VYHODNOTENIE PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA K PIATEJ NÁRODNEJ SPRÁVE O IMPLEMENTÁCII AARHUSKÉHO DOHOVORU
OD 19. FEBRUÁRA 2020 DO 30. APRÍLA 2020
Počet vznesených pripomienok, z toho zásadných
Počet vyhodnotených pripomienok

21/0
21

Počet akceptovaných pripomienok, z toho zásadných
Počet čiastočne akceptovaných pripomienok, z toho zásadných
Počet neakceptovaných pripomienok, z toho zásadných

13/0
9/01
0/0

Sumarizácia vznesených pripomienok podľa subjektov

1

Pripomienky

Nemali
pripomienky

Č.

Subjekt

1

Úrad vlády Slovenskej republiky

2

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

3

Ministerstvo financií SR

4

Ministerstvo hospodárstva SR

5

Ministerstvo kultúry SR

6

Ministerstvo obrany SR

X

7

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

X

8

Ministerstvo spravodlivosti SR

Vôbec
nezaslali
X

X
X
X
X

X

Jednotlivé pripomienky od jedného subjektu boli vyhodnotené ako plne a čiastočne akceptované.

1

9

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

X

10

Ministerstvo vnútra SR

11

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

12

Ministerstvo zdravotníctva SR

13

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

X

14

Štatistický úrad SR

X

15

Úrad jadrového dozoru SR

X

16

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

X

17

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

18

Protimonopolný úrad SR

19

Úrad pre verejné obstarávanie

X

20

Úrad verejného zdravotníctva SR

X

21

Úrad priemyselného vlastníctva SR

22

Správa štátnych hmotných rezerv SR

23

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

X

24

Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny MŽP SR

X

25

Sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia MŽP SR

X

26

Sekcia vôd MŽP SR

X

27

Sekcia geológie a prírodných zdrojov MŽP SR

X
X
X

X
X

X
X

X
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28

Sekcia environmentálnych programov a projektov MŽP SR

X

29

Sekcia ekonomiky MŽP SR

X

30

Sekcia legislatívy a práva MŽP SR

X

31

Odbor komunikácie MŽP SR

X

32

Odbor krízového riadenia a bezpečnosti MŽP SR

X

33

Odbor vnútorného auditu MŽP SR

X

34

Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie MŽP SR

X

35

Odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR

X

36

Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti MŽP SR

X

39

Odbor verejného obstarávania MŽP SR

X

40

Odbor správy majetku štátu MŽP SR

X

41

Sekcia informatiky MŽP SR

X

42

Oddelenie sťažností a petícií MŽP SR

X

43

Osobný úrad MŽP SR

X

44

Inštitút environmentálnej politiky MŽP SR

45

Slovenská agentúra životného prostredia

X

46

Slovenská inšpekcia životného prostredia

X

47

Slovenský hydrometeorologický ústav

48

Výskumný ústav vodného hospodárstva

X

X
X
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49

Štátna ochrana prírody SR

X

50

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

X

51

Slovenské banské múzeum

52

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

53

Environmentálny fond

X

54

Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - Bratislava

X

55

Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - Banská Bystrica

X

56

Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - Košice

57

Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - Nitra

X

58

Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - Prešov

X

59

Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - Trenčín

X

60

Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - Trnava

X

61

Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - Žilina

X

62

EKOFÓRUM

X

63

VIA IURIS - Centrum pre práva občana
info@viaiuris.sk

64

Greenpeace Slovensko

X

65

REC Slovensko

X

66

OZ Občan, demokracia a zodpovednosť

X

X
X

X

X
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67

Priatelia Zeme

X

68

Za Matku Zem

X

69

DAPHNE

X

70

Lesoochranárske združenie VLK

X

71

Bratislavské regionálne ochranárske združenie

X

72

BirdLife Slovensko

X

SPOLU

(o 21, 0 z)

Vyhodnotenie vecných pripomienok je uvedené v tabuľkovej časti.
Subjekt

Pripomienka

Typ

Ministerstvo dopravy a Doplnené do časti XIII:
O
výstavby SR
„MDV SR poskytuje informácie získané z uvedenej
výskumnej úlohy všetkým žiadateľom, ktorý sa na
rezort obrátia so žiadosťou o poskytnutie týchto
údajov na ďalšie odborné spracovanie. V roku 2019
o údaje zažiadali : Štatistický úrad a Slovenská
agentúra životného prostredia.“
„MDV SR od roku 2016 zabezpečuje realizáciu
výskumných úloh „Monitorovanie a vyhodnotenie
kolíznych častí dopravnej infraštruktúry, kde
dochádza ku kolízii dopravných prostriedkov so
živočíchmi v rámci dopravnej infraštruktúry
a vytvorenie agregovanej výstupnej databázy údajov
a mapových podkladov potrebných pre znižovanie
mortality
živočíchov
v dôsledku
stretov
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Vyhodnotenie

Spôsob vyhodnotenia

A

Text v predmetnej časti bol aktualizovaný a upravený
v zmysle pripomienok

s dopravnými prostriedkami“ a „Riešenie konfliktu
dopravnej infraštruktúry a biokoridorov“, ktorých
výstupom boli informácie týkajúce sa životného
prostredia, konkrétne problematiky ochrany
biodiverzity
prostredníctvom
zabezpečovania
podmienok pre migráciu živočíchov. MDV SR
sprístupnilo požadované informácie z uvedených
výskumných úloh nasledovným žiadateľom: Národná
diaľničná spoločnosť,
a Slovenská agentúra
životného prostredia.“
Ministerstvo
pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR

Ministerstvo vnútra SR

Štatistický úrad

Doplnené do časti XXXVII:

O

„...uskutočnilo. Výbor na predmetnom stretnutí
prisľúbil že vypracuje návrh opatrení a odporúčaní
pre SR v lehote jedného mesiaca. Odvtedy sa
uskutočnilo už niekoľko zasadnutí Výboru, avšak na
každom z nich bol prijatý záver, že Výbor sa zaoberá
týmto prípadom a stále zvažuje možné návrhy a
odporúčania.“
Doplnené do časti III:
O
„Okrem bratislavského centra je otvorených ďalších
62 klientskych centier z celkového počtu 79, ktoré
plánuje Ministerstvo vnútra SR zriadiť v rámci
Slovenskej republiky“
Doplnené do časti VII:
O
„Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení
neskorších predpisov“
Ad c: „Štatistický úrad Slovenskej republiky
poskytuje na základe individuálnych žiadostí
štatistické informácie podľa zákona č. 540/2001 Z. z.
o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
Informácie dôverného charakteru však môžu byť
poskytnuté iba s písomným súhlasom dotknutého
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A

