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Šiesty environmentálny akčný program Európskej 
únie (6. EAP) bol formálne prijatý 22. júla 2002 spoloč-
ným rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady (roz-
hodnutie č. 1600/2002/EC) na základe článku 175(3) 
Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva. Išlo o prvý 
akčný program, ktorý bol vypracovaný a prijatý v rámci 
procedúry spolurozhodovania v súlade s ustanoveniami 
Maastrichtskej zmluvy. Zatiaľ čo predchádzajúce akčné 
programy boli v podstate dokumentmi Komisie, ktoré sa 
následne schvaľovali na zasadnutiach Európskej rady, 
6. EAP je výsledkom procesu spolurozhodovania, na 
ktorom sa zúčastnili všetky tri najvýznamnejšie inštitú-
cie Európskej únie (Komisia, Parlament a Rada). Táto 
skutočnosť zvyšuje politický význam a poskytuje 6. 
EAP legitimitu, ktorú predchádzajúce akčné programy 
nemali. 

Východiskovým bodom pre vypracovanie návrhu 6. 
EAP bolo globálne hodnotenie implementácie Piateho 
environmentálneho akčného programu EÚ (5. EAP), 
ktoré uskutočnili útvary Komisie na základe požiadavky 
Parlamentu a Rady. Toto hodnotenie uvádza, že napriek 
zlepšeniam v niektorých oblastiach environmentálnej 
politiky „je praktický pokrok k trvalo udržateľnému roz-
voju dosť obmedzený“. Ako príčina tohto zaostávania 
bola identifikovaná absencia kvantifikovateľných cieľov 
5. EAP a monitorovacích mechanizmov, ako aj nejasné 
uznanie záväzkov zo strany členských štátov a nízka 
úroveň osvojenia akčného programu ostatnými sektor-
mi. 6. EAP teda stanovuje rámec pre environmentálnu 
politiku EÚ na obdobie rokov 2002 – 2012, predstavujúc 
tak environmentálny pilier stratégie trvalo udržateľného 
rozvoja, pričom stanovuje štyri prioritné oblasti: zmena 
klímy, príroda a biodiverzita, zdravie a kvalita života a 
prírodné zdroje a odpady.

Na jar 2007 začala Európska komisia proces stred-
nodobého hodnotenia implementácie 6. EAP. Predložila 
Európskej rade a Parlamentu, Ekonomickému a sociál-
nemu výboru a Výboru regiónov Strednodobé hodnote-
nie 6. EAP, v ktorom hodnotí, do akej miery v súčasnosti 
EÚ plní svoje záväzky obsiahnuté v akčnom programe, 
skúma vedecké dôkazy za účelom posúdenia správnos-
ti prístupu pôvodného 6. EAP k riešeniu environmentál-
nych výziev a posudzuje, či je potrebné zmeniť strate-
gický prístup EÚ k environmentálnej politike vo svetle 
zmeneného politického kontextu po roku 2002, berúc 
pritom do úvahy najmä revidovanú stratégiu trvalo udr-
žateľného rozvoja, lisabonskú stratégiu a agendu lepšej 
regulácie. V rámci všetkých štyroch prioritných oblastí 
Komisia vo svojej správe zhodnotila dosiahnuté výsled-
ky, ako aj zostávajúce problémy, ktorým treba venovať 
v budúcnosti zvýšené úsilie. V tomto zmysle obsahuje 
správa aj hodnotenie stavu životného prostredia v EÚ. 

Stanovisko Slovenska
Slovensko vo svojich stanoviskách ocenilo snahu 

Komisie o účinnejšie navrhovanie a implementáciu en-
vironmentálnej politiky s jej prierezovým charakterom 
do jednotlivých národných legislatív. Stotožnili sme sa s 
názorom, že klimatické zmeny ostávajú najväčšou priori-
tou Spoločenstva a ostatné priority, vrátane ochrany prí-
rody a biodiverzity; životné prostredie, zdravie a kvalita 

života; racionálne využívanie 
prírodných zdrojov a odpady; 
sú hlavnými piliermi súčasnej, 
ako aj budúcej environmen-
tálnej legislatívy. Slovensko 
považuje za dôležitú koordiná-
ciu krokov na medzinárodnej 
úrovni, keďže izolované úsilie 
jednotlivých štátov alebo zo-
skupení nemôže priniesť taký 
efekt ako kroky realizované na 
globálnej úrovni. Globálne kro-
ky je potom potrebné doplniť 
aktivitami na národnej úrovni, 
ktoré budú zamerané na špe-
cifické problémy jednotlivých 
štátov. Na základe Plánu práce 
vlády SR na rok 2007 vypra-
covalo Ministerstvo životného 
prostredia SR Informáciu o 
plnení úloh vyplývajúcich zo 
6. EAP. 

