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KLIMATICKÉ ZMENY OHROZUJÚ PREŽITIE 
ĽUDSTVA HNEĎ Z VIACERÝCH DÔVODOV

RICHARD SŤAHEL

Roland Klokner

Zdá sa, že tu máme vlnu záu-
jmu čoraz väčšieho počtu ľudí 
o stav životného prostredia. 
Táto téma je každým dňom 
vážnejšia. Žiadny človek ešte 
nikdy v minulosti nepocítil na 
vlastnej koži také rozsiahle kli-
matické zmeny, aké prebieha-
jú v týchto rokoch. Doterajšie 
zmeny nikdy v dejinách nemali 
taký rýchly priebeh, aby mohli 
byť registrované počas trvania 
jedného ľudského života. V 
tomto vydaní ePRÁCE sa venu-
jeme klimatickým zmenám a 
ich dôsledkom. 

Možno sa dozviete nové 
informácie. Je možné, že ste 
už niektoré z nich zachytili. 
Druhá možnosť je viac pravde-
podobná, pretože o zmene 
klimatických podmienok na 
Zemi zapríčinených ľud
skou činnosťou sa hovorí už 
niekoľko desaťročí. Novinkou 
však je práve spomenutý 
súčasný priebeh klimatickej 
krízy, s ktorým nepočítali ani 
najväčší pesimisti, a preto 
by sme sa jej mali s plnou 
vážnosťou venovať. Inak 
budeme mať príležitosť vidieť 
„začiatok konca“ v priamom 
prenose a z prvého radu.

pokračovanie na strane 2

SÚČASNÁ GLOBÁLNA ENVIRONMENTÁLNA KRÍZA JE PRELOMOVÝM OBDOBÍM VO VÝVOJI 
ĽUDSTVA – PODĽA NIEKTORÝCH AUTOROV JE TO DOSLOVA NOVÁ OSOVÁ ČI AXIÁLNA DOBA. 

V každom prípade je ob-
dobím, v ktorom sa ukazuje, 
že ľudstvo definitívne opúšťa 
prirodzený stav stabilnej 
klímy (holocén) a vstupuje 
do nestabilného obdobia 
novej klimatickej éry označo-
vanej ako antropocén. Z tejto 
perspektívy charakterizuje 
minulosť ľudstva extenzívny 
rozvoj a bezhlavé využívanie 
prírodných zdrojov a jeho 
budúcnosť je vzhľadom 
na dôsledky doterajšieho 
spôsobu života ľudstva viac 
ako neistá. Hlavnou príčinou 
zániku stabilného geolo gicko-
klimatického obdobia ho-
locénu, ktoré umožnilo vznik 
poľnohospodárstva a tým aj 
civilizácie, je práve ľudstvo, 
resp. jeho evolučne vznik-
nutá životná stratégia, ktorá 
vyvrcholila v industrializme 
uplynulých dvoch storočí. 

Túto problematiku reflektu-
jem predovšetkým z pozícií 
nitrianskej školy kritického 
environmentalizmu, resp. jej 
hlavných inšpirátorov – Juraja 
Kučírka a Ivana Dubničku. 

O udržateľnosti a stabilite 
ekonomicko-politického 
systému v konkrétnom eko-
systéme rozhodujú z dlho-
dobého hľadiska spôsoby, 
akými sa jednotlivé spoločno-
sti vyrovnávajú s nerov-
nováhou medzi rastúcou 
spotrebou a konečnosťou 
zdrojov, ktoré môže poskyt-
núť konkrétne územie. Tieto 
spôsoby označujem ako život-
né stratégie. Za najzáklad-
nejšiu, evolučne vzniknutú 
životnú stratégiu vlastnú 
všetkým ľudským spoločen-
stvám považujem stratégiu 
produkcie a kumulovania 

nadprodukcie, ako ju vo svojej 
koncepcii identifikoval Ivan 
Dubnička.

Pri hľadaní možností apliká-
cie tejto stratégie ľudstvo v 
minulosti vyvinulo v závislosti 
od konkrétnych dobových a 
miestnych možností viacero 
stratégií – stratégiu obmedzo-
vania populačného rastu, 
stratégiu územnej expanzie, 
obchod ako spôsob získava-
nia zdrojov nedostupných 
na danom území, stratégiu 
zefektívňovania využívania 
dostupných zdrojov, stratégiu 
kontroly spotreby, straté-
giu založenú na schopnosti 
učiť sa z chýb a hypotetickú 
možnosť expanzie do vesmíru 
ako pokračovanie stratégie 
územnej expanzie. 
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Všetky majú nielen environmentálne, ale aj sociálne a politické 
dôsledky, ktoré zasa spätne ovplyvňujú životné prostredie. 
Sociálno-politické krízy, na ktorých štúdium sa politické mys-
lenie tradične sústreďuje, vznikajú podľa environmentalizmu 
ako dôsledok pokračujúceho rastu ľudskej populácie. Ten je 
zároveň sprevádzaný rastom spotrebných nárokov na jednej 
strane a na druhej strane prehlbovaním príjmovej nerovno-
sti, resp. nerovnosti v prístupe k zdrojom. Stabilita globálnej 
priemyselnej civilizácie je tak ohrozovaná nielen prehlbovaním 
environmentálnych, ale aj sociálno-politických krízových 
fenoménov, pričom tieto procesy sú komplementárne a 
vzájomne sa umocňujúce. Súčasťou všetkých zmienených 
životných stratégií je určitá miera ovplyvňovania životného 
pro stredia, v ktorom sa konkrétna spoločnosť rozvíja alebo 
aspoň snaží o svoje prežitie, teda o jednoduchú reprodukciu 
– biolo gickú i kultúrnu. Každá spoločnosť ovplyvňuje životné 
prostredie priamo i nepriamo. Priame ovplyvňovanie súvisí s 
bezprostredným využívaním zdrojov – vody, pôdy, pastvín a 
lovísk, ako aj s ťažbou obnoviteľných a neobnoviteľných zdro-
jov. Nepriame ovplyvňovanie vzniká predovšetkým znečistením 
ako dôsledkom takmer všetkých ľudských aktivít. Znečistenie 
sa však neraz stane zjavným až po desaťročiach či storočiach, 
pričom zväčša ide o vedľajšie, teda primárne nezamýšľané 
dôsledky ľudských aktivít. V minulosti sa už viackrát stalo, že 
intenzívna ľudská činnosť tak zásadne zmenila charakter kra-
jiny, že sa určité územie stalo neobývateľným, resp. že v danom 
území už nebol možný civilizačný stupeň organizácie spoločno-
sti. V dôsledku intenzívneho odlesňovania, zavlažovania alebo 
lovu už v staroveku dochádzalo k takej devastácii životného 
prostredia, že jej následky významne prispeli k zániku viacerých 
lokálnych civilizácií. 

V dôsledku industrializmu, urbanizácie a exponenciálneho 
rastu ľudskej populácie v predchádzajúcich dvoch storočiach 

však miera ovplyvňovania životného prostredia dosiahla takú 
úroveň, že sa ľudstvo stalo geologicko-klimatickou veličinou. 
V dôsledku klimatických zmien už stratou obývateľnosti nie 
sú ohrozené len niektoré periférne regióny, ale aj značné 
časti civi lizačných centier, ktoré sú v súčasnosti husto os-
ídlené. Ďalšími dôsledkami nestabilnej klímy antropocénu a 
klimatických extrémov spojených s touto nestabilitou, akými 
sú vlny horúčav, prívalových dažďov a víchric s rastúcou 
rýchlosťou vetra, sú ohrozenie produkcie potravín a tiež 
dostupnosti pitnej vody, ktorej nedostatkom už v súčasnosti 
trpia stovky miliónov ľudí predovšetkým tropickom a subtrop-
ickom pásme. Pritom sa ukazuje, že ani obmedzenie nárastu 
globálnej teploty o 2 °C, ktoré je cieľom Parížskej klimatickej 
dohody, nemusí ľudstvo ochrániť pred extrémnymi prejavmi 
počasia a vzrastom hladiny oceánov – a to možno až o nie-
koľko metrov – a s tým spojenou potrebou opustiť väčšinu 
súčasných miest na pobreží morí a oceánov. To by prinieslo 
obrovské ekonomické škody, ale aj nutnosť presídliť desiatky 
miliónov ľudí, čo sa nezaobíde bez konfliktov a bojov o územie, 
kam by bolo možné týchto ľudí presídliť. Zároveň s tým však 
bude pokračovať rozširovanie púští a vzrast teplôt bude aj 
vo vnútrozemí rozširovať oblasti, ktoré budú fakticky neobý-
vateľné, resp. obývateľné len za cenu vysokých investícií do 
energetickej a dopravnej infraštruktúry odolnej horúčavám, kli-
matizačných zariadení na všetkých typoch budov, zariadení na 
odsoľovanie morskej vody a v neposlednom rade do nákladov 
na dopravu všetkých potravín z veľkej vzdialenosti, pretože 
oblastí ako severná Afrika a Blízky východ, kde už teraz nie 
je možné pestovať dostatok potravín pre miestnu populáciu, 
bude pribúdať. To si však budú môcť dovoliť len bohaté krajiny, 
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resp. len bohatší ľudia. Najrýchlejšie a najintenzívnejšie sa však 
klimatické zmeny prejavujú práve v oblastiach, kde prevažuje 
chudobné obyvateľstvo – Stredomorie, Afrika, Blízky východ, 
Perzský záliv, Pakistan, India či Bangladéš. Ďalšími takto 
ohrozenými oblasťami sú podhorské pásma veľkých pohorí, 
ako sú Andy alebo Himaláje, kde je väčšina zdrojov vody, a tým 
aj miestnej produkcie potravín, závislá na riekach napájaných 
z vysokohorských ľadovcov, ktoré sa pri súčasnom tempe ich 
roztápania úplne stratia v priebehu niekoľkých desaťročí. Je 
predpoklad, že budú pribúdať konflikty

“Ak sa nepodarí rýchlo a zásadným spôsobom 
zvrátiť tieto trendy, možno predpokladať, že 
v budúcnosti budú pribúdať konflikty o vodu 
a pôdu ako základných predpokladov života, 

tak ako dochádzalo k zintenzívneniu a nárastu 
počtu takýchto konfliktov pri vzraste teploty 

počas klimatických výkyvov v minulosti.” 

Pre chudobné obyvateľstvo, ktoré prevažuje v regiónoch už 
teraz najviac postihnutých klimatickými zmenami, je migrá-
cia fakticky jediná možnosť, ako čeliť klimatickým zmenám. 
Preto je nárast masovej migrácie z krajín ležiacich v tro pi-
ckom a subtropickom pásme do krajín mierneho pásma v 
najbližších desaťročiach veľmi pravdepodobný. Rastúci počet 
environmentálnych utečencov však už v súčasnosti naráža na 
neochotu krajín bohatého globálneho Severu poskytovať azyl 
iným utečencom než len politicky prenasledovaným. Zatiaľ 

totiž neexistuje všeobecne akceptovaná definícia environ-
mentálneho utečenca a ani právo na azyl z environmentálnych 
dôvodov, takže environmentálni utečenci žiadajúci o azyl v 
klimaticky bezpečných krajinách sú najčastejšie odmietaní ako 
ekonomickí migranti.

