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Rio+20 — skratka pre Konferenciu OSN pre 
trvalo udržateľný rozvoj, ktorá sa bude konať 
v brazílskom Rio de Janeiro v júni 2012 – je 
historická príležitosť stanoviť spôsob ako budovať 
bezpečnejší, spravodlivejší, čistejší, ekologickejší 
svet s priaznivejšími podmienkami pre všetkých. 

Dvadsať rokov po Summite Zeme, ktorý sa konal 
v roku 1992 v Riu, kde krajiny prijali dokument 
Agenda 21 – zameraný na prehodnotenie 
ekonomického rastu, pokrok v sociálnej rovnosti 
a zabezpečenie ochrany životného prostredia -  
OSN opäť spája vlády, medzinárodné inštitúcie a 
dôležité skupiny 1 s cieľom dohodnúť sa na celom 
rade adekvátnych opatrení, ktoré môžu znižovať 
chudobu a zároveň podporovať slušnú prácu, 
čistú energiu ako aj trvalejšie a spravodlivejšie 
využívanie zdrojov.    

Rio+20 je príležitosťou vymaniť sa z bežného 
pohľadu na veci a vyvíjať aktivity smerom 
k ukončeniu chudoby, venovať sa otázke 
poškodzovania životného prostredia a budovať 
most, ktorý nás prepojí s budúcnosťou.

Trvalo udržateľný rozvoj je “rozvoj, ktorý 
umožňuje naplniť potreby súčasnej generácie 
bez toho, aby boli obmedzené možnosti naplniť 
potreby budúcich generácií“.  

          Brundtlandovej komisia (1987)

 

 

„Rio+20 bude jedným z 
najdôležitejších celosvetových 
stretnutí na tému trvalo 
udržateľného rozvoja v 
súčasnosti. V Riu musíme 
mať jasnú predstavu: trvalo 
udržateľnú, ekologickú 
ekonomiku, ktorá chráni 
životné prostredie a 
podporuje plnenie 
Miléniových 
rozvojových cieľov 
cez rast príjmov, 
slušnú prácu a 
odstraňovanie 
chudoby.“ 

Generálny tajomník 
OSN  
Pan Ki-mun

Čo je Rio+20

 1 Agenda 21 definuje deväť dôležitých skupín: ženy; deti a 
mládež; pôvodné obyvateľstvo; mimovládne organizácie; 
miestne úrady; zamestnanci a odborové zväzy; priemysel a 
obchod; vedecko-technická komunita; poľnohospodári.   



► Dnes je na svete 7 miliárd ľudí — do roku 2050 
ich bude 9 miliárd.  

► Jeden z piatich ľudí na celom svete, teda 1,4 
miliárd ľudí, v súčasnosti žije z príjmu 1,25 USD 
denne alebo menej. 

► Miliarda a pol ľudí na celom svete nemá prístup k 
elektrickej energii. Dva a pol miliardy nemá prístup k 
toalete. A takmer miliarda je hladná každý deň. 

► Emisie skleníkových plynov naďalej stúpajú a 
viac ako tretina všetkých známych druhov by mohla 
vyhynúť, ak budú klimatické zmeny naďalej 
prebiehať nekontrolovane.

► Ak máme svojim deťom a vnúčatám zanechať 
obývateľný svet, je potrebné odstraňovať 
problémy rozšírenej chudoby a poškodzovania 
životného prostredia. 

► Ak sa nebudeme teraz adekvátne venovať týmto 
kritickým otázkam, privodíme si oveľa väčšie 
náklady v budúcnosti, vrátane väčšej chudoby, 
nestability a zhoršených podmienok na celej planéte.

► Rio+20 nám dáva príležitosť myslieť globálne, 
aby sme mohli konať lokálne na zabezpečenie našej 
spoločnej budúcnosti.

“Trvalo udržateľný rozvoj nie je jednou z možností! 
Je to jediná cesta, ktorá umožňuje celému ľudstvu 
deliť sa o slušný život na tejto jednej planéte. 
Rio+20 dáva našej generácii príležitosť vybrať si túto 
cestu.“

Sha Zukang, 
Generálny tajomník konferencie Rio+20 

Prečo potrebujeme     
   Rio+20?

Foto OSN

Vo veľkých mestách dnes žije 
polovica celého ľudstva, zatiaľ čo 
za dvadsať rokov ich bude takmer 
60%, čo je približne 5 miliárd ľudí. 
(zdroj: UN-HABITAT) 



► Prechodu k ekologickejšej 
ekonomike a zamerania sa na 
odstraňovanie chudoby. 

► Ochrany našich oceánov pred 
vychytaním rýb, zničením morských 
ekosystémov a nepriaznivým 
vplyvom klimatických zmien.

