
Vážení účastníci semináru, vážené dámy a páni, drahí hostia 

Téma: Trvalo udržateľný rozvoj 

Dovoľte mi, aby som vás srdečne privítal v obci Malé Ozorovce a vyjadril nádej, že sa u nás budete 

cítiť príjemne a príspevky účastníkov, ktorí majú skúsenosti s realizáciou rôznych projektov zo 

Slovenska i Ukrajiny, budú pre nás inšpiráciou.  

Teším sa úprimne z vášho záujmu a dúfam, že naše stretnutie prispeje k väčšiemu pochopeniu 

širších súvislostí, spojených s témou udržateľného rozvoja.  

Svoj príspevok začnem Kantátom Sv. Františka  

Pozdravujem Ťa Pane, prostredníctvom našej Sestry, Matky  Zeme, ktorá nás živí a nesie, a ktorá 

nás obdarováva rôznymi plodmi s farebnými kvetmi a bylinami.  

Pokračujem citáciou z poslednej encykliky -    pápeža Františka      –     Laudato Si 

Naša Sestra narieka, z dôvodu, že sme jej spôsobili rany našim nezodpovedným užívaním a hrubým 

zneužívaním darov, ktorými ju obťažkal Boh. Vnímame samých seba ako jej pánov, ktorí majú právo 

ju svojvoľne drancovať. Násilie prítomné v našich srdciach, zranených hriechom, sa prejavuje vo 

všetkých symptómoch nemoci, evidentných v pôde, vode, vzduchu a vo všetkých formách života. 

To je dôvod prečo Zem, vydrancovaná a zavalená odpadom, patrí medzi najopustenejších 

a najzneužívanejších z našich chudobných, a narieka v agónii. (Rom 8:12).  

 

Plastový odpad v oceánoch – pokrýva 700 000 km štvorcových, 140 000 000 ton,   

6 500 000 t ročne pribudne 

 



 

 

 

 



 

Klčovanie a vypaľovanie lesov 52 000 km 2 ročne 

 

 

 

Zabudli sme, že my sami sme prach zeme (Gen. 2:7), naše telá sú stvorené z jej elementov, 

dýchame jej vzduch, a dostávame život a občerstvenie z jej vôd. 

 



Ťažba ropy z dechtových pieskov na obrovských plochách pôvodných lesov, mokradí a iných 

ekosystémov –  po ťažbe zostáva totálna devastácia ekosystémov 

 

 

Uhoľné elektrárne

 



Lacná recyklácia počítačov v Afrike – veľké firmy vyvezú odpad nelegálne do krajín Afriky, tí 

najchudobnejší, hlavne siroty, ktoré nemajú inú možnosť uživiť sa, kovy  zužitkujú 

a nerecyklovateľný odpad ostáva voľne v krajine

  

 

George Orwell povedal : V časoch univerzálnej lži, sa hovorenie pravdy stáva revolučným činom.  



Vo svojej encyklike pápež František – zdôrazňuje princíp prepojenosti prírody a ľudskej rodiny, 

vzájomnej závislosti ľudských bytostí a medzigeneračnej zodpovednosti vo vzťahu k našim deťom. 

V zmysle starovekého príslovia „Nezdedili sme Zem po svojich predkoch, ale požičali sme si ju od 

svojich detí“ 

Pokiaľ by sme sa odvážili hodnotiť súčasný stav podľa ovocia našich skutkov – zistíme, že sme si 

odvykli hovoriť pravdu, a ako dôsledok takýchto našich postojov neodovzdávame budúcim 

generáciám lepší svet. Práve naopak, presúvame zodpovednosť za riešenie problémov na nich.   

Som veľmi rád, že sa naša obec zúčastnila PROJEKTU SUNRISE - Sustainable Utilisation of Natural 

Resources in Small Enterprises"  bol tematicky zameraný na diverzifikáciu energetickej základne, 

v malých podnikoch a inštitúciách, prechod z fosílnych palív na palivá  z udržateľných zdrojov, 

a sprostredkovane riešil otázky spojené s  riešením energetickej chudoby.  

Projekty sa vyhodnocovali hlavne z hľadiska finančnej výhodnosti a návratnosti investovaných 

dotačných peňazí. To je podľa súčasnej ekonomickej logicky správny postup, pretože projekty, ktoré 

nedávajú ekonomický zmysel sú odsúdené na neúspech.  