V málo rozvinutých oblastiach s obyvateľstvom s nízkou 
vzdelanostnou úrovňou budú prejavy klimatických zmien ako 
sucho, víchrice či povodne možno ešte s väčšou intenzitou ako 
dosiaľ vysvetľované teologicky, čo bude veľmi pravdepodobne 
zintenzívňovať vlnu náboženského fundamentalizmu valiacu 
sa svetom. Podobný efekt však môže, paradoxne, vyvolávať aj 
rastúca vzdelanostná úroveň v krajinách globálneho Juhu. S 
rastúcim vzdelaním totiž vzrastá aj povedomie o koloniálnom 
útlaku zo strany krajín bohatého globálneho Severu, aj o tom, 
že značná časť bohatstva Severu pochádza práve zo sociálneho 
i environmentálneho vykorisťovania globálneho Juhu v minu-
losti a tiež z klimatickej nespravodlivosti v súčasnosti. Väčšina 
emisií skleníkových plynov, ktoré spôsobili klimatické zmeny, 
bola totiž do atmosféry vypustená počas uplynulých dvoch 
storočí predovšetkým v krajinách bohatého globálneho Severu, 
ale najzávažnejšie dôsledky klimatických zmien pociťujú práve 
obyvatelia globálneho Juhu. Na jednej strane uvedomenie 
si týchto sociálnych, ekonomických a environmentálnych 
nespravodlivostí a nerovností, ktoré z nich plynú v súčasnom 
svete, a na druhej strane rastúci dopyt po rovnosti ako para-
doxný dôsledok euroamerického ľudskoprávneho diškurzu pos-
ledných desaťročí môžu vyústiť aj do násilného hnutia, ktoré by 
bolo pokračovaním antikoloniálnych národno-oslobodzovacích 
hnutí druhej polovice minulého storočia, tentokrát však na 
globálnej úrovni.

Migrácia však nie je len dôsledkom ubúdajúcich zdrojov a kon-
fliktov o ne. Samotná migrácia vyvoláva totiž ďalšie konflikty, 
a to vo vnútri krajín, kde príchod ľudí utekajúcich napr. pred 
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suchom alebo rozširovaním púští, či stúpajúcou hladinou morí 
zintenzívňuje boj o pôdu a vodu v oblastiach, ktoré zatiaľ takto 
postihnuté neboli, ale aj už existujúce etnické, náboženské či 
sociálne konflikty, napr. úsilie o zaistenie zdravotnej a sociál-
nej starostlivosti alebo prístupu k vzdelaniu v preľudnených 
mestách či v utečeneckých táboroch.

Masová migrácia však vyvoláva aj konflikty v cieľových kra-
jinách, ktorými sú v nejednom prípade krajiny bohatého 
globálneho Severu, kam utečencov láka nielen vysoká životná 
úroveň, ale aj fakt, že zväčša ide o krajiny mierneho pásma, v 
ktorých sa klimatické zmeny zatiaľ neprejavujú tak intenzívne 
ako v krajinách tropického a subtropického pásma. Aj v bo-
hatých industrializovaných krajinách však vznikajú rôzne konf-
likty – sociálne, etnické, náboženské a napokon aj politické. 
Príchod veľkého množstva utečencov polarizuje aj spoločnosti 
členských krajín EÚ, v ktorých rastú počty zástancov izola-
cionizmu. Tí volajú po uzavretí hraníc a v krajnom prípade aj po 
vypovedaní ľudskoprávnych dohovorov upravujúcich právo na 
azyl. Renacionalizácia, pred ktorou varoval U. Beck, tak už nie 
je len teoretickou hrozbou, ale reálnou politikou, a to nielen vo 
Veľkej Británii, ale dokonca aj v krajinách, kde je zatiaľ počet 
utečencov minimálny, ako sú napr. Slovensko a Česko.
Osobitnou formou konfliktu vyvolaného migráciou je spor 
medzi členskými krajinami EÚ o tzv. povinné kvóty, prostred-
níctvom ktorých by sa mali migranti prerozdeľovať medzi 
jednotlivými členskými krajinami Únie. Krajiny strednej a 
východnej Európy kvóty odmietajú aj s argumentáciou, že ich 
minulosť nie je zaťažená koloniálnou expanziou, preto nenesú 
zodpovednosť za súčasnú migračnú vlnu. Na lokálnej úrovni 
majú tieto konflikty často formu etnickej alebo náboženskej 
neznášanlivosti, pretože migranti prichádzajú zväčša z pros-
tredia etnicky, nábožensky a kultúrne diametrálne odlišného, 
ktorého súčasťou nie je tolerancia alebo rešpektovanie plurali-
ty názorov, vierovyznania či spôsobu života. 

Aj preto migrácia vyvoláva neraz pocity ohrozenia identity 
alebo bezpečnosti a v nejednom prípade aj pocity ohroze-
nia životnej úrovne sociálne ohrozených či prekarizovaných. 
Príchod migrantov – alebo neraz už len možnosť ich príchodu 
– tak v mnohých prípadoch zintenzívňuje aj sociálne konflik-
ty, ktoré už existujú v oblastiach, akými sú nezamestnanosť, 
prístup k vzdelaniu, sociálnemu a zdravotnému zabezpečeniu. 
Na globálnej úrovni však tieto konflikty možno interpretovať 
ako boj o klimatickú spravodlivosť, resp. ako sociálno-envi-
ronmentálne konflikty medzi bohatým Severom a chudobným 
Juhom. Hlavným zdrojom emisií skleníkových plynov totiž bola 
a je industrializácia, vrátane industrializácie poľnohospodárstva 
a turistiky. Tú umožnilo využívanie fosílnych palív, najprv uhlia, 
potom ropy a zemného plynu. Industrializácia začala približne 
v polovici 18. storočia v západnej Európe, pričom do polovice 
20. storočia pochádzala väčšina skleníkových plynov z indus-
triálnych, vojenských a dopravných aktivít Európy a Severnej 
Ameriky. Klimatické zmeny sa však v súčasnosti najintenzívnej-
šie prejavujú práve v tých oblastiach sveta, ktoré z rastu život-
nej úrovne v Európe a Severnej Amerike nijako neprofitovali, 
ale, naopak, boli kolonizované a sociálne i environmentálne 
vykorisťované krajinami z týchto oblastí. Súčasťou sporu o 
klimatickú spravodlivosť sa tak nevyhnutne stávajú aj snahy o 
vyrovnanie sa s koloniálnou minulosťou. Mnohé krajiny globál-
neho Severu však k tomuto kroku stále nie sú odhodlané.

ODBORNÁ ŠPECIALIZÁCIA
DEJINY FILOZOFIE 20. STOROČIA, POLITICKÁ FILOZOFIA, 

FILOZOFIA PRÁVA A ŠTÁTU, ENVIRONMENTALIZMUS

Doc. Mgr. Richard SŤAHEL, PhD

TEXT PÔVODNE VYŠIEL V POĽSKOM 
FILOZOFICKOM ČASOPISE SOFIA V ROKU 2018.

ČO BY NÁS MOHLO ZACHRÁNIŤ?

Všetky zmienené konflikty plynú z toho, že ľudstvo sa zatiaľ 
stále snaží riešiť problémy, ktoré vznikli v dôsledku industriali-
zácie, urbanizácie a globalizácie, prostredníctvom životných a 
politických stratégií minulosti. Ide však o stratégie, ktoré vznikli 
v čase, keď ľudstvo nečelilo globálnej environmentálnej kríze a 
klimatickým zmenám. Budúcnosť ľudstva teraz závisí od toho, 
či bude ľudstvo schopné zmeniť svoje – doteraz uplatňované – 
životné stratégie skôr, než životné prostredie planéty prestane 
umožňovať existenciu globálnej civilizácie. Budúcnosť ľudstva 
teda závisí od toho, či bude schopné opustiť princípy súťaže a 
zisku a nahradiť ich princípmi udržateľnosti a nezištnej spo-
lupráce. Práve schopnosť spolupráce a predovšetkým ochota 
spolupracovať budú pre budúcnosť ľudstva rozhodujúce. 
U. Beck v tejto súvislosti vkladá nádej do „emancipačného 
katastrofizmu“ (emancipatory catastrophism). Predpokladá 
totiž skrytý emancipačný vedľajší efekt globálneho rizika, 
akým je práve klimatická zmena. Tvrdí, že anticipácia globál-
nej katastrofy porušuje posvätné (nepísané) normy ľudskej 
existencie a civilizácie, čo spôsobuje antropologický šok, ktorý 
napokon vedie k spoločenskej catharsis. Antropologický šok 
z katastrofy podľa Becka vytvára „kozmopolitný moment“, v 
ktorom je možné nahrádzať už nefunkčné alebo neefektívne 
inštitúcie a imperatívy novými, adekvátnymi povahe rizík, 
ktorým ľudstvo čelí. Väčšej hrozbe, ako sú klimatické zmeny, 
zatiaľ ľudstvo nečelilo; jeho budúcnosť teda závisí od toho, či 
sa mu podarí vytvoriť a presadiť nové imperatívy a inštitúcie 
dostatočne rýchlo. 
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R. SŤAHEL: NAOZAJ SME V STAVE KLIMATICKEJ NÚDZE 
A TREBA SA TOMU PRISPÔSOBOVAŤ.

ZHOVÁRAL SA ROLAND KLOKNER

DOC. MGR. RICHARD SŤAHEL, PHD., JE FILOZOF A VYSOKOŠKOLSKÝ PEDAGÓG, V SÚČASNOSTI PÔSOBÍ AKO RIADITEĽ 
FILOZOFICKÉHO ÚSTAVU SAV V BRATISLAVE. ŠPECIALIZUJE SA NA ENVIRONMENTÁLNU A POLITICKÚ FILOZOFIU A TIEŽ 

FILOZOFIU ĽUDSKÝCH PRÁV. ZAMERIAVA SA NA SKÚMANIE PRÍČIN KRÍZY GLOBÁLNEJ PRIEMYSELNEJ CIVILIZÁCIE A FILO�
ZOFICKÝCH, SOCIÁLNYCH A POLITICKÝCH DÔSLEDKOV KLIMATICKÝCH ZMIEN A MASOVÉHO VYMIERANIA RASTLINNÝCH 
A ŽIVOČÍŠNYCH DRUHOV. OKREM MNOŽSTVA VEDECKÝCH ČLÁNKOV A ŠTÚDIÍ JE AUTOROM MONOGRAFIE POJEM KRÍZY 

V ENVIRONMENTÁLNOM MYSLENÍ (BRATISLAVA: IRIS, 2019) A SPOLUAUTOROM VEDECKÝCH MONOGRAFIÍ ENVIRON�
MENTÁLNÍ DEVASTACE A SOCIÁLNÍ DESTRUKCE (PRAHA: FILOSOFIA, 2016) A ČLOVEK, SLOBODA A VLASTNÍCTVO VO FILO�

ZOFII RANÉHO NOVOVEKU (BRATISLAVA: IRIS, 2015).

Väčšina článkov a štúdií na tému klimatické zmeny je vo 
všeobecnej rovine. Skúsme priamo opísať súčasný stav Zeme. 
Ako vidíte súčasný stav životného prostredia? Nie je už na 
záchranu Zeme neskoro?