Strategický prístup 
k plneniu akčného 
programu

6. EAP rozpracúva tema-
tiku strategického prístupu k 
plneniu environmentálnych 
cieľov v niekoľkých rovinách. 
V prvom rade je strategickým 
cieľom programu posilnenie 
implementácie jestvujúcej legislatívy, integrácia envi-
ronmentálnych otázok do ostatných rezortných politík, 
spolupráca s podnikateľským sektorom, posilňovanie 
občanov a zmena ich správania a rešpektovanie envi-
ronmentálnych otázok v rámci územného plánovania.

Pokiaľ ide o podporu trhových nástrojov na zlepšo-
vanie stavu životného prostredia, v roku 2002 bol v SR 
prijatý zákon č. 468/2002 Z. z. o systéme environmen-
tálne orientovaného riadenia a auditu a následne vyhláš-
ka MŽP SR č. 90/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
o systéme environmentálne orientovaného riadenia a 
auditu. Za účelom dosiahnutia úplnej harmonizácie práv-
nych predpisov SR s právnymi predpismi EÚ boli v roku 
2005 nahradené uvedené predpisy novým zákonom č. 
491/2005 Z. z. o environmentálnom overovaní a regis-
trácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva 
pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MŽP SR č. 
606/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva tento zákon. 

V oblasti environmentálneho označovania produk-
tov sa na Slovensku udeľuje národná environmentálna 
značka Environmentálne vhodný výrobok od roku 1997, 
kedy bol vyhlásený Národný program environmentálneho 
hodnotenia a označovania výrobkov, a v zmysle zákona 
č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní vý-
robkov, ktorý vstúpil do platnosti 13. 8. 2002. Zákonom 
č. 217/2007 Z. z. sa s účinnosťou od 1. júna 2007 mení 
a dopĺňa zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom 
označovaní výrobkov v znení zákona č. 587/2004 Z. z. 

V súvislosti s uplatňovaním 6. EAP v oblasti posudzo-
vania vplyvov na životné prostredie možno konštatovať 
zlepšovanie prístupu a kvality informácií o životnom 
prostredí pre verejnosť, prostredníctvom procesu posu-
dzovania vplyvov na životné prostredie navrhovaných 
činností a návrhov strategických dokumentov podľa zá-
kona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V 
tejto súvislosti je taktiež zabezpečená lepšia integrácia 
navrhovaných činností infraštruktúry do územného plá-
novania a rozhodovania. 

Rok 2002 bol pre členské štáty OSN odporúčaný ako 
horizont na vypracovanie národných stratégií trvalo udr-
žateľného rozvoja. Na základe tohto odporúčania bola 
vypracovaná Národná stratégia trvalo udržateľného 
rozvoja SR, ktorá bola schválená vládou v roku 2001 
(uznesenie č. 978/2001) a Národnou radou SR v roku 
2002 (uznesenie NR SR č. 1989/2002). Následne v 
roku 2005 bol prijatý Akčný plán trvalo udržateľného 
rozvoja SR na obdobie 2005 – 2010 (uznesenie vlády 
SR č. 574/2005). Akčný plán TUR na roky 2005 - 2010 
konkretizuje ciele v oblasti TUR vzhľadom na vonkajšie 
podnety a vnútorné potreby. 

Zmena klímy
Zmena klímy je prvou hlavnou oblasťou 6. EAP. 

Medzinárodná spoločnosť sa snaží problém zmeny klí-
my riešiť prostredníctvom Rámcového dohovoru OSN o 
zmene klímy a Kjótskeho protokolu k tomuto dohovoru. 
Pre Slovensko z protokolu vyplýva rovnaký záväzok ako 