Text v predmetnej časti bol aktualizovaný a upravený
po II. kole pripomienok

A

Text v predmetnej časti bol aktualizovaný a upravený
v zmysle pripomienok

A

Text v predmetnej časti bol aktualizovaný a upravený
v zmysle pripomienok

subjektu v súlade s ustanovením § 30 ods. 1 a 2
zákona.“
Ad g: „V prípade poskytovania štatistických
informácií podľa zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej
štatistike v znení neskorších predpisov môžu byť
vyúčtované náklady spojené so spracovaním
informácie v súlade s ustanovením § 31 ods. 3
zákona.“
Doplnené do časti X a XIV:
„www.statistics.sk“
Doplnené do časti XI:
Ad c:„Štatistický úrad Slovenskej republiky
zverejňuje environmentálne informácie (získané
z administratívnych zdrojov a zo štatistického
zisťovania vykonaného úradom o komunálnom
odpade) na svojej internetovej stránke v databázach
(v časti „Životné prostredie“):
- DATAcube.- http://datacube.statistics.sk/
- STATdat. - http://statdat.statistics.sk/
Štatistický úrad Slovenskej republiky vydáva dve
publikácie: „Vybrané ukazovatele o životnom
prostredí“ a „Odpady v SR“, Publikácie sú dostupné
na internetovej stránke úradu v časti Produkty,
Katalóg publikácií.“
Úrad verejného
zdravotníctva SR

Doplnené do časti III:
O
„V roku 2019 začal ÚVZ SR v súvislosti s týmto
medzinárodným dňom s aktivitami pre žiakov
základných škôl (besedy a kvízy) a kampaňou Mám
rád vodu, v ktorej bude pokračovať i v ďalších
rokoch. Poradenstvo k zdravotnej bezpečnosti pitnej
vody, využívaniu vlastných zdrojov a rizík
vyplývajúcich z používania nevyhovujúcej pitnej
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A

Text v predmetnej časti bol aktualizovaný a upravený
v zmysle pripomienok

vody poskytujú orgány verejného zdravotníctva
verejnosti celoročne. V roku 2017 boli pre verejnosť
vydané dva informačné materiály „Význam obsahu
stopových látok v pitnej vode pre zdravie človeka“ a
„Zdravá pitná voda z vlastnej studne“.
„Počas kúpacej sezóny ÚVZ SR a regionálne úrady
verejného zdravotníctva pravidelne na svojich
webových stránkach stránke informujú verejnosť
o kvalite vôd na kúpanie (na prírodných vodných
plochách a umelých kúpaliskách). Informácie sa
poskytujú verejnosti pravidelne v období od 15. júna
do 15. septembra v týždňových intervaloch pred
víkendom. Cieľom je upozorniť na lokality
s nevyhovujúcou kvalitou vody na kúpanie a predísť
ochoreniam súvisiacim s vodou na kúpanie.
Informácie o kvalite vody na kúpanie sa počas
kúpacej
sezóny
poskytujú
verejnosti
aj
prostredníctvom médií. Osobitným spôsobom,
prostredníctvom tzv. Profilov (písomný dokument na
webovom sídle a tabuľa pri vodnej ploche), sú
poskytované informácie o prírodných vodných
plochách so statusom „voda určená na kúpanie“,
ktoré sú sledované aj podľa požiadaviek európskej
legislatívy. Pre verejnosť bol vydaný informačný
leták „Buďme ohľaduplní, kúpme sa zdravšie“.
Zároveň ÚVZ SR v rámci svojich kompetencií
poskytuje
informácie,
aktuality
v oblasti
environmentálneho zdravia (hluk, vnútorné
ovzdušie, peľový monitoring, pitná voda, voda na
kúpanie, zmena klímy, vystavenie chemickým látkam
a ľudský biomonitoring a pod.).
V oblasti environmentálneho hluku pripravil úrad
informačnú brožúru pre verejnosť „Vplyv hluku ma
zdravie
v obytných
územiach“.
Brožúra
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v elektronickej a tlačenej podobe bude slúžiť
verejnosti na zodpovedanie všetkých aspektov, ktoré
súvisia s hlukom v životnom prostredí.
V oblasti peľového monitoringu ÚVZ SR získal
v rámci OP KŽP NFP pre projektový zámer týkajúci
sa obnovy a rozšírenia siete monitorovacích staníc
peľovej informačnej služby (PIS). Kvalitná
infraštruktúra siete manuálnych monitorovacích
staníc zabezpečí adekvátny a efektívny monitoring
environmentálnych zdravotných rizík spôsobených
výskytom biologických alergénov v ovzduší pre celé
územie Slovenska, čím sa posilní základná úloha
v oblasti ochrany a podpory verejného zdravia, a to
prevencia. Ide o adaptačné opatrenie rezortu
zdravotníctva na zmenu klímy
Zároveň podľa aktuálnej potreby informujeme na
webovej
stránke
verejnosť
o preventívnych
opatreniach na ochranu zdravia v súvislosti
s výkyvmi teplôt (horúčavy, mrazy) a povodňami.
V oblasti problematiky vnútorného ovzdušia
spolupracujeme
s predškolskými
a školskými
zariadeniami. Na základe výsledkov merania
chemických a biologických látok v predškolských a
školských zariadeniach vytvárame individuálne
odporúčania, a osvedčené postupy pre lepšiu kvalitu
vnútorného ovzdušia.
V oblasti ľudského biomonitoringu ÚVZ SR
v spolupráci s MZ SR a Európskou komisiou v roku
2016 pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade
EÚ zorganizoval v Bruseli podujatie na zahájenie
európskej
iniciatívy
v oblasti
ľudského
biomonitoringu. Zúčastnilo sa ho viac ako 300
účastníkov z 26 krajín EÚ. Predmetom stretnutia bol
otvorený dialóg o očakávaniach tejto iniciatívy na
celoeurópskej, ako aj národnej úrovni. Podujatie
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bolo oficiálnym odštartovaním medzinárodného
projektu Európskej iniciatívy HBM4EU, ktorý bude
finalizovaný 1.1. 2022. Cieľom projektu je vyplniť
medzeru v dostupnosti údajov o koncentráciách
chemických látok v tele človeka, ktoré by spolu
s údajmi o koncentráciách chemických látok
v rôznych zložkách životného prostredia vytvorili
ucelený informačný systém.“
„Začiatkom roka 2019 prebehla intenzívna kampaň
ÚVZ SR cez masovo komunikačné prostriedky
ohľadne náboru matiek do medzinárodnej štúdie
WHO a UNEP týkajúcej sa zhodnotenia účinnosti
opatrení Štokholmského dohovoru, ktorý sa týka
znižovania množstva POPs v životnom prostredí
a v ľudskej populácii. Na nábore sa podieľali RUVZ
BB, SZU a UKF v Nitre. Cieľom štúdie je získať
informácie o koncentrácii POPs v materskom
mlieku. Výsledky očakávame v priebehu roka
2020.Zároveň koncom roka 2019 úrad vydal
informačný leták pre širokú verejnosť o PCB látkach
a ich účinkoch na zdravie z dôvodu vyhlásenia
mimoriadnej situácie v Prešovskom a Košickom
kraji. Leták obsahuje informácie o vlastnostiach
PCB látok, ich účinkoch na zdravie, cesty expozície
a prevenciu.
Pre šírenie osvety verejnosti z hľadiska expozície
chemickým látkam a ich vplyve na zdravie vydal
úrad v elektronickej podobe postery zamerané na
ftaláty, polycyklické aromatické uhľovodíky
a Bisphenol A.“
Úrad verejného
zdravotníctva SR

Do časti XI:

O
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ČA

Predmetná časť bola upravená a aktualizovaná v zmysle
pripomienok v nasledovnom formáte:

