: čím je 
vonkajšia teplota vzduchu nad jaskyňou vyššia, tým vyššia je i aktivita radónu v jaskyni a naopak. Do 
jaskyne v zimnom období (t.j. pri nižších teplotách) vteká dovnútra okolitý vzduch o 1-2 rády menej 
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aktívny a riedením pôvodne vyššiu aktivitu znižuje. V letnom období (t.j. pri vyšších teplotách) sa 
tento proces vtekania obmedzuje, resp. zastavuje.  Rovnako vyššiu aktivitu v lete zaznamenali i 
Vaupoti a kol. [20].  V prípade, že dochádza k prerušeniu výmeny vzduchu medzi jaskyňou a 
povrchom, koncentrácia radónu sa v zimnom období zvyšuje a naopak v letnom období znižuje [10]. 
          Nebol pozorovaný významný vzťah medzi zmenou atmosférického tlaku na koncentráciu  222Rn 
v pôdnom vzduchu. Tento vzťah bol ale preukázaný pre vertikálne jaskyne, kedy pri znižovaní 
atmosférického tlaku dochádza k zvyšovaniu koncentrácie radónu a naopak ale zároveň táto závislosť 
nevykazuje linearitu uvedeného procesu [10]. 
         Rovnako sa za jeden z potenciálnych faktorov, ovplyvňujúci koncentráciu radónu, považujú 
slapové sily [2] a tektonické pochody, spojené so seizmickými udalosťami [13, 15,17,24] ktorých 
podstata tkvie predovšetkým v objemových zmenách horninového masívu v období významných 
goelogických posunov, pričom môže byť   222Rn vytlačovaný s väčších hĺbok smerom k povrchu. Radón 
tak patrí i medzi významné indikátory prítomnosti aktívnych zlomových štruktúr horninového masívu 
[15]. 
          Pre sledovanie koncentrácie 222Rn v jaskynnom vzduchu sme vybrali indikátor radónu typu TS96 
vyrobenom na Matematicko-fyzikálnej fakulte v Prahe. Meradlo sleduje ekvivalentnú objemovú 
aktivitu 222Rn (EOAR) v jednotkách Bq/m3, pomocou Si-detekčnej jednotky 200 mm2, s presnosťou +/-
10% a citivosťou 2 Bq/m3. Prístroj bol situovaný v jaskyni 1. 6. 2006 mimo prehliadkovú trasu, v časti 
kde nedochádza k výraznému kolísaniu mikroklimatických faktorov [23]; na mieste nazývanom 
Misová chodba (Obr. 3,4). Toto miesto vykazuje [19] taktiež nízku radioaktivitu okolitého 
horninového materiálu, čím by umožnilo porovnať zmeny EOAR  i so zlomovými posunmi [6,7]. 
Interval merania bol stanovený na 30 minút, ktorý považujeme za dostatočný.  
 

        
Obr.č. 3,4: Umiestnenie indikátora merania radónu TS96 

 
ZVÝŠENÝ VÝSKYT RADÓNU VO VZŤAHU K ZLOMOVÝM POHYBOM V JASKYNI DRINY 
         Jaskyňa Driny reprezentuje jednu z najvýznamnejších speleoštruktúr, v ktorej sa i v súčasnosti 
reflektujú tektonické procesy juhozápadnej časti Slovenska. Vďaka danej skutočnosti tu boli ÚSHM 
AV ČR v spolupráci so Správou slovenských jaskýň v roku 2005 nainštalované tri extenzometrické 
meradlá typu TM71 (Obr. 5,6), schopné registrácie posunov na zlomoch.  Tieto boli doplnené v roku 
2006 o kontinuálny indikátor radónu  typu TS96 a v roku 2009 dve automatické stanice na sledovanie 
vonkajšej a vnútornej teploty jaskyne a atmosférického tlaku. 
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        Obr.5,6:  Meradlo TM71 s krytom proti padajúcim skalám a otvorené.  

             
            TM71– prístroj dokáže merať mikropohyby s presnosťou 0,01 mm/rok v troch osiach a zároveň 
meria i rotácie v dvoch navzájom kolmých rovinách s presnosťou 0,00032 grádov. Meradlo pracuje na 
opticko-mechanickom princípe, využívajúce tzv. efekt moiré (Obr.7,8). Výber vhodných lokalít spočíva 
predovšetkým na polohe jaskyne vzhľadom k aktívnym zlomovým poruchám, poruchám zlomov 
v danom objekte a hlavne kde sa vyskytujú zreteľné indikácie po živých zlomových pohyboch. 
          Jaskyňou prebiehajú dva významné smery porúch: SSV-JJZ  a SZ-JV. V roku 2005 boli 
nainštalované dva prístroje na poruchu SSV-JJZ a jeden na SZ-JZ na ktorej je vyvinutá hlavná chodba. 
Merania prebiehajú v 10 až 14 denných intervaloch. 
 

                       
Obr. 7,8 -  Efekt moiré  a odpočtová stupnica vyhonocovania mikropohybov na meradle TM71 

          
        Ku koncu roka 2006 došlo na poruche SSV- JJZ k výraznému poklesu severozápadného bloku 
oproti juhovýchodnej časti s hodnotou 0,3 mm. Pokles  zaregistrovalo meradlo  Driny č.1, umiestnené 
v Majkovej chodbe. Pohyb trval 1,5 mesiaca a bol sprevádzaný zvýšenou emanáciou radónu. 
Vzdialenosť medzi extenzometrickým meradlom a indikátorom radónu je  63 m.  Súvis medzi 
pohybmi a zvýšenou EOAR deklaruje i fakt, že daná  anomália sa vyskytla na začiatku obdobia, kedy 
vo všeobecnosti objem radónu v jaskynných priestoroch  oproti letným mesiacom klesá na min. 
hodnoty [22].           
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Graf.  1: EOAR registrovaná prístrojom TS96 v jaskyni Driny. 1 – EOAR > 2160 Bq/m3, 2 – EOAR 
< 2160 Bq/m3, 3 – prerušenie napájania elektrickým prúdom, A – začiatok poklesu na zlome, B 
– koniec poklesu na zlome 

 
 

 
 

Graf.2: Pohyby registrované na prístroji Driny 1. Rast X – horizontálne uzatváranie poruchy, 
rast – Y        ľavostranný posun, rast – Z pokles sz. Bloku, A – začiatok poklesu, B – koniec 
poklesu  

 
          Na začiatku uvedených poklesov v období o od 19. do 22. 10. 2006 (A, Graf 1) došlo 
k extrémnemu nárastu EOAR s hodnotami nad 2170 Bq/m3. Vzhľadom na skutočnosť, že prístroj je 
kalibrovaný na sledovanie  rozsahu  hodnôt  0-2000 Bq/m3, meradlo  nebolo  schopné  sledovať 
hodnoty vyššie ako 2160 Bq/m3. Maximálna  hodnota, ktorú sa podarilo vysledovať mala 2182,7 
Bq/m3 a táto prevýšila i pôvodnú max. zaregistrovanú hodnotu 1991 Bq/m3, ktorú v jaskyni Driny 
zaznamenali počas rokov 1995-96 [21].  Druhé obdobie so zvýšeným EOAR sa vyskytlo na konci 
poklesov, zaznamenaných  prístrojom TM71 a trvalo od 2. do 7. 12. 2006  (B, Graf 2).   
Rovnako ako v čase od 19. do 22. 10., hodnoty prevýšili hranicu 2170 Bq/m3. Krátke zvýšenie EOAR sa 
vyskytlo ešte po ukončení poklesov 16.-17. 12. 2006 a 1. 1. 2007 (Graf 2). Vzhľadom na skutočnosť, že 
meranie posunov na prístrojoch TM71 prebieha v 10 a 14 denných intervaloch, dva vyššie uvedené 
výrazné intervaly so zvýšenou EOAR napomohli spresniť časový interval poklesov na sledovanej 
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poruche. Rovnako poukázali na súvislosť medzi pohybom medzi pohybom na zlomových štruktúrach 
a migráciou podzemných plynov v jaskyni [8]. 
          
SLEDOVANIE PRIEBEHU TEPLOTY VZDUCHU 
          S cieľom sledovania priebehu teploty vzduchu tu boli vybrané dve miesta. Jedno priamo v 
jaskyni v blízkosti (cca 5 m od) indikátoru radónu TS96 (Misová chodba) a druhé vonku nad vchodom 
do Speleobaru(Obr.9).Vonkajšie umiestnenie bolo vybrané s čo  najmenšou slnečnou expozíciou. Na 
sledovanie uvedenej veličiny bol použitý jednokanálový teplomer s vnútorným záznamníkom údajov 
typu R0110, vyrábaným firmou  Comet System, s presnosťou merania ±0.4°C a s nastaveným 
intervalom merania  30 minút. Meradlá sú osadené na lokalite od 3. 4. 2009. 
 

 
Obr.9: Situácia indikátora teploty R0110 pred jaskyňou. (šípka ukazuje umiestnenie 

dataloggeru) 
 
ZMENA ATMOSFÉRICKÉHO TLAKU 
 Navzdory skutočnosti, že priamy vzťah medzi zmenami koncentrácie radónu 222Rn a zmenou 
atmosférického tlaku (AT) vzduchu nie je v literatúre dostatočne preukázaný, zahrnuli sme pre 
vyhodnocovanie EOAR i túto veličinu. Zdrojom údajov o AT bol automatický snímač Barodiver 
(vyrábaný firmou Eijkelkamp, nachádzajúci sa na lokalite Dobrá Voda. Uvedený indikátor sleduje 
zmenu AT v cm s presnosťou 0,5 cm. Je nutné, vzhľadom na konvenciu, túto veličinu prepočítavať na 
kPa, prípadne hPa. Súbor dát pre porovnanie sme mali od 30. 9. 2009, kedy sme dané meradlo osadili 
v teréne (ÚSMH AV ČR). Počas krátkodobého merania koncentrácie radónu (vykonaný P. Raganom/ 
RÚVZ v roku 2004) sa potvrdil úzky priamy  vzťah k atmosférickému tlaku.  
 
ŠTATISTICKÁ ANALÝZA 
 Pre vyhodnotenie vzťahov radónu a ostatných premenných bola použitá párová regresná 
analýza (jednoduchú linárnu regresiu) s Pearsonovým korelačným koeficientom na hladine 
významnosti α = 0,01 a 0,05 (1% a 5%). Hladina významnosti vyjadruje pravdepodobnosť chyby I. 
druhu, ktorú urobíme ak zamietneme nulovú hypotézu, ktorá v skutočnosti platí. Teda, ak prídeme 
k záveru, že medzi premennými existuje vzťah, pričom medzi nimi vzťah nie je. Pre hodnotenie 
vzťahu jednotlivých súborov sme vychádzali zo závislosti korelačného koeficientu r: r < 0,3 nízky 
stupeň tesnosti vzťahu, 0,3 - 0,5 mierny stupeň tesnosti vzťahu, 0,5 - 0,7 význačná tesnosť vzťahu, 0,7 
- 0,9 vysoký stupeň tesnosti vzťahu, r > 0,9 veľmi tesný vzťah. Koeficient korelácie môže nadobúdať 
i záporné hodnoty s tým, že hodnota jednej premennej stúpa druhej klesá, pričom v prípade kladných 
hodnôt hodnoty obidvoch premenných stúpajú. 
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VÝSLEDKY MERANÍ 
 Monitoring  ekvivalentnej objemovej aktivity radónu v jaskyni Driny na mieste Misová chodba 
sme vykonávali od 1. 6. 2006 do súčasnosti. Prerušenie monitoringu v čase 2. 4. 2009 – 18. 12. 2009 
bolo spôsobené výpadkom vnútornej batérie v záznamníkovej časti prístroja. Kratšie časové úseky 
v meraní spôsobovali i výpadky prúdu v jaskyni. (Graf 3) 
           

 
Graf 3 Hodnoty koncentrácie 222Rn za obdobie 1. 6. 2006 - 2. 4. 2009; (čierny graf) a výskyty 

prekročení hodnoty 2170 Bq/m3 (šedý graf,). 
 
 
          Pre zmeny EOAR v jaskyni Driny je charakteristický jej sezónny chod, ktorý má cyklickú povahu. 
Zvýšené hodnoty sme zaznamenali na konci jesenného obdobia (X., XI.), v zimnom období ( XII., I.), 
taktiež na konci jarného obdobia (V.) a vo vrchole leta (VI., VII.). Z grafu 3 je vidieť, že najvyššie 
hodnoty prekračujúce EOAR nad 2170 Bq/m3 sa nachádzajú predovšetkým na konci jesenného 
obdobia a v zimnom období (v zmysle meteorologického roku). Vrchol tejto amplitúdy spadá do 
prelomu jesene a zimy (XI./XII.). Tieto poznatky sú rozpore s výsledkami práce [21], ktorej autori 
poukazovali, že objem radónu v sledovaných jaskynných priestoroch, teda i v jaskyni Driny, v zimnom 
období oproti  letným mesiacom klesá na minimálne hodnoty.  
Sezónny pokles EOAR sa nachádza na konci letného obdobia (IIX.) a na začiatku jesene (IX.). Najnižšie 
hodnoty sa však vo všeobecnosti vyskytujú na konci zimy (I., II.)  a na začiatku jarného obdobia (III.) 
 
ZÁVERY 
Práca sa zaoberá  sledovaním prirodzených zmien koncentrácie dcérskych produktov radónu 222Rn 
v jaskynnom prostredí od roku 2006. Štúdium vytypovaných geofaktorov, preukázalo výraznú 
osciláciu s denným, sezónnym i ročným režimom. Počas sledovaného obdobia boli zistené dva 
sezónne nárasty s trendovým charakterom, letný a zimný vrchol. Naopak najnižšie hodnoty sa 
v jaskyni Driny vyskytujú vo všeobecnosti v jarnom a jesennom období. Tieto poznatky sú v rozpore 
s výsledkami doterajších meraní, ktoré poukazujú na minimálne zimné hodnoty. Získané údaje boli 
podrobené štatistickej analýze, ktorá preukázala najbližší vzťah s týmito klimatickými faktorom 
v poradí: vonkajšia teplota vzduchu, vnútorná teplota vzduchu v jaskyni, rozdiel teplôt medzi 
jaskyňou a okolitým prostredím, atmosférický tlak.  
Monitorovacie práce budú pokračovať a výsledky budú následne prezentované.          
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POZNATKY A NÁSTROJE PRO DOSAŽENÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 
 
DANA PROCHÁZKOVÁ 
 
CONCEPTS AND TOOLS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT PROCURATION 
 
 
Abstrakt: Předložená studie se zaměřuje na udržitelný rozvoj. Protože původně se o udržitelném 
rozvoji mluvilo v souvislosti s životním prostředím, tak je nejprve sledován  vztah mezi životním 
prostředím a lidským systémem. Je ukázáno, že životní prostředí je základním veřejným aktivem 
lidského systému, a proto musí být speciálně ochraňováno. Podle dnešních znalostí udržitelnost je 
nutná  pro celý lidský lidský systém a je třeba v praxi uplatňovat principy udržitelného rozvoje, které 
prospívají jak lidskému systému, tj. lidem, tak životnímu prostředí, tj. udržitelný rozvoj je rozvoj, který 
neeroduje ekologické,  sociální nebo politické systémy, na kterých je závislý, ale explicitně uznává 
ekologická omezení v rámci ekonomické aktivity  a má plné pochopení pro podporu potřeb lidí.  
Dokument OSN s názvem Agenda 21 rozpracovává principy udržitelného rozvoje v  globálním měřítku 
do jednotlivých problémových oblastí. Na jeho základě je od 1.1.2000 v platnosti nařízení Rady EC 
1257/1999, které obsahuje celkem 22 opatření pro rozvoj venkova, z nichž právě soubor agro-
environmentálních opatření je povinný pro všechny členské státy EU. 
Stále platí, že plamenná slova o udržitelnosti jsou jen výtvorem okamžiku, ve kterém byla přednesena 
a že pro dosažení udržitelného rozvoje je třeba znalosti, kvalitní řízení věcí veřejných a odpovědný 
přístup každého lidského jedince. 
Klíčová slova: Životní prostředí; lidský systém; udržitelný rozvoj; udržitelnost; principy; dokument 
OSN; nařízení EU; požadavky. 
 