► Premeny našich miest na oveľa 
príjemnejšie a hospodárnejšie 
miesta pre život.

► Rozširovania využitia 
obnoviteľných zdrojov energie, 
ktoré môžu za súčasnej podpory 
ekonomického rastu významne znížiť 
uhlíkové emisie ako aj znečistenie 
vonku a vo vnútorných priestoroch.

Riešenia mnohých problémov trvalo udržateľného 
rozvoja vrátane otázok týkajúcich sa miest, energie, 
vody, potravín a ekosystémov sú známe.

Na konferencii Rio+20 budú krajiny hľadať spôsoby 
ako ich zrealizovať prostredníctvom:

 

Akými otázkami 
sa bude Rio+20 
zaoberať?

Rodina v Mongolsku používa 
solárny panel na vyrobenie 
energie pre svoj stan.

Rybári v oceáne blízko  
Dar es Salaam, Tanzánia.

Vlak prechádzajúci 
Soulom v Južnej Kórei.

Príbrežná veterná 
elektráreň 
Middelgruden v Dánsku.

Foto OSN Foto OSN

Foto OSN
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Za posledných dvadsať rokov môžeme menovať viacero 
príkladov úspešného trvalo udržateľného rozvoja v oblasti 
energie, poľnohospodárstva, plánovania rozvoja mesta ako aj 
výroby a spotreby:

► Inovatívne finančné mechanizmy v Keni podnecujú nové 
investície do oblasti zdrojov obnoviteľných energií, ako napríklad 
solárnej, veternej, energie z malých vodných elektrární, bioplynu 
a energie z mestského odpadu, ktoré ďalej generujú príjmy a 
pracovné príležitosti.

► Opatrenia smerom k stratégii nízkouhlíkového rastu v 
Číne založenej na rozvoji obnoviteľných zdrojov energie vytvorili 
pracovné príležitosti, príjmy a zisky pre nádejný nízkouhlíkový 
priemysel.

► Prechod k ekologickému poľnohospodárstvu v Ugande 
vytvoril zisky a príjmy pre drobných poľnohospodárov, čo prináša 
prospech ekonomike, spoločnosti aj životnému prostrediu.

► V Sao Paulo bol prijatý projekt v rámci Mechanizmu čistého 
rozvoja v Brazílii s cieľom premeniť dve z najväčších mestských 
skládok na trvalo udržateľné navážky odpadu. Od roku 2004 
do septembra 2011 sa pri úniku zo skládok do atmosféry ušetrilo 
352 000 ton metánu, ktorý bol namiesto toho použitý na výrobu 
viac ako jedného milióna megawattov elektrickej energie.

► Komunitné lesné hospodárstvo v Nepále pod vedením skupín 
miestnych užívateľov lesov prispelo k obnoveniu lesných zdrojov po 
tom, čo sa ich stav v 90-tych rokoch výrazne zhoršil.

► EcoLogo, jedna z najuznávanejších severoamerických 
certifikačných značiek v Kanade, spropagovala tisíce výrobkov, 
ktoré spĺňajú prísne environmentálne štandardy.

► Vo Francúzsku bolo medzi rokmi 2006 – 2008 vytvorených 
približne 90 000 pracovných miest v ekologických sektoroch, 
najmä v oblasti zachovania energie a rozvoja obnoviteľných 
zdrojov energie.

► Z iniciatívy Côte Sud na Haiti bude mať úžitok približne 205 000 
ľudí, pričom pôjde o obnovu a trvalo udržateľný rozvoj viacerých 
oblastí so zničenou pôdou rozsiahlych ako polovica londýnskeho 
regiónu. 

Vyschnuté koryto rieky Niger. 

Lesy v Libérii. 

► Lepšieho manažmentu lesov, 
ktoré nám prinesie celý rad výhod 
— napríklad zníženie odlesňovania 
o polovicu do roku 2030 by mohlo 
pomôcť vyhnúť sa škodám v hodnote 
3,7 bilióna USD vyplývajúcim z 
klimatických zmien vplyvom emisií 
skleníkových plynov — nerátajúc 
ešte hodnotu pracovných miest, 
príjmov, biodiverzity, čistej vody a 
liečiv, ktoré nám lesy poskytujú. 

► Zlepšenia spôsobu, akým 
zachovávame a riadime naše vodné 
zdroje s cieľom podporiť rozvoj a 
ochranu pred vysychaním. 

„Agenda trvalo udržateľného 
rozvoja je agendou rastu pre 

21.storočie.“ 

Generálny tajomník OSN 
Pan Ki-mun

Má trvalo udržateľný  
  rozvoj význam?

Foto OSN

Foto OSN



Posledné zasadanie Prípravného výboru na 
konferenciu a samotná konferencia sa budú konať v 
júni 2012 v Riu, kde sa stretnú tisíce účastníkov 
vlád, súkromného sektora, mimovládnych organizácií 
a ďalších zainteresovaných subjektov s cieľom 
posunúť trvalo udržateľný rozvoj výrazne vpred. 