Šiesty environmentálny akčný program EÚ 
z pohľadu jeho uplatňovania na Slovensku
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pre ostatné krajiny EÚ – neprekročiť v období rokov 
2008 – 2012 priemernú úroveň emisií skleníkových ply-
nov z roku 1990 zníženú o 8 %. V tejto súvislosti bola 
v roku 2002 prijatá Stratégia Slovenskej republiky pre 
plnenie záväzkov Kjótskeho protokolu. Protokol ustano-
vuje tzv. flexibilné mechanizmy na plnenie záväzkov a 
to spoločné plnenie, mechanizmus čistého rozvoja a 
režim obchodovania s emisiami. Na Slovensku je prob-
lematika obchodovania s emisiami upravená zákonom 
č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne-
skorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 711/2004 
Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 
o obchodovaní s emisnými kvótami. V roku 2005 bol 
na Slovensku prijatý prvý Národný alokačný plán na 
roky 2005 – 2007 k zákonu o obchodovaní s emisnými 
kvótami. V tom istom roku bola vypracovaná Správa 
o dosiahnutom pokroku v plnení záväzkov Kjótskeho 
protokolu a predložená sekretariátu Rámcového doho-
voru OSN o zmene klímy. V roku 2006 bol spracovaný 
Národný alokačný plán na roky 2008 – 2012. Takisto 
bol v zmysle Kjótskeho protokolu vytvorený Národný 
inventarizačný systém Slovenskej republiky pre sledo-
vanie emisií skleníkových plynov a ich záchytov. 

Príroda a biodiverzita
Na podporu cieľov 6. EAP v oblasti ochrany prírody 

a biodiverzity bol prijatý rad koncepčných a právnych 
nástrojov: Akčný plán budovania sústavy chránených 
území NATURA 2000 na Slovensku na roky 2001 - 
2005, Informačná a komunikačná stratégia pre tvorbu 
sústavy NATURA 2000 na roky 2004 - 2010, Stratégia 
implementácie smernice o vtákoch a smernice o bioto-
poch na roky 2005 - 2013 v podmienkach MŽP SR a 
Akčný plán implementácie smernice o vtákoch a smer-
nice o biotopoch na roky 2006 - 2013 v podmienkach 
MŽP SR.

Komplexným národným dokumentom pre oblasť bio-
logickej diverzity je Aktualizovaný akčný plán pre im-
plementáciu Národnej stratégie ochrany biodiverzity na 
Slovensku pre roky 2003 - 2010, schválený uznesením 
vlády SR č. 1209/2002. Ďalej boli na medzinárodnej 
úrovni za účasti SR prijaté v oblasti ochrany prírody 
a biodiverzity tieto dokumenty: Rámcový dohovor o 
ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát a Európsky 
dohovor o krajine. Pokiaľ ide o významné právne ná-
stroje v oblasti ochrany prírody a biodiverzity, treba spo-
menúť najmä zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov 
voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín regu-
láciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení zákona č. 672/2006 Z. z. a zákon č. 
151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a 
GMO v platnom znení.

Životné prostredie a zdravie
Problematika životného prostredia a zdravia pred-

stavuje široké spektrum cieľov a aktivít zameraných na 
významnú prierezovú oblasť 6. EAP. Celé toto spektrum 
možno podľa štruktúry 6. EAP zhrnúť do týchto najdôle-
žitejších bodov (oblastí aktivít):

V roku 2006 vláda SR schválila tretí aktualizovaný 
Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov, 
ktorého cieľom je minimalizovať riziká vyplývajúce zo 
životného prostredia a udržať prostredie v takom stave, 
aby nepoškodzovalo a neohrozovalo zdravie ľudí, ale 
umožnilo jeho pozitívny vývoj. Do tejto oblasti 6. EAP 
spadá aj implementácia smernice Rady 96/61/ES o in-
tegrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného 

prostredia, ktorá sa na Slovensku zabezpečuje zákonom 
č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole 
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 
vyhláškou MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vyko-
náva zákon č. 245/2003 Z. z.

Ako nástroj verejného prístupu k informáciám o ži-
votnom prostredí bol vytvorený Európsky register emisií 
znečisťujúcich látok European pollutant emission regis-
ter (EPER). Základom je Dohovor EHK OSN o prístupe k 
informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom proce-
se a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného 
prostredia, ktorý ukladá zmluvným stranám postupne 
zavádzať jednotný celonárodný systém zoznamov alebo 
registrov znečistenia, vo forme štruktúrovanej a verejne 
prístupnej počítačovej databázy zostavovanej prostred-
níctvom normalizovaných hlásení. 