„Uvedené informácie poskytujú verejnosti podľa
miestnej príslušnosti aj regionálne úrady verejného
zdravotníctva.
Vyhláška MZ SR č. 309/2012 Z. z. o požiadavkách na
vodu určenú na kúpanie určuje podrobnosti
poskytovania informácií pre prírodné vodné plochy,
zaraďované každoročne do zoznamu vôd určených
na kúpanie.
Podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia ÚVZ SR a regionálne
úrady verejného zdravotníctva sprístupňujú na
svojich webových sídlach aktuálne informácie
o kvalite pitnej vody a o povolených výnimkách na
používanie pitnej vody, ktorá nespĺňa limity kvality
pitnej vody.
V oblasti peľového spravodajstva poskytuje ÚVZ SR
spolu
s regionálnymi úradmi
verejného
zdravotníctva v týždňových intervaloch informácie
o koncentráciách biologických častíc (peľových zŕn,
spór) v ovzduší, a to počas celej peľovej sezóny.“
„V súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov sú na webovom sídle
Úradu verejného zdravotníctva SR a webových
sídlach
regionálnych
úradov
verejného
zdravotníctva sprístupnené pre verejnosť aktuálne
informácie o kvalite pitnej vody a výnimkách pre
používanie pitnej vody (ktorá nespĺňa limity
ukazovateľov) a počas kúpacej sezóny k dispozícii
týždenné aktualizácie stavu kvality vôd určených na
kúpanie. Zároveň sú k dispozícii každoročné správy
o pripravenosti vodných plôch na kúpaciu sezónu
a správy o hodnotení ich kvality ako i kvality pitných
vôd. V oblasti peľového spravodajstva sú k dispozícii
v týždňových
intervaloch
informácie
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Uvedené informácie poskytujú verejnosti podľa miestnej
príslušnosti
aj
regionálne
úrady
verejného
zdravotníctva.
Vyhláška MZ SR č. 309/2012 Z. z. o požiadavkách na
vodu určenú na kúpanie určuje podrobnosti
poskytovania informácií pre prírodné vodné plochy,
zaraďované každoročne do zoznamu vôd určených na
kúpanie.
Podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia ÚVZ SR a regionálne úrady
verejného zdravotníctva sprístupňujú na svojich
webových sídlach aktuálne informácie o kvalite pitnej
vody a o povolených výnimkách na používanie pitnej
vody, ktorá nespĺňa limity kvality pitnej vody.
V oblasti peľového spravodajstva poskytuje ÚVZ SR
spolu s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva
v týždňových intervaloch informácie o koncentráciách
biologických častíc (peľových zŕn, spór) v ovzduší, a to
počas celej peľovej sezóny“

o koncentráciách biologických častíc (peľových zŕn,
spór) v ovzduší, a to počas celej peľovej sezóny.“
Úrad pre verejné
obstarávanie

Doplnené do časti III:
O
„Na základe iniciatívy Úradu pre verejné
obstarávanie a Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky vláda SR v roku 2019
odsúhlasila Koncepciu rozvoja a realizácie zeleného
verejného obstarávania v Slovenskej republike.
Vynakladaním
finančných
prostriedkov
na
obstaranie
komodít
so
zohľadnením
environmentálneho dopadu nakupovaných tovarov,
služieb a stavebných prác štát prispieva k napĺňaniu
svojich cieľov v oblasti zmierňovania a
predchádzania zmeny klímy, ochrany životného
prostredia i zdravia obyvateľstva, ktorých výsledkom
je obstaranie tovarov, služieb či stavebných prác s
nižším negatívnym vplyvom na životné prostredie.
Schválená
koncepcia
poskytuje
informácie
o pripravenom modeli posilnenia implementácie
zeleného verejného obstarávania v podmienkach
Slovenskej republiky, model obsahuje konkrétne
opatrenia a kroky Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky a Úradu pre verejné
obstarávanie. Jedným z nich je vypracovanie
všeobecnej Metodiky k zelenému verejnému
obstarávaniu, ktorá je dostupná na webovom sídle
Úradu pre verejné obstarávanie (www.uvo.gov.sk).
Na základe Koncepcie rozvoja a realizácie zeleného
verejného obstarávania v Slovenskej republike a
cieľov stanovených Národným akčným plánom pre
zelené verejné obstarávanie v Slovenskej republike
na roky 2016-2020 Úrad pre verejné obstarávanie a
Ministerstvo životného prostredia SR v roku 2019
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A

Predmetný text bol aktualizovaný a upravený v zmysle
pripomienok.

pripravili spoločný „Návrh metodík pre produktové
skupiny cestná doprava, kopírovací a grafický
papier a počítače a monitory s uplatnením
environmentálnych charakteristík v rámci zeleného
verejného obstarávania“. Návrh vymedzuje v rámci
uvedených troch produktových skupín jednotlivé
CPV kódy tovarov a služieb, pri ktorých sú dotknutí
verejní obstarávatelia povinní, resp. v prípade
orgánov územnej samosprávy je im odporučené,
uplatňovať environmentálne hľadisko. Zároveň sa
v rámci informatívneho materiálu (metodík)
poskytuje návod pre verejných obstarávateľov, ako
postupovať pri vytvorení zákazky, ktorú bude možné
z environmentálneho hľadiska označiť ako „zelenú“.
Do budúcna sa plánuje prijatie metodík pre ďalšie
produktové skupiny. Zámerom je naplnenie jedného
z cieľov Národného akčného plánu pre zelené
verejné obstarávanie v Slovenskej republike na roky
2016-2020, ktorým je zavedenie povinného
uplatňovania
konkrétnych
environmentálnych
charakteristík práve pre vybrané produktové
skupiny, ako aj na napĺňanie cieľov Stratégie
environmentálnej politiky Slovenskej republiky
do roku 2030 (Zelenšie Slovensko) zabezpečovať
zeleným verejným obstarávaním aspoň 70%
z celkovej hodnoty verejného obstarávania.
Sekcia ochrany prírody Doplnené do časti III:
a krajiny
„Vzdelávacie aktivity MŽP SR v oblasti
obchodovania s ohrozenými druhmi:
V priebehu roku 2019 bolo organizovaných viacero
školení pre širokú verejnosť a záujmové skupiny,
zameraných na informovanie a zvyšovanie
povedomia o nových povinnostiach vyplývajúcich
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O

A

Text v predmetnej časti bol aktualizovaný a upravený
v zmysle pripomienok po I a II. kole pripomienok
Text v časti XVI bol zapracovaný nasledovným
spôsobom:

z novely zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov
voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín
reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.“
Doplnené do časti X:
www.cites.sk
Doplnené do časti XV, Ad a.):
„V § 82 ods. 2 bola vypustená tretia veta:
„Účastníkom konania podľa tohto zákona je aj
fyzická osoba, občianska iniciatíva113a) alebo
právnická osoba, ktorej toto postavenie vyplýva
z osobitného
predpisu.113b)“
Touto
zmenou
nedochádza k zúženiu okruhu účastníkov konania,
nakoľko išlo len o deklaratórne vymedzenie
odkazujúce na osobitný právny predpis, ktorý dané
postavenie naďalej priznáva.“
Doplnené do časti XVI:
„V rámci praktickej aplikácie ustanovení o účasti
verejnosti na rozhodovaní o vydávaní súhlasov
a povoľovaní výnimiek podľa zákona č. 543/2002 Z.
z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov, sa vyskytujú prípady, v ktorých existuje
podozrenie, že niektorí členovia dotknutej verejnosti
(najmä
účelovo
zakladané
mimovládne
organizácie) využívajú aplikáciu týchto ustanovení
nie v záujme ochrany prírody a krajiny, prípadne v
záujme zmiernenia vplyvov činností na prírodu a
krajinu ale za účelom spôsobovania prieťahov v
rozhodovaní o vydaní súhlasu alebo povolení
výnimky, prípadne o vyvíjanie nátlaku na
navrhovateľa (žiadateľa) s cieľom získať majetkový
prospech.“
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„Podobnú tendenciu je možné pozorovať aj v kontexte
rozhodovania o vydávaní súhlasov a povoľovaní
výnimiek podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. V tejto
oblasti sa taktiež vyskytujú prípady, v ktorých existuje
podozrenie, že niektorí členovia dotknutej verejnosti
využívajú aplikáciu týchto ustanovení nie v záujme
ochrany
prírody
a krajiny,
prípadne
v
záujme zmiernenia vplyvov činností na prírodu
a krajinu, ale za účelom spôsobovania prieťahov v
rozhodovaní o vydaní súhlasu alebo povolení výnimky.“