Abstract: Present study is directed to sustainable development. Because originally the sustainable 
development was considered in connection with environment so it is firstly followed relation 
between environment and the human system. It is shown that environment belongs to basic public 
interests (assets) of human system, and therefore, it must be specially protected. According to 
present knowledge the sustainability is necessary for the whole human system and it is necessary to 
claim in practice sustainable development principles that prosper to both, the human system, i.e. 
humans, and the environment, i.e. the sustainable development is development that does not erode 
ecological, social or political systems on which it is dependent but explicitly respects ecological 
limitations in the frame of economic activity and it has full understanding for support of human 
needs. 
The UN document with title “Agenda 21” elaborates the sustainable development principles in a 
global scale into individual problem domains. On its basis there has been in force the EU Board 
regulation No 1257/1999 since January 1, 2000 that contains in the whole 22 measures for 
development of countryside, from which just set of agro-environmental measures is obligatory for all 
EU Member States. 
It continually holds that impassioned words on sustainability are only the figment of given moment in 
which they were presented and that for reaching the sustainable development there is necessary 
findings, qualified public affairs governance and responsible approach of each human individual. 
Key words: Environment; human system; sustainable development; sustainability; principles; the 
UN document; the EU Regulation; demands. 
 
1.   Úvod 
Nejhlubším  sociálním základem  životního způsobu  lidí jsou obecné podmínky  historicky určité 
formace. Ve vztahu k jedinci zde jako  objektivní vystupují nejen materiální, ale i  duchovní prvky 
společenského systému. Každý člověk vstupující do života si osvojuje  existující poznatky,  vztahy, 
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systémy  norem a  hodnot. Utváření životního  způsobu závisí na úrovni  rozvoje člověka, na jeho  
kultuře, chápané  jako míra  osvojení životních  podmínek a činností, na jeho potřebách, zájmech,  
apod. Dále závisí na vůli, charakteru,  schopnosti  postavit  se  proti  tlaku  prostředí  v případech, ve 
kterých prostředí vnucuje  jedinci přijatou normu chování, způsobu myšlení, atd. 
 
Křesťanství a  východní filozofie správně  vytušily, že základním  problémem člověka  je  otázka  "jak 
žít".  Otázka spojená s existencí člověka v dnešní civilizaci  zní "jak bude existovat". Nutno 
konstatovat, že v myslích lidí stále vztah člověka a společnosti k přírodě znamená ovládnutí a využití 
přírodních zdrojů k uspokojování lidských potřeb. Z hlediska moderní společnosti je však nutné zajistit 
i vhodné existenční podmínky pro budoucí generace, což vyžaduje od lidí určitou odpovědnost za své 
chování a činnosti. 
 
Je zřejmé, že hlavním  cílem veškerého  lidského snažení  je zabezpečování lidského života, tj. všech 
lidských potřeb, zájmů a přání. Lidské potřeby, zájmy a přání se  naplňují hmotnými i nehmotnými 
statky, které  mají užitnou  hodnotu. Věda  může lidem  objektivně ukázat mez, kterou  nelze 
překročit, aby  nedošlo k záhubě  lidstva. Kde však  je záruka,  že člověk  přijme výstrahu  a 
nepřestoupí  tuto osudovou mez. 
 
Při těchto a podobných úvahách je nutno chtě nechtě uvažovat psychickou  stránku  člověka.  
Průměrný  člověk  má  rád  uznání, jistotu, pohodlné  a známé pracovní postupy,  pocit být užitečný, 
možnost a potřebu hovořit o svých problémech, apod. Nemá rád cizí lidi, změny, izolaci, strach,  
kritiku vlastní osoby, těžkou nebo zbytečnou práci bez konkrétních a pozitivních výsledků, zbytečný 
nátlak, překvapení, potíže, apod. Přesto však v zájmu rozvoje lidského rodu musí lidé jednat, a tak 
vznikla strategie udržitelného rozvoje. 
 
Strategie udržitelného rozvoje je srovnatelná s jinými systémy hodnot, které nemají konečnou 
podobu (např. systém lidských práv a svobod). Směřuje k zajištění co nejvyšší dosažitelné kvality 
života pro současnou generaci a k vytvoření předpokladů pro kvalitní život generací budoucích, a to s 
vědomím toho, že představy budoucích generací o kvalitě života mohou být oproti našim odlišné.  
 
 
2. Lidský systém a životní prostředí 
Bezpečný lidský systém, pro který politici EU často používají označení „Safe space“  se definuje jako 
systém, ve kterém je bezpečnost na přijatelné úrovni a ve kterém se dbá na bezpečí lidí a veřejné 
blaho.  Lidský systém je minimální prostor pro život člověka a lidskou společnost, tj. zahrnuje prvky, 
které tvoří lidé, části životního prostředí nezbytné pro život lidí, části planety Země nezbytné pro 
život lidí, majetek, technologie, infrastruktury a vazby a toky mezi těmito prvky. Chráněné zájmy 
lidského systému (aktiva) jsou komponenty, vazby a toky v lidském systému, které jsou nutné pro 
jeho bezpečí a udržitelný rozvoj. Jsou prioritně ochraňovány a zahrnují životy, zdraví a bezpečí lidí, 
majetek, životní prostředí, veřejné blaho, technologie a infrastrukturu [1].  
Procesní model řízení bezpečnosti lidského systému je na obrázku 1. Vidíme, že životní prostředí patří 
mezi základní aktiva, tzv. veřejná aktiva, která jsou předmětem ochrany vlád i nadnárodních 
seskupení. 
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Obr. 1. Procesní model pro řízení bezpečnosti lidského systému 
 
Na základě současného poznání [1] se řízení lidského systému  (který představuje území) zaměřené 
na udržitelný rozvoj soustřeďuje na:  
- odhalení pohrom, kterými nejsou jenom jevy označované v české legislativě [2] jako živelní a jiné 

pohromy, ale i různé vazby a toky v lidském systému (a to včetně inherentního systému životní 
prostředí), 

- předcházení pohrom, pokud to lze, např. u přírodních / živelních pohrom to většinou nelze,  
- odstranění příčin vzniku těžkých (krutých, závažných) dopadů pohrom nebo alespoň na snížení 

jejich četnosti výskytu,  
- zmírnění nepřijatelných dopadů pohrom preventivními opatřeními, připraveností, optimálním 

zvládnutím dopadů pohrom a jimi vyvolaných kritických situací (tj. vlastně zkrácením doby trvání 
nouzových situací na přijatelnou míru),  

- zajištění obnovy  území po pohromách a nastartování dalšího rozvoje.  
 
 
2.1.  Historie ochrany životního prostředí 
Důležitost životního prostředí pro vlastní život si člověk uvědomil teprve nedávno [1,3-9]. Právní 
ochrana vznikla až v 70. letech minulého století, teprve v roce 1970 byla kodifikována v USA ochrana 
životního prostředí, která se opírala o hodnocení dopadů do životního prostředí (EIA – Environmental 
Impact Assessment) a jejím cílem bylo zajistit trvale udržitelný rozvoj životního prostředí a prosazovat 
princip předběžné opatrnosti. Ochrana byla zastřešená vládní agenturou EPA (Environmental 
Protection Agency). Obdobný vývoj proběhl v Evropské unii a později i v ČR (viz první zákon o EIA z r. 
1992 a další následná legislativa). Na začátku byla předmětná ochrana vedena zcela samostatně a 
byla považována za největší prioritu vlád,. Docházelo k řadě konfliktů, a proto byla snaha najít 
správné řízení věcí veřejných, které zajistí lidem potravu a další životní potřeby a také kvalitní životní 
prostředí.  
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Od  začátku  sedmdesátých  let minulého století  se  začaly  lavinovitě šířit práce, které se snažily 
modelovat  vývoj lidstva v jeho vzájemném působení s přírodním prostředím jako celkem. Práce jsou 
rozmanité a různorodé.  Většinou   se  soustřeďují  na   vzájemné  působení určitého  počtu  
jednotlivých  prvků  ze  sociální  i  ekologické oblasti.  Obvykle  se  soustřeďují  na  zneužívání  biosféry 
a na demografickou  problematiku,  aniž   by  navrhly  alternativní  a proveditelné řešení. 
 
Na konci sedmdesátých let po havárii Three Mile Islands se v oblasti jaderných technologií zavádí 
řízení bezpečnosti jako typ řízení, který v sobě zahrnuje princip předběžné opatrnosti, protože se 
neomezuje jen na rizika, jejichž míra (pravděpodobnost) výskytu je větší než normativně stanovená 
hodnota (obvykle 0.05), ale zvažuje i rizika, jejichž výskyt je velmi malý až zanedbatelný dle obvyklých 
měřítek, ale s ním spojené nepřijatelné dopady jsou katastrofické alespoň pro jeden ze základních 
chráněných zájmů (aktiv) [10]. Evropská komise  stanovila konkrétní případy, ve kterých  se má 
používat princip předběžné opatrnosti [11].  
 
Jde o případy, ve kterých:  
- jsou vědecké údaje nedostatečné, neprůkazné nebo neurčité,  
- z předběžného vědeckého hodnocení vyplývá, že se lze důvodně obávat potenciálně 

nepřijatelných dopadů na zdraví lidí, zvířat a rostlin.  
V citovaném dokumentu jsou také uvedena tři pravidla, která jsou potřebná při uplatnění principu 
předběžné opatrnosti. Jejich aplikace znamená, že princip předběžné opatrnosti lze použít jen tehdy, 
když budou u sledovaného problému provedeny dále uvedené kroky: 
- komplexní vědecké vyhodnocení provedené nezávislým odborným akreditovaným subjektem s 

cílem stanovit stupeň vědecké nejistoty,  
- hodnocení potenciálních rizik a dopadů, které se mohou realizovat v případě, že se problém 

nebude řešit,  
- účast všech zainteresovaných stran (za podmínek maximální průhlednosti) na studiu možných 

opatření.  
 

Princip předběžné opatrnosti de facto říká, že vždy, když existuje riziko, se kterým jsou spojené 
možné ztráty, škody nebo újmy na sledovaných aktivech, je třeba jednat tak, jako by tyto ztráty, 
škody či újmy byly reálné. A to i v případě, že riziko není zcela stoprocentně ověřené. Dobrým 
příkladem je např. problém globálního oteplování. Vědci se často neshodují na  velikosti ohrožení od 
tohoto jevu a na jeho dopadech pro planetu. Přesto Evropská unie podle principu předběžné 
opatrnosti se snaží jednat tak, aby zabránila rizikům, plynoucím z globálního oteplování podle 
nejkatastrofičtějšího scénáře. Podle definice Evropské Komise z 2. února 2000 je třeba použít princip 
předběžné opatrnosti vždy, "když existuje alespoň předběžný vědecký názor, že je opodstatněný 
důvod k obavám před riziky poškození životního prostředí či zdraví lidí, živočichů a rostlin, která by 
mohla narušit základní princip vysoké úrovně ochrany životního prostředí." 
 
Jak vyplývá z výše uvedeného, princip  prevence je  jeden ze  základních  pilířů  řízení rozvoje vůbec. 
Vychází z poznatku, že mnohé dopady činnosti lidí jsou nepříznivé nebo obtížně odstranitelné. Princip 

předběžné opatrnosti úzce souvisí s principem prevence, neboť s činností člověka je někdy spojeno i 
určité nejisté riziko vzniku nepříznivého až nepřijatelného dopadu na životní prostředí či jiná aktiva. 
Kvůli této neurčitosti je nutno zavést do praxe opatření, která by vzniku dokázala zabránit a není 
možné spoléhat na náhodu, že se nepřijatelný dopad nevyskytne. Příklady regulačních nástrojů státu 
jsou uvedeny v tabulce 1. Jiným vhodným nástrojem je hodnocení SEA (strategické hodnocení 
životního prostředí) [10].  
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Tabulka 1. Regulační nástroje státu. 
 

Působení státu Nástroje 

Aktivní 

přímá regulace Normativní 

nepřímá regulace 
Ekonomické 
Etické 

Pasivní  

Vyjednávání Konsensuální 
uplatnění pravidel 
odpovědnosti zákonná odpovědnost 

 
 K vzájemnému provazování ochrany životního prostředí, technologického rozvoje a otázek 
bezpečí a rozvoje člověka dochází od konce osmdesátých let minulého století (viz  aktivity OSN, EU  a 
dalších národních a mezinárodních organizací) [1]. Do praxe se prosazuje koncepce integrální / 
komplexní bezpečnosti.  V r. 1986 po jaderné havárii v Černobylu mezinárodní poradní vládní výbor 
(INSAG)  převzal od Mezinárodní agentury pro atomovou energii koncept integrální bezpečnosti a 
zdůraznil, že bezpečnost nelze zaručit jen souhrnem technických bezpečnostních opatření, ale že je 
nutno zvážit jako jeden z podstatných faktorů i vliv lidského činitele. Na to navázaly aktivity OSN, 
v roce 1994 zpráva o rozvoji lidí  (v ní OSN definovala lidský systém a jeho základní aktiva s tím, že 
životní prostředí patřilo do základních aktiv) [12] a v  roce 2000 rozvojové cíle milénia [13]. Podpisem 
Miléniové deklarace (The United Nations Millennium Declaration) v září 2000 slíbilo spolupracovat na 
jejich dosažení do roku 2015 všech tehdejších 189 členů OSN a také Švýcarsko a Vatikán. 
 Cíle byly stanoveny pro patnáctileté období do roku 2015 a jsou následující:  
1. Odstranit extrémní chudobu a hlad, tj.: do roku 2015 snížit na polovinu počet lidí, kteří mají 

příjem nižší než 1 americký dolar na den; odstranit nezaměstnanost a zajistit důstojnou práci pro 
všechny včetně žen a mladých lidí; a do roku 2015 snížit na polovinu počet lidí, kteří trpí hladem. 

2. Dosáhnout základního vzdělání pro všechny, tj. do roku 2015 zajistit, aby mohly děti kdekoli na 
světě, dívky i chlapci, dokončit základní školu. 

3. Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti, tj. do roku 2005 odstranit nepoměr 
pohlaví v základním a středním školství a do roku 2015 na všech úrovních vzdělávacího systému. 

4. Snížit dětskou úmrtnost, tj. do roku 2015 snížit o dvě třetiny úmrtnost dětí do pěti let. 
5. Zlepšit zdraví matek, tj. snížit míru mateřské úmrtnosti o tři čtvrtiny do roku 2015; a zajistit 

dostupnou zdravotní péči v mateřství pro všechny. 
6. Bojovat s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi, tj. do roku 2015 zastavit a zvrátit šíření 

HIV/AIDS; a do roku 2015 zastavit a zvrátit výskyt malárie a dalších závažných onemocnění. 
7. Zajistit udržitelný rozvoj životního prostředí, tj. integrovat principy udržitelného rozvoje do 

státních politik a programů a zvrátit úbytek přírodních zdrojů; zbrzdit ztrátu biodiverzity - do roku 
2010 dosáhnout významného pokroku v tomto směru; snížit na polovinu počet lidí, kteří nemají 
přístup k pitné vodě a základnímu sanitárnímu zařízení; a zlepšit životy nejméně sta milionů 
obyvatel chudinských předměstí (slumů) světových velkoměst. 

8. Vytvořit světové partnerství pro rozvoj, tj. obrátit pozornost na speciální potřeby nejméně 
rozvinutých, vnitrozemských a malých ostrovních rozvojových států; dále rozvíjet otevřený, 
předvídatelný a nediskriminační obchodní a finanční systém; komplexně vyřešit problém 
zadlužení rozvojových zemí; ve spolupráci s farmaceutickými firmami zajistit dostupné základní 
léky pro obyvatele rozvojových zemí; a ve spolupráci se soukromým sektorem umožnit 
rozvojovým zemím užívat výhody nových technologií, zejména v oblasti informatiky a 
komunikace. 