Bolo mi sympatické, že tento ekonomický pohľad nebol jediný zohľadňovaný. Boli zahrnuté aspekty 

sociálne a okrajovo environmentálne.  Prečo je to dôležité?   

Pretože do hry vstupujú veľmi násilne ďalšie faktory, s ktorými nemáme skúsenosti, ktoré nám 

nedávajú priestor na vyčkávanie a odsúvanie riešení problémov. Všetky prichádzajú naraz, nebude 

možné sa s nimi vyrovnať postupne. Odborníci a vedci tento hromadiaci sa nárast problémov - 

ekonomických, sociálnych, demografických, environmentálnych nazvali rečou námorníkov  „perfect 

storm“ - perfektná búrka. Perfektná búrka je názov fenoménu v prírode, ktoré lode a námorníci na 

otvorenom mori nemôžu prežiť. 

Pri plánovaní a realizácii akéhokoľvek rozvoja, či už na individuálnej alebo kolektívnej úrovni, 

musíme s týmito faktami rátať.  

Čo je teda trvalo udržateľný rozvoj?  

Trvalo udržateľný rozvoj  je taký spôsob rozvoja ľudskej spoločnosti, ktorý dáva do súladu 

hospodársky a spoločenský pokrok s plnohodnotným zachovaním životného prostredia. 

Medzi hlavné ciele trvalo udržitelného rozvoja patrí zachovanie životného prostredia pre ďalšie 

generácie v čo najmenej pozmenenej podobe. 

Základným predpokladom fungovania skutočného trvalo udržateľného rozvoja je nutnosť použitia 

jeho metód   na celom svete a úzka prepojenosť sveta, ľudí  a udalostí v ňom. 

Slovenská stratégia trvalo udržateľného rozvoja ho charakterizuje ako cielený, dlhodobý (priebežný), 

komplexný a synergický proces, ovplyvňujúci podmienky a všetky aspekty života (kultúrne, sociálne, 

ekonomické, environmentálne a inštitucionálne), na všetkých úrovniach (lokálnej, regionálnej, 

globálnej) a smerujúci k takému funkčnému modelu určitého spoločenstva (miestnej a regionálnej 

komunity, krajiny, medzinárodného spoločenstva), ktorý kvalitne uspokojuje biologické, materiálne, 

duchovné a sociálne potreby a záujmy ľudí, pričom eliminuje alebo výrazne obmedzuje zásahy 

ohrozujúce, poškodzujúce alebo ničiace podmienky a formy života, nezaťažuje krajinu nad únosnú 

mieru, rozumne využíva jej zdroje a chráni kultúrne a prírodné dedičstvo. 

Európsky parlament definoval udržateľný rozvoj ako zlepšovanie životnej úrovne a blahobytu ľudí v 

medziach kapacity ekosystémov pri zachovaní prírodných hodnôt a biologickej rozmanitosti pre 

súčasné a budúce generácie. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Spolo%C4%8Dnos%C5%A5_(sociol%C3%B3gia)
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%A9_prostredie
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivot
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zdroj
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kult%C3%BArne_dedi%C4%8Dstvo
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pr%C3%ADrodn%C3%A9_dedi%C4%8Dstvo&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3psky_parlament


V súvislosti s vydaním Encykliky Laudato Si Svätým Otcom Pápežom Františkom zamyslime sa nad 

faktom, že už nie len vedci, ale i predstavitelia konzervatívnych inštitúcií, ako sú  cirkvi, 

(katolícka,  pravoslávna, a ďalšie), sa opakovane a veľmi zanietene zapojili do boja za záchranu 

prírody a človeka. Situácia je totiž povedané diplomaticky veľmi zložitá a hlavne nepredvídateľná.  

Skutočná práca a transformácia na udržateľný rozvoj nie je nejaký módny trend. Je to možno jedna 

zo základných podmienok prežitia našich detí.  

Samozrejme nie podľa kritérií súkromnoprávnych médií. Len tak mimochodom zachytíme v médiách 

správu, o udržateľnom rozvoji, potrebe zmien v systéme. Ale to len na okraj, na zaplnenie času 

medzi reklamnými šotmi na pôžičky,  predaj áut alebo predaj argentínskeho hovädzieho mäsa, 

pretože to slovenské hovädzie mäso už dávno v obchodoch nedostanete, pretože jeho chov bol 

zlikvidovaný.   