Podľa všetkého je v tejto oblasti už po dvanástej hodine. Uka-
zuje sa, že tento rok je v mnohých veciach prelomový. Vypove-
dajú o tom bezprecedentné požiare na Sibíri, vysoké teploty 
za polárnym kruhom, masívne topenie ľadu v Grónsku, takmer 
roztopené Beringovo more. Toto je situácia, ktorá mala podľa 
pesimistických predpovedí nastať o 50 až 90 rokov. Ukazuje sa, 
že negatívna spätná väzba je omnoho silnejšia, ako sa pred-
pokladalo. Je sucho, sú vysoké teploty a z toho dôvodu na Sibíri 
a na Aljaške horia lesy. V Škandinávii horia taktiež, kým pred 
niekoľkými desiatkami rokov bola v máji na tomto území ešte 
metrová snehová vrstva. Pri tomto horení sa uvoľňuje obrovské 
množstvo oxidu uhličitého CO2  do atmosféry, čo je ďalšou 
príčinou zohrievania atmosféry a následne topenia perma-
frostu. V tejto zamrznutej pôde bolo zachytené veľké množstvo 
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metánu a iných skleníkových plynov. Tieto plyny sa dostávajú do 
ovzdušia a znova prispievajú k ďalšiemu otepľovaniu, v dôsledku 
čoho sa opäť topí viac ľadovej vrstvy, odkiaľ sa uvoľňujú ďalšie 
skleníkové plyny. Zdá sa, že hranicu, pred ktorou sa to dalo ešte 
zastaviť, sme prekročili. To znamená, že teraz by sa mali vláda, 
obce, komunity sústrediť na to, ako sa tomu prispôsobiť. 

Čo budú tie najviac viditeľné zmeny?

Horúčavy, ktoré sme zažili toto leto, budú čoraz častejšie a 
budú sa striedať s prudkými búrkami s omnoho väčším množ-
stvom zrážok a rýchlosťami vetra, než sme zvyknutí. Budeme 
sa stretávať s tornádami, ktoré postrhávajú strechy, porozbíjajú 
okná. Budú to veľké škody na majetku. Nedávno narazil na Čínu 
tajfún s rýchlosťou cez 200 km za hodinu. Obávam sa, že ak by 
sa niečo podobné stalo tu, nezostalo by jediné okno či strecha. 
Ak sa pozrieme na miesta, kde sa podobné veci stali, vidíme, 
že tá krajina je často viac zničená ako po vojne. Ako sme na to 
pripravení? Nedávno som zachytil, ako sa civilná ochrana našej 
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krajiny chválila, že dokáže zabezpečiť stany pre 10-tisíc ľudí. Ak 
by sa „niečo“ prehnalo Bratislavou, bolo by treba stany možno 
pre 100-tisíc ľudí. 

Ako to ovplyvní každodenný život?

Toto je príklad v prípade katastrofy. Ak však nastanú veľké 
horúčavy a pohyby vetra, mnohé profesie sa nebudú môcť 
vykonávať ako doteraz. Pri teplote nad 40 stupňov Celzia 
nemôžete nechať ľudí pracovať vonku. Môže to ovplyvniť 
napríklad výstavbu diaľnic, pretože tieto práce sa nedajú vyko-
návať v klimatizovanej kabínke. V krajinách, ktoré sú dokonca 
severnejšie od nás, sa vážne uvažuje o zmene pracovného 
režimu na takzvaný stredomorský režim so siestou v čase od 
desiatej do druhej popoludní, keď sú podmienky na prácu 
predovšetkým vonku pri teplotách okolo štyridsiatky neraz 
ohrozujúce život. Množstvo činností bude teda ovplyvnených 
bezprostredne. Môže nastať aj prípad, keď vietor poškodí stre-
chu na výrobnej hale a to tiež preruší činnosť v továrni. Už aj 
banky a poisťovne varujú, že nebudú schopné uhrádzať takéto 
vysoké škody v plnom rozsahu. Mnoho podnikateľov podobné 
poistenie ani nemá, takže tieto škody nebudú vedieť nahradiť. 
Ďalším nebezpečenstvom sú prívalové povodne. Ak po dlhšom 
období sucha náhle naprší veľa vody, je to záťaž na krajinu, 
pretože takéto množstvo vody nedokáže vsiaknuť. Umelé 
odvodňovacie kanály na to tiež nie sú dimenzované. Boli sme 
aj tu, v Bratislave, neraz svedkami toho, že ak viac zaprší, 
kana lizácia nestíha odvádzať nahromadenú vodu. Nezachytil 
som, že by sa týmto podmienkam prispôsobovali technické 
normy. Toto je niekoľko príkladov, ale zďaleka nie všetkého, čo 
klimatické zmeny ovplyvnia. 

Spomínali ste, že by mali vlády alebo komunity ľudí prijať 
opatrenia, ako sa prispôsobiť. Čo by sme mali urobiť ako 
prvé? Kde začať?

My už sme, bohužiaľ, v takej situácii, keď si nemôžeme dovoliť 
riešiť veci postupne. Mali by sme ich začať riešiť naraz. Nedá-
v no vyšla správa, že 16. najväčšie mesto v Nemecku vyhlásilo 
stav klimatickej núdze. Ak vyhlasujete stav núdze, znamená 
to, že ste pripravení prijímať mimoriadne opatrenia. V tomto 
meste sa napríklad všetko, o čom bude rozhodovať mestské 
zastupiteľstvo, bude posudzovať s ohľadom na vplyv na životné 
prostredie. Napríklad žiadne stavby, ktoré nie sú energeticky 
neutrálne, ani tie, ktoré nedokážu odolať extrémom počasia. 
Zahŕňa to aj absolútnu preferenciu verejnej dopravy, elek-
trickej dopravy, obmedzovanie používania áut. 

Slovensko je jednou z mála krajín na svete, kde sa splachu-
je pitnou vodou. Vo Francúzsku zavádzajú tri rozvody vody. 
Jeden z nich je čisto technický, ktorý využíva zadržiavanú vodu 
nevhodnú na pitie či varenie, ale stále vhodnú na splachovanie 
záchoda. Týmto spôsobom výrazne obmedzujú celkovú spotre-
bu vody, keďže jej veľká časť sa recykluje priamo v domácnos-
tiach. Hospodárenie s vodou je jednou z najdôležitejších aktivít 
potrebných na prežitie. V spomínanom Francúzsku museli
v najväčších horúčavách pristúpiť k obmedzeniu výroby elek-
trickej energie v atómových elektrárňach, a to z dôvodu chlad-
enia, pretože sú chladené vodou z riek, ale vody v riekach je 
málo a navyše jej teplota stúpa. Na týchto príkladoch vidíme, 
že zmeny v správaní treba urobiť vo všetkých oblastiach života, 
začínajúc zelenými strechami, až po obmedzenie spotreby 
fosílnych palív. 

Akým spôsobom ovplyvnia klimatické zmeny svet práce?

Sú odvetvia, ktoré budú musieť skončiť a iné pretransformovať. 
Niektoré druhy stavebných prác sa nebudú môcť pre horúčavy 

NAOZAJ SME V STAVE KLIMATICKEJ NÚDZE A 
TREBA SA TOMU PRISPÔSOBOVAŤ. 
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vykonávať niekoľko mesiacov v roku alebo sa budú vykonávať 
v noci. U nás to zatiaľ nehrozí, ale v oblasti Stredomoria a 
Blízkeho východu vytvorí kombinácia vysokej teploty a vlhko-
sti vzduchu podmienky, v ktorých sa jednoducho nebude dať 
fyzicky existovať. 

Je podľa vás jednoduchšie zavádzať opatrenia na úrovni štátu 
alebo skôr samosprávy?

Na Slovensku sme premárnili posledných tridsať rokov bu-
dovaním infraštruktúry, ktorá je v budúcnosti v podstate 
nepoužiteľná. Napríklad plynofikácia. Je to neuveriteľné 
plytvanie prostriedkami, pretože aj keď je plyn relatívne čistý 
v porovnaní s uhlím, stále je to len fosílne palivo, ktorého 
spálením sa do atmosféry vypúšťajú skleníkové plyny. V posled-
ných rokoch sa intenzívne zatepľovalo. Pritom sa však vôbec 
nedbalo na to, aby sa vytvoril spomínaný tretí rozvod vody, 
keď popri zateplení a oprave strechy by sa pri dome zakopala 
nádoba na dažďovú vodu, ktorá by sa využívala napríklad na 
splachovanie a zároveň by sa odľahčila dažďová kanalizácia. 
Nedá sa povedať, na akej úrovni by to bolo užitočnejšie. 
V súčasnej situácii je potrebné robiť opatrenia na každej 
úrovni, či už je to vysádzanie stromov popri cestách, alebo 
čistenie potokov v obciach. 

Kedy môžeme očakávať katastrofu, ktorá nás môže naozaj 
prebrať z nečinnosti?

Toto je skôr otázka pre klimatológov. My dnes čelíme zmenám, 
aké ľudstvo ešte nikdy nezažilo. Takáto radikálna zmeny klímy 
sa v posledných desiatkach tisíc rokov neudiala. Nemáme
z minulosti žiadny precedens, o ktorý by sme sa mohli oprieť. 
Druhou vecou je, že nikdy v minulosti nežilo na Zemi toľko ľudí 
ako dnes. Občas dochádzalo nejakým ekologickým kolapsom. 
Ľudia jednoducho odišli inam. Dnes už nemajú kam ísť. Neexis-
tujú neobývané pláne, kam by sa dalo presunúť. Ťažko pove-

dať, kedy príde ten zlom. Kolaps bude postupný, už sa vlastne 
aj deje. Pribúdajú neobývateľné oblasti pre rastúcu hladinu 
vôd, rozširovanie púští, vysychanie podzemných vodných 
zdrojov. Už aj na Slovensku sú oblasti na Orave, ale predovš-
etkým na Kysuciach, kde v lete vysychajú studne. Je to tým, že 
hydrologický cyklus bol  nastavený na určité množstvo snehu, 
ktorý sa postupne roztápal a vsakoval do zeme. Tá voda potom 
vydržala do ďalšej zimy. Dnes sa už často voda jednoducho 
minie. Takéto veci sa dejú aj v Indii či v Sudáne, kde státisíce 
ľudí opúšťajú svoje domovy, pretože im vyschli studne, keďže 
tam nepršalo niekoľko rokov. Otázkou je, či tí ľudia ostanú
v tých krajinách alebo sa budú posúvať ďalej. 

Ako je Slovensko chránené pred globálnymi prejavmi kli-
matickej krízy? 

Ako príklad uvediem občianske nepokoje v Egypte v roku 
2010. Vypukli preto, že štát nebol schopný zabezpečiť dostatok 
potravín pre svoje obyvateľstvo. V tom roku pustošili v Rusku 
úrodu obilnín obrovské požiare. Rusko, ako jeden z najväčších 
exportérov obilia na svete, obmedzilo jeho vývoz, aby ochráni-
lo svoje obyvateľstvo. Svetový trh na to zareagoval tým, že 
ceny obilia raketovo vzrástli. Egypt sa ako jeden z najväčších 
importérov obilia dostal do situácie, keď nemohol tak drahé 
obilie nakupovať. A keďže v Egypte je od 70. rokov 20. storočia 
prídelový systém obilia, tento skolaboval. Ľudia tak vyšli do ulíc 
a zvrhli vládu. Nič sa však nezmenilo, lebo nová vláda takisto 
nemala za čo nakupovať potraviny. Tu je vidieť, ako požiare v 
Rusku vplyvom klimatických zmien ovplyvnili politickú situáciu 
inej krajiny.  Slovensko je v potravinovej politike tiež veľmi 
zraniteľné. Väčšinu potravín dovážame. To je v poriadku, 
kým je potravín na svetových trhoch dostatok. Ak by nastala 
situácia, že ich toľko nebude a producentské krajiny obmedzia 
ich vývoz, bude mať Slovensko problém, pretože náš systém 
zásobovania je postavený na dovoze. 
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BANIAM NA HORNEJ NITRE ODZVÁŇA  
ROLAND KLOKNER

Len od roku 1990 zapríčinil rýchly rast koncentrácie sk-
leníkových plynov – okrem oxidu uhličitého aj metánu a oxidu 
dusného – radiačné zosilnenie skleníkového efektu min-
imálne o 40 %, čo sa už významne prejavilo v rýchlom raste 
globálnej  teploty vzduchu. Významne rýchlejší nárast teploty 
vzduchu na severnej pologuli sa sčasti pripisuje v priemere 
vyšším koncentráciám oxidu uhličitého v tejto oblasti Zeme. 
Jednou zo spomínaných príčin je využívanie fosílnych palív 
na zásobovanie ľudskej činnosti energiou. Polovica produkcie 
skleníkových plynov na Slovensku pochádza z energetického 
priemyslu. 