Generální tajemník OSN každoročně předkládá Valnému shromáždění zprávu o naplňování Miléniové 
deklarace, aby bylo zřejmé, jak si členské státy vedou při naplňování závazků, které učinily. Ze zpráv 
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vyplývá, že se tyto cíle nedaří plnit. Riziko je známé, potřebná dynamika změn je známá, potřebné 
nástroje jsou také známé, ale řešení se nedaří realizovat. Hlavní příčiny jsou na straně rozvojových i 
rozvinutých zemí. Na straně rozvojových zemí jsou to především nekompetentnost a 
zkorumpovanost vlád nejchudších, dnes již do značné míry kolabujících států v Africe, destrukce 
vlastních ekonomik, rozkrádání a promrhání finančních zdrojů včetně pomoci, vystavení obyvatelstva 
chudobě a neexistující ekonomický život naznačují. Rozvinuté země se zase musí více snažit, pokud 
jde o poskytování pomoci, vytváření obchodních příležitostí, úlevy při splácení dluhů a přenos 
technologií; nejde o dodání jídla a dalších věcí na přežití, ale o pomoc při vytváření zdrojů vlastní 
obživy a o rozvoj vzdělanosti, bez kterého to nejde.  
 Z uvedených souvislostí vyplývá, že životní prostředí nelze sledovat jen omezeně, ale 
v souvislosti s rozvojem lidí. Proto platí, že výzkum  životního  prostředí  je  svou  povahou  
mezioborový a mnoha oborový [3-9].  Každý  jev  a   jeho  příčiny  je  nutno  zvážit v širokých 
souvislostech,  aby bylo možno  posoudit, předpovědět a případně  najít preventivní  opatření, má-li  
negativní dopady na životní prostředí. Proto prvními  předpoklady jsou vytvoření datové základny a 
výzkum. Mluvíme o tzv.  ekologickém monitoringu. Jeho úkolem je sledovat  a  dokumentovat  
antropogenní  změny abiotických složek biosféry,  jakož i  reakce ekologických  systémů na  tyto 
změny a antropogenní změny v ekologických systémech. Monitoring (opakované pozorování jedné 
nebo více  složek životního prostředí v prostoru a čase) zahrnuje: 
1. Pozorování  faktorů,  které  působí  na  životní  prostředí a pozorování stavu prostředí. 
2. Hodnocení skutečného stavu přírodního prostředí. 
3. Prognózování budoucího stavu a hodnocení tohoto stavu. 
Aby  závěry monitoringu  byly objektivní: soubory získaných dat musí být homogenní, dlouhodobé, 
korelovatelné a s jistou vypovídací schopností; zpracování dat musí  být prováděno  jednotnými 
metodickými  postupy odpovídajícími charakteru dat a umožňujícími jasnou interpretaci a vypovídací 
schopnost výsledků. Musí být hledány  nejen dílčí závislosti,  ale i široké  souvislosti.   Speciální  
pozornost  musí   být  věnována příznakům  blížících se  kritických stavů  životního prostředí  i jeho 
jednotlivých složek [3-7]. 
 Vysoká vědecká specializace v  minulém období vedla na jedné straně k odhalení řady 

špičkových  objevů, ale na druhé straně se ztratily z  podvědomí některé úzké  souvislosti.  Proto 

právě  z hlediska  pochopení problematiky životního prostředí  bylo nezbytné  se vrátit  k preferenci  

syntézy poznatků a ke komplexním výzkumům. 

 Závěry vědeckých  výzkumů ukázaly, že  životní prostředí a člověk  mohou existovat  jen za  
určitých  podmínek.  Blíží-li se  stav některé složky biosféry  k hranici únosnosti (bariéře),  dochází 
k poruše až zániku sledovaného objektu; znečištění  se pak často proto označují  pojmem stresový  
faktor. Nejdůležitějším  úkolem současné vědy  je  rozpoznat  mez,  kterou  lidstvo  nesmí přestoupit, 
aby nedošlo k jeho záhubě. Proto  byla vytvořena celá řada modelů biosféry.  Jedním  z  
nejznámějších  je  systém  Gaia,  vytvořený v bývalém Sovětském svazu v r. 1982; na tomto modelu 
byly mimo jiné modelovány i důsledky jaderné války.  
 Nezbytným prostředkem  k získání výsledků z  této oblasti je modelování  procesů z  oblasti  
životního  prostředí. Jde  však o velmi složitou problematiku, neboť  např. v krajině výsledné změny 
nejsou  jen  součtem  změn  jednotlivých  prvků  a  složek, ale v důsledku rozmanitosti vztahů mezi 
složkami může dojít i k nepředvídatelným  jevům;  stručně  řečeno  "příroda  se přestane chovat 
průměrně", což  předpokládají statistické metody.  Důkazem tohoto tvrzení je  skutečnost, že stoleté 
povodně nyní přicházejí  častěji než za sto let. 
 Úkolem výzkumu není jen sledovat a upozorňovat na nebezpečí, ale i  navrhovat konkrétní 
opatření  k prevenci a  k odstraňování negativních  jevů. Vědeckovýzkumná  činnost  v oblasti 
životního prostředí musí vést k: 
- důslednému  vědeckému  poznání  zákonů  a  zákonitostí procesů, které probíhají v systému 

životního prostředí, 
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- poznávání přímého  a zprostředkovaného způsobu  změněných stavů životního prostředí na 
člověka a společnost, 

- poznávání příčin znehodnocování životního prostředí, 
- formulaci cílů v kvalitě životního  prostředí, jakožto cílů péče o životní prostředí, 
- nalezení  cest, prostředků  a nástrojů  pro co  nejefektivnější dosažení cílů. 
 Vzhledem k  tomu, že celý  proces vývoje je  dynamický, dochází k modifikacím v  čase a v 
prostoru, musí  být průběh dopadu opatření neustále  sledován   a  v  případě  potřeby   musí  být  
opatření modifikována s rozvojem poznání [3-9]. 
 Objektivně je  možno konstatovat, že věda vyřešila již řadu konkrétních úkolů, např.  stanovila 
metodu, kterou lze lehce zjistit obsah  těžkých kovů v  lidském organismu,  našla biochemické a  
fyziologické charakteristiky odrážející   stav  okolního   prostředí,  které   jsou  vhodné  k 
biomonitorování  rostlin, ale  syntetické úkoly téměř dosud neřešila. 
 
2.2. Scénáře udržitelného rozvoje a požadavky na plánování 
 Požadavky pro udržitelný rozvoj např. formuje scénář udržitelného rozvoje. V praxi se 
používají 4 scénáře udržitelného rozvoje [9], a to: 

1. Velmi slabě udržitelný rozvoj (celková zásoba kapitálových aktiv je konstantní v čase; dochází 
k poklesu úrovně kvality životního prostředí). 

2. Slabě udržitelný rozvoj (nesmí se překročit stabilita systému; dochází k poklesu úrovně kvality 
životního prostředí). 

3. Silně udržitelný rozvoj (především je třeba chránit přírodní kapitál; pozornost se soustřeďuje na 
kritický přírodní kapitál, který je nenahraditelný; principem předběžné opatrnosti se zavádí 
činnosti, které vylučují nebo minimalizují možné nepříznivé dopady činností na biologickou a 
krajinnou rozmanitost; tj. potřebné nepříznivé činnosti se umísťují tam, kde jejich nepříznivý 
dopad je menší). 

4. Velmi silně udržitelný rozvoj (připouští pouze ustálený stav ekonomického systému; nulový 
ekonomický růst a nulový přírůstek obyvatelstva). 

 Cílem udržitelného rozvoje je přežití komunity, protože pohromy by neměly v žádném 
případě narušit funkce komunity, do nichž náleží. Proto je dnes prosazována varianta rozvoje 3, která 
je založena na pěti axiomech: 

1. Funkce výroby, distribuce a spotřeby zahrnující lokální účast na výrobě, distribuci a spotřebě 
produktů a služeb, jež jsou součástí každodenního života a je žádoucí, aby byly neustále 
dostupné. Pohroma může tyto funkce vážně narušit, přičemž spotřeba každodenních statků se i 
v pohromě nemění. 

2. Pohroma mění priority, protože veřejné instituce se zaměřují na péči o oběti a podnikatelská 
činnost by měla být pozastavena. 

3. Pohroma znamená, že všechny tradiční sociální a kulturní činností se nekonají. 

4. V případě pohromy jsou dočasně „potlačeny“ některé zákony jako je například dopravní 
přestupek, a naopak jsou zvýrazněny zákony týkající se bezpečnosti a veřejného pořádku, 
regulace pohybu.  

5. Poslední funkcí charakteristickou pro komunitu je vzájemná pomoc, pomocí níž se řeší situace 
občanů a rodin, kteří se dostali do obtíží.  

 Rozvoj na jedné straně vyžaduje institucionální a strukturální přeměnu komunity, na straně 
druhé může být zpomalen vlivy pohrom, působících na základní funkce komunity. Proto je nutná 
integrace rozvojových územních plánů s plány týkajících se hrozeb, protože pohromy mohou 
znamenat: 
- zvýšení zranitelnosti lidské společnosti (obrana je pak posilování městských zařízení a systémů; 

technologie odolné vůči pohromám; zemědělské a environmentální programy), 
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- příležitosti pro rozvoj po pohromě (budování sociální a politické atmosféry pro přijetí změn; 
zvýraznění opatření pro typ rozvoje, jenž způsobil pohromu), 

- zhoršení podmínek pro rozvoj (ztráta zdrojů; přesun zdrojů komunity na řešení stavů nouze; 
oslabené investiční klima), 

- snížení zranitelnosti (hustota osídlení a rozvoj v nebezpečných oblastech; zhoršení životního 
prostředí technologickými haváriemi; nerovnováha v sociálním systému). 

Výsledky jsou znázorněna na obrázku 2. 
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Obr. 2. Vztah rozvoj vs. pohroma. 

 
 Vztah udržitelného rozvoje k pohromám tak zakládá nový koncept pro zvládání obtížných a 
nouzových situací v životě komunity. Je to koncept pružné odolnosti komunity vůči pohromám 
(Disaster Resilience Community): 

1. Komunita pružně odolná vůči pohromám může snášet a překonávat škody, snížení produktivity a 
kvality života bez významné vnější pomoci. 

2. Komunita je sociální skupina jakékoliv velikosti, jejíž členové sídlí ve specifické lokalitě, sdílí správu 
a vládnutí a často mají společné historické a kulturní dědictví. 

3. Komunita je organizovaný systém mající místní význam a vykonávající základní sociální funkce v 
každodenním životě tak, aby se umožnilo kolektivní přežití. 

  Aby však koncept udržitelného rozvoje nezůstal jen v rovině slov, je třeba „vzít za 
své“ určité myšlenkové přístupy [9]: 

1. Systémový (holistický) pohled, jelikož jakákoliv pohroma je interakcí fyzického prostředí, 
společenských systémů a společenské infrastruktury technické a sociální. Každá hrozba se 
realizuje ve čtyřech časových fázích jimž odpovídá prevence (včetně zmírňování), připravenost, 
odezva a obnova.  

2. Je nutné odmítnout krátkodobé „volební“ myšlení, jelikož je naléhavé se věnovat analýze 
zranitelnosti a jejímu snižování a navazujícím preventivním a zmírňujícím opatřením. 



  
 Manažérstvo životného prostredia 2010 ▼▲▼  Management of Environment ´2010 

Zborník z X. konferencie so zahraničnou účasťou konanej 16. - 17. 12. 2010 v Bratislave  
Proceedings of the International Conference, Bratislava, 16-17 December 2010 

■   RUSKO, M. – ŠIMKO, I. [Eds.]    ■     Žilina: Strix. Edícia ESE-5, Prvé vydanie. ISBN 978-80-89281-67-1   ■ 

219 
 

3. Je nutné integrovat plánování pohrom a krizí do plánování udržitelného rozvoje a naopak. 
 Plánování udržitelného rozvoje musí v rámci ekonomických činností uznávat ekologická  
omezení,  musí chápat a podporovat obyvatelstvo. Je však třeba říci, že plánování udržitelného 
rozvoje zůstává nedokončenou strategií, protože většinou se udržitelný rozvoj zabývá jen ochranou 
životního prostředí, ale nezabývá se prostředími, přírodním i umělým, jako zdroji pohrom 
ohrožujících rozvoj člověka. Proto je nezbytné a naléhavé sjednotit koncept udržitelného rozvoje 
s plánováním opatření, preventivních a zmírňujících, vůči pohromám všeho druhu; viz všeobecně 
přijímaný přístup „All Hazard Approach“ [15], který přijaly v USA v r. 1996 a později i v EU [1,10,14]. 
Tato opatření mohou vytvořit rovnováhu v rozvoji, jelikož mají nezanedbatelný ekonomický a sociální 
efekt, viz obrázek 3. 
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Obr. 3. Systém zajištění přežití komunity. 

 
 
 
3. Udržitelný rozvoj  
 Vlastní pojem udržitelného rozvoje  má kořeny v  lesním hospodářství, kde prapůvodní 
utilitární koncept („těžba musí být v rovnováze s  rychlostí obnovy porostů“) se transformoval  do 
neoklasické  ekologické ekonomiky a pro nové celospolečenské potřeby [9].  
 Trvale udržitelný  rozvoj  nebo udržitelný rozvoj (Sustainable Development) je myšlenková 
abstrakce „takového rozvoje ekonomické aktivity, který současným i budoucím generacím uchovává 
možnost uspokojovat jejich základní potřeby a nesnižuje biodiverzitu přírody a V roce 1968 byl 
založen tzv. Římský klub, který sdružoval nevelký počet osob, které ve svých zemích zastávaly 
poměrně důležité posty a spojovala je představa, že by se věda a výzkum měly věnovat problémům 
vývoje světa jako celku. Důvodem byla hypotéza, že je možné stanovit meze růstu v celosvětovém 
měřítku.  
 V roce 1972 Římský klub zveřejnil zprávu nazvanou „Stop růstu?“, kterou vypracovala skupina 
vědců z Massachusetts Institute of Technology. Zpráva obsahovala výsledky počítačových simulací o 
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možném vývoji lidské populace ve vztahu k využívání přírodních zdrojů až do roku 2100. Vyplývá z ní, 
že pokračování stávajícího hospodářského růstu způsobí v 21. století skutečně násilné potlačení 
populačního růstu, které bude způsobeno znečištěním, vyčerpáním obdělavatelných půd a 
nedostupností energetických zdrojů. Dne 16. června 1972 proběhla konference OSN o životním 
prostředí člověka ve Stockholmu. Zabývala se především vzájemným působením ekologie a 
ekonomie, ukázala na rozdílnosti v rozvoji zemí Jihu a Severu (rozvojové a vyspělé země).  
 V roce 1980 Mezinárodní svaz pro zachování přírody zveřejnil zprávu „Světová strategie 
zachování“, v níž se poprvé objevuje pojem trvale udržitelného rozvoje. V dubnu 1987 OSN ustavila 
„Světovou komisi pro životní prostředí a rozvoj“, která měla navrhnout způsob, jak překonat zdánlivě 
neřešitelné rozpory mezi ekonomickým rozvojem a zdravým životním prostředím. Udržitelný rozvoj 
se stal novým rámcem strategie civilizačního rozvoje. Vychází z již klasické a široce uznávané definice 
Komise OSN pro životní prostředí a rozvoj z r. 1987, která sděluje: „rozvoj je udržitelný tehdy, naplní-
li potřeby současné generace, aniž by ohrozil možnosti naplnit potřeby generací příštích“. Předlohou 
uvedeného stanoviska se stala definice norské ministerské předsedkyně paní Brundtlandové, ve které 
jsou definovány tři rovnocenné podpůrné pilíře: aspekty ekonomické,  sociální a environmentální. 
Obsah pojmu byl rozvíjen jednotlivými státy i v mezinárodním měřítku. Poslední z velkých setkání – 
Světový summit o udržitelném rozvoji (Johannesburg 2002) v přijatých dokumentech zdůraznil, že 
cílem je takový rozvoj, který zajistí rovnováhu mezi třemi základními pilíři: sociálním, ekonomickým a 
environmentálním, tj. že udržitelnost znamená naplnění tří základních cílů: sociální rozvoj, který 
respektuje potřeby všech; účinná ochrana životního prostředí a šetrné využívání přírodních zdrojů; a 
udržení vysoké a stabilní úrovně ekonomického růstu a zaměstnanosti. 
 Podstatou soudobého snažení politických i odborných kruhů je zřejmé úsilí o koordinaci 
celosvětových iniciativ pro ochranu civilizace proti nechtěnému vývoji. Proběhla celosvětová 
shromáždění k udržitelnému rozvoji, pozitivně se k problému postavila Evropská unie a na národních 
úrovních vznikly vládní orgány, které potvrzují princip „politického chtění“ danou situaci řešit. V 
podmínkách ČR byla přijata strategie udržitelného rozvoje (zákon o životním prostředí č.17/1992 Sb., 
§ 6). Je možné vyjádřit přesvědčení, že je to bezpečnostní problém, který zdaleka nemá jen rozměr 
jednotlivých států. Výsledkem úsilí je ochrana světového obyvatelstva proti důsledkům nesprávného 
vývoje, který může ohrozit samotnou podstatu existence lidské společnosti. 
 Jak bylo výše řečeno udržitelný rozvoj má tři rozměry: ekonomický, sociální a 
environmentální. Náplní ekonomického rozměru je udržitelný hospodářský rozvoj spojený s 
rostoucími příjmy obyvatel; v posledních deseti letech se tento rozdělil na majetek a technologie, 
protože se jasně ukázalo, že aplikace moderních technologií vyžaduje znalosti a vysoce kvalifikovaný 
personál, což je jen tam, kde jsou vysoké úrovně vzdělanosti a výzkumu. Sociální rozměr obsahuje 
potřebu důstojného života a rozvoje lidské osobnosti, zdraví, vzdělání, sociálního uznání, 
spravedlivosti, soudržnosti a rozvoje kultury. Toho lze dosáhnout dobrým fungováním rodiny, obcí, 
občanské společnosti a veřejných institucí. Environmentální rozměr představuje nutnost zachovat 
dlouhodobě na přijatelné úrovni statky a služby, které lidské společnosti poskytuje příroda. Ty 
zahrnují energii, suroviny, prostor, kapacitu absorbovat odpady a zdravé podmínky pro život lidí. 
Koncepce udržitelného rozvoje zdůrazňuje harmonický a vyvážený rozvoj všech tří rozměrů. 
 S ohledem na fyzikální paradoxon udržitelného rozvoje lze doporučit méně formalizovanou 
definici, kterou předložil  profesor W. E. Rees v r. 1989: … za  udržitelný rozvoj je třeba pokládat 