Register uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich lá-
tok (PRTR) je prvým medzinárodným právne záväzným 
dokumentom o registroch únikov a prenosov znečis-
ťujúcich látok. Cieľom je skvalitniť prístup verejnosti k 
informáciám vytvorením ucelených, integrovaných ce-
loštátnych registrov únikov a prenosov znečisťujúcich 
látok, ktoré by mohli uľahčiť účasť verejnosti na rozho-
dovaní o záležitostiach životného prostredia. Európsky 
PRTR (E-PRTR) nahrádza EPER od roku 2007. E-PRTR 
by mal splniť všetky požiadavky PRTR. Zahŕňa viac zne-
čisťujúcich látok, širší vyber emisií a viac prevádzok ako 
EPER.

Dňa 2. decembra 2005 bolo prijaté rozhodnutie 
Rady č. 2006/61/ES o uzatvorení Protokolu EHK OSN 
o registroch únikov a prenosov znečisťujúcich látok v 
mene Európskeho spoločenstva. Plnenie jeho ustanove-
ní je zabezpečené nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 166/2006/ES o zriadení Európskeho 
registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok 
(E-PRTR), ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 
91/689/EHS a 96/61/ES.

Požiadavka, aby do roku 2020 boli chemické látky 
používané a vyrábané metódami, ktoré vedú k mini-
malizácii závažných nepriaznivých účinkov na ľudské 
zdravie a životné prostredie, je jedným z cieľov SAICM 
(strategický prístup k medzinárodnému manažmentu 
chemických látok), ku ktorému Slovenská republika 
pristúpila a za „focal point“ určila Ministerstvo životné-
ho prostredia SR. Problematika náhrady nebezpečných 
chemikálií menej nebezpečnými chemikáliami alebo 
bezpečnejšími alternatívnymi technológiami bude v SR 
zabezpečená v rámci dodržiavania ustanovení nariade-
nia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 
– REACH, ktoré bolo v 
súlade s legislatívnymi 
pravidlami Spoločenstva 
prijaté v plnom rozsahu a 
prispeje k splneniu vyššie 
uvedenej požiadavky.

V máji 2001 bol prijatý 
Štokholmský dohovor o 
perzistentných organic-
kých látkach (POP), ktorý 
nadobudol účinnosť dňa 
17. mája 2004 a to aj 
pre Slovenskú republiku. 
Tento dohovor definuje 
účely, pre ktoré je možná 
výroba, používanie, dovoz 

a vývoz zariadení a chemikálií POP taxatívne uvede-
ných v prílohách. Implementácia relevantných právnych 
predpisov EÚ je na Slovensku zabezpečená zákonom č. 
127/2006 Z. z. o perzistentných organických látkach a 
o zmene a doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpa-
doch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.

V oblasti pesticídov sa v súlade s ustanoveniami 6. 
EAP sprísňovali a skvalitňovali postupy pri uvádzaní (re-
gistrácií) prípravkov na ochranu rastlín na trh, z hľadiska 
hodnotenia a posudzovania ich rizík na zdravie a životné 
prostredie. Pretože tieto činnosti boli zamerané na začia-
tok a koniec životného cyklu pesticídov a nepostihovali 
oblasť používania pesticídov, bola v súlade s 6. EAP 
prijatá Tematická stratégia trvalo udržateľného využíva-
nia pesticídov, ktorá navrhuje opatrenia na odstránenie 
tohto nedostatku. 

Prevencia závažných priemyselných havárií sa uplat-
ňuje prostredníctvom zákona č. 261/2002 Z. z. o pre-
vencii závažných priemyselných havárií a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
ktorý sa v roku 2005 novelizoval tak, aby bol v súlade s 
európskou legislatívou. Touto novelizáciou sa pod režim 
zákona zahrnuli banské odpady a čiastočne aj banská 
činnosť. 1. septembra 2007 vstúpil do účinnosti zákon 
č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentál-
nych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

V roku 2004 bola implementovaná smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/EC z 23. ok-
tóbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre 
opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva 
(rámcová smernica o vode) do právneho poriadku SR 
prijatím zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene 
zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov (vodný zákon), ktorý v plnej mie-
re preberá všetky relevantné právne akty EÚ, vrátane 
15 smerníc EÚ na úseku vôd. MŽP SR zabezpečuje im-
plementáciu jednotlivých smerníc EÚ prináležiacich do 
jeho pôsobnosti v závislosti od dostupnosti finančných 
zdrojov.