Medzi podniky, ktorých sa priamo dotkne politika znižovania 
emisií oxidu uhličitého, patria hnedouhoľné bane na hornej 
Nitre. Vláda 18. decembra 2018 navrhla zrušenie pôvodného 
všeobecného hospodárskeho záujmu týkajúceho sa výro-
by elektrickej energie z hnedého uhlia. V novom návrhu sa 
počíta s dotáciami na výrobu elektrickej energie do roku 2023. 
Znamená to skrátenie času, v ktorom bude výroba dotovaná, 
o sedem rokov. Pôvodný plán počítal s podporou do roku 
2030. Zo štátnej pokladnice putuje na podporu tejto výroby 
každoročne 100 miliónov eur. Aj tieto peniaze sú tŕňom v 
oku odporcov nováckej elektrárne. Z hnedého uhlia sa vyrobí 
približne 6 % ročnej spotreby energie v krajine. Na druhej 
strane dotácie do výroby elektriny so slnečnej energie sú viac 
ako dvakrát vyššie, aj keď toto odvetvie poskytuje do siete 
len 2 % celkovej spotreby. Aj menší vplyv takejto výroby na 
životné prostredie je otázny. Životnosť fotovoltických panelov 

V SÚVISLOSTI SO STAVOM ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SA VEĽMI ČASTO SPOMÍNA POTREBA ZNIŽOVANIA EMISIÍ OXIDU 
UHLIČITÉHO (CO2) V OVZDUŠÍ. NAJMÄ V DÔSLEDKU RÝCHLEHO POPULAČNÉHO RASTU, INTENZÍVNEJŠIEHO POĽNOHOS�
PODÁRSTVA A NAKONIEC AJ ZNAČNÉHO VYUŽÍVANIA FOSÍLNYCH PALÍV JE V SÚČASNOSTI KONCENTRÁCIA CO2 PRIBLIŽNE 

O 45 % VYŠŠIA AKO PRED 250 ROKMI. 

je približne 10 rokov. Ich výroba nespochybniteľne zanecháva 
uhlíkovú stopu. Navyše, úplná ekologická likvidácia takýchto 
panelov je v súčasných podmienkach nemožná. 

Vráťme sa však k plánovanému ukončeniu ťažby hnedého 
uhlia a následnej výroby elektrickej energie jeho spaľovaním. 
V polovici tohto roka vláda vypracovala Akčný plán trans-
formácie regiónu horná Nitra. V hnedouhoľných baniach 
je zamestnaných približne 2800 zamestnancov. Postupným 
redukovaním baníckej činnosti bude dochádzať k prepúšťaniu 
týchto zamestnancov. Do konca roka opustí svoje miesta asi 
400 zamestnancov. Úlohou akčného plánu je zmierniť alebo 
úplne odstrániť dôsledky rušenia ťažby hnedého uhlia na 
úroveň zamestnanosti v tomto regióne. V tejto oblasti sa vo 
veľkej miere angažujú aj odbory – prostredníctvom Odbor-
ového zväzu pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu 
Slo venskej republiky. Výsledkom viacročného úsilia je návrh 
zákona o kompenzačnom príspevku baníkom, ktorý bol pred-
ložený na ostatnú schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky. 
Zákon má upravovať poskytovanie kompenzačného príspevku 
zamestnancom, ktorí ukončili zamestnanie so stálym pracovis-
kom v podzemí z dôvodu útlmu banskej činnosti. Zákon určuje 
rôznu výšku a rozdielnu dĺžku poberania príspevku podľa počtu 
rokov odpracovaných v bani. 

V priebehu nasledujúcich rokov bude jasné, ako sa podarí v 
tomto regióne udržať zamestnanosť a životnú úroveň jeho 
obyvateľov.  
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OD BANÍ PO CHOV RÝB
ROLAND KLOKNER

DO TRANSFORMÁCIE HORNONITRIANSKEHO REGIÓNU BUDE POTREBNÉ ZAPOJIŤ VŠETKY STRANY, KTORÝCH SA TÝKA. 
OKREM INICIATÍVY VLÁDY PROSTREDNÍCTVOM AKČNÉHO PLÁNU BUDE NUTNÁ ÚČASŤ SAMOTNÝCH ZAMESTNANCOV, 
SAMOSPRÁVY A INVESTOROV. V NEPOSLEDNOM RADE JE POTREBNÉ, ABY SA K RIEŠENIU TOHOTO PROBLÉMU AKTÍVNE 

POSTAVILI SAMOTNÉ HORNONITRIANSKE BANE PRIEVIDZA. 

Hlavným zameraním tejto spoločnosti je, samozrejme, 
dobývanie uhlia a iné odvetvia spojené s banskou činnosťou. 
Vedenie firmy sa však nebojí investovať ani do iných pod-
nikateľských projektov, ktoré s baníctvom nemajú veľa 
spoločného. V Prievidzi nečakali na útlm ťažby hnedého uhlia 
so založenými rukami do dnešných dní, keď sa o tejto téme 
začalo v spoločnosti širšie hovoriť. Rozbehli niekoľko projektov 
v agrárnom sektore.  Ako nám povedal konateľ týchto firiem, 
Ing. Stanislav Gurský, „nie je jednoduché vytvoriť také veľké 
množstvo pracovných miest, aby sme nahradili tie zrušené“. 
Navyše je malý predpoklad, že banskí robotníci sa preorientu-
jú na pestovanie zeleniny. Je to však dobrá cesta k tomu, aby 
sa postupne vytvorili pracovné miesta pre obyvateľov tohto 
regiónu. Dnes v dvoch spoločnostiach zamestnávajú približne 
120 ľudí. Na prvý pohľad sa môže zdať toto množstvo malé, 
ale spomínané odvetvie nevyžaduje masovú zamestnanosť 
nikde na svete. Ako sa spoločnosť, ktorá sa desaťročia venuje 
dobývaniu uhlia, dostala k pestovaniu rajčín? 

Základom sú tepelné zdroje, ktoré majú baníci k dispozícii a 
pracujú na spôsobe ich efektívneho využitia. Už pred desiatimi 
rokmi začali s pestovaním paradajok v nových skleníkových 
halách. Tieto sa zásobujú teplom z geotermálneho vrtu, ktorý 
slúžil ako pozorovací vrt pre neďaleké kúpele. Desaťročia z 
neho termálna voda voľne vytekala. Pestovanie zeleniny v 
uzavretých halách sa stáva – v čase dnešnej nestálej klímy – 
nevyhnutnosťou. V skleníkoch je možné udržiavať stabilnú 
teplotu potrebnú na efektívne pestovanie rajčín. Takýmto spôs-
obom dokážu na hornej Nitre vypestovať na jednom hektári 
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500 ton tejto plodiny. Celková ročná produkcia sa blíži k dvom 
tisícom ton ročne, čím sa zaraďujú na druhé miesto v produkcii 
veľkoplodých rajčín na Slovensku. S malou prestávkou je pesto-
vanie nepretržité. Zber prebieha od konca marca do Vianoc. 
Chátrajúce banské objekty v Handlovej nahradili moderné haly, 
v ktorých pred niekoľkými rokmi začali s chovom sumčeka af-
rického. Voľba padla na túto rybu s viacerých dôvodov. Sumček 
potrebuje na svoj život vodu s teplotou 28 °C. Je priestorovo 
veľmi nenáročný, keďže aj vo svojom prirodzenom prostredí 
žije v malom množstve vody. Ďalším dôvodom bolo, že na 
slovenskom trhu sumec chýbal. Popri kaproch, zubáčoch alebo 
pstruhoch, ktoré sú na trhu dlhodobo, bol sumec prirodzenou 
voľbou. Dnes nájdeme túto rybu vo všetkých obchodných 
reťazcoch aj mimo nich. Z celkovej ročnej produkcie jedného 
milióna kilogramov končí na pultoch slovenských predajní asi 
30 % produkcie. Vývoz do zahraničia dominuje. Okrem predaja 
čistého mäsa sa postupne začali venovať aj spracovaniu mäsa 
do rôznych výrobkov. V ponuke nájdeme klobásy zo sumčeka, 
párky, špekáčiky, ale aj rôzne nátierky. 

Mohli by sme dúfať, že transformácia na hornej Nitre nám 
prinesie – na Slovensku zatiaľ bezprecedentnú – transformáciu 
regiónu, ktorý bude musieť orientovať svoje ekonomické 
smerovanie na úplne odlišné odvetvia v porovnaní s tými, na 
ktoré bol doteraz zvyknutý. Ako sme spomenuli na začiatku 
článku, pri spoločnej účasti zainteresovaných strán by bolo 
možné nepriaznivé dôsledky eliminovať. Príklady, ktoré sme 
uviedli, nepokryjú potreby celého regiónu na počet pracovných 
miest. Môžu byť iba inšpiráciou do nasledujúcich rokov.  



 WWW.KOZSR.SK | STRÁNA 10

SOCIÁLNA POLITIKA

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE JE PRE ODBORY DÔLEŽITÉ

STANISLAV ĽUPTÁK

V SÚČASNOSTI JE TÉMA EKOLÓGIE PODSTATNOU SÚČASŤOU CELOSVETOVEJ SPOLOČENSKEJ DISKUSIE 
A JE MOŽNO NAMIESTE PRIPOMENÚŤ JEDEN Z POZITÍVNYCH PRÍSPEVKOV ODBOROV

 K OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA NA SLOVENSKU. 

Vytrvalým bojom s úradmi sa podarilo niekoľkým odvážnym 
ľuďom dosiahnuť, aby na Slovensku zo zákona platil zákaz 
používania technológie kyanidového lúhovania pri úprave 
nerastov.  Na dosiahnutie tohto úspechu museli na nesmierne 
dlhej ceste prekonať veľké množstvo prekážok, ktoré vopred 
neočakávali ani v najpesimistickejších víziách. Pokúsime sa v 
krátkosti opísať chronológiu udalostí, ktoré prebiehali v období 
boja proti investorovi, ktorá neváhal pre zisk zohyzdiť krásnu 
prírodu slovenského Podpoľania. 

S nesmiernym potešením sme prijali informáciu, že minis-
ter životného prostredia Slovenskej republiky rozhodnutím 
č. 3172/2019-1.12, 12932/2019 z 12. marca 2019 zamietol 
rozklad spoločnosti Mining Gold, s. r. o., Mariánska 32/A, 900 
31 Stupava, a potvrdil svoje rozhodnutie č. 9180/2018-9.2, 
53649/2018 z 15. októbra 2018, ktorým zrušil rozhodnutie 
z 22. januára 2018 o určení prieskumného územia Detva na 
vykonávanie ložiskového geologického prieskumu.

Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 18. marca 2019 a 
v zmysle § 61 ods. 2 správneho poriadku nie je možné sa proti 
nemu odvolať.

