
Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia 
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky privítalo na 
svojej pôde zástupcov desaťčlennej misie Organizácie pre 
hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) vedenú riadi-
teľom Sekcie environmentálnej výkonnosti a informácií 
Brendanom Gillespiem. Členmi mi-
sie boli odborníci na problematiku 
životného prostredia – zástupcovia 
Environmentálneho riaditeľstva 
OECD, dvaja predstavitelia hlav-
ných hodnotiacich krajín – radca 
Misie Portugalska pri OECD Pedro 
Nunes Liberato, zástupkyňa riadite-
ľa odboru multilaterálnych vzťahov 
Ministerstva životného prostredia 
Českej republiky Klára Quasnitzová 
a nezávislý expert z Kanady Tom 
Jones.

Misia sa uskutočnila ako súčasť 
procesu hodnotenia environmentál-
nej výkonnosti, ktorý realizuje OECD 
už od roku 1992 pravidelne vo 
všetkých svojich členských štátoch. 

Mandát procesu dalo rozhodnutie ministrov životného 
prostredia G7 OECD v roku 1991. Jeho základným po-
slaním je  zrealizovať systematickú analýzu úsilia krajín 
dosiahnuť stanovené národné environmentálne ciele a 
medzinárodné záväzky, ako aj špecifikovať konkrétne 
odporúčania pre zlepšenie dosahovaných environmentál-

Cieľom viac ako týždennej návštevy Slovenska zá-
stupcami misie OECD, ktorá trvala od 27. septembra do 
5. októbra 2010, bolo získanie ďalších informácií a poznat-
kov pre spracovanie predmetného hodnotenia, čo priamo 
nadväzovalo na doposiaľ uskutočnené práce v procese 
– spracovanie štruktúry hodnotiacej správy, vyplnenie 
požadovaných dotazníkov zo strany SR na poskytnutie 

údajov a informácií a vyhodnotenie 
opatrení prijatých pri prvom hodno-
tení SR. Nasledovať bude príprava 
návrhu  správy hodnotenia environ-
mentálnej výkonnosti SR, jej pripo-
mienkovanie zo strany SR, následné 
zapracovanie pripomienok tak, aby 
v apríli budúceho roka bol spracova-
ný finálny návrh tejto správy. 

Obhajoba výsledkov hodnotenia 
sa uskutoční na zasadnutí Pracovnej 
skupiny pre environmentálnu výkon-
nosť v Paríži v júni budúceho roka 
delegáciou SR, kde sa očakáva 
účasť vrcholných predstaviteľov sta-
rostlivosti o životné prostredie v SR.

Hodnotenie prebieha v roku 

10. výročia vstupu Slovenska do OECD. V čase, keď 
je naša krajina objektom väčšieho záujmu, venuje aj 
Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a 
regionálneho rozvoja Slovenskej republiky hodnoteniu en-
vironmentálnej výkonnosti mimoriadnu pozornosť. 
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nych výsledkov, do ktorých sa premie-
tajú pozitívne výsledky a skúsenosti 
ostatných krajín OECD. Prvoradým 
cieľom procesu je pomôcť členským 
krajinám pri zlepšovaní a skvalitňovaní  
starostlivosti o životné prostredie. 

Hodnotiaci proces sa vo väčšine 
členských krajinách OECD 
uskutočnil dvakrát. V SR sa 
druhé hodnotenie uskutočňuje 
po deviatich rokoch, čo súvisí s 
neskorším vstupom SR do tejto 
organizácie. Výsledok  prvého 

hodnotenia (2001) bol publikovaný knižne v roku 
2002 v slovenskej, anglickej a francúzskej verzii. 
Najpodstatnejšou časťou publikácie (rozsah 167 
strán, členené v dvoch častiach obsahujúcich 8 
kapitol, vrátene príloh, obrázkov, tabuliek) bolo 44 
odporúčaní.

Rokovania s expertmi na oblasť ži-
votného prostredia sa uskutočňovali v 
pracovných skupinách v priebehu ce-
lého týždňa. Pri snahe poskytnúť tímu 
OECD čo najkomplexnejšie podklady a 
informácie, boli na jednotlivé rokovania 

prizvaní experti zo 
všetkých dotknutých 
ministerstiev a ústred-
ných orgánov štátnej 
správy, zástupcovia 
odborných organizá-
cií, zástupcovia mi-
movládnych organizácií, zástupcovia 
obchodných a priemyselných zväzov 
a nezávislí odborníci z vedy, školstva 
a praxe. Súčasťou misie bolo aj prijatie 
zástupcov na Úrade vlády SR – inštitú-
cii, ktorá je gestorom trvalo udržateľné-
ho rozvoja v SR.

Slovo na úvod
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Misia OECD na Slovensku

Primátor Stupavy Ing. Ľ. Žiak sprevádza misiu OECD

Zľava Tom Jones, Pedro Liberato, Klára Quasnitzová a Gérard Bonnis počas hodnotenia

Frédérique Zegel a Tappei Tsutsumi z Environmentálneho riaditeľstva OECD

Misia OECD na exkurzii v Stupave

Misia OECD na stretnutí s primátormi miest a zástupcami samosprávnych krajov




