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MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

• MEDZINÁRODNÉ  ORGANIZÁCIE, DOHOVORY, DOHODY

Najvýznamnejším podujatím na medzinárodnej úrovni bola Konferencia Organizácie Spojených národov (OSN) o trvalom udržateľ-
nom rozvoji tzv. Rio+20, ktorá sa konala v Rio de Janeiro v dňoch 20. – 22.6.2012 pri príležitosti 20. výročia tzv. Summitu Zeme, t.j. Konfe-
rencie OSN o životnom prostredí a rozvoji (Rio de Janeiro, 1992). Konferencia Rio+20 bola vrcholným stretnutím hláv štátov a vlád, verejného 
i súkromného sektora vrátane obchodných spoločností, mimovládnych organizácií a občianskych združení. SR reprezentovala delegácia pod 
vedením ministra životného prostredia Petra Žigu. Konferencia sa zaoberala všetkými troma aspektami trvalo udržateľného rozvoja a zamerala 
sa na dve nosné témy, ktoré v súčasnosti rezonujú na environmentálnej politickej scéne, t.j. zelenú ekonomiku v kontexte trvalo udržateľného 
rozvoja a odstránenia biedy, ako aj inštitucionálny rámec trvalo udržateľného rozvoja. V tejto súvislosti  nielen vyhodnotila doterajší vývoj a výsled-
ky dosiahnuté v oblasti ochrany životného prostredia  za uplynulých dvadsať rokov, ale stanovila aj základné trendy ďalšieho smerovania. 

V dňoch 19.-20.1.2012 navštívil Slovensko eurokomisár pre životné prostredie Janez Potočnik, ktorý mal rokovania s viacerými rezortmi 
a počas svojej návštevy bol prijatý aj ministrom životného prostredia Józsefom Nagyom. Témou rokovania boli otázky z oblasti ochrany prírody, 
odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia ako napr. Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity, financovanie chránených oblastí v rámci NATURA 
2000, vstup EÚ do Karpatského dohovoru, efektívne využívanie zdrojov, Stratégia redukcie prachových častíc na Slovensku.   Počas svojej 
návštevy eurokomisár na pôde NR SR ocenil MŽP SR za prácu súvisiacu s prijatím zákona o  environmentálnych záťažiach.

Na zasadnutí Rady ministrov EÚ pre životné prostredie boli prijaté závery Rady k Oznámeniu Komisie Európskemu parlamentu, Rade, 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Koncepcia na ochranu vodných zdrojov Európy. Táto koncepcia 
obsahuje opatrenia na zabezpečenie dostatočného množstva vody dobrej kvality na všetky legitímne účely v EÚ s cieľom zvládnuť vodný stres, 
nedostatok vody a dlhodobé udržanie našich vodných ekosystémov.  Z pohľadu environmentálnej politiky bolo veľmi významné pokračovanie 
v prijímaní 7. environmentálneho akčného programu (EAP), pričom SR toto prijatie podporila. EAP poskytne adekvátne zastrešujúci strate-
gický rámec pre politiku životného prostredia v EÚ.

Výhrady EK k nesprávnej, resp.  neúplnej transpozícii smernice 2009/41/ES o používaní geneticky modifikovaných mikroorganiz-
mov v uzavretých priestoroch boli riešené prijatím zákona č. 448/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z.z. o používaní 
genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov.

V oblasti odpadového hospodárstva bola v roku 2012 schválená novela zákona o odpadoch, ktorou bola transponovaná rámcová smer-
nica o odpadoch. Transpozičný deficit v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie je postupne odstraňovaný novelizáciou zákona 
č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Taktiež sa realizovala transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách, ktorá si vyžiadala 
vypracovanie návrhu nového zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania. Novelizácia zákona o ovzduší a prijatie dvoch vyhlášok 
MŽP SR významne prispeli k zníženiu znečisťovania ovzdušia. Aj tieto právne predpisy vytvárajú podmienky, aby SR bola schopná podieľať 
sa na príprave a implementácii novej Tematickej stratégie na zníženie znečisťovania ovzdušia a smernice o národných emisných stropoch na 
európskej úrovni v roku 2013.

V roku 2012 SR pokračovala v plnení vybraných úloh stratégie EÚ „Naše životné poistenie, náš prírodný kapitál: stratégia EÚ v oblasti 
biodiverzity do roku 2020“  Zabezpečovaná bola príprava aktualizovanej Národnej stratégie biodiverzity pre roky 2012- 2020, ktorá bola ako 
strategický dokument predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie a vznesené pripomienky boli zapracované.

SR sa zúčastňovala rokovaní k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prístupe ku genetickým zdrojom a spravodlivom a 
rovnocennom spoločnom využívaní prínosov vyplývajúcich z ich používania v EÚ, ktoré umožní ratifikáciu Nagojského protokolu v EÚ. 

SR aktívne vystupovala v roku 2012 aj pri rokovaniach o nových právnych návrhoch pre oblasť zmeny klímy. Medzi najdôležitejšie patril 
návrh nariadenia o mechanizme monitorovania emisií skleníkových plynov, ktoré nahradí v súčasnosti platné predpisy. 

V zmluvnej oblasti vláda SR uznesením č. 582 z 24.10.2012 a následne aj NR SR uznesením č. 380 z 18.12.2012 súhlasili s Dodatkom 
k  Dohovoru o ochrane a trvalom využívaní cezhraničných vodných tokov a medzinárodných jazier (tzv. Dohovor o vodách). Daný 
dodatok upravuje články 25 a 26 dohovoru a jeho ratifikácia  členskými štátmi EHK OSN umožňuje pripojiť sa k dohovoru aj štátom mimo 
priestoru EHK OSN.  

 V Skalici bola 29.10.2012 podpísaná Dohoda medzi vládou SR a vládou ČR o dočasnom užívaní častí štátneho územia a majetku 
SR pre výstavbu a prevádzku stavby „ Predĺženie splavnosti vodnej cesty Otrokovice – Rohatec“ na hraničnom vodnom toku Radějovka v 
katastrálnych územiach obcí Sudoměřice a Rohatec a Skalica.

• SPOLUPRÁCA NA MEDZIŠTÁTNEJ ÚROVNI

V dňoch 1.-2.3.2012 navštívili MŽP SR ministerka životného prostredia a turizmu Federácie Bosny a Hercegoviny Branka Djurič a mi-
nisterka územného plánovania, stavebného inžinierstva a ekológie Republiky Srbskej Srebrenka Golič. Ministerky mali záujem predovšetkým 
o skúsenosti SR s predvstupovými fondami EÚ, problematiku slovenskej rozvojovej spolupráce a otázku recyklácie, triedenia a  spracovania 
rôznych druhov odpadov. Na záver absolvovali návštevu spaľovne komunálneho odpadu vo Vlčom hrdle.

Vietnamská delegácia zložená zo zástupcov Ministerstva prírodných zdrojov a životného prostredia pod vedením námestníka ministra 
navštívila MŽP SR dňa 27.7.2012. Rokovanie sa zaoberalo možnosťami spolupráce medzi Vietnamom a SR, konkrétne v oblastiach vodohos-
podárstva, odpadov, hodnotenia vplyvov na životné prostredie a ťažby nerastov vrátane následnej rekultivácie územia po ťažbe. 
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