Pôvodné Rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR 
z 22. januára 2018, ktorým bolo určené prieskumné územie 
Detva na vykonávanie geologického prieskumu, opäť oživilo 
tému možnej ťažby zlata v regióne Podpoľania. Dôvodov, prečo 
sa rozprúdila pomerne búrlivá diskusia s výrazne negatívnym 
akcentom, existuje podľa nášho názoru viacero:

❶ Nové prieskumné územie bolo určené v totožnom pries-
tore, v akom bol situovaný navrhovaný dobývací priestor 
Detva-Biely vrch, no takmer s osemkrát väčšou rozlohou. 
Súčasťou prieskumného územia sa pritom stal aj celý Areál 
PPS Detva, v ktorom okrem PPS Group, a. s., pôsobí ďalších 51 
firiem, ktoré spolu zamestnávajú takmer 2000 zamestnancov. 
Už v minulosti sme opakovane upozorňovali, že strojársky 
priemysel, ktorý je v tomto areáli prioritný, nie je kompatibilný 
s činnosťami v oblasti baníctva a ťažby a uvedené rozhodnu-
tia a činnosti chápeme ako ohrozenie dlhodobej perspektívy. 
Prípadné pokračovanie týchto aktivít bude s veľkou pravde-
podobnosťou priamo ohrozovať pracovné miesta, keďže firmy 
samotné, ale aj investori a najmä zákazníci, ktorí monitorujú 
svojich dodávateľov, ich môžu vyhodnotiť ako riziko pre 
dlhodobé plány. 
   
❷ Týmto rozhodnutím sa zatiaľ neúspešný navrhovateľ na 
určenie dobývacieho priestoru – spoločnosť Mining Gold, s .r. 
o., Mariánska 32/A, 900 31 Stupava (právny nástupca pôvod-
ného navrhovateľa Eastern Mediterranean Resources – Slova-
kia, s. r. o., skrátene EMED Slovakia, s. r. o.), ktorá žalobou zo 
6. septembra 2017 napadla rozhodnutie Obvodného banského 
úradu o zastavení konania o určenie dobývacieho priestoru 
Detva-Biely vrch, stala na štyri roky držiteľom prieskumného 
územia v totožnom priestore. Túto žalobu Krajský súd v Banskej 
Bystrici na pojednávaní 24. októbra 2018 zamietol. Konanie 
o určení prieskumného územia sa realizovalo bez akejkoľvek 
participácie vlastníkov dotknutých nehnuteľností či samospráv 
dotknutých obcí Očová, Dúbravy, Vígľaš a mesta Detva. Prvú 
vedomosť o uvedených skutočnostiach sme získali až
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z právoplatného rozhodnutia, ktoré bolo doručené na príslušné 
obecné úrady, resp. Mestský úrad v Detve 2. marca 2018. 

❸ Predpokladáme, že ihneď po zverejnení informácií o určení 
prieskumného územia, sa  väčšine obyvateľov regiónu (tak ako 
aj nám) vynorili v pamäti obrazy z predchádzajúceho konania 
o určenie dobývacieho priestoru Detva-Biely vrch v rokoch 
2011 až 2017, ktoré určite nevzbudzovali pozitívne emócie. 
Predstava možného opakovania celého procesu (veď aj pred 
návrhom na určenie dobývacieho priestoru Detva-Biely vrch 
bol „len“ geologický prieskum) aj so sprievodnými excesmi 
štátnych úradníkov bola pre nás výraznou motiváciou reagovať 
na vzniknutú situáciu v podstate okamžite a už v tejto fáze.  

K tomuto výsledku – k definitívnemu zrušeniu prieskumného 
územia Detva – neviedla ani jednoduchá a ani krátka cesta.
Podarilo sa nám spoločne s predstaviteľmi samosprávy
z regiónu dosiahnuť, že už 20. júna 2018 sa na Úrade Vlády SR 
v Bratislave zrealizovalo rokovanie s predsedom vlády SR, min-
istrom životného prostredia a ministrom hospodárstva SR. 

Spoločne so starostom obce Očová, primátorom mesta Detva, 
generálnym riaditeľom PPS Group, a. s., a predsedom OZ KOVO 
sme premiérovi a príslušným ministrom tlmočili nesúhlas oby-
vateľov celého regiónu s predmetným rozhodnutím Minister-
stva životného prostredia SR. Poukázali sme na potrebu úpravy 
príslušnej legislatívy v tom smere, aby aj v konaní o určení 
prieskumného územia boli účastníkmi konania samosprávy 
dotknutých obcí a vlastníci nehnuteľností.    

Aby sme odstránili všetky pochybnosti o principiálnom a ne-
mennom stanovisku obyvateľov regiónu Podpoľania a zamest-
nancov firiem pôsobiacich v Areáli PPS Detva, zorganizovali 
sme 26. júna 2018 pri príležitosti 15. výročia „blokády Detvian-
skeho mosta“ – ako pripomienku udalostí počas konkurzného 
konania PPS Detva Holding, a. s., („v konkurze“) – protestné 
zhromaždenie priamo v Detve a protestné zhromaždenie pred 
sídlom spoločnosti Mining Gold, s. r. o, v Stupave. Okrem toho 
sme v ten istý deň odovzdali otvorený list ministrovi životného 

prostredia SR, v ktorom sme navrhli úpravy predmetnej legis-
latívy v tom zmysle, aby sa rozšíril okruh účastníkov
v konaní o určenie prieskumného územia o orgány samosprávy 
a vlastníkov pozemkov a aby zároveň u predkladateľa návrhu 
na určenie prieskumného územia boli posudzované per-
sonálne, technické a ekonomické predpoklady na vykonávanie 
banskej činnosti už pri určovaní prieskumného územia. 

V tomto liste sme taktiež navrhli opätovné rokovanie
v časovom horizonte troch mesiacov, a to  priamo v regióne 
tak, aby sme mohli bez zbytočného odkladu tlmočiť priamo 
obyvateľom výsledky  avizovaného preverenia správnosti 
postupu vo veci určenia predmetného prieskumného územia 
a stanovisko Ministerstva životného prostredia SR k návrhom 
legislatívnych zmien. Rovnako by to bola príležitosť priamo 
ministrovi životného prostredia predstaviť región Podpoľania
s jeho prírodnými krásami, aby sa osobne mohol presvedčiť
o nezmyselnosti a neakceptovateľnosti akýchkoľvek úvah
o realizácii projektu, ktorý nám bol predstavený ako projekt 
dobývacieho priestoru Detva-Biely vrch.

Absolvovali sme dlhú cestu, kým sme dosiahli, že na Slovensku 
nie je možné používať kyanidové lúhovanie pri úprave neras-
tov. Národná rada SR 12. septembra 2014, výlučne hlasmi po-
slancov strany SMER-SD (bohužiaľ, poslanec žiadnej inej strany 
sa na hlasovaní o tomto návrhu zákona nezúčastnil), schválila 
novelu zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného 
bohatstva (banský zákon), ktorá okrem iného obsahuje text: 
„Pri úprave alebo zušľachťovaní nerastov je zakázané používať 
technológiu kyanidového lúhovania.“ 

V realite to pre nás znamenalo, že projekt dobývacieho priesto-
ru v lokalite Biely vrch v Detve, ktorý bol de facto povrchovým 
lomom s rozmermi 700 m x 800 m, s hĺbkou 250 m a malo 
sa z neho vyťažiť cca 30 miliónov ton horniny, ktorá mala byť 
následne v otvorenom prostredí „prepláchnutá kyanidovým 
lúhom“, stratil svoju nosnú technológiu. Zároveň je dôležité 
poznamenať, že podobných nálezísk ako v našom regióne je
na Slovensku niekoľko desiatok.

V rámci boja za ochranu prírody v našej domovine pod Poľanou 
sme zorganizovali množstvo aktivít a sme pripravení aj naďalej 
s rovnakým dôrazom a razanciou brániť naše záujmy aj záujmy 
našich spoluobčanov. 

Naše poďakovanie za definitívne rozhodnutie určite patrí 
ministrovi životného prostredia SR Lászlóovi Sólymosovi za to, 
že vypočul naše požiadavky a argumenty, a taktiež predsedovi 
vlády SR Petrovi Pellegrinimu za jeho ústretový prístup.
V neposlednom rade patrí naše poďakovanie akcionárom
a manažmentu PPS Group, a. s., ako aj ostatných firiem v Areáli 
PPS za pomoc a podporu pri organizovaní aktivít, ktorých 
výsledkom je náš spoločný úspech.

Je však nespochybniteľnou skutočnosťou, že bez spoločného 
a jednotného postupu ľudí, ktorým nechýba odhodlanie, vytr-
valosť a schopnosť pobiť sa o svoj záujem a o svoje práva, by 
tento pozitívny výsledok nebol možný.  
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NÍZKYMI MZDAMI KRÍZU NEPREKONÁME
MONIKA UHLEROVÁ

V TÝCHTO DŇOCH SME KONFRONTOVANÍ SO SPRÁVAMI O PRUDKOM OCHLADZOVANÍ SVETOVEJ EKONOMIKY
 A SPOMAĽOVANÍ HOSPODÁRSKEHO RASTU. MEDZIROČNÝ RAST SLOVENSKÉHO HOSPODÁRSTVA

 V DRUHOM ŠTVRŤROKU SPOMALIL Z 3,7 PERCENTA V PRVOM KVARTÁLI NA 1,9 PERCENTA V DRUHOM. 

Napriek tomu zostáva Slovensko v ekonomickom raste nad 
priemerom Európy. Uvedené fakty môžu byť vodou na mlyn 
odporcom zvyšovania minimálnej mzdy. To je spolu so znižo-
vaním daní takisto jednou z tém týchto dní.

Odbory už v priebehu vlaňajška poukazovali na odporúčanie 
Európskeho výboru pre sociálne práva, aby minimálna mzda 
predstavovala aspoň 60 percent priemernej mzdy v národnom 
hospodárstve. Na základe tohto odporúčania, ktoré by malo 
byť pre našu republiku záväzné, keďže v roku 1996 podpísala 
revidovanú Európsku sociálnu chartu obsahujúcu aj odporúča-
nia o podiele čistej minimálnej mzdy na čistej priemernej 
mzde, KOZ SR prezentovala svoje požiadavky a predstavy
v tejto problematike. Pritom sme vychádzali z ukazovateľov 
priemernej mzdy v hrubom vyjadrení.

Pri zbytočných prekáračkách, či má ísť o čistú alebo hrubú 
mzdu a za ktorý rok sa majú dané ukazovatele zobrať do úvahy 
pri potrebných výpočtoch, sa akosi zabúda na jeden dôležitý 
moment, ktorý odporúčanie obsahuje: „Mzdy musia garan-
tovať dôstojný životný štandard pre všetkých pracujúcich.“ To 
znamená, že aj minimálna mzda musí spĺňať atribúty garancie 
dôstojnej životnej úrovne, ochrany a motivácie.

Kritici rastu minimálnej mzdy poukazujú i na daňové
a odvodové zaťaženie nízkopríjmových skupín a slabý efekt 
v podobe čistého príjmu. Očakávajúc, že sa bude hľadať vôľa 
odbremeniť od daní práve tých, čo zarábajú najmenej, skupina 
poslancov z klubu SNS predložila návrh na zmenu zákona
o dani z príjmov. Jeho cieľom je zavedenie nižšej sadzby dane
z príjmov právnických osôb zo súčasných 21 na 15 percent.
Svoj návrh odôvodňujú aj súladom s Programovým vyhlásením 
vlády SR na roky 2016 až 2020, v ktorom sa vláda o. i. zaviazala 
zvýšiť účinnosť výberu daní, ciel a odvodov, konsolidovať vere-
jné financie, dosiahnuť vyrovnaný rozpočet verejnej správy
do budúceho roku, znížiť dane z príjmov právnických osôb
na 21 percent a každoročne prehodnocovať možnosť ďalšieho 
znižovania.