rozvoj, který neeroduje ekologické,  sociální nebo politické systémy, na kterých je závislý. Z tohoto 
důvodu plánování udržitelného rozvoje musí explicitně uznat ekologická omezení v rámci 
ekonomické aktivity  a mít plné pochopení a podporu obyvatelstva. Politické a plánovací procesy 
musí být správně  informovány, musí se vyznačovat otevřeností  a sociální spravedlivostí. 
 Definiční oblast udržitelného rozvoje je od samého počátku příčinou častého nedorozumění. 
Koncept udržitelnosti se podle IUCN/UNEP/WWF (1991)  s  oblibou používá v několika kombinacích, 
především jako udržitelný rozvoj ekonomiky, společnosti, využívání statků přírody aj. Např. český 
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ekolog J. Mikoláš v roce 2005 parafrázuje uvedený jev jako „neudržitelnou inflaci udržitelnosti“; 
vytýká G. H. Brundtlandové, že v roce 1987 vypustila „džina z láhve“ [9]. 
 Z nestranného zhodnocení existujících názorů je zřejmé, že mlhavý koncept udržitelného 
rozvoje vznikl jako reakce na hospodářský rozvoj v 50. a 60. letech 20. století, který šel podle 
některých odborníků na úkor kvality životního prostředí. Celosvětové hnutí směřující k nutným 
opatřením ve prospěch udržitelného rozvoje bezprostředně urychlily nepříznivé  globální změny 
planetárního systému Země, které jsou vyvolány ekonomickou aktivitou člověka a v některých  
směrech  jejich rozsah a intenzita  překonávají intenzitu přírodních procesů. Z celého souboru jevů je 
největší pozornost v současné době zaměřena na ztrátu biodiverzity a oteplování klimatu. V souladu s 
tím se  rozvíjí mezinárodní strategie politik členských zemí OSN.  Význam je např. zdůrazněn 
restrikcemi Světové banky (WB) při financování mezinárodních projektů, které nevyhovují příslušným 
mezinárodním dohodám a konvencím [9]. 
 Na základě současného poznání se udržitelnost jednak vztahuje k ekologickým procesům a 
ekosystémům (procesy samoorganizace a autopoetické systémy) a jednak se vztahuje k lidské 
společnosti. Udržitelností se intuitivně rozumí schopnost mít procesy změn krajiny pod určitou  
kontrolou (zvladatelnost, neboli ještě pokrokověji řízení změn) a v této souvislosti je s udržitelností 
úzce spjata stabilita jako míra změn dopadajících na produktivitu, bezpečnost, ochranu, ekonomický 
růst a sociální přijatelnost.   
 V obecné rovině do principů udržitelnosti patří integrita, dostatečnost a příležitost, 
spravedlnost, účinnost a obezřetnost.  Integrita znamená vytvářet takové vztahy  mezi lidskou 
společností a ekosystémy, které udržují jejich celistvost tak, aby se nezměnily život podporující 
funkce, na nichž závisí lidské zdraví, lidské bezpečí a veřejné blaho. Dostatečnost a příležitost 

znamená zajišťovat, aby každý jedinec mohl vest život na přiměřeně slušné úrovni a aby každý 
jednotlivec měl příležitost si zlepšit kvalitu života, nikoli však na úkor budoucí generace. Spravedlnost 

znamená zajišťovat, aby se snižovaly rozdíly v dostatečnosti a přístupnosti zdravotní péče, bezpečí, 
politického vlivu apod. Účinnost znamená snižovat energetickou a materiálovou spotřebu a jinou 
zátěž socio-ekologického systému. Obezřetnost znamená mít na zřeteli neurčitost a nejistotu procesu 
vývoje a vyhnout se nevratným škodám chybným chápáním rizik. Jednotlivé zásady udržitelnosti se 
musí dlouhodobě integrovat. Při aplikaci zásad udržitelnosti se musí hledat vzájemně se podporující 
přínosy. Nicméně tyto přijatelně znějící zásady nejsou, podle  práce [16], zcela bez problémů, 
protože: 
1. Principy jsou vždy obecné, podstatnější je jejich praktická aplikace, třeba i formou ukazatelů.  
2. Udržitelnost společnosti / krajiny je velmi složitá a lidské schopnosti jsou omezené, času na 

výzkum není nikdy dostatek a institucionální kapacity jsou nedostatečné.   
3. V reálném životě jsou nevyhnutelné kompromisy, takže splnění všech principů najednou bývá 

obtížné.  
V reálném životě jsou nevyhnutelné kompromisy, takže splnění všech principů najednou bývá obtížné 
[9]. 
 Udržitelnost / udržitelný rozvoj je koncept, který je ukotven v čase a vztahuje se k systému 
jako celku. V obecné rovině existují dále uvedené přístupy k udržitelnosti: 
1. X je Y (udržitelnost je schopnost něco posilovat a zachovávat v čase). 
2. X vyžaduje Y (udržitelnost je integrací environmentálních, ekonomických, technologických a 

sociálních východisek). 
3. X zahrnuje Y (udržitelnost se týká ochrany, prevence, předběžné opatrnosti a povznesení 

blahobytu). 
 Udržitelnost lidských sídel, speciálně měst, by měla vycházet z tzv. Aalborgské charty  z roku 
1994 (Charta evropských měst a obcí směřujících k udržitelnému rozvoji, schválená účastníky 
Evropské konference těchto měst v Aalborgu, Dánsko, 27. května 1994) [9], která formulovala dále 
uvedené hlavní cíle:  
1. Stanovení a sdílení principů udržitelnosti měst. 
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2. Podpora místním strategiím udržitelnosti. 
3. Udržitelné využívání půdy pro rozvoj.  
4. Prevence intoxikace ekosystémů. 
5. Hledání nástrojů pro řízení udržitelnosti. 
 Na Aalborgskou chartu nepřímo navazuje koncept tzv. udržitelné komunity [9] projevující se 
těmito znaky: 
- udržitelné přežití (ochrana život podporujících systémů, schopnost řešit závažné společenské 

problémy, přijatelné ekonomické životní minimum), 
- udržování kvality žití (kvalita životního prostředí, přírodního a sociálního prostředí, standardy 

žití), 
- zlepšování kvality života (užívání bezpečných technologií).  
 V souvislosti s Aalborgskou chartou a konceptem udržitelné komunity je třeba zmínit nový 
pohled na udržitelnost, uvedený v práci [17]: 
„Udržitelnost je místní, informačně zasvěcený participativní proces hledající rovnováhu v rámci tzv. 
SAB (Sustainable Area Budget – udržitelný rozpočet území), přičemž lokalita nepřenáší nepřijatelnou 
nerovnováhu za hranice svého teritoria.“ 
Lokálnost vyjadřuje skutečnost, že environmentální problémy vznikají vždy na místní úrovni, mohou 
však mít globální dopady. Informační zasvěcenost je výrazem porozumění místním aktivitám a 
procesům (jako je kauzalita, materiálové toky, nerovnováhy). SAB je oblast potřebná na podporu 
života v lokalitě. Hledání rovnováhy odráží fakt, že současný ekonomický růst nemá zabudovány 
mechanizmy pro dlouhodobé přežití (speciálně nemá dostatečnou houževnatost - resilience). 
 
4. Agenda 21 
 Ve dnech 3. až 14. června 1992 proběhla Konference OSN o životním prostředí a rozvoji 
(UNCED) v Riu de Janeiru, která je nazývaná „Summitem Země“, protože se na ní sešlo 10 000 
oficiálních delegátů ze 178 zemí světa, z toho 116 hlav států a 15 000 aktivistů na paralelním 
globálním fóru. Na jednání byl přijat dokument OSN s názvem Agenda 21, který rozpracovává 
principy udržitelného rozvoje v globálním měřítku do jednotlivých problémových oblastí. Je rozdělen 
na čtyři sekce: společenská a ekonomická sekce - témata: chudoba, zdraví, demografie, lidská sídla; 
ochrana a správa přírodních zdrojů - témata: atmosféra, deštné pralesy, oceány, radioaktivní odpad, 
biodiverzita; posilování role hlavních skupin - témata: ženská hnutí, ochrana dětí, dělníci a zemědělci 
v rozvojových zemích; a implementace - témata: financování projektů, právní mechanismy, veřejná 
informovanost.  
 Agenda 21 obsahuje celkem 40 kapitol rozdělených do uvedených čtyř částí. Vychází z toho, 
že růst populace, spotřeba a technologie jsou primárními hnacími silami změn v životním prostředí. 
Stanoví, co je třeba učinit, aby se zredukovaly plýtvavé a neefektivní způsoby spotřeby v některých 
částech světa a zároveň aby se v jiných podpořil rostoucí, ale udržitelný rozvoj. Navrhuje opatření a 
programy k dosažení udržitelné rovnováhy mezi spotřebou, populací a životadárnou kapacitou Země. 
Agenda 21 také popisuje některé technologie a techniky, které je třeba rozvíjet, aby bylo možno 
uspokojovat lidské potřeby a současně obezřetně hospodařit s přírodními zdroji. Nabízí možnosti 
řešení při zabránění degradace půd, ovzduší a vody, způsoby ochrany lesů a různorodosti druhů a 
života. Popisuje chudobu v protikladu k nadměrné spotřebě, zdraví a výchovu, rozdíly mezi městem a 
venkovem. Oslovuje vlády, podnikatele, odbory, vědce, učitele, ženy, mládež a děti.  
 V udržitelném rozvoji spatřuje cestu k odstranění chudoby i k zastavení devastace životního 
prostředí. Zabývá se i systémy národního vykazování a poukazuje na nutnost zahrnutí ceny přírodních 
zdrojů do bohatství národů a naopak odečtení degradace životního prostředí z tohoto bohatství. 
Zahrnuje princip, že znečišťovatel musí nést náklady spojené se znečištěním. Dále je nutno posuzovat 
vliv projektů na životní prostředí před jejich realizací a zabránit tak případnému vzniku škod na 
životním prostředí. Agenda 21 obsahuje i povinnost odstranit dotace v případě, že nejsou v souladu 
s principy udržitelného rozvoje. Nejpodstatnějším úkolem, který řeší Agenda 21, je odstranění 
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chudoby, která je největší brzdou k řešení globálních problémů životního prostředí. Je proto 
potřebné zajistit lidem větší přístup ke zdrojům, které potřebují pro udržitelný život. Z tohoto 
pohledu uznaly svoji klíčovou roli průmyslově vyspělé státy, a to nejen z pohledu nutnosti omezení 
relativně velkého množství produkovaného znečištění, ale i finanční pomoci státům chudším, které 
by měly dosáhnout takové kvality rozvoje, jež by méně nepříznivě ovlivňovala životní prostředí. 
Současně je nutný i transfer informací, znalostí, dovedností atd. Agenda 21 vyzývá ke globálnímu 
partnerství a přijetí státních strategií udržitelného rozvoje. 
 V dokumentu Agenda 21 je také část věnována uplatnění principů udržitelného rozvoje 
v místních podmínkách. Místní správy jsou zde vyzdviženy jako ty orgány, které mají velký vliv na 
globální problémy a které mohou ovlivnit vývoj směrem k udržitelnému rozvoji nejen v místních, ale 
i globálních rozměrech. Místní správy jsou zde vyzvány k přijetí tzv. místních dokumentů Agendy 21, 
tedy strategických a akčních plánů rozvoje obce nebo regionu, vypracovaného ve spolupráci 
s veřejností a občanským sektorem (nestátními neziskovými organizacemi, profesními svazy), 
podnikateli a dalšími. Tento plán má být postaven na principech udržitelného rozvoje, jež jsou 
obsaženy v Deklaraci OSN a jsou rozpracovány v dokumentu Agenda 21. Cílem je dosažení zajištěné 
kvality životního prostředí obyvatel navazující na vlastní možnosti rozvoje regionu do budoucnosti. 
Zpracování AGENDY 21 a vytvoření podmínek pro udržitelný rozvoj v regionu je tedy přípravou území 
na zachování přírodního i kulturního dědictví pro příští generace.  
 Ambiciózní dokument AGENDA 21 si kladl za cíl více, než byli signatáři ochotni a schopni 
učinit. Výsledky této iniciativy zůstaly i po r. 2000 neuspokojivé, naopak v některých ohledech došlo 
ke zhoršení situace. Text Agendy 21 byl příliš abstraktní, málo konkrétní a v některých pasážích 
naivní. Na zmíněnou kritiku se snažil odpovědět světový summit OSN o udržitelném rozvoji v 
Johannesburgu (World Summit on Sustainable Development, WSSD) v r. 2002, kde byl přijat nový 
programový dokument Deklarace tisíciletí. Řada zemí ratifikovala rámcovou Úmluvu OSN o změně 
klimatu a úmluvu o biodiverzitě. Více než stovka hlav států, několik desítek tisíc zástupců vlád a 
nevládních organizací přítomných na Summitu v Johannesburgu úmluvu týkající se zachování 

přírodních zdrojů a biodiverzity.  
 Kjótský protokol je protokol k Rámcové úmluvě OSN o klimatických změnách (United Nations 
Framework Convention on Climate Changes, UNFCCC), což je mnohostranná úmluva o ochraně 
klimatického systému Země. K lednu 2005 ji ratifikovalo 189 států. Průmyslové země se v něm 
zavázaly snížit emise skleníkových plynů o 5.2 %. 
 Uvedená redukce se vztahuje na koš šesti plynů, resp. jejich agregované průměrné emise (v 
jednotkách tzv. uhlíkového ekvivalentu) za pětileté období 2008 – 2012. Kromě oxidu uhličitého,  
metanu a oxidu dusného, jejichž emise budou porovnávány k roku 1990, se závazek týká 
hydrogenovaných fluorovodíků, polyfluorovodíků a fluoridu sírového, jejichž emise mohou být 
porovnávány buď s rokem 1990, nebo 1995. 
 Potřeba udržitelného rozvoje není vyvolána pouze environmentálními limity, ale také limity 
ekonomickými a sociálními, vyplývajícími ze zvyšujících se konkurenčních tlaků globální ekonomiky. 
Svědčí o tom i vývoj v EU. Lisabonský summit konaný v březnu 2000 formuloval sociální a 

ekonomické priority EU. V červnu 2001 na summitu EU v Göteborgu, byla přijata Strategie 

udržitelného rozvoje, zaměřená převážně environmentálním směrem. V březnu 2002 na jarním 
summitu v Barceloně byla tato strategie doplněna závěry Lisabonského procesu a tak celý proces 
přešel do současné podoby, která zdůrazňuje potřeby rozvoje a vzájemné rovnováhy sociálního, 
ekonomického a environmentálního pilíře tak, aby žádný z nich nebyl upřednostněn. Za tímto 
obdobím následovalo přijetí dalších dokumentů, které proces zpřesňují a jsou promítnuty do 
národních podmínek jednotlivých států EU. 
 Evropská rada v Göteborgu (2001) přijala první strategii EU pro udržitelný rozvoj. Ta byla v 
roce 2002 Evropskou radou v Barceloně s ohledem na Světový summit o udržitelném rozvoji v 
Johannesburgu (2002) rozšířena o vnější rozměr. Nicméně stále přetrvávají neudržitelné trendy, 
pokud jde o změnu klimatu a využívání energie, hrozby pro veřejné zdraví, chudobu a sociální 
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vyloučení, demografický tlak a stárnutí obyvatelstva, řízení přírodních zdrojů, ztrátu biologické 
rozmanitosti, využívání půdy a dopravu, a objevují se nové problémy. Jelikož uvedené nepříznivé 
trendy vyvolávají pocit naléhavosti, je třeba přijmout krátkodobá opatření a současně udržovat 
dlouhodobou perspektivu. Hlavním úkolem je postupně změnit naše současné neudržitelné modely 
spotřeby a výroby a neintegrovaný přístup k tvorbě politik. 
 Na základě uvedených skutečností a na základě dokončení přezkumu strategie EU pro 
udržitelný rozvoj, který Komise EU zahájila v roce 2004, a sdělení Komise s názvem „Hodnocení 
strategie udržitelného rozvoje - akční platforma“ z prosince roku 2005, jakož i příspěvků Rady EU, 
Evropského parlamentu, Evropského hospodářského a sociálního výboru a dalších subjektů, Evropská 
rada přijala náročnou a komplexní obnovenou strategii udržitelného rozvoje pro rozšířenou EU, která 
vychází ze strategie přijaté v roce 2001.  
 Obnovená strategie obsahuje jedinou, soudržnou strategii toho, jak se bude EU účinněji řídit 
svým dlouhodobým závazkem za účelem splnění cílů udržitelného rozvoje. Potvrzuje potřebu globální 
solidarity a uznává význam posílení naší spolupráce s partnery mimo EU, včetně rychle se rozvíjejících 
zemí, jež budou mít na globální udržitelný rozvoj značný vliv. 
 Obecným cílem obnovené strategie EU pro udržitelný rozvoj je určovat a rozvíjet činnosti, jež 
EU umožní dosáhnout trvalého zvyšování kvality života pro současné i budoucí generace, a to 
prostřednictvím vytvoření udržitelných společenství schopných účinně řídit a využívat zdrojů a 
využívat potenciál hospodářství k ekologickým a sociálním inovacím a zajistit tak prosperitu, ochranu 
životního prostředí a sociální soudržnost. 
 Evropská rada v červnu roku 2005 schválila jako základ pro tuto obnovenou strategii 
prohlášení obsahující tyto cíle: 
1. Ochrana životního prostředí znamená zajistit schopnost Země udržovat život v celé jeho 

rozmanitosti, dodržovat omezené množství přírodních zdrojů planety a zajistit vysokou úroveň 
ochrany a zlepšení kvality životního prostředí. Předcházet znečišťování životního prostředí a 
snižovat je a podporovat udržitelnou spotřebu a výrobu, aby hospodářský růst již nebyl spojen se 
zhoršováním životního prostředí. 