V oblasti ochrany ovzdušia bol v roku 2007 prijatý 
Národný program znižovania emisií znečisťujúcich látok. 
Ide o programový dokument, ktorého základným cieľom 
je dodržanie národných emisných stropov určených pre 
SR. V oblasti ozónovej vrstvy Zeme bol prijatý Akčný 
program Slovenskej republiky na postupné vylúčenie 
používania látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu Zeme 
na roky 2001 – 2008. Čo sa týka právnych predpisov, 
treba spomenúť najmä prijatie zákona č. 478/2002 
Z. z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 
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401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
v znení neskorších predpisov. Bol vytvorený Národný 
emisný informačný systém, ktorého cieľom je zabez-
pečiť systematické a transparentné procedúry zberu 
údajov o zdrojoch znečisťovania ovzdušia a o ich emi-
siách, overovanie týchto údajov na obvodných úradoch 
životného prostredia, ako aj procedúry, zabezpečujúce 
import týchto údajov do centrálnej databázy a ich pre-
zentáciu na centrálnej úrovni. 

Trvalo udržateľné využívanie prírod-
ných zdrojov a nakladanie s odpadmi

V nadväznosti na trvalo udržateľné využívanie 
prírodných zdrojov sa pokračovalo v regionálnom 
hydrogeotermálnom zhodnotení humenského chrbta, 
topoľčianskeho zálivu a Rimavskej kotliny s cieľom ove-
renia geotermálneho potenciálu perspektívnych oblastí, 
možnosti jeho využitia a výpočtu prírodných 
množstiev zdrojov geotermálnych vôd. Úloha 
realizovať regionálny výskum a vyhľadávací 
prieskum geotermálnej energie vyplýva aj z 
uznesenia vlády SR č. 771/2006 k správe o 
geotermálnom prieskume územia SR.

V oblasti nakladania s odpadmi na zá-
klade dostupných údajov vyplýva pokles 
miery zneškodňovania odpadov v SR o 69 
% v porovnaní rokov 2000 a 2005 a pokles 
produkcie nebezpečných odpadov o 51 % 
v porovnaní rokov 2000 a 2005. Reálnosť 
uvedených údajov však oslabuje skutočnosť, 
že implementovaním Európskeho katalógu 
odpadov do právneho systému odpadové-
ho hospodárstva SR v roku 2002 (prijatie 
zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a sú-
visiacich vykonávacích právnych predpisov) 
sa zásadným spôsobom zmenili východiská 
pre zaraďovanie odpadov podľa Katalógu 
odpadov, čo zákonite ovplyvnilo aj celkovú 
bilanciu vzniku odpadov a tým aj predmetnú 
štatistiku. 

Pokiaľ ide o zvyšovanie miery zhodnoco-
vania odpadov, súčasné odpadové hospodár-
stvo SR sa snaží o dosiahnutie maximálneho 
zhodnocovania odpadov a obmedzovania ich 
negatívneho vplyvu na životné prostredie, 
ktorý vzniká predovšetkým ich skládkova-
ním. Dôležitým nástrojom na dosiahnutie 
záväzkov voči EÚ je Program odpadového 
hospodárstva SR. V súčasnom období sú 
priority a ciele odpadového hospodárstva 
stanovené v Programe odpadového hospo-
dárstva SR na roky 2006 - 2010, ktorý bol 
schválený uznesením vlády č. 118/ 2006.

Odpadové hospodárstvo SR, ako aj celého Európskeho 
spoločenstva sa riadi spoločnou stratégiou, ktorá je za-
ložená na obmedzovaní a znižovaní tvorby odpadov, a 
priorizuje materiálové a energetické zhodnocovanie 
odpadov. Hlavným právnym predpisom, ktorým bola le-
gislatíva ES transponovaná do vnútroštátnej legislatívy, 
je zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred-
pisov. Osobitnou časťou odpadovej legislatívy je oblasť 
obalov a odpadov z obalov, ktorá je upravená zákonom 
č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Prierezové otázky
Na štvrtej ministerskej konferencii Životné prostre-

die pre Európu v dánskom meste Aarhus 35 štátov a 
Európske spoločenstvo podpísalo dňa 25. júna 1998 
Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti 
na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti 
v záležitostiach životného prostredia (Aarhuský doho-
vor). Dňa 31. 10. 2005 prezident SR podpísal súhlas 
s pristúpením SR k Aarhuskému dohovoru. V máji 
roku 2000 NR SR prijala zákon č. 211/2000 Z. z. o 
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov, ktorý kodifikuje právo ob-
čanov na prístup k informáciám. V marci roku 2004 
bol prijatý zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, 
uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predmetom 
právnej úpravy tohto zákona je transpozícia smerni-
ce Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/4/ES. V 

niektorých prípadoch aj inštitúcie z iných rezortov. 
MŽP SR a jeho podriadené organizácie prevádzkujú 
aj ďalšie databázy, informačné systémy, intranetové 
a internetové webové stránky, ktoré slúžia k ich čin-
nosti a na prezentáciu svojich výstupov.