Prísľub zníženia daní právnických osôb na 21 percent sa už 
naplnil a nie je známe, že by došlo k zodpovednému prehod-
noteniu možnosti jej ďalšej redukcie. Samotný návrh neob-
sahuje ani len vyčíslenie negatívnych finančných dosahov na 
štátny rozpočet. Viacero otázok ostáva nezodpovedaných:

Akým spôsobom by sa mal štátny rozpočet vyrovnať s pred-
pokladaným výrazným výpadkom v príjmovej časti? Aké by 
to malo dôsledky na poskytovanie verejných služieb? Ako by 
to ovplyvnilo zamestnanosť a platy vo verejnom a v štátnom 
sektore? Čím by sa znížené dane pre podnikateľské subjekty 
kompenzovali už pri súčasnom tlaku na verejné výdavky
a s možnou krízou pred dverami?

Znížením sadzby dane z príjmov právnických osôb sa ešte viac 
posilní miera daňového zaťaženia pracujúcich a domácností. 
OECD vo svojej správe s názvom „Pod tlakom: Stlačená stredná 
trieda” z apríla 2019 odporúča krajinám zmeniť daňový mix
a presunúť jeho bremeno z práce na kapitál. Je nevyhnutné za-
viesť radikálnejšiu progresivitu do daňového systému, zvýhod-
niť nízkopríjmové skupiny na úkor vysokopríjmových, zaviesť 
dane z luxusu, vyššie zdaňovanie kapitálu (nie naopak!), ďalšie 
zdaňovanie bánk a regulovaných odvetví, či pristúpiť k dani
z prirodzených monopolov.

Technologické zmeny so sebou nesú obavy z nahradenia práce 
strojmi a automatmi, pričom tie sa nepodieľajú na budovaní a 
zachovaní sociálnych štandardov ľudí zabezpečovaných
z verejných financií. Preto je namieste otvoriť tému zdaňovania 
robotov či digitálneho priestoru. Znižovaním korporátnych daní 
sa súčasné sociálne štandardy neudržia a ambícia posilňovať 
sociálny štát sa nenaplní. V oblasti environmentálnych daní je 
Slovensko daňovým rajom. Klimatická kríza však musí vyvolať 
aj ekonomický a daňový tlak na najväčších znečisťovateľov 
životného prostredia.

Ochladzovanie ekonomiky a postupná recesia po období hos-
podárskej expanzie sú prirodzenými súčasťami ekonomického 
cyklu a treba sa na danú fázu pripraviť. Hnacím motorom 
domácej ekonomiky je spotreba. Nakupovať môžete len 
vtedy, ak ste dostatočne zaplatený a máte zabezpečené všetky 
základné existenčné potreby. S nízkymi mzdami a daňovým 
zvýhodňovaním kapitálu však žiadnu krízu neprekonáme.
Z pohľadu zamestnávateľov by „záchranný balíček“ pred krízou 
určite nemal obsahovať rast minimálnej mzdy. Ale na druhej 
strane by im neprekážal výpadok daní zo štátneho rozpočtu
v podobe ich znižovania pre právnické osoby. Čiže na 
očakávanú zimu v podobe recesie je potrebné zamestná-
vateľom prispieť na nové kožuchy! Čo tam po tom, že zamest-
nanci a štát budú mrznúť v tenkých košieľkach. 
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KLIMATICKÁ ZMENA A JEJ DÔSLEDKY
PAVOL FAŠKO, LADISLAV MARKOVIČ, SHMÚ

Vplyvom globálneho otepľovania sa očakáva zmena 
charakteris tík klímy na Zemi. Zmena všeobecnej cirkulácie 
atmosféry a oceánov, posun frontálnych zón, klimatických 
pásiem a historicky neporovnateľná rýchlosť týchto zmien 
sú vyjadrené v scenároch klimatickej zmeny. Z nich vyplývajú 
očakávania, v akých intervaloch sa v určených časových hori-
zontoch môžu pohybovať hodnoty teploty vzduchu a atmos-
férických zrážok, ale aj iných charakteristík meteorologických 
prvkov na daných miestach Zeme.

Slovensko je vnútrozemským štátom v strednej Európe a vývoj 
klímy v tomto regióne by sa mal približovať – pri rešpektovaní 
scenárov klimatickej zmeny – k takým charakteristikám klímy, 
aké sú v súčasnosti reálne v severných oblastiach vnútrozemia 
západného Balkánu.

TEPLOTA VZDUCHU

Vzostup teploty vzduchu je vo výsledkoch meteorologických 
meraní zatiaľ najpresvedčivejším dôsledkom globálneho 
otepľovania. 

PRIEMERNÁ MESAČNÁ A ROČNÁ TEPLOTA VZDUCHU

Pri analýze priemernej mesačnej a ročnej teploty vzduchu sa 
obdobie 30 rokov rešpektuje ako dostačujúce na vyčerpanie 
prirodzenej variability týchto charakteristík teploty vzduchu 
tak, aby vypočítaná priemerná hodnota  za takéto obdobie 

bola objektívna. Obdobie 1981 – 2010 bolo prvým tridsaťročím 
v histórii meteorologických meraní na Slovensku, v ktorom 
sa priemerná mesačná a priemerná ročná teplota vzdu-
chu neštandardne zmenila, v porovnaní s predchádzajúcim 
obdobím 1951 – 1980. Priemerná ročná teplota vzduchu za 
obdobie 1981 – 2010 vzrástla v porovnaní s obdobím 1951 – 
1980 napríklad v Košiciach o 0,7 °C. V jednotlivých mesiacoch 
bolo oteplenie v období 1981 – 2010 najvýraznejšie v januári, 
v máji, v júli a v auguste, keď bolo v Košiciach väčšie ako 1,0 °C. 
Iba v novembri a v decembri boli odchýlky priemernej me-
sačnej teploty vzduchu za obdobie 1981 – 2010, v porovnaní 
s predchádzajúcim tridsaťročím, štandardné. Tento stav je 
dôsledkom tendencií v ročnom režime teploty vzduchu. V pos-
ledných desaťročiach sa viac zvýrazňujú dve obdobia v roku, 
namiesto tradičných štyroch ročných období.  Prechodné ročné 
obdobia teraz často strácajú svoju pôvodnú kontinuitu. V roku 
sa zreteľnejšie vyčleňuje chladnejší a teplejší polrok.
V chladnejšom polroku (október – marec) sa nápadne prejavu-
jú kladné odchýlky charakteristík teploty vzduchu v januári. Je 
to v období, keď by mala zima v nižších polohách vrcholiť. 

ARKTICKÉ, ĽADOVÉ, MRAZOVÉ, LETNÉ, TROPICKÉ DNI A 
TROPICKÉ NOCI

Za arktický deň sa považuje deň, keď maximálna denná 
teplota vzduchu na danom mieste nevystúpi nad mínus 10 
°C. V 50. a 60. rokoch 20. storočia boli takéto dni ešte štan-
dardným prejavom zimy u nás, vyskytovali sa aj v nížinách, aj 

KLIMATICKÁ ZMENA A JEJ DÔSLEDKY V TENDENCIÁCH ČASOVÝCH RADOV VYBRANÝCH METEOROLOGICKÝCH PRVKOV A 
ICH CHARAKTERISTÍK 
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keď to nemuselo byť každú zimu, ale neboli ani tam niečím 
výnimočným. V súčasnosti je ich výskyt v týchto polohách 
vzácny. Ich počet klesá aj v kotlinách na severe Slovenska, aj vo 
vysokých horských polohách. Tento trend nie je problémom iba 
karpatskej oblasti, ale aj Álp a horských oblastí Balkánu. V Koši-
ciach zaznamenali od roku 1951 do roku 1987 tridsaťdeväť dní, 
keď maximálna denná teplota vzduchu nevystúpila nad mínus 
10 °C, od roku 1988 do súčasnosti ich tam však zaregistrovali 
už iba deväť a naposledy v januári v roku 2017.

Ľadový deň je deň, keď maximálna denná teplota vzduchu na 
príslušnom mieste nevystúpila ani na 0 °C. Takéto dni sa vysky-
tujú v zime všade na Slovensku, ale v posledných desaťročiach, 
predovšetkým v nižších polohách, vytrvalosť ich výskytu nie 
je taká ako v minulosti, takže zaregistrovať v týchto polohách 
pravidelnejšie dlhšiu sériu takýchto dní bude s pribúdajúcim 
časom menej pravdepodobné.

Mrazový deň je deň, keď na danom mieste klesne minimálna 
denná teplota vzduchu pod 0 °C. Ústup týchto dní v zime je
v porovnaní s arktickými a ľadovými dňami celkom nenápad-
ný. Zaujímavá je však skutočnosť, že pri výrazných advekciách 
teplého vzduchu vo vrcholnom období zimy pribúdajú prípady 
výskytu období bez mrazov.

“Letným dňom je deň, keď maximálna den-
ná teplota vzduchu na danom mieste vystúpi 
na 25 °C a viac. Pre tento druh charakteristík 
teploty vzduchu je v posledných desaťročiach 
príznačný trend rozširovania ich výskytu do 

časti mesiacov prechodných ročných období a 
takmer ich kontinuálny výskyt v najteplejších 
oblastiach Slovenska v lete. Letné dni sa už 
u nás vyskytujú vo vrcholnom lete pomerne 

často aj pri oblačných dňoch s nedostatočným 
slnečným svitom. Toto je v porovnaní s minu-

losťou nová skutočnosť.”

Tropický deň je deň, keď na danom mieste vystúpi maximálna 
denná teplota vzduchu na 30 °C a viac. Na začiatku 90. rokov 
20. storočia boli v lete (1992, 1994) na Slovensku zaznamenané 
veľmi nápadné vzostupy počtu tropických dní. Podobne ako 
letné dni sa rozširujú aj tropické dni do neskorých jarných 
a skorých jesenných mesiacov a aj do vyšších nadmorských 
výšok. Toto je veľmi zreteľné v kotlinových polohách, kde sú 
pri radiačnom type počasia a pri málo veternom počasí dobré 
podmienky na prehrievanie, a tak najmä v približne posledných 
dvoch desaťročiach nie je v lete tropický deň v Poprade až 
takou vzácnosťou ako v minulosti. Okrem toho teplota vzdu-
chu počas tropických dni nevystupuje len tesne nad 30 °C, ale 
v lete takmer pravidelne dosiahne aspoň niekde minimálne 
hodnotu 35 °C (v roku 2015 bol zaregistrovaný rekordný počet 
takýchto dní; Košice – osem). Od roku 1951 do roku 1991 
zaznamenali v Košiciach päť dní, keď maximálna denná teplota 
vzduchu dosiahla 35 °C a viac, ale od roku 1992, čiže v nepo-
rovnateľne kratšom období, tam bolo takýchto veľmi horúcich 
dní zaznamenaných už tridsať. V roku 2007 bola prvýkrát na 

Slovensku nameraná v sieti meteorologických staníc Slov-
enského hydrometeorologického ústavu aj teplota vzduchu 
vyššia ako 40 °C (Hurbanovo, 20. júla 2007, teplota 40,3 °C). 
Problémom – so zdravotnými dôsledkami – začínajú byť stále 
častejšie dlhšie série tropických dní.