Návrh na odstránenie z časti XXIV:
„§ 50, ods. 1-5 zákona č. 543/2002“ – doplnené „§
50, ods. 3 a 4“
Sekcia
environmentálnych
programov a projektov

Doplnené do časti III:

O

„V rámci OP KŽP súčasnosti prebieha
prostredníctvom SAŽP implementácia Národného
projektu
„Zlepšovanie
informovanosti
a
poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania
kvality životného prostredia na Slovensku“,
prostredníctvom ktorého sú podporované nástroje
informačného charakteru, ktoré sú v súlade s typom
oprávnených aktivít OP KŽP. Súčasne je vyhlásená
aj dopytovo orientovaná výzva na podporu
nástrojov informačného charakteru, ktoré sú v
súlade so strategickými a koncepčnými dokumentmi
v príslušných vecných oblastiach (podľa
jednotlivých špecifických cieľov) a prispievajú k
plneniu
cieľov
Rezortnej
koncepcie
environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do
roku 2025. Taktiež je vyhlásené vyzvanie na
predloženie národného projektu „Envirocentrum
Dropie“ - Zlepšovanie informovanosti a
poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania
kvality životného prostredia na Slovensku, ktorého
hlavným cieľom je vybudovanie moderného
strediska
environmentrálnej
výchovy
„Envirocentrum Dropie“, ktoré bude slúžiť na
zlepšovanie environmentálneho povedomia a
informovanosti verejnosti v oblasti životného
prostredia.“

15

A

Text v predmetnej časti bol aktualizovaný a upravený
v zmysle pripomienok

„Podpora oblasti životného prostredia v
programovom období 2021-2027 bude prispievať k
cieľu politiky 2 EK „Ekologickejšia, nízkouhlíková
a odolná Európa vďaka presadzovaniu čistej
a spravodlivej energetickej transformácie, zelených
a modrých investícií, obehového hospodárstva,
adaptácie na zmenu klímy a prevencie a riadenia
rizika“, a to v rámci špecifických cieľov
v priamej pôsobnosti MŽP SR:
- podpora adaptácie na zmenu klímy,
prevencie
rizika
a odolnosti
proti
katastrofám;
- podpora
udržateľného
vodného
hospodárstva;
- podpora
prechodu
na
obehové
hospodárstvo;
- zlepšenie ochrany prírody a biodiverzity,
zelenej infraštruktúry najmä v mestskom
prostredí a znižovanie znečistenia (pozn.:
súčasťou tohto špecifického cieľa, je okrem
ochrany prírody a biodiverzity, v rámci
„znižovania znečistenia“ tiež problematika
environmentálnych záťaží, ako aj kvality
ovzdušia).“
„V prvom polroku 2019 schválilo MŽP SR v
rámci výzvy MŽP LIFE 2016 spolufinancovanie zo
ŠR pre 7 projektov, pričom príjemcami uvedenej
finančnej podpory sú samosprávy, verejné vysoké
školy, občianske združenia, príspevkové a rezortné
organizácie MŽP SR a iných rezortov, ako aj
subjekty súkromného sektora. V septembri 2019
MŽP SR zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí
o spolufinancovanie zo ŠR pre projekty LIFE, ktoré
boli úspešné v rámci výziev EK LIFE 2014-2018
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s alokáciou 3,55 mil. € zo ŠR. Cieľom výzvy je
podpora projektov zameraných hlavne na ochranu
prírody a biodiverzity, životného prostredia a
efektívneho využívania zdrojov, opatrení na
zmiernenie a adaptáciu na zmenu klímy. V rámci
tejto výzvy bol k 31.12.2019 podporený 1 projekt
LIFE zahraničného koordinujúceho príjemcu,
ktorého pridruženým partnerom zo SR je verejná
vysoká škola. V druhej polovici roka 2019 EK
predstavila úspešných žiadateľov v rámci výzvy
LIFE 2018, pričom boli úspešné 2 tradičné projekty
s účasťou partnerov zo SR a 1 integrovaný projekt
zameraný na zlepšenie ochrany ovzdušia na
Slovensku, ktorého koordinujúcim príjemcom je
MŽP SR. V roku 2019 zaznamenala SR v rámci
LIFE+ medzinárodný úspech, keď EK v
rámci „LIFE Awards 2019“ spätne hodnotila a
oceňovala
projekty,
pričom
medzi
15
najúspešnejšími projektami figuroval aj slovenský
projekt PANNONICSK.“
„V septembri 2019 Výkonná agentúra EASME,
schválila integrovaný projekt LIFE zameraný
na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku (LIFE-IP
SK: Zefektívnenie vykonávania plánov riadenia
kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít
a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov
a podporou opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia.).
Na projekt bude počas 8 rokov vynaložených 15
miliónov eur, z toho 9 miliónov z komunitárnych
zdrojov EÚ. Vďaka projektu vzniknú pracovné
pozície manažérov riadenia kvality ovzdušia, ktorí
budú predovšetkým pomáhať samosprávnym
orgánom (VÚC, mestám a obciam) pri návrhoch

17

a implementácii
ovzdušia.

SIŽP

opatrení

na zlepšenie

kvality

V súčasnosti na Slovensku prebieha implementácia
celkom 23 projektov v rámci programového obdobia
2007-2013 a programového obdobia 2014-2020.
Povinnou aktivitou každého projektu je zvyšovanie
povedomia a šírenie výsledkov projektu, v rámci
ktorej sa organizujú exkurzie a workshopy pre
verejnosť,
vytvárajú
komplexné
výučbové
a výchovné programy pre školy, dokumentárne filmy,
a ďalšie. Na komunikačných aktivitách projektov
LIFE sa z rezortných organizácií MŽP SR podieľa
najmä SAŽP (napríklad Stredisko environmentálnej
výchovy Dropie) a Štátna ochrana prírody
Slovenskej republiky (napríklad program strážcov
prírody, ktorý má aj enviro-výchovný rozmer).“
Doplnené do časti XI:
Ad a.): „Podľa ods. 1 § 12 zákona č. 137/2010 Z.z.
o ovzduší na výstrahu obyvateľstva pred
nepriaznivým vplyvom znečisteného ovzdušia počas
smogových situácií.slúži smogový varovný systém.
Smogová situácia nastáva, keď úroveň znečistenia
ovzdušia časticami PM10, oxidom siričitým, oxidom
dusičitým alebo troposférickým ozónom prekročí
prahovú hodnotu pre niektorú z uvedených
znečisťujúcich látok za podmienok ustanovených
vykonávacím predpisom. Prekročenie výstražného
prahu sa považuje za závažnú smogovú situáciu.
Smogový varovný systém prevádzkuje poverená
organizácia v rámci varovného systému kvality
ovzdušia.“
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O

ČA

Text bol čiastočne upravený a doplnený v zmysle
predmetných pripomienok.