My obyvatelia Strednej Európy sme do veľkej miery, obeťami použitia tých najhorších ekonomických 

foriem kapitalizmu – ako je privatizácia verejných statkov do rúk zopár jednotlivcov a nadnárodných 

monopolov (pod slovom privatizácia rozumejte tie najsprostejšie formy krádeží majetku vo 

vlastníctve štátu, ktorý vytvorili generácie našich predkov), zdecimovanie poľnohospodárskej výroby, 

straty práce a dôstojnosti, zmysluplnej budúcnosti.  

Pod falošnými zámienkami sa vyrábajú vojny v Európe i vo svete.  

Začínajú sa prejavovať následky spojené s globálnym environmentálnym znečistením.   

Nekompromisne, mimo našu pozornosť, avšak priamo pred nosom prebieha proces, ktorý sme 

nedokázali zastaviť ani ovplyvniť, proces deštrukcie, ktorého nedobrovoľnými účastníkmi sa 

stávame. 

Až na vzácne výnimky osvietených komunít, sa od prehistorických čias, v histórii ľudstva opakuje 

jeden a ten istý scenár. Človek sa sťahuje za zdrojmi obživy, obsadí vhodné územie na život,  

vyklčuje lesy, obrába pôdu, urbanizuje t.j. stavia mestá, dosahuje vrchol, vyťaží pôdu a miestne 

zdroje, znečistí miestne zdroje – vodu a pôdu, dochádza k úpadku, miesto sa stane nevhodným na 

prežitie a človek, sa presunie na iné miesto.  

Ten istý scenár sa opakoval – na miestnej, regionálnej úrovni. V posledných desaťročiach sa však 

uskutočňuje na globálnej úrovni. Už nie je miesto kam by sa ľudia mohli presunúť a začať 

v panenskej prírode, poučení z omylov predošlých generácií. Budeme sa musieť postaviť následkom 

vlastného, vedomého či  nevedomého nezodpovedného správania. Dúfam, že to bude naša 

generácia a nie generácie našich detí.  

Identifikácia príčin: 

Zle nastavený ekonomický model, založený na princípoch  neokolonializmu nadnárodných 

monopolov, všadeprítomnej korupcie 

Finančnom systéme založenom na  dlhu a úrokoch, kde sa fiktívne peniaze  nekryjú so skutočnou 

ekonomikou 

Jeden zo základných pilierov tohto ekonomického modelu, – sú peniaze vo forme dlhu, ktoré 

v minulosti plnili svoju úlohu ako - výmenný prostriedok a platidlo, uchovávateľ hodnôt. 

Prešli vývojom - v rôznych formách  - drahé kovy - striebro a zlato (ľahko prenosné, 

malé množstvo predstavuje veľkú hodnotu, deliteľné) po papierové peniaze – kryté tzv.  

zlatým štandardom, až do bodu kedy bankový systém – ktorý sa medzitým stal 

dominantným hráčom, presadil pravidlá a manipuloval finančný systém, do podoby, 

kedy všetci sú zotročení dlhom fiktívnych ničím nekrytých peňazí, diktuje podmienky 

zadlženým štátom  - digitálne peniaze, frakčné bankovníctvo.  



Falošné ukazovatele hospodárskeho rastu HDP, ktorý sa nepremieta do zvýšenej kvality života tých 

najširších vrstiev obyvateľstva 

Následky: 

- Opakujúce sa ekonomické krízy, likvidujúce prosperitu najširších vrstiev svetovej populácie 

- Koncentrácia vlastníctva, deformované prostredie kde monopoly získavajú kontrolu nad 

všetkými zdrojmi, zvyšujúca sa úroveň majetkovej nerovnosti, ktorá vedie k čoraz horším 

formám vykorisťovania človeka, k strate ekonomickej nezávislosti, až absolútnej 

bezmocnosti, to má za následok 

- Neschopnosť ovplyvňovať ekonomické a politické dianie okolo seba a zabrániť drancovaniu 

prírody, vyčerpaniu prírodných zdrojov 

- Neschopnosť zastaviť  výrobu vojen a štátnych prevratov, neschopnosť zastaviť narušovanie 

suverenity štátov a národov v prípade, že si zvolia svoju cestu,  

- Neschopnosť konzumného obyvateľstva prehliadnuť manipuláciu alebo sa jej brániť ( 

perception management – manažment vnímania)  