Tropická noc je noc, keď na danom mieste neklesne minimálna 
teplota vzduchu pod 20 °C. Majú podobné tendencie ako trop-
ické a letné dni. Na výskyt tropických nocí má výrazný vplyv 
tepelný ostrov mesta a teplá svahová zóna. V Košiciach bolo od 
roku 1951 do roku 1991 zaregistrovaných 12 tropických nocí
a od roku 1992 do súčasnosti tam bolo 50 tropických nocí.

ATMOSFÉRICKÉ ZRÁŽKY A SNEHOVÁ POKRÝVKA

Atmosférické zrážky sú zložitejším meteorologickým prvkom 
ako teplota vzduchu a klimatická zmena bude mať pravde-
podobne väčší vplyv na ich ročný režim ako na ich absolútne 
hodnoty. V prípade snehovej pokrývky sa na Slovensku očakáva 
zväčšovanie kontrastov medzi nížinami a vysoký horskými polo-
hami.

PRIESTOROVÉ ÚHRNY ZRÁŽOK

Predstavujú najkonzervatívnejšiu charakteristiku zrážok. 
Vyjadrujú množstvo zrážok, ktoré pripadá na meter štvorcový 
príslušného územia (napríklad Slovenskej republiky) za určitý 
čas (napríklad mesiac), pričom podmienkou je ich rovnomerné 
rozloženie. V porovnaní s reálnym stavom predstavujú mod-
elovú situáciu, keď sa dá z priestorovej hodnoty zrážok
a z rozlohy územia zistiť, aké množstvo vody dané územie 
získalo zo zrážok, čo sa potom využíva napríklad v hydrolog-
ických bilanciách, pri hodnotení odtoku z daného územia. 
Pretože priestorové úhrny zrážok v sebe obsahujú bilanciu 
zrážok z rozsiahlejšieho územia, pričom Slovensko má zložité 
prírodné podmienky a priestorová a časová variabilita zrážok 
je tiež veľká, malo by byť aj menej pravdepodobné dosiahnuť 
pri tejto charakteristike zrážok extrémne hodnoty. Napriek 
tomu boli v rokoch 2010 a 2011 dosiahnuté rekordy aj max-
imálnej, aj minimálnej hodnoty priestorového úhrnu zrážok pre 
Slovensko za obdobie od roku 1881: v máji 2010 to bolo 226 
mm, čo je maximum priestorového mesačného úhrnu zrážok 
pre Slovensko od roku 1881, a v novembri 2011 to bolo 0,6 
mm, čo je minimum priestorového mesačného úhrnu zrážok 
pre Slovensko od roku 1881. Naplnili sa očakávania vyplývajúce 
zo scenárov klimatickej zmeny, podľa ktorých globálne otepľo-
vanie bude mať pozitívny vplyv na výdatnosť zrážok pri tých 
typoch poveternostných situácií, ktoré podporujú vytváranie 
zrážok, a naopak, do popredia sa budú dostávať aj tie situácie, 
keď budú zrážky chýbať, a to aj dlhodobejšie.

ROČNÉ ÚHRNY ZRÁŽOK

V rámci kalendárneho roka sa vystrieda množstvo poveternos-
tných situácií, pri ktorých sa zrážky vyskytujú, resp. sú zrážkovo 
chudobné. V ročnej bilancii sa zaznamená určitý úhrn zrážok, 
ktorý by klimatickou zmenou nemal byť ovplyvnený až do takej 
miery ako ročný režim zrážok. Ročné úhrny zrážok však aj tak
v posledných rokoch vykazujú výrazné výkyvy. Striedajú sa roky 
s extrémne nadnormálnym a extrémne podnormálnym ročným 
úhrnom zrážok. V Košiciach dosiahol  od roku 1951 najnižší 
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ročný úhrn zrážok 419 mm, a to v roku 1986, a najvyšší ročný 
úhrn zrážok tam bol vypočítaný od polovice 20. storočia – za 
rok 2010 hodnota 959 mm.   

MAXIMÁLNE DENNÉ A VIACDENNÉ ÚHRNY ZRÁŽOK

Mimoriadne vysoké úhrny atmosférických zrážok spôsobujú
v mnohých prípadoch nebezpečné povodňové situácie. Pries-
torová a štatistická analýza vysokých denných a viacdenných 
úhrnov zrážok predstavuje preto v klimatológii a hydrológii 
strategickú úlohu v rôznych odborných hodnoteniach. Na konci 
20. a v priebehu prvých rokov 21. storočia bol zachytený vzos-
tupný trend výskytu vysokých denných a viacdenných úhrnov 
zrážok. V prípade denných úhrnov zrážok nebol jednoznačný až 
pri hodnotách 100 mm a viac, ale pri hodnotách 50 mm a 70 
mm bola zaregistrovaná väčšia častosť aj priestorové rozšírenie 
týchto úhrnov zrážok.

VÝSKYT OBDOBÍ S NEDOSTATKOM ZRÁŽOK 

Narušovanie ročného režimu zrážok vplýva aj na výskyt období 
s ich nedostatkom. V prírodných podmienkach Slovenska 
sa takéto obdobia vždy prirodzene vyskytovali, pričom mali 
aj svoje regionálne zvláštnosti. Nedostatok zrážok v zime v 
Hornádskej kotline bol napríklad dôsledkom kontinentálnej-
šej klímy východného Slovenska a výraznejšieho uplatňovania 
náveterných a záveterných efektov na rozloženie zrážok. 

“Zvláštnejšie anomálie v ročnom režime 
období s nedostatkom zrážok sa zača-

li častejšie vyskytovať v 90. rokoch 
minulého storočia.”

 Pomerne často začal byť narušovaný tradičný výskyt suchších 
období v prechodných ročných obdobiach. Zároveň bolo zare-
gistrované určité, dosť zle špecifikovateľné striedanie obdobia 
s prebytkom zrážok, za ktorým nasleduje obdobie s nedostat-
kom zrážok. Dĺžka týchto období je – v našich podmienkach 
variabilnejšieho charakteru počasia – neštandardne dlhá. 

SNEHOVÁ POKRÝVKA

Jej všeobecný úbytok je v určitom rozpore s výskytom ka-
lamitných situácií, ktoré sa napriek všetkému stále vyskytujú 
a nie sú spôsobené iba nepripravenosťou ľudí a ich technicky 
náročným štýlom života. Nová aj celková snehová pokrývka 
sa vyvíjajú – podobne ako zrážky – dosť nevyváženým spô-
sobom. Pri jednotlivých situáciách môže vplyvom globálneho 
otepľovania, a tým aj rastúcich zrážok, spadnúť v krátkom čase 
veľa snehu, ak to konkrétne teplotné podmienky príslušného 
miesta umožnia. Z tohto sa potom tvoria lavínové situácie v 
horských oblastiach a následne dochádza vo vysokých horských 
polohách aj k posunom vrcholenia celkovej snehovej pokrývky 
na neskoršie obdobie.

VÝVOJ V DRUHEJ DEKÁDE 21. STOROČIA

Z výsledkov meteorologických meraní v necelých posledných 
9 rokoch vyplýva, že dôsledky klimatickej zmeny podmienenej 

činnosťou človeka sa zvýrazňujú. Trendy charakteristík teploty 
vzduchu vykazujú v tejto druhej dekáde 21. storočia priebežne 
najvyššie vzostupy spomedzi všetkých dekád aspoň od polo-
vice 20. storočia. Príkladom môže byť priemerná ročná teplota 
vzduchu napríklad na meteorologickej stanici Bratislava-Koliba:

1951 – 1960    9,3 °C
1961 – 1970    9,1 °C
1971 – 1980    9,4 °C
1981 – 1990    9,7 °C
1991 – 2000  10,1 °C
2001 – 2010  10,5 °C
2001 – 2018  11,2 °C

V jednotlivých mesiacoch je stav podobný, ale otepľovanie 
neprebieha vo všetkých mesiacoch rovnako rýchlo. Najmenej 
výrazné je v októbri a naopak, najvýraznejšie je v marci, ale aj 
v septembri. Otepľovanie na začiatku jari súvisí s rýchlejším 
(včasnejším) topením snehovej pokrývky, resp. jej absenciou. 
Otepľovanie v septembri by mohlo súvisieť s predlžovaním 
príznakov leta na začiatku jesene. Toto veľmi dobre podporujú 
atmosférické zrážky, ktoré majú v septembri relatívne najväčšie 
prírastky.

Príkladom môžu priemerné mesačné úhrny atmosférických 
zrážok v septembri na meteorologickej stanici Bratislava-Koli-
ba:

1951 – 1980  41 mm
1961 – 1990  47 mm
1981 – 2010  70 mm
1991 – 2018  75 mm

V prípade atmosférických zrážok pribúdajú obdobia s ich 
nedostatkom a vznikajú kombinácie s nadnormálne teplými 
obdobiami, ktoré vyúsťujú do sucha. Nezanedbateľný je výskyt 
veľmi teplých liet, ktoré sa podľa meraní v posledných devia-
tich rokoch vyskytli aj v roku 2015, aj v roku 2017, pričom aj 
minuloročné leto (2018) spolu s aktuálne prebiehajúcim k nim 
tiež patria. Tieto štyri letá sú – popri letách v roku 2003 a 2007 
– v skupine najteplejších v popredí.  
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KLIMATICKÉ ZMENY NÁS MÔŽU PRIPRAVIŤ 
O 80 MILIÓNOV PRACOVNÝCH MIEST

ROLAND KLOKNER

Podľa novej správy Medzinárodnej organizácie práce (MOP, 
angl. skratka ILO) z roku 2019 sa predpokladá, že zvýšenie te-
pelného stresu spôsobeného globálnym otepľovaním povedie 
v roku 2030 ku globálnym stratám produktivity, ktoré zodpove-
dajú 80 miliónom pracovných miest na plný úväzok.

Prognózy založené na globálnom zvýšení teploty o 1,5 °C do 
konca tohto storočia naznačujú, že v roku 2030 z dôvodu 
vyšších teplôt príde k strate 2,2 % z celkového pracovného 
času na celom svete, čo je strata zodpovedajúca 80 miliónom 
pracovných miest na plný úväzok. To zodpovedá celosvetovým 
ekonomickým stratám vo výške 2 400 miliárd USD.

Správa navyše varuje, že ide o konzervatívny odhad, pretože 
predpokladá, že globálny priemerný nárast teploty neprekročí 
1,5 °C. Predpokladá sa tiež, že práce v poľnohospodárstve a 

stavebníctve – v dvoch odvetviach najviac postihnutých tepel-
ným stresom – sa vykonávajú v tieni.

Nová správa MOP s názvom Práca na teplejšej planéte: Vplyv 
tepelného stresu na produktivitu práce a dôstojnú prácu (angl. 
Working on a warmer planet: The impact of heat stress on 
labour productivity and decent work) čerpá z údajov o klíme, 
fyziológii a zamestnanosti a predstavuje odhady súčasných a 
predpokladaných strát produktivity na národnej, regionálnej
a globálnej úrovni.