Prehľadové informácie o tom, kde možno nájsť rôz-
ne informácie, sa nachádzajú v Katalógu dátových 
zdrojov metainformačného systému a v pripravova-
nom Osobitnom verejne prístupnom zozname infor-
mácií (OVPZ). Vstupnou bránou ku všetkým vyššie 
spomínaným environmentálnym informáciám je 
Enviroportál (www.enviroportal.sk), ktorý sústreďu-
je zdroje dát prostredníctvom rezortnej počítačovej 
siete.

V súvislosti s Koncepciou environmentálnej vý-
chovy a vzdelávania schválenou uznesením vlády 

SR č.846/1997 MŽP SR rozvíja aktivity 
zamerané na environmentálnu výchovu a 
vzdelávanie na celoslovenskej, krajskej, 
miestnej úrovni. Tieto aktivity sú zamera-
né na environmentálnu výchovu, zároveň 
podporujú rozvoj environmentálnej výcho-
vy a propagandy v masovokomunikačných 
prostriedkoch.

Finančné prostriedky EÚ ako 
príspevok k plneniu 6. EAP

Programový dokument Ministerstva 
životného prostredia SR pre čerpanie fi-
nančných prostriedkov z Kohézneho fondu 
a Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
pre obdobie 2007 – 2013 Operačný prog-
ram Životné prostredie prispieva k uplat-
ňovaniu prioritných oblastí a vybraných 
úloh 6. EAP predovšetkým v oblasti zmeny 
klímy, ochrany prírody a biodiverzity, ako 
aj v oblasti zabezpečovania kvalitných 
vodných zdrojov a nakladania s odpadmi. 
Operačný program Životné prostredie pod-
poruje realizáciu vyššie uvedených oblastí 
a im prislúchajúcich úloh v rámci prioritnej 
osi 1 Integrovaná ochrana a racionálne 
využívanie vôd, prioritnej osi 2 Ochrana 
pred povodňami, prioritnej osi 3 Ochrana 
ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých 
vplyvov zmeny klímy a prioritnej osi 5 
Ochrana a regenerácia prírodného prostre-
dia a krajiny.

Medzinárodná spolupráca
6. EAP zdôrazňuje potrebu medziná-

rodnej spolupráce pri riešení environmen-
tálnych problémov a to medzi členskými 

štátmi EÚ, ako aj medzi EÚ a zvyškom medzinárod-
nej komunity. V tejto súvislosti možno spomenúť 13. 
stretnutie ministrov životného prostredia krajín V4, 
ktoré sa uskutočnilo v máji 2006 v Košiciach a na 
ktorom sa rokovalo o vzájomnej spolupráci a koordi-
nácii spoločných stanovísk k prioritám v súvislosti so 
strednodobým hodnotením 6. EAP na r. 2002 - 2012, 
pričom ministri zdôraznili úzke prepojenie tematic-
kých stratégií na 6. EAP, ako sa uvádza v preambule 
Spoločného prehlásenia, ktoré ministri podpísali na 
záver stretnutia. 

RNDr. František Koločány
sekcia environmentálnej politiky a zahraničných vecí

Ministerstvo životného prostredia SR

zmysle zákona č.17/1992 Zb. o životnom prostredí 
a zákona č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, ucho-
vávaní a šírení informácií o životnom prostredí MŽP 
SR každoročne vydáva Správu o stave životného pro-
stredia Slovenskej republiky, ktorá poskytuje úplné 
informácie o stave životného prostredia a prírodných 
zdrojov. 

Environmentálny informačný systém integruje infor-
mácie z environmentálneho monitoringu, informácie z 
hodnotenia stavu životného prostredia a priestorové 
informácie o území. Ďalšie informácie sú vytvárané 
pre podporu práce úradov životného prostredia a pre 
subjekty zabezpečujúce výkon jednotlivých zákonov 
v systéme environmentálneho práva SR. Sú to pre-
dovšetkým MŽP SR a jeho rezortné organizácie, v 
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