= Indikátory efektivity zdrojov
Indikátory efektivity zdrojov predstavujú základ pre monitorovanie implementácie Plánu pre Európu efektívne využívajúcu zdroje, jednej zo 7 iniciatív
stratégie Európa 2020, ktorý stanovuje ciele v oblasti efektívneho využívania
zdrojov a udržateľného rastu.
Súbor pozostáva z 32 individuálnych indikátorov, ktoré boli zostavené
Eurostatom na základe požiadaviek Európskej komisie.
http://enviroportal.sk/indikatory-efektivita-zdrojov

= Indikátory zeleného rastu
Súbor indikátorov zeleného rastu je zostavený na základe metodiky OECD
a charakterizuje situáciu v SR z pohľadu zeleného rastu. Indikátory sú rozdelené do štyroch hlavných oblastí :
1. Environmentálna a zdrojová produktivita,
2. Základňa prírodného bohatstva,
3. Environmentálna kvality života a
4. Ekonomické nástroje a politické opatrenia.
Súbor indikátorov zahŕňa 30 ukazovateľov, ktoré boli predstavené v publikácii
Vybrané indikátory zeleného rastu v Slovenskej republike.
http://enviroportal.sk/indikatory-zeleny-rast
http://enviroportal.sk/ZelenyRast/GreenGrowth.pdf
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NA CESTE
K INFORMÁCIÁM
O ŽIVOTNOM
PROSTREDÍ

PUBLIKáCIE O žIVOTNOM PROSTREDí
Správy o stave životného prostredia SR
V súlade so zákonom č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí a zákonom č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní,
uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí sa
pravidelne od roku 1993 vydávajú Správy o stave životného prostredia SR. Správy obsahujú údaje o stave
životného prostredia a o príčinách a následkoch tohto
stavu, ako aj o trendoch jeho vývoja a opatreniach na
ochranu a zlepšovanie životného prostredia, vrátane
medzinárodnej spolupráce. Vychádzajú v ročných intervaloch v tlačenej a elektronickej forme.
http://enviroportal.sk/spravy-o-zp

Sektorové indikátorové správy
Sektorové indikátorové správy hodnotia pokrok v integrácii environmentálnych aspektov do rozvojových dokumentov vybraných sektorov hospodárstva SR. Zároveň
hodnotia vývoj vplyvu sektorov na využívanie prírodných
zdrojov a na kvalitu životného prostredia. Hodnotenie sa
realizuje pomocou súborov indikátorov usporiadaných
do 3 skupín:
• Vývojové trendy sektora relevantné k životnému prostrediu
• Interakcie sektora so životným prostredím
• Politické, sociálne a ekonomické aspekty
Indikátorové sektorové správy (Priemyselná výroba,
Energetika, Doprava, Poľnohospodárstvo, Lesné hospodárstvo a Cestovný ruch) sa aktualizujú v trojročných
intervaloch a sú dostupné v elektronickej forme.
http://enviroportal.sk/spravy-sektorove-indikatorove

Informačné brožúry o životnom prostredí
Rôzne druhy informačných brožúr poskytujú
koncentrované informácie o životnom prostredí SR prostredníctvom hodnotenia vybraných
environmentálnych indikátorov za jednotlivé zložky životného prostredia, kumulatívne
environmentálne problémy, sektory ekonomických činností a za príslušné nástroje starostlivosti o životné prostredie. Periodicita
a aktualizácia informačných brožúr je nepravidelná a sú publikované v tlačenej a elektronickej forme.
http://enviroportal.sk/informacne-brozury-ZP

INDIKáTORY žIVOTNéHO PROSTREDIA
Environmentálne indikátory predstavujú významný prostriedok v procese hodnotenia
stavu a vývoja životného prostredia smerom k účinnosti plnenia environmentálnych
cieľov ako aj trvalo udržateľného rozvoja. Medzi spracovávané a hodnotené súbory indikátorov patria:

= Kľúčové indikátory
Kľúčové indikátory poskytujú odpovede na kľúčové otázky týkajúce sa stavu životného prostredia a zhodnotenia pokroku smerom k dosiahnutiu stanovených cieľov
v starostlivosti o životné prostredie.
Súbor kľúčových indikátorov zahrňuje 11 tematických oblastí s celkovým počtom
29 indikátorov. Indikátory sú spracované v jednotnej štruktúre, ktorá obsahuje definíciu indikátora, väzbu na rozvojové dokumenty, kľúčovú otázku a kľúčové zistenie, sumárne zhodnotenie, podrobné zhodnotenie a medzinárodné porovnanie.
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Dostupné sú aj metadáta, ktoré popisujú spôsob získavania údajov.
http://enviroportal.sk/indikatory-klucove

= Sektorové indikátory
Sektorové indikátory hodnotia pokrok v implementácii sektorových politík vo
vzťahu k životnému prostrediu a stupeň integrácie environmentálnych aspektov do sektorových politík v SR. Súbor sektorových indikátorov je vytvorený pre
6 sektorov:
• Priemyselná výroba (11)
• Energetika (13)
• Doprava (16)
• Poľnohospodárstvo (17)
• Lesné hospodárstvo (14)
• Cestovný ruch (12)
Sektorové indikátory sú spracované v rovnakej forme ako kľúčové indikátory.
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http://enviroportal.sk/indikatory-sektorove

= Indikátory TUR
Indikátory trvalo udržateľného rozvoja (TUR) slúžia pre potrebu monitorovania
a vyhodnocovania plnenia princípov trvalo udržateľného rozvoja a dosahovania jeho
cieľov v SR. Indikátory sú zamerané na vyhodnocovanie predovšetkým environmentálneho piliera, ale hodnotia aj indikátory relevantné k životnému prostrediu v ekonomickom, sociálnom a inštitucionálnom pilieri. Súbor v počte 76 indikátorov TUR
je dostupný na stránke http://enviroportal.sk/indikatory-TUR