- Nie výchova a vzdelávanie k tomu čo je nutné a prospešné, ale indoktrinácia a vymývanie 

mozgov širokých más obyvateľstva, nástrojom sú súkromné médiá, ktoré v nás živia falošné 

predstavy o slobode a demokracii bez spätnej väzby na odpovednosť 

- Degradácia prírody, ktorá je vnímaná iba ako zdroj ziskov - kolaps ekosystémov 

a biodiverzity (svetové oceány a moria sú vylovené z 80 percent),  

- Výrub prirodzených lesov, odstraňovanie vegetačnej ochrannej pokrývky pôdy –  

Slovensko – má rozlohu 49 036 km 2 – celosvetový  ročný výrub lesov predstavuje  – 52 000 

km 2,  následkom je erózia pôdy – dezertifikácia – premena na púšte, voda mizne vo forme 

zrážok a podzemné zásoby sa rýchlo znižujú 

- Urbanizácia 125 000 km 2 – budujú sa cesty, mestá, odvodňovacie rigoly, nevsiakavé plochy, 

odvodnenie celých území, narušenie malého vodného cyklu, nedostatok vody, erózia pôdy 

– dezertifikácia, voda mizne vo forme zrážok a podzemné zásoby sa rýchlo znižujú 

- Poľnohospodárstvo - koncentrácia pôdy, priniesla priemyselné metódy na výrobu potravín, 

následkom je chemicky otrávená pôda – tzv. zelené púšte,  

– I. sv. vojna 25 mil. obetí (väčšinou farmári)  

- II. Sv. vojna 65  mil. obetí (väčšinou farmári) - priemysel ovládol poľnohospodársku 

výrobu – presadil  tzv. konvenčné poľnohospodárstvo - Zelená revolúcia, zavádzanie 

hybridných rastlín a geneticky modifikovaných rastlín, drahé chemické hnojivá (amoniak) 

a pesticídy (Yperit), zavlažovanie, mechanizácia  – likvidácia drobných farmárov, 

samovraždy farmárov  v Indii približne 17 520 samovrážd  ročne 

- pestovanie energetických - priemyselných plodín –na výrobu bionafty, bioethanol,  - 

následkom je fenomén  tzv. fatálny kolaps pôdy  - cca. 10 milion ha pôdy ročne, znižujúce sa 

strategické zásoby a schopnosť výroby potravín 

- Celosvetový fenomén globálneho otepľovania  -  v rozmedzí 2 až 4 stupne C., bez ohľadu že 

sa vedú sa spory, sú odporcovia a prívrženci,  fakt je že dochádza  k exponenciálnemu rastu 

extrémov počasia, extrémnym výkyvom teplôt.  

- Povodne v rokoch 1995 – 2015, ktoré predstavujú 47 percent všetkých prírodných katastrof 

- spôsobili 242 000 obetí.  

- Napr. suchá v celých obrovských regiónoch sveta  (Austrália, zažíva dlhé obdobia sucha, 

posledných 8 rokov sucha, priemerná produkcia 21 mil. ton obilovín klesla na 10 mil. ton) 

-  California a ďalšie, celé regióny najmä pri rovníku sa stávajú neobývateľnými Afrika, Blízky 

a Stredný Východ 

- Nárast hladiny morí a z toho vyplývajúce reálne bezpečnostné hrozby (klimatickí a vojnoví 

utečenci – EU tento rok cca. 1 milión, do roku 2050 - 150 miliónov utečencov). Tento rok 

kríza spojená s utečencami spôsobila, že dominantné štáty EU presadzujú koncept 

dvojrýchlostnej Európy, jadra (Nemecko, Benelux, Rakúsko, Škandinávia) a periférie Európy, 

pád Schengenského systému, zavádzanie ochrany minischengenu t.j. jadra Európy 



- Stupňujúce sa znečisťovanie prírody a prírodných zdrojov – na Zemi je spolu  1,4 bil.km3 

vody, použiteľná voda – podzemné zdroje – predstavuje 0,65 percent z tohto množstva ( 

v rozvinutom svete, aby sme si udržali dosiahnutý stupeň životnej úrovne potrebujeme 1 700 

hl /per capita na 1 rok – transport, výroba, poľnohospodárstvo, hygiena ), povrchová voda je 

na 95 percent zamorená viac ako 240 druhmi chemických kontaminantov 

 

Vážení účastníci dnešného semináru, aj keď som vyslovil tieto nepríjemné fakty, teším sa úprimne 

z vášho záujmu a dúfam, že toto stretnutie prispeje k užšej spolupráci, je začiatkom procesu zmeny 

myslenia a prístupu nás všetkých, pretože sa nás to týka všetkých bez výnimky. Úlohou všetkých 

ľudí, na individuálnej i kolektívnej úrovni je zveľaďovať prostredie okolo seba a tvoriť. Nie rabovať. 