2.  Sociální spravedlnost a soudržnost znamená podporovat demokratickou, soudržnou, zdravou, 
bezpečnou a spravedlivou společnost, která podporuje sociální začlenění, dodržuje základní 
práva a kulturní rozmanitost a která vytváří rovné příležitosti a bojuje proti všem formám 
diskriminace. 

3. Hospodářská prosperita znamená podporovat prosperující, inovační, konkurenceschopnou, 
ekologickou ekonomiku založenou na bohatých znalostech, která přináší vysokou životní úroveň a 
plnou a kvalitní zaměstnanost v celé Evropské unii. 

4. Plnění mezinárodních povinností znamená podporovat celosvětové zřizování demokratických 
institucí založených na míru, bezpečnosti a svobodě a bránit jejich stabilitu. Aktivně podporovat 
udržitelný rozvoj na celém světě a zajistit, aby vnitřní i vnější politiky Evropské unie byly v souladu 
s globálním udržitelným rozvojem a jeho mezinárodními závazky. 

Základním předpokladem pro dosažení udržitelného rozvoje je podle odborných prací i zásad Evropské 
unie tzv. správné  řízení věcí veřejných (anglicky „Good Governance“) [1,14].  
 Právo na správné řízení  věcí veřejných prosazuje Evropská Charta základních práv Evropské 
Unie přijatá 7.12.2000 v Nice Evropským parlamentem, Evropskou Radou a Evropskou Komisí. Pro 
udržitelný rozvoj území je nutný přechod od klasického řízení rizik na řízení rizik znamenající 
vypořádání rizik ve prospěch bezpečnosti (Risk Governance), což se projevuje v nezbytnosti: 
- stanovit synergické vztahy mezi riziky, zranitelností a bezpečností, 
- modelovat proces rozhodování veřejné správy s ohledem na rizika a nejistoty (viz konstrukce 

podpůrných systémů pro rozhodování), 
- specifikovat rámcové právní podmínky a ochranná opatření, 
- zlepšovat činnosti institucí (institucionální změny). 
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 Dokument AGENDA 21 znamená program pro 21. století, který ukazuje cestu k udržitelnému 
rozvoji na planetě Zemi. Je komplexním návodem globálních akcí, které mohou poznamenat nebo 
ovlivnit přechod na udržitelný rozvoj. Je koncepčním podkladem pro vytvoření MÍSTNÍ AGENDY 21, 
která je průmětem na lokální a regionální úroveň. Cesta k udržitelnému rozvoji je, podle výše 
uvedených formulací, podmíněna kvalitou veřejné správy.  Řešení problémů i tvorba rozvojových 
plánů, které mají směrovat k udržitelnosti, vyžaduje respektování určitých principů, které jsou 
součástí AGENDY 21. 
 Udržitelný rozvoj se stal ideou, která významně ovlivnila soudobý vývoj na planetě Zemi a 

je součástí odpovědného přístupu ve většině států světa.   

 Mezi základní principy udržitelného rozvoje v dokumentu AGENDA 21 patří:  
1. Princip vzájemného propojení základních oblastí života (ekonomická, sociální a životního 

prostředí). Rozvoj, který řeší pouze jednu nebo dvě z oblastí není dlouhodobě udržitelný a přináší 
potíže. 

2. Princip dlouhodobé perspektivy. Přijímaná rozhodnutí je nezbytné podporovat představou o 
dlouhodobých dopadech, což znamená užívat strategické plánování.  

3. Princip omezené kapacity životního prostředí. Vnímáno jednak z hlediska zdroje surovin, látek a 
funkcí potřebných k životu, ale také jako prostoru pro odpady a znečištění všeho druhu.  

4. Princip předběžné opatrnosti. Důsledky některých působení civilizace nejsou vždy známé.  
Poznání zákonitostí v životním prostředí je nedokonalé a neúplné, proto je vhodné přistupovat 
k rozhodnutím s potřebnou mírou opatrnosti.  

5. Princip prevence. Naplňuje ideu, že je mnohem efektivnější vytrvalá prevence, než následné 
řešení důsledků, které zpravidla odčerpávají výrazně větší množství zdrojů (časových, finančních i 
lidských).  

6. Princip kvality života. Lidé mají přirozené právo na kvalitní život a to ve směru materiálním, 
společenském, etickém, estetickém, duchovním, kulturním atd.  

7. Princip sociální spravedlnosti. Chudoba je prvkem, který může ohrozit udržitelný rozvoj, proto až 
do jejího odstranění je odpovědnost za sociální spravedlnost společná, ale rozdílná podle 
příležitostí i zodpovědnosti v rovině států, regionů, sociálních skupin. Sociální pilíř by měl 
směřovat k trvalému zlepšování podmínek podle ekologických a ekonomických podmínek.  

8. Princip vzájemné souvislosti vztahu „lokální – globální“. Lokální činnosti vytvářejí a ovlivňují 
globální problémy a naopak globální řešení mají lokální důsledky.  

9. Princip generační a mezigenerační odpovědnosti. Respektování práv všech současných i 
budoucích generací na zdravé životní prostředí a sociální spravedlnost bez ohledu na rasu, 
národnost a jiné rozlišovací znaky. Zahrnuje morální odpovědnost k budoucím generacím.  

10. Princip demokratických procesů. Zahrnuje snahu o zapojení veřejnosti do procesů vedení 
společnosti i udržitelného rozvoje.  

 
5. Zamyšlení nad udržitelným rozvojem 
 Na základě chápání lidského systému i systému životního prostředí jako systému systémů 
[18] a při zvážení současného poznání a zkušeností v základních vědních oborech lze za použití logické 
dedukce konstatovat, že potřeba udržitelného rozvoje není vyvolána pouze environmentálními limity, 
ale také limity ekonomickými a sociálními, vyplývajícími ze zvyšujících se konkurenčních tlaků globální 
ekonomiky. Svědčí o tom vývoj v EU. Strategie udržitelného rozvoje by se proto měla stát základním 
konsensuálním rámcem pro zpracování dalších materiálů koncepčního charakteru platného pro 
postup státu nebo mezinárodního společenství, tedy i materiálů o ochraně obyvatelstva.  
 Měla by být důležitým východiskem pro strategické rozhodování v rámci jednotlivých rezortů, 
i pro mezirezortní spolupráci a spolupráci se zájmovými skupinami. Zejména nárůst konkurenčních 
tlaků v důsledku rozvoje globální ekonomiky vede k nárůstu celé řady hrozeb a rizik, která přímo, či 
nepřímo vycházejí z lidských aktivit a činností. 
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 Protože člověk buduje udržitelný svět pro sebe, je možné vyslovit předpoklad, že 
problematika udržitelného rozvoje a problematika ochrany obyvatelstva spolu souvisí, navzájem se 
podmiňují a v určitém ohledu se mohou dostávat i do dílčích rozporů.  
 Shrneme-li současné poznání, tak nezbývá než uvést, že udržitelný rozvoj znamená více než 

vědecký koncept, je morální výzvou pro společnost. Je odpovědí na neodkladnou potřebu budoucího 
rozvoje založeného na novém vztahu mezi lidmi a jejich vztahu k prostředí, ve kterém žijí. Odmítá 

představu o tom, že ekonomika a ochrana životního prostředí stojí proti sobě. Životní prostředí 
nemůže být chráněno, pokud bude většina lidstva v chudobě. Proto udržitelný rozvoj není pevně 
stanovenou teorií lidské existence, ale je uceleným myšlením, které vnímá komplexnost 
každodenního života. Je nástrojem pro nacházení vhodných scénářů rozvoje, které budou schopny 
zajišťovat rovnováhu, ovlivňovat volbu priorit. Udržitelný rozvoj není abstraktní, neuchytitelný, nebo 
utopický, protože vychází ze zdravého rozumu a základních lidských hodnot. Výzva k udržitelnému 
rozvoji byla formulována proto, že stav na planetě Zemi dlouhodobě prokazoval negativní přístupy, 
které mohou vést k sebezničujícím důsledkům.  
  
6. Kroky k zajištění udržitelného rozvoje v ČR 
 Proces udržitelného rozvoje ve světě byl odbornou veřejností i politickými představiteli od 
počátku sledován.  Strategie udržitelného rozvoje je podmíněna dobou vzniku a odpovídající úrovní 
poznání. Je srovnatelná s jinými systémy hodnot, které nemají konečnou podobu (např. systém 
lidských práv a svobod). Strategické a dílčí cíle a nástroje jsou obvykle formulovány tak, aby co 
nejvíce omezovaly nerovnováhu ve vzájemných vztazích mezi ekonomickým, environmentálním a 
sociálním pilířem udržitelnosti. Směřují k zajištění co nejvyšší dosažitelné kvality života pro 
současnou generaci a k vytvoření předpokladů pro kvalitní život generací budoucích (s vědomím 
toho, že představy budoucích generací o kvalitě života mohou být oproti našim odlišné).  
 Na základě systémové analýzy bylo např. v dokumentech ČR formulováno 29 principů: 
1. Generační odpovědnost vychází z přesvědčení, že společnost odpovídá za zachování a předání 

základních přírodních, kulturních a civilizačních hodnot. 
2. Sociální solidarita vychází z přesvědčení, že společnost je povinna se přiměřeným způsobem 

postarat o své občany, kteří se dostali do obtížné situace. 
3. Sociální soudržnost vychází z přesvědčení, že společnost musí cíleně snižovat počet sociálně 

marginalizovaných jedinců a skupin. 
4. Rovnost příležitostí jednotlivců a skupin vychází z přesvědčení, že všem subjektům by měly být 

stanoveny všude, kde je to možné, stejné podmínky. 
5. Pozitivní ekonomická stimulace vychází z přesvědčení, že ekonomické prostředí by mělo 

stimulovat subjekty k žádoucím aktivitám. 
6. Přiměřenost nákladů vychází z přesvědčení, že vynaložené náklady na opatření by vždy měly 

vyvolat optimální účinek. 
7. Integrace vychází z přesvědčení, že aktivity v každém pilíři musí přihlížet k dopadům do pilířů 

ostatních s cílem nalézt jejich vzájemnou rovnováhu. 
8. Předběžná opatrnost vychází z přesvědčení, že opatrnost je nutno zachovávat i v případech, kdy 

není jistota, že k nežádoucímu jevu dojde. 
9. Prevence vychází ze zkušenosti, že prevence je obecně schůdnější a finančně méne náročná než 

náprava. 
10. Synergický účinek vychází z poznání, že v případě variantních řešení by měla být preferována 

taková, která vyvolají příznivé přímé či vedlejší efekty ve všech strategických záměrech. 
11. Subsidiarita vychází z přesvědčení, že problémy je nutno řešit na co nejnižší možné úrovni. 
12. Kultivace veřejného prostoru vychází z přesvědčení, že je nutné otevřít proces formování a 

realizace strategie udržitelného rozvoje subjektům odborné a občanské veřejnosrti. 
13. Partnerství vychází z přesvědčení, že vztahy mezi environmentálními, ekonomickými a sociálními 

subjekty musí být založeny na bázi partnerství, nikoli na bázi rivality. 
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14. Otevřenost a transparence vychází z přesvědčení, že rozhodovací procesy musí být demokraticky 
otevřené a kontrolované veřejností. 

15. Exaktnost vychází z přesvědčení, že je nutné vycházet z vědecky podložených, měřitelných a 
kontrolovatelných koncepčních úkolů a opatření, které jsou naplněny opatřeními krátkodobého, 
střednědobého nebo dlouhodobého charakteru. 

16. Uvážené přijímání ekologických závazků vychází z přesvědčení, že nelze přijímat ekologické 
závazky bez odpovědného ocenění jejich dopadů na aktiva lidského systému. 

17. Ekosystémový přístup vychází z přesvědčení, že komplexní, strukturální a funkční přístup 
k životnímu prostředí je nejvhodnější volba. 

18. Znečišťovatel platí vychází z přesvědčení, že každý, kdo svou činností nepříznivě ovlivňuje životní 
prostředí, odpovídá za škody životnímu prostředí způsobené. 

19. Minimalizace znečištění u zdroje vychází ze zkušenosti, že minimalizace znečištění přímo u jeho 
zdroje je obvykle technicky a ekonomicky nejpřijatelnější. 

20. Substituce vychází z přesvědčení, že tam, kde je to technicky možné a ekonomicky schůdné, by 
měly být výrobky a činnosti škodící složkám životního prostředí nahrazovány výrobky a činnostmi 
škodícími méně nebo vůbec. 

21. Minimalizace materiálových a energetických nákladů vychází z přesvědčení, že výrobky a služby 
by měly být všude, kde je to technicky možné a ekonomicky schůdné, zajišťovány při co 
nejmenších nárocích na materiály a energie. 

22. Preferování obnovitelných zdrojů před neobnovitelnými vychází z přesvědčení, že je třeba 
vyžadovat všude, kde je to technicky možné a ekonomicky schůdné, aby byly materiální a 
energetické potřeby saturovány pomocí obnovitelných zdrojů. 

23. Respektování pravidel šetrné výroby vychází z přesvědčení, že se dosáhne šetření s energiemi a 
materiály i  snížení produkce odpadů. 

24. Nepřekračování environmentálních limitů ekonomického rozvoje a oddělení ekonomického růstu 
od nežádoucích dopadů na životní prostředí vychází z přesvědčení, že plnění jednoho směru na 
úkor druhého je vždy nežádoucí. 

25.  Prevence vzniku odpadů vychází z přesvědčení, že je třeba využívat druhotné suroviny. 
26. Postupné preferování intenzivního rozvoje společnosti před rozvojem extenzivním vychází 

z přesvědčení, že je třeba implementovat výsledek recentního poznání i do řízení společnosti. 
27. Udržení života na venkově vychází z přesvědčení, že kumulace do měst je nežádoucí, protože 

přináší neřešitelné problémy. 
28. Údržba a obnova kulturní krajiny vychází z přesvědčení, že je třeba respektovat závěry planoucí 

ze současného poznání. 
29. Komplexní řešení zabezpečení souladu přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území 

vychází ze současného poznání a z cílů územního plánování i z prostorového plánování, které 
dokládají nutnost koordinace činností v území. 

Situační zpráva ke Strategii udržitelného rozvoje ČR [9] dokumentuje, že je záměr naplňován.  
 Kromě principů a obecných východisek strategie rovněž respektuje existenci mezinárodních 
závazků, kterými je ČR vázána, protože přistoupila k řadě programových dokumentů udržitelného 
rozvoje: závěry konferencí OSN z Ria de Janeiro a Johannesburgu; rozvojové cíle OSN z přelomu 
tisíciletí; závěry jednání Komise OSN pro udržitelný rozvoj z r. 2003, které obsahují Mezinárodní 
víceletý program činnosti Komise do r. 2017; prohlášení ministrů OECD k udržitelnému rozvoji z r. 
2001; dlouhodobý program OECD v oblasti udržitelného rozvoje; a Strategie udržitelného rozvoje 
Evropských společenství z r. 2001. 
 