Ad f.): „povinnosťou prevádzkovateľa veľkého
a stredného zdroja je“
Doplnené do časti XV:
„Podľa § 10 ods. 6 až 9 zákona č. 137/2010 Z.z.
o ovzduší“
Odbor politiky
životného prostredia

O

Doplnené do časti III:
„Jej úlohou je okrem iného zabezpečenie
neformálnej environmentálnej výchovy a osvety
širokej verejnosti, celoživotné vzdelávanie odbornej
verejnosti,
organizovanie
regionálnych,
celoslovenských
a medzinárodných
podujatí.
Výsledkom aktivít SAŽP v tejto oblasti bolo
vypracovanie a následné schválenie „Koncepcie
rozvoja environmentálnej výchovy, vzdelávania a
osvety v SAŽP do roku 2030“, ktorej hlavným
cieľom je zvýšiť kvalitu a efektivitu EVVO v
celoslovenskom meradle. Ďalším dôležitým
nástrojom v oblasti environmentálnej výchovy sa
stal medzirezortný portál EWOBOX, ktorého
poslaním je zhromažďovať a zdieľať informácie z
oblasti environmentálnej výchovy, vzdelávania
a osvety. Jeho prínos spočíva v tom, že zastrešuje
informácie z oblasti environmentálnej výchovy,
ktorú vykonávajú súčasne štátne aj neziskové
organizácie a umožňuje všetkým zúčastneným
entitám vytvárať si svoj virtuálny priestor v tejto
oblasti a vzájomne prepájať informácie. Jedným
z významných podujatí, ktoré prispieva k osvete
širokej verejnosti, je Medzinárodný filmový festival
filmov o životnom prostredí Ekotopfilm - Envirofilm.
Ďalším podujatím sú trienále Ekoplagát
–
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ČA

Text bol aktualizovaný a upravený
pripomienok v nasledujúcom formáte:

v zmysle

Doplnené do časti III:
„Výsledkom aktivít SAŽP v tejto oblasti bolo
vypracovanie a následné schválenie „Koncepcie
rozvoja environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety
v SAŽP do roku 2030“, ktorej hlavným cieľom je zvýšiť
kvalitu a efektivitu EVVO v celoslovenskom meradle.
Ďalším dôležitým nástrojom v oblasti environmentálnej
výchovy sa stal medzirezortný portál EWOBOX,
ktorého poslaním je zhromažďovať a zdieľať informácie
z oblasti environmentálnej výchovy, vzdelávania
a osvety. Jeho prínos spočíva v tom, že zastrešuje
informácie z oblasti environmentálnej výchovy, ktorú
vykonávajú súčasne štátne aj neziskové organizácie a
umožňuje všetkým zúčastneným entitám vytvárať si svoj
virtuálny priestor v tejto oblasti a vzájomne prepájať
informácie. Jedným z významných podujatí, ktoré
prispieva k osvete širokej verejnosti, je Medzinárodný
filmový festival filmov o životnom prostredí Ekotopfilm
- Envirofilm. Ďalším podujatím sú trienále Ekoplagát –
medzinárodná súťažná prehliadky plagátov s tematikou
ochrany prírody a životného prostredia, ktorú
pravidelne organizuje Štátna ochrana prírody SR v
spolupráci s Považskou galériou umenia v Žiline

medzinárodná súťažná prehliadky plagátov s
tematikou ochrany prírody a životného prostredia,
ktorú pravidelne organizuje Štátna ochrana prírody
SR v spolupráci s Považskou galériou umenia v
Žiline a Karpatskou iniciatívou pre mokrade.
Podujatie sa organizuje pod záštitou ministra
životného prostredia.“
„SAŽP spoločne s MŽP SR šesťkrát ročne vydáva
odborno-náučný časopis o životnom prostredí
Enviromagazín
(dostupný
online:
http://www.enviromagazin.sk/index.html) SAŽP je
aktuálne
riešiteľom
Národného
projektu
„Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie
poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného
prostredia na Slovensku“. Realizáciou komplexu
informačných aktivít má prispieť k systémovému
riešeniu problematiky efektívnej informovanosti o
kvalite
životného
prostredia,
zlepšovaniu
povedomia, ako aj prístupu k informáciám, tvorby
nástrojov informovania, poradenstva a podpory
výmeny informácií medzi zainteresovanými
skupinami, s cieľom zjednotenia a zefektívnenia
komunikácie v oblasti životného prostredia.“
„Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
(SMOPaJ) ako špecializované múzeum s
komplexnou múzejnou dokumentáciou v oblasti
ochrany prírody venuje svoju pozornosť hlavne
environmentálnemu vzdelávaniu, kde sa venuje
okrem územnej a druhovej ochrany tiež špeciálnym
otázkam v oblasti ŽP ako sú problematika vôd,
klimatická zmena, odpady, genetické modifikácie.
Zabezpečuje vzdelávanie širokej verejnosti v
priereze všetkých vekových kategórií od predškolskej
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a Karpatskou iniciatívou pre mokrade. Podujatie sa
organizuje pod záštitou ministra životného prostredia.“
„SAŽP spoločne s MŽP SR šesťkrát ročne vydáva
odborno-náučný časopis o životnom prostredí
Enviromagazín
(dostupný
online:
http://www.enviromagazin.sk/index.html) SAŽP je
aktuálne riešiteľom Národného projektu „Zlepšovanie
informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti
zlepšovania kvality životného prostredia na
Slovensku“. Realizáciou komplexu informačných
aktivít má prispieť k systémovému riešeniu
problematiky efektívnej informovanosti o kvalite
životného prostredia, zlepšovaniu povedomia, ako aj
prístupu
k
informáciám,
tvorby
nástrojov
informovania, poradenstva a podpory výmeny
informácií medzi zainteresovanými skupinami, s cieľom
zjednotenia a zefektívnenia komunikácie v oblasti
životného prostredia.“
„Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
(SMOPaJ) je špecializovaným múzeom s celoštátnou
pôsobnosťou. Je jedinečné svojho zamerania v
stredoeurópskom kontexte, zamerané na ochranu
prírody a jaskyniarstva vrátane ich histórie na území
Slovenska. V starostlivosti múzea je unikátny zbierkový
fond členený na prírodovedné zbierky. Súčasťou
organizačnej štruktúry múzea je aj špecializovaný
celoslovenský Archív ochrany prírody a jaskyniarstva,
ktorý sústreďuje archívne zbierky a fondy osobností,
inštitúcií ochrany prírody a jaskyniarstva, podzemných
krasových javov a štátneho zoznamu osobitne
chránených častí prírody a krajiny SR.
Zabezpečuje vzdelávanie širokej verejnosti v priereze
všetkých vekových kategórií od predškolskej kategórie,