Súčasne s oficiálnymi podujatiami a v prestávkach 
medzi nimi budú prebiehať početné sprievodné 
podujatia, výstavy, prezentácie, predajné výstavy a 
verejné vyhlásenia rôznych partnerov.

Oficiálne rozhovory sa sústredia na dve hlavné 
témy: Ako budovať ekologickú ekonomiku tak, aby 
sme dosiahli trvalo udržateľný rozvoj a vytiahli ľudí 
z chudoby a aby sme zároveň podporovali rozvojové 
krajiny pri hľadaní svojej vlastnej ekologickej cesty 
rozvoja; A ako zlepšiť medzinárodnú koordináciu 
trvalo udržateľného rozvoja.

Predpokladá sa, že vlády príjmu jasné a cielené 
opatrenia na implementáciu trvalo udržateľného 
rozvoja založené na mnohých príkladoch 
dosiahnutých úspechov, ktorých sme za posledných 
20 rokov boli svedkami.

Elektrické vozidlá v závere 
preteku Nulové emisie v Ženeve 
vo Švajčiarsku. Predpokladá 
sa, že doprava bude hlavnou 
príčinou dopytu po energii v 
súčasnom rastúcom svete. 
Vo vyspelých krajinách je to 
najväčší koncový spotrebiteľ 
energie a vo väčšine rozvojových 
najrýchlejšie rastúci spotrebiteľ. 
(zdroj: DESA)

Čo sa stane    
    na Rio+20?

Foto OSN



Na budovanie trvalo udržateľného rozvoja nie sú 
potrebné len vlády — potrebná je aj partnerská 
spolupráca medzi ľuďmi, skupinami v rámci komunít, 
organizáciami, podnikateľmi a akademickou obcou. 
Rio+20 je veľkou príležitosťou na vytvorenie 
partnerstiev a upozornenie na aktivity všetkých 
zainteresovaných subjektov. Oficiálna webstránka 
www.uncsd2012.org ponúka platformu pre 
občiansku spoločnosť, podnikateľský sektor a 
mimovládne organizácie, aby sa mohli spoločne 
podieľať na prípravných aktivitách na Rio+20.

Na webstránke nájdete aj informácie o registrácii na 
konferenciu, možnosti odoberať e-mailom informačný 
bulletin, sledovať Rio+20 na twitteri a facebook-u a 
čítať si blog generálneho tajomníka konferencie Sha 
Zukanga.

Peňažné a materiálne príspevky od donorských 
organizácií sú potrebné na finančné zastrešenie 
účasti všetkých zainteresovaných subjektov počas 
prípravného procesu na konferenciu. Pre viac 
informácií o tom ako prispieť kontaktujte:

Kathleen Abdalla 
Vedúca odboru pre získavanie finančných prostriedkov a 
logistiku
UNCSD (Rio+20) Sekretariát, 
Oddelenie pre trvalo udržateľný rozvoj, 
UN DESA, New York
Tel: +1 212 963 8416 
Email: abdallak@un.org

Rio de Janeiro, Brazília

Ako sa môžem     
 podieľať  
 alebo prispieť?



Rio+20 je výsledkom spoločného úsilia celého 
systému OSN. Špecializovaný sekretariát je 
zodpovedný za koordinovanie a zadávanie informácií 
do prípravného procesu od všetkých orgánov OSN.

Sekretariát Rio+20, ktorý vedie generálny 
tajomník konferencie Sha Zukang a ktorému 
asistujú dvaja výkonní koordinátori Elizabeth 
Thompson (bývalá ministerka pre životné prostredie 
na Barbadose) a veľvyslanec Brice Lalonde (bývalý 
minister pre životné prostredie vo Francúzsku) sídli 
na oddelení pre ekonomické a sociálne záležitosti.

Prípravný proces vedie 11-členná kancelária zložená 
z veľvyslancov OSN zo všetkých svetových regiónov.

Hostiteľská krajina Brazília vedie logistické prípravy v 
teréne.

Ako je Rio+20    
 organizovaná?

Foto OSN



KONTAKT

Rio+20 Sekretariát: 
uncsd2012@un.org

Média: 
Oddelenie OSN 
pre informovanie 
verejnosti
mediainfo@un.org

www.uncsd2012.org 
www.un.org/sustainablefuture

„Trvalo udržateľný 
mier na celom svete 
musí stavať na trvalo 
udržateľnom rozvoji. 
To je dôvod, prečo som 
povedal, že agenda trvalo 
udržateľného rastu je 
agendou pre 21.storočie“.

Generálny tajomník OSN 
Pan Ki-mun