7.  Nástroje EU pro řízení udržitelného rozvoje 
 EU používá deset klíčových indikátorů udržitelného rozvoje pro soustavu programů 
strukturálních  fondů EU [19]. Jejich seznam je v tabulce 2. 
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Tabulka 2. Deset klíčových indikátorů udržitelného rozvoje pro soustavu programů strukturálních  
fondů EU.  
 
 
Indikátor 

 
Název a popis 

Odkaz na hlavní  
legislativu  životního 
prostředí  
(Směrnice EU) 

1 Indikátor pro minimalizované  využívání 
neobnovitelných zdrojů přírody. 
Využívání neobnovitelných zdrojů přírody (např. 
fosilních paliv, nerostných surovin) zásadně snižuje 
dostupné zásoby pro příští generace. Hlavní princip 
udržitelnosti spočívá v uvážlivé a šetrné exploataci 
v takové míře, která neomezí možnosti budoucích 
generací. Totéž platí pro unikátní a nezaměnitelné 
geologické, ekologické nebo charakterové rysy krajiny, 
které přispívají  k produktivitě, biodiverzitě, 
vědeckému poznání a kultuře (viz též indikátory č.4, 5 
a 6). 

85/337/EEC (97/11/EC) - 
EIA 
91/156/EEC - waste 
91/689/EEC - hazardous 
waste 

2 Indikátor pro využívání obnovitelných zdrojů přírody 
v mezích regenerační kapacity. 
Za hranicí udržitelné maximální produkce ekosystému 
(např. lesa) začíná jeho degradace. Totéž platí při 
použití některé části biosféry jako odpadního 
recipientu, kdy zátěž odpady překročí mez přirozené 
regenerační kapacity, což způsobí dlouhodobou 
degradaci  zdroje. Hlavní princip udržitelnosti spočívá 
v exploataci zdroje na nebo pod přípustnou hranicí 
přirozené obnovy, což zajistí udržení stejného nebo 
dokonce rozmnožení  zdroje přírody pro příští 
generace.   

85/337/EEC (97/11/EC) - 
EIA 
91/156/EEC - waste 
91/689/EEC - hazardous 
waste 
91/676/EEC - nitrates 
92/43/EEC - habitats and 
species 
79/409/EEC - birds 

3 Indikátor pro environmentálně bezpečné využívání a 
nakládání s rizikem, znečišťujícími látkami  a odpady. 
V mnoha situacích je příležitost využívat  
environmentálně méně škodlivé látky a omezit nebo 
vyloučit produkci odpadů obecně a nebezpečných 
odpadů zvláště. Hlavní princip udržitelnosti spočívá ve 
vyhledávání méně škodlivých vstupů pro životní 
prostředí, v minimalizaci vzniku odpadů  a v přijímání 
efektivních projektových návrhů, odpadového 
hospodářství  a kontroly znečištění. 

85/337/EEC (97/11/EC) - 
EIA 
91/156/EEC - waste 
91/689/EEC - hazardous 
waste 
96/61/EC-IPPC 

4 Indikátor pro ochranu a zlepšování stavu přírodních 
rezervací, přírodního prostředí a krajiny. 
Dědictví přírodních zdrojů zahrnuje floru a faunu, 
geologické a fyzicko-geografické vlastnosti, přírodní 
krásu a pohodu. Zahrnuje  zemské tvary, stanoviště, 
volně žijící zvěř a krajinu, jejich kombinaci a vzájemné 
vztahy a jejich potenciál pro obecnou potěchu. Mají 
těsný vztah ke kulturnímu dědictví (viz indikátor č.6). 

85/337/EEC (97/11/EC) - 
EIA 
92/43/EEC - habitats and 
species 
79/409/EEC - birds 
91/676/EEC - nitrates 
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Hlavní princip udržitelnosti spočívá v udržení zásob a 
kvality zděděných zdrojů přírody  pro potěchu a 
prospěch současné a budoucí generace. 

5 Indikátor pro udržení a zlepšení půdy a vodních zdrojů. 
Půda a voda jsou  obnovitelné zdroje přírody, které 
mají zásadní nezastupitelný význam pro existenci, 
zdraví a prospěch člověka. Mohou být ohroženy 
přímým použitím odběrem, erozí nebo znečištěním. 
Hlavní princip udržitelnosti spočívá v ochraně množství 
a kvality stávajících zdrojů a ve zlepšování zdrojů, 
které byly nějakým způsobem poškozeny. 

85/337/EEC (97/11/EC) - 
EIA 
91/156/EEC - waste 
91/689/EEC - hazardous 
waste 
91/676/EEC - nitrates 
91/271/EEC - urban waste 
water 

6 Indikátor pro udržení a zlepšení  historických a 
kulturních zdrojů. 
Historické a kulturní zdroje jsou omezené zdroje, 
jejichž zničení nebo poškození nemůže být nahrazeno. 
Mohou to být  budovy, různé stavby a památky 
z různého období, archeologické nálezy, upravená 
krajina, parky, zahrady a zařízení, která přispívají ke 
kulturnímu životu společnosti (např. divadlo). Součást 
kulturních a historických  zdrojů též tvoří  tradiční 
životní styl, zvyky a jazyk. Hlavní princip udržitelnosti je 
v podstatě shodný se zásadou pro neobnovitelné 
zdroje přírody. Ochranu vyžaduje udržení specifických 
vlastností, lokality  nebo unikátních oblastí, které 
reprezentují určité období nebo typ, nebo které 
představují specifický přínos  k tradicím a kultuře v 
území.  

85/337/EEC (97/11/EC) - 
EIA 

7 Indikátor pro udržování a zlepšování kvality lokálního 
životního prostředí. 
V uvedeném kontextu je kvalita lokálního životního 
prostředí definována kvalitou ovzduší, okolním 
hlukem, vizuálním a obecně vnímaným komfortem. 
Kvalita životního prostředí určité lokality  je 
nejdůležitější pro obytné zóny, míst pro trávení 
volného času a pracovní doby. Kvalita lokálního 
životního prostředí se může dramaticky měnit 
v důsledku nastalé změny v dopravě, průmyslové 
činnosti, stavebních a těžebních prací, rozvoji nových 
staveb a infrastruktury a obecně zvýšením úrovně 
určité aktivity, např. počtem návštěvníků. Na druhé 
straně je ovšem možné podstatně zlepšit zaostalé a 
zpustlé životní prostředí určité lokality pomocí nového 
rozvoje (viz též indikátor č.3). 

85/337/EEC (97/11/EC) - 
EIA 
91/156/EEC - waste 
91/689/EEC - hazardous 
waste 
91/271/EEC - urban waste 
water 
96/61/EC - IPPC 

8 Indikátor pro ochranu globální a regionální atmosféry. 
Jednou z hlavních hnacích sil pro zachování 
udržitelného rozvoje  se stala  globální a regionální 
problematika,  způsobovaná  emisemi do ovzduší. 
V průběhu 70. a na počátku 80. let  byl prokázán 
vzájemný vztah  mezi emisemi spalovacích procesů, 

85/337/EEC (97/11/EC) - 
EIA 
96/61/EC - IPPC 
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vznikem kyselých ovzdušných srážek, okyselováním 
půdy a vody,  mezi reaktivním chlórem a brómem, 
freony CFC, a příbuznými látkami, poškozováním 
ozónové vrstvy a zdravím člověka. Následovalo 
objasnění vazby mezi vznikem skleníkového efektu a 
oxidem uhličitým spolu s ostatními  plyny. Tyto dopady 
jsou dlouhodobé, dalekosáhlé a v současnosti jsou 
hlavní hrozbou pro příští generace. Hlavní princip 
udržitelnosti  spočívá v míře využívání 
environmentálně šetrnějších technologických a 
dopravních systémů, především nových a 
obnovitelných zdrojů energie. Všechny zdroje energie 
bude nutno využívat způsobem, respektujícím 
atmosféru, lidské zdraví a životní prostředí jako celek; 
mimořádnou podporu vyžadují technologie a přírodní 
produkty, které snižují poptávku po látkách, které 
vyčerpávají a modifikují stratosférickou ozónovou 
vrstvu. 

9 Indikátor pro rozvinutí environmentálního povědomí, 
výchovy a školení. 
Zapojení všech zúčastněných partnerů v ekonomice 
pro dosažení udržitelného rozvoje je deklarovaný 
hlavní princip přijatý v Rio (UNCED, 1992). Znalost cílů 
a  možnost volby je stěžejní environmentální 
informace;  výchova a školení jsou klíčovými prvky pro  
dosažení udržitelného rozvoje. Toho lze docílit šířením 
poznatků vědy a výzkumu, integrovanými programy 
pro životní prostředí v odborném školení, školství, 
výchově dospělých a propojením hospodářských 
sektorů a skupin. Za významný se pokládá přístup 
k informacím v domácnostech a v rekreačních    
oblastech. Hlavní princip udržitelnosti  spočívá v míře 
naplňování závěrů1)  deklarace konference OSN z  Rio 
de Janeira, zakotvené v dokumentu „Agenda 21“. 

 

10 Indikátor pro podporu účasti veřejnosti v rozhodování 
o otázkách rozvoje.   
Deklarace z Ria (UNCED, 1992) zakotvuje účast  
veřejnosti a dotčené části veřejnosti do rozhodování o 
svých zájmech jako hlavní zásadu pro udržitelný 
rozvoj. Základním mechanismem je konzultace 
s veřejností v průběhu řízeného rozvoje a především 
začlenění třetí strany do posuzování vlivů  na životní 
prostředí. Na druhé straně udržitelný rozvoj počítá se 
širokým zahrnutím veřejnosti do formulování  
rozvojových záměrů, čímž narůstá  pocit  
sounáležitosti a podíl spoluodpovědnosti. Hlavní 
princip udržitelnosti  spočívá v míře naplňování 
závěrů2)  deklarace konference OSN z Rio de Janeira, 
zakotvené v dokumentu „Agenda 21“. 

85/337/EEC (97/11/EC) - 
EIA 
96/61/EC - IPPC 
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Poznámky k tabulce:  
1) Podle UNCED (1992, kapitola 36) je mimo jiné deklarováno, že „vzdělání má zásadní význam pro 
podporování udržitelného rozvoje a zlepšování potenciálu lidí pro řešení problémů životního 
prostředí a rozvoje - je také důležité pro získání environmentálního a etického povědomí, hodnot a 
postojů, schopností a chování konzistentních s udržitelným rozvojem a pro efektivní účast veřejnosti 
na rozhodování - mělo by být integrováno ve všech oborech a mělo by využívat formálních i 
neformálních metod a efektivních prostředků komunikace - stále existuje značný nedostatek 
povědomí o vzájemně svázané povaze všech lidských činností a životního prostředí, a to z důvodu 
nepřesných nebo nedostatečných informací - je nezbytné zvýšit citlivost veřejnosti vůči problémům 
životního prostředí a rozvoje a její zapojení do řešení těchto problémů a prosadit cit pro osobní 
odpovědnost za životní prostředí a rozvoj a větší motivaci a angažovanost pro udržitelný rozvoj - je 
důležité zdůraznit princip přenesení oprávnění a odpovědnosti na nejvhodnější úroveň, přičemž 
přednost je třeba dát místní zodpovědnosti a kontrole osvětových činností - odborné školení je 
jedním z nejdůležitějších nástrojů pro rozvoj lidských zdrojů a pro usnadnění přechodu 
k udržitelnějšímu světu“. 
2) Podle UNCED (1992, kapitola 23) je mimo jiné deklarováno, že „pro efektivní implementaci cílů, 
politik a mechanismů schválených  vládami ve všech programových oblastech Agendy 21 bude 
kritickým faktorem  angažovanost a opravdové zapojení všech  sociálních skupin. Jedním ze 
základních předpokladů pro dosažení udržitelného  rozvoje je široká účast veřejnosti na rozhodování. 
Navíc, ve specifičtějším kontextu životního prostředí a rozvoje se objevila potřeba nových forem 
účasti. Ta zahrnuje potřebu, aby se jednotlivci, skupiny a organizace účastnili na postupech 
posuzování vlivů na životní prostředí, a aby věděli o rozhodnutích a účastnili se jich, zejména těch, 
které mohou ovlivnit komunity, ve kterých žijí a pracují. Jednotlivci, skupiny a organizace by měli mít 
přístup k informacím relevantním pro životní prostředí a rozvoj, které mají k dispozici  národní úřady, 
včetně informací o produktech a činnostech, které mají nebo pravděpodobně mohou mít významný 
dopad na životní prostředí, a včetně informací o opatřeních na ochranu životního prostředí“. 
 
 
 Základním problémem v praxi je skutečnost, že ekonomický růst a zátěž životního 

prostřední doprovází lidské činnosti téměř nerozdílně a při rozhodování je obtížné posoudit, zda 

v konečném důsledku je předmětná činnost přínosná či není přínosná, a zda je třeba z hlediska 

zachování a udržitelného rozvoje hledat náhradní řešení. Proto se v praxi hledají způsoby, jak 
existující spřažení mezi ekonomickým růstem a zátěží životního prostředí rozpojit / rozklíčovat. Proto 
je třeba poznamenat, že podstatně větší význam pro technickou praxi má však koncept  indikátorů 
rozpojených (decoupling indicators), které umožňují posoudit stupeň oddělení zátěže životního 
prostředí od ekonomického růstu, viz tabulka 3. 
 
Tabulka 3. Potenciálně rozložitelné indikátory pro oddělení zátěže životního prostředí od 
ekonomického růstu podle OECD [20]. 
 
Zařazení 
indikátoru 

Rozpojené indikátory 

INDIKÁTORY PRO ŠIRŠÍ EKONOMICKÉ HLEDISKO 
Klimatická změna 
 

Celkové emise skleníkových plynů (GHG) na jednotku hrubého domácího 
produktu a na hlavu 
Celkové emise CO2  na jednotku hrubého domácího produktu a na hlavu 

Znečišťování 
ovzduší 
 

Celkové emise  NOx  na jednotku hrubého domácího produktu případně emise 
těžkých kovů a persistentních organických polutantů (POP) 
Celkové emise SO2 na jednotku hrubého domácího produktu 
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Celkové emise jemných tuhých částic na jednotku hrubého domácího produktu 
Celkové emise těkavých organických sloučenin (VOC) na jednotku hrubého 
domácího produktu 

Kvalita vody 
 

Počet obyvatel nenapojených na čistírny odpadových vod k celkovému počtu 
obyvatel (popřípadě  emise dle biochemické spotřeby kyslíku (BSK), těžkých 
kovů a persistentních organických polutantů (POP) 
Vypouštění živin z domácností do životního prostředí versus celkový počet 
obyvatel 

Odpadové 
hospodářství 
 

Odpad z obcí, jdoucí na trvalé skládky oproti soukromé konečné spotřebě (PFC) 
případně množství získaného bioplynu 
Množství skla neshromažďovaného pro recyklaci versus soukromá konečná 
spotřeba (PFC) případně jiného materiálu 

Využívání 
materiálů 
 

Přímé využití materiálů (DMI) na jednotku hrubého domácího produktu 
Ekologická stopa (bez složky energie) na jednotku hrubého domácího produktu 

Vodní zdroje Celkový odběr vody na jednotku hrubého domácího produktu 
Lesy a lesní 
produkty 
 

Indikátor dosud není definován (předpokládá se posouzení ztráty biodiverzity 
na jednotku produkce aj.) 
Množství nerecyklovaného kartonu versus hrubý domácí produkt 

Rybářství Produkce rybolovu versus spotřeba potravin 
Biodiverzita 
 

Velikost tlaku měřená Rámcovým indexem přírodního kapitálu (NCI) na 
jednotku hrubého domácího produktu (popř. další alternativní indikátory) 

INDIKÁTORY PRO VYBRANÉ SEKTORY 
Energie 
 

Emise CO2 , SO2  a NOx  z výroby a využití energie na jednotku hrubého 
domácího produktu 
Intenzita emisí CO2  z výroby elektřiny  
Emise CO2  vztažené k energii z obytného  a obchodního sektoru na m2  
podlahové plochy 

Doprava 
 

Emise CO2 , NOx , těkavých organických sloučenin (VOC) z osobních a 
nákladních aut (kombinovaně) na jednotku hrubého domácího produktu 
Emise NOx  a těkavých organických sloučenin (VOC) vztažené na osobní auta na 
jednotku hrubého domácího produktu (osobní doprava) 
Emise  NOx  a těkavých organických sloučenin (VOC) vztažené na nákladní auta 
na jednotku hrubého domácího produktu (nákladní doprava) 