kategórie, cez ZŠ, SŠ, VŠ, dospelých po kategóriu
seniorov zahŕňajúc aj marginalizované skupiny.
Ročne zabezpečuje na objednávky vzdelávacie
programy podľa katalógov z oblasti územnej
ochrany a druhovej ochrany v kontexte európskej
legislatívy, z ktorých 35 bolo vytvorených v rámci
projektu Rekonštrukcia historickej budovy múzea,
kultúrnej
pamiatky
pre
environmentálne
vzdelávanie, ktorý bol podporený z Operačného
programu Životné prostredie. Okrem týchto tém,
múzeum reaguje aj na doplňujúce požiadavky zo
strany škôl, ktoré sa dotýkajú ochrany prírody a
životného prostredia. Ponúka tiež množstvo
workshopov venovaným významným dňom ŽP, ktoré
sú napr.: Svetový deň vody, Deň Zeme, Svetový deň
životného prostredia a iné. Základnou formou
poskytovania vzdelávania v múzeu je však výklad a
vzdelávacie programy k expozíciám a výstavám.
Múzeum poskytuje do sietí múzeí na Slovensku ako
aj odborným organizáciám pri MŽP SR putovné
výstavy, na ktorých spracováva hlavné témy z
problematiky druhovej ochrany, územnej ochrany,
európskej legislatívy, histórie ochrany prírody na
Slovensku, speleologického výskumu, histórie
jaskyniarstva na Slovensku a problematiky ŽP“
Doplnené do časti VI:
„https://www.ewobox.sk/
http://www.smopaj.sk/sk“
Doplnené do časti XI:
Ad c.):
„Súčasťou organizačnej štruktúry Slovenského
múzea ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) je
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cez ZŠ, SŠ, VŠ, dospelých po kategóriu seniorov,
zahŕňajúc aj marginalizované skupiny. Osobitný dôraz
je kladený na predprimárne vzdelávanie a viacúrovňové
vzdelávanie rodín (rodinné vzdelávacie programy).“
Informácie boli doplnené do časti XI v zmysle
pripomienok.

špecializovaný celoslovenský Archív ochrany prírody
a jaskyniarstva, ktorého účelom je dopĺňať, získavať,
spracovávať, ochraňovať a sprístupňovať archívne
fondy a zbierky so zameraním na ochranu prírody a
jaskyniarstva SR. Spracované dokumenty sú
prístupné verejnosti. V oblasti štátneho zoznamu
osobitne chránených častí prírody a krajiny SMOPaJ
spolupracuje na správe, uložení, uchovávaní,
ochrane,
spracovávaní,
digitalizácii
a
sprístupňovaní archívnej zbierky Štátny zoznam
osobitne chránených častí prírody a krajiny SR. Na
základe koordinácie so ŠOP SR sa podieľa na
aktualizácii a dopĺňaní chránených území v SR,
informácií o týchto územiach a o chránených
stromoch v SR v databáze štátneho zoznamu v zmysle
zákona č. 543/2002 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č.
24/2003 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002
Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov. Z databázy štátneho zoznamu osobitne
chránených častí prírody a krajiny, informácie
o chránených územiach a chránených stromoch
zverejňuje SMOPaJ v spolupráci so SAŽP. Základné
údaje z tejto databázy a základné digitalizované
dokumenty zbierky listín sú sprístupnené verejnosti
prostredníctvom
internetových
aplikácií
na
stránkach
uzemia.enviroportal.sk
a stromy.enviroportal.sk.
Internetové
stránky
štátneho zoznamu sú vytvorené aj v anglickej verzii a
majú vysokú návštevnosť:
- za rok 2017 41 600 relácií (návštev), 29 586
používateľov,
- za rok 2018 39 522 relácií (návštev), 29 149
používateľov,
- za rok 2019 77 010 relácií (návštev), 29 368
používateľov.
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SMOPaJ poskytuje žiadateľom o informácie zo
štátneho zoznamu (MŽP SR, ŠOP SR, odborná a
laická verejnosť) údaje o konkrétnych chránených
územiach a chránených stromoch, ako aj súhrnné
štatistické údaje. V roku 2017 bolo vybavených 12
žiadostí o informácie zo štátneho zoznamu, v roku
2018 14 žiadostí a v roku 2019 15.
Verejnosti sú tiež prístupné všetky informácie
o chránených
územiach
európskej
sústavy
chránených území – NATURA 2000, a to na stránke
www.sopsr.sk.
Zbierka listín štátneho zoznamu je archívnou
zbierkou Archívu ochrany prírody a jaskyniarstva.
Služby archívu vrátane sprístupňovania dokumentov
sú zabezpečované na základe Bádateľského
poriadku zo dňa 20.09.2005. Digitalizované
archívne dokumenty zbierky listín štátneho zoznamu
sú uložené v rámci informačného systému
BachProArchív a v roku 2020 budú zverejnené aj
prostredníctvom Digitálneho archívu (aplikácia
Archívne VaDeMeCum).V oblasti vedenia národnej
databázy jaskýň SR SMOPaJ zabezpečuje správu,
uloženie, uchovanie, ochranu, spracovanie,
digitalizáciu a sprístupňovanie archívnej zbierky
Podzemné krasové javy v špecializovanom Archíve
ochrany prírody a jaskyniarstva pri SMOPaJ v
Liptovskom Mikuláši, – eviduje jaskyne a vypĺňa
vybrané údaje o nich v národnej databáze jaskýň SR
a koordinuje vypĺňanie ďalších údajov so ŠOP SR –
SSJ v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. a vyhlášky
MŽP SR č. 24/2003 Z. z. SMOPaJ túto činnosť
vykonáva v spolupráci so SAŽP v Banskej Bystrici a
ŠOP SR – Správou slovenských jaskýň v Liptovskom
Mikuláši. Základné údaje o jaskyniach v SR sú
sprístupnené verejnosti prostredníctvom webovej
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aplikácie jaskyne.enviroportal.sk, ktorá umožňuje
vyhľadávať
jaskyne
podľa
názvov,
geomorfologického členenia SR, administratívneho
členenia SR, ako aj vyhľadávať literatúru o
jaskyniach (podľa názvov článkov a publikácií,
autorov a názvov jaskýň. Dáta sú zhromažďované a
publikované vďaka spolupráci SMOPaJ s SAŽP,
ŠOP SR – Správou slovenských jaskýň a
so Slovenskou speleologickou spoločnosťou.“
ŠOP SR
Doplnené do časti III:
„Štátna ochrana prírody SR v spolupráci s
Považskou galériou umenia v Žiline a Karpatskou
iniciatívou pre mokrade organizuje pravidelne každé
tri roky trienále Ekoplagát – medzinárodnú súťažnú
prehliadku plagátov s tematikou ochrany prírody
a životného prostredia. Podujatie sa organizuje pod
záštitou ministra životného prostredia.“
„V roku 2019 ŠOP SR vyhlásila v spolupráci
s Environmentálnym fondom Program ochrany
prírody (POP), ktorého cieľom je zabezpečiť
starostlivosť o chránené časti prírody a krajiny
Slovenska, podporiť ochranu prírody, krajiny a
pozitívny vzťah obyvateľstva k nej. Môžu byť
podporené 3 činnosti:
POP1 - Praktická
starostlivosť a manažment osobitne chránených častí
prírody a krajiny; POP2 - Podpora infraštruktúry
ochrany prírody a udržateľných foriem turizmu;
POP3 - Výchova a informovanosť v ochrane prírody,
http://pop.sopsr.sk/.“
„V ŠOP SR zabezpečujú environmentálnu výchovu
pracovníci/koordinátori pre EV, ktorí organizujú
rôzne podujatia pre školy a verejnosť najmä v rámci
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O

