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Hodnotenie environmentálnej Hodnotenie environmentálnej 
výkonnosti SR sa skončilovýkonnosti SR sa skončilo

20. júna 2011 sa zavŕšil proces hodnotenia environmentálnej výkonnosti SR. Od vstupu 
Slovenskej republiky do Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) v roku 2000 ide 
v poradí o druhé takéto hodnotenie. Obhajobu Slovenskej republiky v Paríži viedol minister životné-
ho prostredia SR József Nagy. Výsledkom je spoločná dohoda a  odporúčania OECD, ktoré by mali 
napomôcť zvyšovať environmentálnu výkonnosť Slovenskej republiky. Samotnej obhajobe predchá-
dzal jedenapolročný proces poskytovania relevantných projektov, informácií a dokumentov.

Hodnotené témy
K hlavným hodnoteným témam patrili: 1. Zelený rast, 2. Environmentálny 

manažment, 3. Medzinárodná spolupráca, 4. Zmena klímy a energetika, 
5. Poľnohospodárstvo a životné prostredie. 

Príprava na obhajobu a samotná obhajoba boli pozitívnym príkladom aktívnej 
medzirezortnej spolupráce; na pripomienkovaní správy participovali aj ďalšie 
dotknuté ministerstvá (Ministerstvo financií SR, Ministerstvo hospodárstva SR, 
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Ministerstvo pôdo-
hospodárstva a rozvoja vidieka SR). Členmi delegácie v Paríži boli pracovníci 
Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR a zástupcovia Stálej misie SR pri OECD. 

Priebeh hodnotenia
V priebehu hodnotenia delegácia SR od rána do večera úspešne odpovedala na 

všetky položené otázky a po vyjasnení si detailov sa zhodli na záverečnom znení do-
kumentu Hodnotenie a odporúčania (Assessment and recommendations). Tento do-
kument obsahuje konkrétne odporúčania OECD, ktoré by mali napomôcť zvyšovaniu 
environmentálnej výkonnosti SR. Celá správa spolu s hodnotením a odporúčaniami 
bude verejne prístupná po jej vydaní na jeseň t. r.

Delegáciu pracovníkov Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva pôdohospodár-
stva a rozvoja vidieka SR a zástupcov Stálej misie SR pri OECD v Paríži viedol minister 
životného prostredia József Nagy
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(Zdroj: MŽP SR)

Rokovanie pod vedením ministra životného prostredia J. Nagya na pôde OECD bolo úspešné
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Na obálke: Ekojarmok 2011 v Považskej Bystrici – tradičné podujatie, ktorým sa 
propaguje ochrana životného prostredia (foto: Jozef Klinda)