Zemědělství 
 

Obsah dusíku na povrchu půdy versus zemědělský výstup 
Emise metanu a NOx  ze zemědělství versus zemědělský výstup 
Vodní intenzita: celkové využívání vody zemědělstvím versus zemědělský 
výstup 
Přímá spotřeba komerčních hnojiv (NPK) versus konečná produkce obilí 
Přímá spotřeba pesticidů versus konečná produkce obilí 

Zpracovatelský 
průmysl 
 

Emise NOx   ze zpracovatelského průmyslu versus  přidaná hodnota ze 
zpracovatelského průmyslu 
Odpady vznikající ve zpracovatelském průmyslu versus přidaná hodnota ze 
zpracovatelského průmyslu 
Emise CO2  z energeticky náročného průmyslu versus přidaná hodnota ze 
zpracovatelského průmyslu 
Odběry vody zpracovatelským průmyslem versus přidaná hodnota ze 
zpracovatelského průmyslu 
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 Na základě AGENDY 21 je od 1.1.2000 v platnosti nové nařízení Rady EC 1257/1999, které 
zjednodušuje právní rámec a sjednocuje dřívějších 13 nařízení pod nařízení jedno. Obsahuje celkem 
22 opatření pro rozvoj venkova, z nichž právě soubor agro-environmentálních opatření je povinný 
pro všechny členské státy EU. Kandidátské státy se připravují na realizaci těchto schémat 
prostřednictvím pilotních projektů nebo nového předvstupního nástroje – programu SAPARD. 
Z nařízení 1257/99 lze uvést např. tato opatření: 
- podporování nepotravinářské výroby (viz článek 2), 
- podpora trvale udržitelného lesního hospodářství (viz článek 2),  
- podpora zachování a posílení systémů hospodaření charakterizovaných nízkými vstupy (viz článek 

2), 
- podpora ochrany a posílení vysoké hodnoty přírody a trvale udržitelného zemědělství, které 

respektuje požadavky ochrany životního prostředí (viz článek 2), 
- podpora pro méně příznivé oblasti a oblasti s ekologickými omezeními (viz článek 13), 
- podpora zemědělských metod šetrných k životnímu prostředí (článek 22), 
- lepší zpracování a odbyt zemědělských výrobků (přispívající mj. k ochraně životního prostředí) – 

(viz článek 25), 
- podpora na zalesnění zemědělské půdy, pokud bude slučitelné s požadavky na ochranu životního 

prostředí (viz článek 31), 
- posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí mj. ve směru ochrany životního prostředí 

z pohledu zemědělství a lesnictví a ochrany krajiny i zlepšování péče o zvířata (viz článek 33). 
 V Evropské unii je samozřejmě také snaha nejen o formulování problematiky udržitelného 
rozvoje, ale také hledání cesty jak tohoto cíle dosáhnout. Za takový dokument lze označit dokument 
z 9. června 2009 Rady EU č. 10117/06, jehož předmětem je: „Přezkum strategie EU pro udržitelný 
rozvoj obnovená strategie“. Tento dokument má doporučující charakter, podívejme se tedy, které 
oblasti řeší. 
 Udržitelný rozvoj znamená, že je třeba uspokojit potřeby současné generace, aniž by byla 
ohrožena schopnost budoucích generací uspokojovat potřeby svoje a je zastřešujícím cílem Evropské 
unie stanovený ve Smlouvě, kterým se řídí všechny politiky a činnosti Unie. Spočívá v zajištění 
schopnosti země udržovat život v celé jeho rozmanitosti a je založen na zásadách demokracie, 
rovnosti žen a mužů, solidarity, právního státu a dodržování základních práv, včetně svobody a 
rovných příležitostí pro všechny. Má za cíl neustále zlepšovat kvalitu života a životní podmínky na 
zemi pro současné i budoucí generace. Za tímto účelem podporuje dynamickou ekonomiku s 
maximální zaměstnaností a vysokou úrovní vzdělání, ochranu zdraví, sociální a územní soudržnost a 
ochranu životního prostředí ve světě míru a bezpečnosti, a to při respektování kulturní rozmanitosti. 
 Evropská rada v Göteborgu (2001) přijala první strategii EU pro udržitelný rozvoj. Ta byla v 
roce 2002 Evropskou radou v Barceloně s ohledem na Světový summit o udržitelném rozvoji v 
Johannesburgu (2002) rozšířena o vnější rozměr. Nicméně stále přetrvávají neudržitelné trendy, 
pokud jde o změnu klimatu a využívání energie, hrozby pro veřejné zdraví, chudobu a sociální 
vyloučení, demografický tlak a stárnutí obyvatelstva, řízení přírodních zdrojů, ztrátu biologické 
rozmanitosti, využívání půdy a dopravu, a objevují se nové problémy. Jelikož tyto nepříznivé trendy 
vyvolávají pocit naléhavosti, je třeba přijmout krátkodobá opatření a současně udržovat 
dlouhodobou perspektivu. Hlavním úkolem je postupně změnit naše současné neudržitelné modely 
spotřeby a výroby a neintegrovaný přístup k tvorbě politik. 
 Na základě těchto skutečností a na základě dokončení přezkumu strategie EU pro udržitelný 
rozvoj, který Komise zahájila v roce 2004, a sdělení Komise s názvem „Hodnocení strategie 
udržitelného rozvoje - akční platforma“ z prosince roku 2005, jakož i příspěvků Rady, Evropského 
parlamentu, Evropského hospodářského a sociálního výboru a dalších subjektů, Evropská rada přijala 
náročnou a komplexní obnovenou strategii udržitelného rozvoje pro rozšířenou EU, která vychází ze 
strategie přijaté v roce 2001.  
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 Citovaný dokument obsahuje jedinou, soudržnou strategii toho, jak se bude EU účinněji řídit 
svým dlouhodobým závazkem za účelem splnění cílů udržitelného rozvoje. Potvrzuje potřebu globální 
solidarity a uznává význam posílení naší spolupráce s partnery mimo EU, včetně rychle se rozvíjejících 
zemí, jež budou mít na globální udržitelný rozvoj značný vliv. 
 Obecným cílem obnovené strategie EU pro udržitelný rozvoj je určovat a rozvíjet činnosti, jež 
EU umožní dosáhnout trvalého zvyšování kvality života pro současné i budoucí generace, a to 
prostřednictvím vytvoření udržitelných společenství schopných účinně řídit a využívat zdrojů a 
využívat potenciál hospodářství k ekologickým a sociálním inovacím a zajistit tak prosperitu, ochranu 
životního prostředí a sociální soudržnost. Evropská rada v červnu roku 2005 schválila jako základ pro 
tuto obnovenou strategii prohlášení obsahující tyto cíle: 
1. Ochrana životního prostředí - zajistit schopnost Země udržovat život v celé jeho rozmanitosti, 

dodržovat omezené množství přírodních zdrojů planety a zajistit vysokou úroveň ochrany a 
zlepšení kvality životního prostředí. Předcházet znečišťování životního prostředí a snižovat je a 
podporovat udržitelnou spotřebu a výrobu, aby hospodářský růst již nebyl spojen se zhoršováním 
životního prostředí. 

2. Sociální spravedlnost a soudržnost - podporovat demokratickou, soudržnou, zdravou, bezpečnou 
a spravedlivou společnost, která podporuje sociální začlenění, dodržuje základní práva a kulturní 
rozmanitost a která vytváří rovné příležitosti a bojuje proti všem formám diskriminace. 

3. Hospodářská prosperita - podporovat prosperující, inovační, konkurenceschopnou, ekologickou 
ekonomiku založenou na bohatých znalostech, která přináší vysokou životní úroveň a plnou a 
kvalitní zaměstnanost v celé Evropské unii. 

4. Plnění našich mezinárodních povinností - podporovat celosvětové zřizování demokratických 
institucí založených na míru, bezpečnosti a svobodě a bránit jejich stabilitu. Aktivně podporovat 
udržitelný rozvoj na celém světě a zajistit, aby vnitřní i vnější politiky Evropské unie byly v souladu 
s globálním udržitelným rozvojem a jeho mezinárodními závazky. 

 Dále jsou v uvedeném dokumentu formulovány hlavní úkoly EU, které je zapotřebí řešit takto 
-  vzhledem ke zhoršujícímu se vývoji v oblasti životního prostředí, k ekonomickým a sociálním 
úkolům EU spojeným s novými konkurenčními tlaky a novými mezinárodními závazky stanoví 
strategie EU pro udržitelný rozvoj sedm hlavních úkolů, jež je třeba vykonat, a odpovídající cíle, 
operativní cíle a činnosti. Jejich budoucí podoba a provádění se budou řídit výše uvedenými 
zásadami. Odkazem na jakékoli konkrétní opatření není dotčeno rozdělení pravomocí mezi EU a 
členské státy. Hlavní úkoly jsou: 
1. Udržitelná energetika - obecný cíl je zmírnit změnu klimatu, související náklady a nepříznivé 

důsledky pro společnost a životní prostředí. Operativní cíle a úkoly: 
- závazky Kjótského protokolu zemí EU 15 a většiny zemí EU 25 mají za cíl snížení emisí 

skleníkových plynů v období let 2008 až 2012, přičemž cíl zemí EU 15 je 8% snížení emisí ve 
srovnání s hodnotami v roce 1990. Cílem je, aby se celková průměrná teplota povrchu 
nezvýšila o více než 2°C ve srovnání s předindustriální úrovní, 

- energetická politika by měla být v souladu s cíli bezpečnosti dodávek, 
konkurenceschopnosti a environmentální udržitelnosti, v duchu energetické politiky pro 
Evropu zahájené v březnu roku 2006 Evropskou radou.. Energetická politika je pro boj proti 
změně klimatu klíčová, 

- přizpůsobování se změně klimatu a její zmírnění by mělo být nedílnou součástí všech 
příslušných evropských politik, 

- do roku 2010 by v průměru 12 % spotřeby energie a 21 % spotřeby elektrické energie a to 
jako společný, avšak odstupňovaný úkol - mělo pocházet z obnovitelných zdrojů vzhledem 
k tomu, že do roku 2015 se uvažuje o zvýšení tohoto podílu na 15 %,  

- do roku 2010 by mělo být 5.75 % pohonných hmot v dopravě tvořeno biopalivy, a to jako 
orientační úkol (směrnice 2003/30/ES), vzhledem k tomu, že do roku 2015 se uvažuje o 
zvýšení tohoto podílu na 8 %, 
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- podle směrnice o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách 
by se mělo v průběhu devíti let do roku 2017 ušetřit dohromady 9 % celkové spotřeby 
energie. 

2. Udržitelná doprava - obecný cíl je zajistit, aby naše dopravní systémy byly v souladu s 
hospodářskými, sociálními a environmentálními potřebami společnosti a současně měly co 
nejmenší nežádoucí dopady na hospodářství, společnost a životní prostředí. Operativní cíle a 
úkoly: 

- oddělení hospodářského růstu a poptávky v oblasti dopravy s cílem snížit environmentální 
dopad, 

- dosažení udržitelné úrovně využívání energie v dopravě a snížení emisí skleníkových plynů 
z dopravy, 

- snížení emisí znečišťujících látek z dopravy na úroveň s co nejmenším vlivem na lidské 
zdraví nebo životní prostředí, 

- dosažení vyváženého pokroku na cestě k druhům dopravy šetrným k životnímu prostředí s 
cílem dosáhnout udržitelného systému dopravy a mobility, 

- snížení hluku dopravy, a to jak u zdroje, tak prostřednictvím zmírňujících opatření s cílem 
zajistit, aby celková úroveň hluku, jemuž jsme vystaveni, měla co nejmenší vliv na zdraví, 

- do roku 2010 zmodernizování rámce EU pro veřejné služby přepravy cestujících za účelem 
podpory vyšší účinnosti a výkonu, 

- v souladu se strategií EU týkající se emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel by měl průměrný 
nový vozový park dosáhnout úrovně emisí CO2 140g/km (2008-2009) a 120g/km (2012), 

- do roku 2010 snížení počtu úmrtí v silniční dopravě na polovinu oproti roku 2000. 
3. Udržitelná spotřeba a výroba - obecný cíl je podporovat udržitelné modely spotřeby a výroby. 

Operativní cíle a úkoly: 
- podpora udržitelné spotřeby a výroby prostřednictvím vyhodnocení sociálního a 

hospodářského vývoje s ohledem na únosnost ekosystémů a v rámci odstraňování 
souvislosti mezi hospodářským růstem a zhoršováním životního prostředí, 

- zvýšení environmentálního a sociálního výkonu, pokud jde o výrobky a postupy, a podpora 
podniků a spotřebitelů v jeho zavádění, 

- cíl dosáhnout do roku 2010 v průměru EU stejného podílu ekologických veřejných zakázek 
jakého v současnosti dosahují členské státy mající nejlepší výsledky, 

- EU by měla usilovat a zvýšení svého podílu na celosvětovém trhu, pokud jde o 
environmentální technologie a ekologické inovace. 

4. Ochrana a řízení přírodních zdrojů - obecný cíl je zlepšení řízení přírodních zdrojů a zabránění 
jejich nadměrnému využívání s oceněním hodnoty schopností ekosystémů. Operativní cíle a 
úkoly: 

- zlepšit účinnost zdrojů za účelem snížení celkového využívání neobnovitelných přírodních 
zdrojů a vlivů, jež má na životní prostředí využívání surovin, a využívat tedy obnovitelné 
přírodní zdroje v rozsahu, který nepřesahuje jejich schopnost regenerace, 

- získat a udržet konkurenční výhodu pomocí zlepšení účinnosti zdrojů, mimo jiné 
prostřednictvím podpory ekologických inovací, 

- zlepšit řízení obnovitelných přírodních zdrojů, jako jsou rybolov, biologická rozmanitost, 
voda, ovzduší, půda a ovzduší a zabránit jejich nadměrnému využívání a do roku 2015 
obnovit zničené mořské ekosystémy v souladu s Johannesburským plánem (2002), včetně 
dosažení maximálního výnosu rybolovu do roku 2015, 

- do roku 2010 zastavit proces ztráty biologické rozmanitosti a přispět k výraznému snížení 
ztráty biologické rozmanitosti v celosvětovém měřítku, 

- výrazně přispívat ke splnění čtyř hlavních celosvětových cílů OSN v oblasti lesů do roku 
2015, 
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- zabránit vzniku odpadů a posílit účinné využívání přírodních zdrojů uplatňováním koncepce 
přístupu založeného na životním cyklu a prosazováním opětovného používání a recyklace. 

5. Veřejné zdraví - obecný cíl je podpora dobrého veřejného zdraví s rovnými podmínkami a 
zlepšení ochrany před zdravotními hrozbami. Operativní cíle a úkoly: 

- zlepšení ochrany před zdravotními hrozbami rozvíjením schopností umožňujících 
koordinovaně na ně reagovat, 

- další zlepšení právních předpisů týkajících se potravin a krmiv, včetně přezkumu 
označování potravin, 

- pokračující podpora vysoké úrovně zdraví zvířat a jejich dobrých životních podmínek v 
rámci EU i v mezinárodním měřítku, 

- zastavení narůstajícího počtu nemocí souvisejících s životním stylem a chronických 
onemocnění, zejména u sociálně a ekonomicky znevýhodněných skupin a v sociálně a 
ekonomicky znevýhodněných oblastech, 

- omezení nerovností v oblasti zdraví v rámci členských států a mezi nimi zaměřením se na 
hlavní faktory ovlivňující zdraví a prostřednictvím strategií náležité podpory zdraví a 
prevence chorob. Opatření by měla zohledňovat mezinárodní spolupráci ve fórech, jako 
jsou WHO, Rada Evropy, OECD a UNESCO, 

- zajistit, aby do roku 2020 byly chemické látky, včetně pesticidů, vyráběny a používány tak, 
aby zásadně neohrožovaly lidské zdraví a životní prostředí, a aby se s nimi stejným 
způsobem zacházelo. V této souvislosti bude milníkem rychlé přijetí nařízení o registraci, 
vyhodnocování, schvalování a omezování chemických látek (REACH), jehož cílem je 
konečné nahrazení látek vzbuzujících mimořádné obavy vhodnými alternativami nebo 
technologiemi, 

- zlepšit informovanost o znečištění životního prostředí a o nepříznivých vlivech na zdraví, 
- zlepšit duševní zdraví a zabývat se faktory vedoucími k sebevraždám. 