ČA

Text bol čiastočne upravený a aktualizovaný v zmysle
pripomienok.

významných ochranárskych dní, vyplývajúcich aj
z medzinárodných dohovorov (napr. Svetový deň
mokradí, Svetový deň divej prírody, Svetový deň
vody, Medzinárodný deň vtáctva, Deň Zeme,
Medzinárodný deň biodiverzity, Európsky deň
parkov, Svetový deň ŽP, Medzinárodná noc
netopierov, Svetový deň lesov...). Ide najmä
o prednášky, besedy, brigády, dobrovoľnícke akcie,
kvízy, pozorovanie v prírode, praktické aktivity,
infostánky, terénne exkurzie a pod. (v rokoch 2017 2019 bolo uskutočnených 350 takýchto podujatí, na
ktorých sa zúčastnilo viac ako 81 000 osôb). ŠOP
SR v rokoch 2017 – 2019 zrealizovala 3221
vzdelávacích programov zameraných na ochranu
prírody a biodiverzity pre školy a verejnosť, pre
seniorov, rómske obyvateľstvo a znevýhodnené
skupiny obyvateľstva, ktorých sa zúčastnilo viac ako
106 000 osôb. V danom období uskutočnila viac ako
140 rôznych akcií pre verejnosť (prednášky a
besedy, brigády, exkurzie, pozorovania prírody,
infostánky a kampane), ktorými oslovila viac ako
160 000 osôb.
V súvislosti s osvetou a propagáciou slovenskej
prírody a krajiny počas predsedníctva Slovenskej
republiky v Rade EÚ (2016), ŠOP SR pripravila
putovné výstavy Národné parky Slovenska a
Biodiverzita Slovenska, ktorá pokračovala aj v roku
2017 v Európskom parlamente. Výstava bola
následne reinštalovaná na Slovensku (2018 – Nové
Zámky, 2019 - Nitra, Zlaté Moravce, Zvolen)
a využívaná na osvetových podujatiach určených
verejnosti napr. Deň výskumníkov (BB), Deň Zeme
(BB), Danube Day (BA).“
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„V roku 2017 ŠOP SR zorganizovala 14.ročník
trienále Ekoplagát - medzinárodnú súťažnú
prehliadka plagátov s tematikou ochrany prírody
a životného prostredia, ktorá sa nepretržite
organizuje od roku 1978. Do súťažnej prehliadky
v roku 2017 sa celkovo zapojilo 93 autorov z 19
krajín sveta s počtom plagátov 177. V rokoch 2017
– 2019 bola zabezpečená aj jej reinštalácia (2018:
Trebišov, Kráľovský
Chlmec,
2019: Banská
Bystrica, Tále, pri príležitosti 100. výročia štátnej
ochrany prírody na Slovensku). ŠOP SR sa
zúčastňuje aj na rezortných stretnutich pracovníkov
environmentálnej výchovy a v roku 2018 aj sama
toto stretnutie organizovala (13.-14.9.2018, CHKO
Ponitrie v Nitre), na ktorom sa zúčastnilo 31
účastníkov z rezortných organizácií: ŠOP SR, SAŽP,
SMOPaJ, NZOO, Banské múzeum, SIŽP.
V roku 2019 bola vyhotovená putovná interaktívna
výstava Medveď hnedý (URSUS ARCTOS), ktorej
vernisáž sa uskutočnila 10.12.2019 v SNM Prírodovednom múzeu v Bratislave. Výstava
v nasledujúcom roku bude putovať v rámci
okresných miest Slovenska.
ŠOP SR v rokoch 2017 – 2019 zabezpečila 360
exkurzií a terénnych zážitkových programov (mimo
náučných chodníkov) pre všetky cieľové skupiny
s účasťou viac ako 9200 osôb, ako aj rôzne kvízy,
vedomostné, výtvarné a fotografické súťaže, vrátane
súťaží na FB, do ktorých sa zapojilo cca 6 400 osôb.
ŠOP SR vydáva dva krát ročne odborno-metodický
a informačný časopis Chránené územia Slovenska,
ako aj vedecké časopisy pre odbornú verejnosť
Ochrana prírody, Slovenský kras a Aragonit
(v spolupráci so SMOPAJ).
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ŠOP SR prevádzkuje náučné zariadenia v prírode
(14 informačných stredísk ochrany prírody, náučné
chodníky, náučné lokality, náučné areály, náučné
bod),. V roku 2019 s celkovou návštevnosťou 28 279
návštevníkov.
Súčasťou ŠOP SR je Škola ochrany prírody vo
Varíne, ktorá zabezpečuje školenia a porady ŠOP SR
realizované vo Varíne, výukové programy,
prednášky, exkurzie a terénne programy, výstavy,
súťaže, infostánky a kampane pre školy, odbornú a
širokú verejnosť a podujatia v rámci významných
ochranárskych dní pre rôzne cieľové skupiny (v
rokoch 2017 - 2019 uskutočnila spolu 429 podujatí
pre viac ako 23 000 osôb).
Významnou udalosťou v roku 2019 pre ŠOP SR bolo
aj 100. výročie štátnej ochrany prírody na Slovensku.
V rámci propagácie bolo vytvorené tematické logo,
ktoré sprevádzalo všetky podujatia a aktivity, bolo
súčasťou písomnej komunikácie organizácie.
Organizované boli rôzne podujatia ako: výsadba
symbolických sto stromov v územnej pôsobnosti
všetkých organizačných útvarov ŠOP SR, aj za účasti
verejnosti a zástupcov miest a obcí, ZŠ a MŠ;
stretnutie seniorov ochrany prírody Slovenska (L.
Mikuláš, 9. – 11. 10. 2019) v spolupráci so SMOPAJ;
národná konferencia s medzinárodnou účasťou
(Tále, 15. – 16. 10. 2019, 250 účastníkov) zameraná
na začiatky formovania štátnej ochrany prírody na
Slovensku, jej vývoj za uplynulých 100 rokov
a hľadanie východísk na ďalšie obdobie. Jej
súčasťou bola terénna exkurzia do NPR Dobročský
prales, Demänovskej jaskyni slobody, pralesov
Bystrej doliny. Sprievodné podujatia boli výstava
víťazných plagátov z trienále Ekoplagát, výstava
SMOPAJ 100. rokov. štátnej ochrany prírody,
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výstava posterov zúčastnených organizácií a
premietanie filmov ŠOP SR s tematikou ochrany
prírody a krajiny. Na konferencii boli ocenení bývalí
aj súčasní zamestnanci ŠOP SR, zástupcovia
spolupracujúcich organizácií a iné osobnosti, ktoré
sa zaslúžili o rozvoj ochrany prírody a krajiny.
V rámci výročia sa v priebehu roka uskutočnili
vedomostné súťaže s tematikou ochrany prírody
a krajiny určené pre širokú verejnosť na sociálnej
sieti facebook a web stránke (napr. Komu patrí tento
hlas, Potulky (s) mokraďou) pre školy Krok pre
prírodu - spojená so slávnostným vyhodnotením
víťazov za účasti GR v priestoroch víťaznej školy ZŠ
Moskovská Banská Bystrica. Vydané bolo
mimoriadne číslo časopisu Enviromagazín (9/2019)
v spolupráci so SAŽP, venované histórii a súčasnosti
ochrany prírody na Slovensku a brožúra k 100.
výročiu štátnej ochrany prírody na Slovensku. ŠOP
SR vydala pamätnú medailu, odznak a zberateľskú
pečiatku pre návštevníkov informačných stredísk
a horských chát s logom storočnice, nulovú
bankovku Ochrana Slovenskej prírody, vytvorené
boli roll-upy a bannery (využívané v rámci
osvetových akcií) a propagačné predmety s logom
storočnice (napr. diáre, textilné tašky, dáždniky,
hrnčeky, USB kľúče).
K zvýšeniu environmentálneho povedomia verejnosti
o ochrane prírody prispela aj aktualizácia a nový
dizajn web stránok všetkých organizačných útvarov
ŠOP SR. V roku 2019 na ich stránkach bolo
zverejnených 842 nových príspevkov so spoločnou
celkovou návštevnosťou 1 307 561 návštev. Na
hlavnej webovej stránke ŠOP SR bolo uverejnených
spolu 188 aktualít, mala 509 714 návštev, z toho
82,8% nových“
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Doplnené do časti X:
„sopsr.sk“
Doplnené do časti XI:
„Základné údaje z databázy výskytu druhov
a biotopov s názvom Komplexný informačný a
monitorovací systém, ktorý spravuje ŠOP SR, sú
prístupné
verejnosti
na
stránke
www.biomonitoring.sk.“
SAŽP