Tepelný stres znamená teplo, ktoré presahuje to, čo telo 
dokáže tolerovať bez toho, aby utrpelo fyziologické poškode-
nie. Zvyčajne sa vyskytuje pri teplotách nad 35 °C, pri vysokej 
vlhkosti. Nadmerné teplo počas práce predstavuje zdravotné 
riziko; obmedzuje fyzické funkcie a schopnosti pracovníkov, 

OČAKÁVA SA, ŽE GLOBÁLNE OTEPĽOVANIE BUDE MAŤ ZA NÁSLEDOK ZVÝŠENIE TEPELNÉHO STRESU SPOJENÉHO S 
PRÁCOU, ZHORŠENIE PRODUKTIVITY A SPÔSOBÍ PRACOVNÉ A EKONOMICKÉ STRATY. NAJCHUDOBNEJŠIE KRAJINY BUDÚ 
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pracovnú kapacitu a tým aj produktivitu. V extrémnych prípa-
doch to môže viesť k úpalom, ktoré môžu byť smrteľné.  

Očakáva sa, že celosvetovo bude najviac zasiahnutý sektor 
poľnohospodárstva, v ktorom pracuje na celom svete 940 
miliónov ľudí. Odhaduje sa, že v dôsledku tepelného stresu sa 
do roku 2030 stratí 60 % globálneho pracovného času. Rovna-
ko odvetvie stavebníctva bude mať vážne následky s odhadom 
straty 19 % globálneho pracovného času. K ďalším obzvlášť 
ohrozeným odvetviam patria výroba ekologických tovarov
a ekologické služby, zber odpadu, riešenie mimoriadnych, resp. 
havarijných situácií, opravárske práce, doprava, cestovný ruch, 
šport a niektoré formy priemyselných prác.

Dôsledky budú nerovnomerne rozložené po celom svete. 
Očakáva sa, že regióny, ktoré stratia najviac pracovného času, 
sú južná Ázia a západná Afrika, kde v roku 2030 dôjde k strate 
približne 5 % pracovného času, čo zodpovedá približne 43 
miliónom, resp. 9 miliónom pracovných miest.

Najvýznamnejšie hospodárske straty navyše utrpia ľudia v 
najchudobnejších regiónoch. Očakáva sa, že krajiny s nižším 
stredným a nízkym príjmom budú trpieť najviac, najmä preto, 
že majú menej zdrojov, aby sa účinne prispôsobili zvýšenému 
teplu. Ekonomické straty spôsobené tepelným stresom preto 
posilnia už existujúce hospodárske nevýhody, najmä vyššiu 
mieru chudoby, neformálne a zraniteľné pracovné miesta, 
samozásobiteľské poľnohospodárstvo a nedostatočnú sociálnu 
ochranu.

„Vplyv tepelného stresu na produktivitu práce 
je vážnym dôsledkom zmeny klímy... Možno 
očakávať väčšiu nerovnosť medzi krajinami s 
nízkymi a vysokými príjmami a zhoršujúce sa 
pracovné podmienky pre najzraniteľnejších.”

Catherine Sagetová, 
vedúca oddelenia výskumu MOP

Tepelný stres ovplyvní milióny žien, ktoré tvoria väčšinu pracu-
júcich v samozásobiteľskom poľnohospodárstve, ako aj mužov, 
ktorí dominujú v stavebníctve. Medzi sociálne dôsledky tepel-
ného stresu môže patriť zvýšenie migrácie, keďže pracovníci 
opúšťajú vidiecke oblasti, aby hľadali lepšie vyhliadky.

Výzvy, ktoré prináša zmena klímy, sú kľúčovým prvkom novej 
deklarácie k stému výročiu založenia MOP o budúcnosti práce 
(ILO Centenary Declaration for the Future of Work, 2019) a 
budú formovať jej činnosti a výskumný program. Táto sprá-
va dokazuje, že dôsledky pre Agendu OSN do roku 2030 sú 
ďalekosiahle. Varuje, že „hospodárske, sociálne a zdravotné 
účinky tepelného stresu by sťažili boj proti chudobe a podporu 
ľudského rozvoja, a tým aj dosiahnutie väčšiny cieľov OSN v 
oblasti trvalo udržateľného rozvoja“. 

„Vplyv tepelného stresu na produktivitu práce je vážnym 
dôsledkom zmeny podnebia, čo prispieva k ďalším nepriaz-

nivým vplyvom, ako je zmena dažďových vzorcov, zvýšenie 
hladiny morí a strata biodiverzity,“ uviedla Catherine Sagetová, 
vedúca oddelenia výskumu MOP a jedna z hlavných autoriek/
autorov správy. „Okrem obrovských ekonomických nákladov 
spojených s tepelným stresom môžeme očakávať väčšiu 
nerovnosť medzi krajinami s nízkymi a vysokými príjmami a 
zhoršujúce sa pracovné podmienky pre najzraniteľnejších, ako 
aj vysídlenie ľudí. Na prispôsobenie sa tejto novej realite sú 
naliehavo potrebné vhodné opatrenia vlád, zamestnávateľov
a pracovníkov zamerané na ochranu najzraniteľnejších osôb.“

Správa vyzýva k väčšiemu úsiliu pri navrhovaní, financovaní 
a vykonávaní vnútroštátnych politík zameraných na riešenie 
rizík tepelného stresu a na ochranu pracovníkov. Patria sem 
primeraná infraštruktúra a zdokonalené systémy včasného 
varovania pred tepelnými udalosťami a zlepšené vykonávanie 
medzinárodných pracovných noriem, napríklad v oblasti bez-
pečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré pomáhajú navrhnúť 
politiky na riešenie nebezpečenstiev súvisiacich s teplom.

Zamestnávatelia a pracovníci majú najlepšie predpoklady na 
hodnotenie rizík a prijímanie vhodných opatrení na pracovi-
sku, aby sa pracovníci mohli vyrovnať s vysokými teplotami a 
naďalej vykonávať svoju prácu. Zamestnávatelia môžu zabez-
pečiť pitnú vodu a školenia o rozpoznávaní a zvládaní tepel-
ného stresu. Sociálny dialóg môže zohrávať kľúčovú úlohu pri 
dosahovaní konsenzu o pracovných metódach vo vnútri
a vonku, prispôsobovaní pracovného času, pravidlách oblieka-
nia a ochranných pracovných pomôckach, používaní nových 
technológií, prestávkach v tieni a odpočinku. 

SOCIÁLNA POLITIKA
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ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, 
SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
(ĎALEJ LEN IA MPSVR SR) IMPLEMENTUJE NÁRODNÝ 
PROJEKT PODPORA KVALITY SOCIÁLNEHO DIALÓGU 
(ĎALEJ LEN NP PKSD).

PRIJÍMATEĽ: IA MPSVR SR

PARTNERI:

⃝ KONFEDERÁCIA ODBOROVÝCH ZVÄZOV (KOZ)
⃝ ASOCIÁCIA ZAMESTNÁVATEĽSKÝCH ZVÄZOV
A ZDRUŽENÍ (AZZZ)
⃝ REPUBLIKOVÁ ÚNIA ZAMESTNÁVATEĽOV (RÚZ)
⃝ ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA (ZMOS)
⃝ ASOCIÁCIA PRIEMYSELNÝCH ZVÄZOV (APZ)

ALOKÁCIA: 16 969 256,73 EUR ZO ZDROJOV EÚ

REALIZÁCIA: 7/2018 – 2/2023

CIEĽ PROJEKTU:

VYTVORENIE PRIESTORU PRE PROFESIONALIZÁCIU 
SOCIÁLNEHO DIALÓGU S POTENCIÁLOM ZEFEKTÍVNIŤ 
A SKVALITNIŤ NIELEN PROCES PRÍPRAVY LEGISLATÍVY NA 
TRIPARTITNEJ ÚROVNI, ALE ZAMERAŤ SA I NA OBSAHOVÚ 
STRÁNKU POSUDZOVANIA LEGISLATÍVY V KONTEXTE 
ZVYŠOVANIA KONKURENCIESCHOPNOSTI SR A ZVYŠOVA-
NIA MIERY SOCIÁLNEHO ZMIERU A ZÁROVEŇ POSILNIŤ
BUDOVANIE ODBORNÝCH KAPACÍT SOCIÁLNYCH PART-
NEROV PROSTREDNÍCTVOM PODPORY VYTVÁRANIA 
EXPERTNÝCH DOKUMENTOV A VZDELÁVANIA. CIEĽOM JE 
TIEŽ PODPORIŤ ZABEZPEČENIE KVALITNÝCH A ODBORNÝCH 
REAKCIÍ NA NEUSTÁLE SA MENIACU SITUÁCIU NA TRHU 
PRÁCE A PRIPRAVIŤ CIELENEJŠIE OPATRENIA ZAMERANÉ 
NA ZLEPŠENIE SCHOPNOSTI VEREJNÝCH SLUŽIEB ZAMEST-
NANOSTI POSKYTOVAŤ VČASNÉ A INDIVIDUALIZOVANÉ 
SLUŽBY ZAMESTNANOSTI, KTORÉ SÚ VYKONÁVANÉ

NA PRINCÍPE KVALITY ĽUDSKÝCH ZDROJOV, PREPOJENIA 
NA TRH PRÁCE, LEPŠEJ SPOLUPRÁCE SO SÚKROMNÝMI 
SLUŽBAMI ZAMESTNANOSTI A SOCIÁLNOM DIALÓGU 
CIELENOM NA ROZVOJ ZAMESTNANOSTI.

CIEĽOVÉ SKUPINY:

⃝ SOCIÁLNI PARTNERI
⃝ ZAMESTNANCI
⃝ ZAMESTNÁVATELIA
⃝ INŠTITÚCIE VEREJNÝCH A SÚKROMNÝCH SLUŽIEB 
ZAMESTNANOSTI A ICH ZAMESTNANCI

HLAVNÁ AKTIVITA:

NP BUDE REALIZOVANÝ PROSTREDNÍCTVOM HLAVNEJ 
AKTIVITY „POSILNENIE ODBORNÝCH A ANALYTICKÝCH 
KAPACÍT SOCIÁLNYCH PARTNEROV, BUDOVANIE 
INFRAŠTRUKTÚRY A KOMUNIKAČNEJ PLATFORMY SOCIÁL-
NEHO DIALÓGU A ROZVOJA SOCIÁLNEHO PARTNERSTVA 
NA NÁRODNEJ A MEDZINÁRODNEJ ÚROVNI“, KTORÁ BUDE 
REALIZOVANÁ PROSTREDNÍCTVOM NIŽŠIE UVEDENÝCH 
PODAKTIVÍT.

PODAKTIVITY:

⃝ POSILNENIE KAPACÍT SOCIÁLNYCH PARTNEROV 
PROSTREDNÍCTVOM ANALYTICKEJ ČINNOSTI
⃝ POSILNENIE KAPACÍT SOCIÁLNYCH PARTNEROV 
PROSTREDNÍCTVOM PODPORNEJ EXPERTNEJ ČINNOSTI
⃝ POSILNENIE KAPACÍT SOCIÁLNYCH PARTNEROV 
PROSTREDNÍCTVOM VZDELÁVANIA A STÁŽÍ
⃝ OSVETA A ODBORNÉ PODUJATIA
⃝ EXPERTNÉ WORKSHOPY
⃝ KOORDINÁCIA A VECNÉ RIADENIE PROJEKTU – 
PODPORNÁ AKTIVITA

PODPORNÁ AKTIVITA:

PUBLICITA, INFORMOVANOSŤ A PODPORNÉ ČINNOSTI

PODPORA KVALITY 
SOCIÁLNEHO DIALÓGU
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TÁTO PUBLIKÁCIA BOLA REALIZOVANÁ V RÁMCI NÁRODNÉHO PROJEKTU PODPORA KVALITY SOCIÁLNEHO DIALÓGU.
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