6. Sociální začlenění, demografie a migrace - obecný cíl je zohledněním mezigenerační solidarity a 
solidarity uvnitř generací vytvořit společnost podporující sociální začlenění a zajistit a zlepšit 
kvalitu života občanů jako předpoklad trvalého individuálního blahobytu. Operativní cíle a úkoly: 

- sledovat cíl EU, podle nějž je třeba přijmout opatření, která do roku 2010 rozhodujícím 
způsobem sníží počet lidí ohrožených chudobou a sociálním vyloučením, přičemž zvláštní 
pozornost bude zaměřena na potřebu snížit dětskou chudobu, 

- zajistit vysokou úroveň sociální a územní soudržnosti na úrovni EU i v členských státech a 
respektovat kulturní rozmanitost, 

- podporovat členské státy v jejich úsilí o modernizaci sociální ochrany s ohledem na 
demografické změny, 

- výrazně zvýšit účast žen a starších pracovníků na trhu práce v souladu se stanovenými cíli a 
rovněž do roku 2010 zvýšit zaměstnanost přistěhovalců, 

- pokračovat v rozvoji politiky EU v oblasti migrace spolu s politikami pro posílení integrace 
přistěhovalců a jejich rodin, a to i se zohledněním ekonomického rozměru migrace, 

- snížit nepříznivé dopady globalizace na pracovníky a jejich rodiny, 
- podporovat vyšší zaměstnanost mladých lidí. Zvýšit úsilí o snížení počtu mladých lidí s 

nedokončeným vzděláním na 10 % a zajistit, aby alespoň 85 % mladých lidí ve věku 22 let 
mělo ukončeno vyšší střední vzdělání. Nejpozději od konce roku 2007 by měl každý mladý 
člověk, který ukončil školní docházku a je nezaměstnaný, dostat do šesti měsíců nabídku 
práce, učebního poměru, další odborné přípravy nebo jiného opatření zaměstnanosti a od 
roku 2010 by tato lhůta neměla překročit 4 měsíce, 

- zvyšovat účast zdravotně postižených osob na trhu práce. 
7. Celosvětová chudoba a problémy udržitelného rozvoje - obecný cíl je aktivně podporovat 

udržitelný rozvoj na celém světě a zajistit, aby vnitřní a vnější politiky Evropské unie byly v 
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souladu s globálním udržitelným rozvojem a jejími mezinárodními závazky. Operativní cíle a 
úkoly: 

- dosáhnout významného pokroku při plnění závazků EU s ohledem na mezinárodně 
dohodnuté cíle a úkoly, zejména ty, které jsou obsaženy v Deklaraci tisíciletí, a ty, které 
vyplynuly ze Světového summitu o udržitelném rozvoji v Johannesburgu v roce 2002 a 
souvisejících procesů jako například Monterreyského konsensu o financování rozvoje, 
rozvojového programu z Dohá a Pařížské deklarace o harmonizaci pomoci, 

- přispět ke zlepšení mezinárodní správy environmentálních záležitostí, zejména v souvislosti 
s činnostmi navazujícími na výsledek světového summitu z roku 2005, a k posílení 
mnohostranných environmentálních dohod, 

- zvýšit objem pomoci na 0.7 % hrubého národního důchodu (HND) do roku 2015 s 
průběžným cílem ve výši 0.56 % v roce 2010: 

• členské státy, které dosud nedosáhly poměru oficiální rozvojové pomoci (ORP) a 
hrubého národního důchodu ve výši 0.51 %, se zavazují, že této hodnoty dosáhnou 
do roku 2010 v rámci svých příslušných postupů přidělování rozpočtových 
prostředků, zatímco ty členské státy, jež tuto hodnotu již překročily, se zavazují 
pokračovat ve svém úsilí, 

• členské státy, které přistoupily k EU po roce 2002 a ještě nedosáhly poměru 
ORP/HND ve výši 0.17 %, budou usilovat o zvýšení své oficiální rozvojové pomoci, 
aby v rámci svých příslušných postupů přidělování rozpočtových prostředků dosáhly 
této úrovně do roku 2010, zatímco ty členské státy, které tuto úroveň již překročily, 
se zavazují pokračovat ve svém úsilí, 

• členské státy se zavazují, že do roku 2015 dosáhnou poměru ORP/HND ve výši 0.7 %, 
zatímco ty členské státy, které již této hodnoty dosáhly, se zavazují, že udrží poměr 
nad touto hodnotou; členské státy, které přistoupily k EU po roce 2002, budou 
usilovat o to, aby do roku 2015 dosáhly poměru ORP/HND ve výši 0.33 %. 

- podporovat udržitelný rozvoj v rámci jednání WTO v souladu s preambulí Dohody o zřízení 
Světové obchodní organizace z Marrákeše, která udržitelný rozvoj uvádí jako jeden ze 
svých hlavních cílů, 

- zvýšit účinnost, soudržnost a kvalitu politik EU a členských států v oblasti pomoci v období 
let 2005-2010, 

- zahrnout hlediska udržitelného rozvoje do všech vnějších politik EU, včetně společné 
zahraniční a bezpečnostní politiky, mimo jiné stanovením udržitelného rozvoje jakožto cíle 
mnohostranné a dvoustranné rozvojové spolupráce. 

 EU vsadila na znalostní společnost, která je založena na vzdělávání. Představy EU o vzdělání a 
odborné přípravě formulované ve zmiňované směrnici jsou následující: 
1. Vzdělání je předpokladem pro podporu změn chování a pro to, aby všichni občané získali klíčové 

kompetence potřebné k dosažení udržitelného rozvoje. Úspěch změny neudržitelných trendů 
bude ve velké míře záviset na vysoce kvalitní výchově k udržitelnému rozvoji na všech úrovních 
vzdělávání, včetně vzdělání v otázkách, jakými jsou například udržitelné využívání energií a 
dopravních systémů, udržitelné modely spotřeby a výroby, zdraví, kompetence, pokud jde o 
sdělovací prostředky, a zodpovědné globální občanství.  

2. Vzdělání může přispět k větší sociální soudržnosti a blahobytu, a to prostřednictvím investic do 
společenského kapitálu a zajištěním rovných příležitostí, účasti občanů, zejména znevýhodněných 
skupin, zaměřené na dosažení vyššího stupně povědomí o složitosti dnešního světa a jeho mnoha 
vzájemných závislostech a porozumění jim. Vzdělání, které ženám a mužům poskytuje 
kompetence, jež zvyšují jejich zaměstnatelnost a vedou k vysoce kvalitnímu zaměstnání, je 
rovněž klíčem k posílení konkurenceschopnosti EU. 
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3. Na základě sdělení „i2010 - evropská informační společnost pro růst a zaměstnanost“ by se 
Komise a členské státy měly zabývat otázkami, jakými jsou například rovné příležitosti, 
dovednosti v oblasti informačních a komunikačních technologií a regionální rozdíly. 

4. Členské státy by v rámci Dekády OSN pro výchovu k udržitelnému rozvoji (2005-2014) mohly dále 
rozvíjet své národní akční plány, zejména s využitím pracovního programu „Vzdělávání a odborná 
příprava 2010“, jehož cíli jsou kvalita a důležitost, přístup pro všechny a otevřenost systémů a 
institucí společnosti a širšímu světu. Členské státy by mohly rozvíjet výchovu k udržitelnému 
rozvoji a cílenou odbornou přípravu na povolání v klíčových odvětvích, například ve výstavbě, 
energetice a dopravě. Zvláštní pozornost by měla být věnována vzdělávání učitelů. Měly by 
rovněž provádět strategii Evropské hospodářské komise OSN pro výchovu k udržitelnému rozvoji, 
přijatou ve Vilniusu v roce 2005. Výchova k udržitelnému rozvoji by měla být podporována také 
na úrovni EU. Evropský parlament a Rada v roce 2006 přijmou integrovaný akční program v 
oblasti celoživotního učení pro období let 2007-2013. 

 Představy EU o výzkumu formulované ve zmiňované směrnici jsou následující: 
1. Výzkum v oblasti udržitelného rozvoje musí zahrnovat krátkodobé projekty na podporu 

rozhodování a dlouhodobé výhledové koncepce a musí řešit problémy globální a regionální 
povahy. Musí podporovat mezioborové přístupy zahrnující společenské a přírodní vědy a musí 
překonat rozdíly mezi vědou, tvorbou politiky a prováděním. Je třeba dále rozvíjet pozitivní úlohu 
technologie v inteligentním rozvoji (smart growth). Stále je velmi potřebný další výzkum, pokud 
jde o vzájemné působení mezi sociálním, hospodářským a ekologickým systémem a o metodiky a 
nástroje analýzy rizik, hodnocení současné situace z pohledu budoucnosti i předpovědí a systémů 
prevence. 

2. V této souvislosti je velmi důležité zajistit účinné provádění sedmého rámcového programu 
Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace za účasti akademické 
obce, průmyslu a tvůrců politik a dosáhnout pokroku v souvislosti s prováděním akčního plánu 
pro environmentální technologie. 

3. Pro lepší pochopení vzájemného propojení tří rozměrů udržitelného rozvoje by mohl být rozšířen 
ústřední systém účetnictví národního důchodu, mimo jiné začleněním koncepcí stavových a 
tokových veličin a netržní činnosti, a mohl by být dále rozšířen o satelitní účty, například výdaje 
na životní prostředí, materiálové toky; zohledněny by měly být také mezinárodní osvědčené 
postupy. 

4. Univerzity, výzkumné ústavy a soukromé podniky hrají zásadní roli při podpoře výzkumu ve 
prospěch úsilí o zajištění toho, aby se hospodářský růst a ochrana životního prostředí vzájemně 
podporovaly. Univerzity a jiné vysokoškolské instituce hrají klíčovou úlohu při poskytování 
vzdělání a odborné přípravy, které kvalifikovanou pracovní sílu vybaví kompetencemi nezbytnými 
pro plné rozvinutí a využití udržitelných technologií. Měly by také přispívat k řízení s malým 
dopadem na životní prostředí prostřednictvím mezioborového přístupu a využití stávajících sítí. 
Mělo by se podporovat vytváření partnerství a spolupráce mezi univerzitami a vysokoškolskými 
institucemi Evropy a třetích zemí, vytváření sítí a společné učení. 

 Představy EU o úkolech v oblasti finančních a ekonomických nástrojů jsou: 
1. EU bude při provádění svých politik usilovat o to, aby využila všechny politické nástroje. Měly by 

být používány nejvhodnější ekonomické nástroje, aby podporovaly transparentnost trhu a ceny, 
které odrážejí hospodářské, sociální a environmentální náklady na výrobky a služby (přiměřené 
ceny). Měl by být uznán jejich potenciál, pokud jde o soulad mezi ochranou životního prostředí a 
inteligentním hospodářským růstem a o využití obecně prospěšných příležitostí. Jejich vhodnost 
by navíc měla být posuzována na základě souboru kritérií, včetně jejich vlivu na 
konkurenceschopnost a produktivitu. 

2. Členské státy by měly zvážit další kroky pro přesun zdanění od práce ke zdroji a spotřebě energie 
nebo znečištění a pro to, jak přispět k cílům EU v oblasti zvýšení zaměstnanosti a snížení 
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negativních dopadů na životní prostředí nákladově efektivním způsobem. Komise by v této 
souvislosti měla shromáždit příslušné informace do roku 2007. 

3. Komise by do roku 2008 měla předložit plán reformy subvencí, podle jednotlivých odvětví, které 
mají značné negativní účinky na životní prostředí a nejsou slučitelné s udržitelným rozvojem, s 
cílem postupně tyto subvence odstraňovat. 

4. Aby se zajistilo, že financování EU je využíváno a přidělováno nejvhodnějším způsobem za účelem 
podpory udržitelného rozvoje, měly by členské státy a Komise spolupracovat na posílení 
doplňkovostí a součinností mezi různými druhy mechanismů spolufinancování Společenství a 
dalšími mechanismy spolufinancování, jakými jsou například politika soudržnosti, rozvoj venkova, 
Life+, výzkum a technologický rozvoj (VTR), program pro konkurenceschopnost a inovaci (CIP) a 
Evropský rybářský fond. 

 Dalšími oblastmi, kterými se směrnice EU zabývá jen heslovitě jsou: 
1. Komunikace, mobilizace zúčastněných subjektů a znásobení úspěchu. 
2. Provádění, monitorování a následná činnost. 
Jak je z uvedeného textu patrno, představy komise EU jsou formulovány ve směrnici a je na vládách 
členských států, jak s těmito „doporučeními“ naloží.  
 
8. Závěr 
 Životní prostředí samotné je systémem systémů, který je z hlediska existence a rozvoje 
člověka  součástí vyššího systému systémů, kterým je lidský systém. Z uvedeného faktu je zřejmé, že 
nelze povyšovat existenci a návrat životního prostředí do původního stavu nad zájmy spojené 
s existencí a rozvojem člověka, ale zároveň nelze životní prostředí bezohledně ničit, protože vytváří 
prostředí nutné pro samotnou existenci člověka. Proto musí být do praxe zaváděny kompromisy, 
které zohledňují potřeby člověka a životního prostředí, jsou založené na znalostech a zkušenostech a 
jejich dopady a užitky jsou monitorovány způsobem, který dovoluje provádět včas korekční opatření, 
jestliže se ukážou jako potřebná. 
 Udržitelnost se dle dnešního poznání nevztahuje jen na životní prostředí, ale na celý lidský 
systém a jeho základní aktiva (tj. veřejná aktiva), na kterých je závislý život člověka. Hodnocení 
udržitelnosti (Sustainability Assessment) v obecném smyslu je formalizovaný proces pro 
identifikování, predikci a hodnocení potenciálních dopadů jakéhokoliv podnětu včetně variant na 
udržitelný rozvoj společnosti (např. právní předpisy, vyhlášky, politický záměr, plán, program, 
projekt). Z hlediska současného poznání správné řízení musí respektovat následující základní principy 
udržitelného rozvoje: 
- propojení základních oblastí života, tj. minimálně ekonomické, sociální a životního prostředí. 

Řešení zohledňující pouze jednu nebo dvě z nich není dlouhodobě efektivní, 
- dlouhodobá perspektiva, tj. každé rozhodnutí je třeba zvažovat z hlediska dlouhodobých dopadů 

a pro jejich eliminaci  je třeba strategicky plánovat, 
- kapacita životního prostředí je omezená, a to nejenom jako zdroj surovin, látek a funkcí 

potřebných k životu, ale také jako prostor pro odpady a znečištění všeho druhu, 
- předběžná opatrnost, tj. naše poznání zákonitostí fungujících v životním prostředí je stále ještě na 

nízkém stupni, a proto je na místě být opatrní, 
- prevence je mnohem efektivnější než následné řešení dopadů, protože na řešení problémů, které 

již vzniknou, musí být vynakládáno mnohem větší množství zdrojů (časových, finančních i 
lidských), 

- kvalita života má rozměr nejen materiální, ale také společenský, etický, estetický, duchovní, 
kulturní a další, tj. lidé mají přirozené právo na kvalitní život, 

- sociální spravedlnost, tj. příležitosti i odpovědnosti je třeba dělit mezi země, regiony i mezi 
rozdílné sociální skupiny. Chudoba je ohrožující faktor udržitelného rozvoje, a proto je až do 
jejího odstranění naše odpovědnost společná, ale diferencovaná. Sociálnímu pilíři udržitelného 
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rozvoje se přikládá stále větší význam a udržitelný rozvoj je čím dál častěji chápán jako „Trvalé 
zlepšování sociálních podmínek v rámci ekologické únosnosti Země.“ Ekonomika v tomto výkladu 
hraje roli nástroje k dosažení zlepšení sociálních podmínek, 

- zohlednění vztahu „lokální – globální“, tj. činnosti na místní úrovni ovlivňují problémy na globální 
úrovni a vytvářejí je nebo je mohou pomoci řešit (a naopak), 

- vnitrogenerační a mezigenerační odpovědnost (či rovnost práv), tj. zabezpečení národnostní, 
rasové i jiné rovnosti, respektování práv všech současných i budoucích generací na zdravé životní 
prostředí a sociální spravedlnost, tj. mluvíme o morální povinnosti k budoucím generacím. Proto 
se ptáme zda jim zajišťujeme možnost života ve zdravém prostředí? Nebo zda nebudou muset 
spíše řešit problémy, které dnes my vytváříme a nad kterými přivíráme oči? 

- demokratické procesy, tj. zapojení veřejnosti již do plánování a vytváření nejen objektivnějších 
plánů, ale také obecné podpory pro jejich realizaci. 

 Stále platí, že plamenná slova o udržitelnosti jsou jen výtvorem okamžiku, ve kterém byla 
přednesena a že pro dosažení udržitelného rozvoje je třeba znalosti, kvalitní řízení věcí veřejných a 
odpovědný přístup každého lidského jedince. 
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