Ľudia, ktorí sa v tomto svete nestratia, sú tí, ktorí zdvihnú hlavu a poobzerajú sa po tom čo chcú. Ak 

to nenájdu, tak si to sami vytvoria.  

Napríklad v čínskej kultúre, kríza v čínskom písme , je vyjadrená 2 znakmi, jeden predstavuje – 

nebezpečenstvo a druhý príležitosť. 

„Je potreba začať budovaním občianskej spoločnosti, ktorá je bdelá – ako píše Svätý Otec Pápež 

František – na princípoch prirodzeného práva, kde bude splnená podmienka dôstojnosti práce, ktorá ako 

ľudská aktivita musí priniesť ľudským bytostiam naplnenie, má prioritu pred kapitálom a potvrdzuje 

oprávnený nárok ľudí na zdieľanie ovocia svojej práce“.  

Klimatická zmena nie je len hrozbou pre životné prostredie. Je hrozbou pre bezpečnosť a stabilitu 

krajín po celom svete.“ Hrozba veľkého sucha, výrazného zvýšenia hladiny svetového oceánu a 

šokov svetovému poľnohospodárskemu systému zasiahne všetky regióny planéty. Americkí a 

slovenskí vedci zdokumentovali zmeny aj v slovenských lesoch a poukázali na vyššiu zraniteľnosť 

Slovenska voči extrémnym meteorologickým fenoménom. 

 Bude sa nevyhnutne treba postaviť naliehavej kríze, vytvoriť nové globálne partnerstvo medzi 

vládami, súkromným sektorom a občianskou spoločnosťou – spojenie s cieľom vyriešiť enormnú 

výzvu, ktorú nikto nemôže vyriešiť sám. Jedným z predpokladov bude potreba uskutočnenia zmeny 

energetickej základne z fosílnych palív na obnoviteľné zdroje. Táto tzv. konverzia pri vynaložení 

maximálneho úsilia všetkých by trvala minimálne 30 rokov. Zatiaľ sa však nenašla spoločná vôľa ku 

skutočnej zmene. 

Citujem tlačovú správu: „Medzinárodná energetická agentúra odhaduje, že sa slnko a vietor dnes 

podieľa na celkovom objeme energie asi 0,4 percentami.  

Pritom do roku 2040, i keby všetky štáty splnili všetky svoje záväzky ohľadne zelenej energie, by 

tento podiel vzrástol iba na  2,2 percenta. Je to čiastočne i tým, že veterná a solárna energia 

pomáha znižovať iba emisie skleníkových plynov spojené s výrobou elektriny, ale nie tie emisie, 

ktoré súvisia s priemyslom, dopravou, stavebníctvom a poľnohospodárstvom“. 

O význame podpory obnoviteľných zdrojov, napríklad formou  štátnych dotácií   svedčí fakt, že 

zatiaľ čo náklad na jednu MWh elektriny z veterných zdrojov, hovoríme pritom o tých najnovších 

a najefektívnejších je 80 amerických dolárov, priemerná spotová cena elektriny sa v Nemecku v 

roku 2014 pohybovala okolo 33 amerických dolárov za MWh. 

Na záver vám chcem povedať, že aj keď mnohí z nás majú pocit že sme bezmocní, skúsme sa 

s týmto problémom popasovať aspoň vo svojom vnútri. Vedomosti a práca nás posunú ďalej a nie 

zapieranie evidentných faktov. Len pozitívny prístup a myslenie nám otvorí možosti a ponúkne 

riešenia.  

 

Ďakujem za pozornosť.       ® Mgr. Milan Dolák, LL.M 

http://www.worldenergyoutlook.org/publications/weo-2014/
http://www.aleasoft.com/assessment-electricity-prices-western-europe-2014/