O

Odstránené z časti XI :
„Vlastníci zariadení v zmysle požiadaviek Protokolu
PRTR sú podľa §3 zákona č. 205/2004 Z.z. o
zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií
o životnom prostredí povinné osoby, ktoré majú
povinnosť
vykonávať
činnosti
v
súlade
s požiadavkami určenými v povoleniach. Jednou z
požiadaviek je aj oznamovanie údajov do Národného
PRTR (Národného registra uvoľňovania a prenosov
znečisťujúcich látok do životného prostredia) v
rozsahu vykonávacej vyhlášky č. 448/2010 Z.z.,
ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z.z. o
zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií
o životnom prostredí.
Pre vlastníkov a prevádzkovateľov zariadení v zmysle
Protokolu PRTR sú organizované workshopy, v
rámci ktorých sú prezentované i požiadavky týkajúce
sa rozsahu a kvality oznamovaných údajov do
Národného registra uvoľňovania a prenosov
znečisťujúcich látok (napr. Piešťany 18.2.2016).
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A

Text bol upravený
pripomienok.

a aktualizovaný

v zmysle

Vyššie uvedený text bol odstránený z nasledovných
dôvodov:
Vlastníci alebo prevádzkovatelia zariadení nie sú
totižto povinnými osobami, ako sa v tomto texte
uvádza. Odvolávka na § 3 zákona č. 205/2004 je na
povinné osoby, ale to prevádzkovatelia nie sú.
Odvolávka na § 3 a uvádzané súvislosti s
prevádzkovateľmi alebo majiteľmi sú nelogicky
spojené do tohto textu. Vzhľadom k tomu, že
prevádzkovatelia a majitelia nie sú povinnými
osobami, a predmetná odpoveď má byť k povinným
osobám, navrhujem tento text z odpovede odstrániť.
Nie je potrebné miesto neho dávať iný text.
Doplnené do časti XI:
Ad i.)
„Údaje Národného registra za obdobie rokov 20072018 sú sprístupnené verejnosti na internetových
stránkach www.enviro.gov.sk, a www.shmu.sk.
Národný register obsahuje údaje o uvoľňovaní a
prenosoch znečisťujúcich látok v širšom rozsahu, t.j.
bez zohľadnenia prahových hodnôt určených pre
reportovanie do európskeho PRTR registra.“
„Národný register PRTR a zlepšenie jeho úrovne je
aktuálne predmetom projektu v rámci OP KŽP.
Projekt počas trvania v období 2017 – 2022
zabezpečí zlepšenie úrovne registra, a to vytvorením
reprezentatívneho komunikačného a informačného
systému podľa platných národných aj európskych
legislatívnych požiadaviek, s mapovou a grafickou
podporou
a sprístupnením
údajov
on-line
verejnosti.“
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Doplnené do časti XXVIII:
Ad c.) ak ide o mimovládne organizácie, ktoré boli
účastníkom povoľovacieho konania podľa zákona
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania
životného prostredia alebo o používaní geneticky
modifikovaných technológií
Úrad geodézie,
kartografie a katastra
SR

Odstránené z časti V:
„súradnicové referenčné systémy“

O

A

Text bol upravený
pripomienok.

a aktualizovaný

v zmysle

O

A

Text bol upravený
pripomienok.

a aktualizovaný

v zmysle

Doplnené do časti XI:
„Účelom budovania ZB GIS je vytvorenie základu
relevantných priestorových informácií o území SR
v systéme
umožňujúcom
ich
uchovávanie,
aktualizáciu, manipuláciu, analýzy a zobrazovanie.
Tieto informácie môžu byť použité ako podklad pre
budovanie nadstavbových informačných systémov
pre životné prostredie. Vizualizácia údajov ZB GIS
je prostredníctvom mapových kompozícií dostupná
vo webovej aplikácii Mapový klient ZB GIS. Údaje
ZB GIS sú poskytované webovými mapovými
a dátovými službami. Medzi poskytované referenčné
údaje ZB GIS patria priestorové údaje definované
katalógom tried objektov ZB GIS, ortofotomozaika
celoplošne pokrývajúca územie Slovenska a nový
presný digitálny model reliéfu 5.0 vytvorený z údajov
leteckého laserového skenovania“
Doplnené do časti XIV:
„https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis“
Úrad jadrového dozoru Doplnené do časti III:
SR
„(ďalej len „ÚJD SR“ alebo „úrad“)“
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„Rovnako je možné sledovať procesné úkony ÚJD
SR v povoľovacích konaniach, v rámci ktorých je
poskytovaný priestor pre uplatnenie pripomienok,
návrhov na doplnenie, vznesenie námietok
verejnosťou pri vydávaní rozhodnutí v povoľovacom
(licenčnom) procese jadrových zariadení.“
„Úrad
poskytuje
možnosť
verejnosti
prostredníctvom linky info@ujd.sk komunikovať
otázky, ktoré ich zaujímajú.
ÚJD SR organizuje tlačové konferencie o výsledkoch
dozornej činnosti, o stave jadrovej bezpečnosti
jadrových zariadení v SR, o významných udalostiach
na jadrových zariadeniach v SR a zahraničí a o iných
významných podujatiach z oblasti jadrovej
bezpečnosti.“
„..., čím je zabezpečovaná pravidelná externá
komunikácia ÚJD SR voči verejnosti, orgánom
štátnej a verejnej správy, ako aj zastupiteľským
úradom SR v zahraničí a zastupiteľskými úradmi
v SR, v dvoch jazykových mutáciách.“
Doplnené do časti VII:
Ad c.):
„Zákon č. 350/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní
jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov“
„zákona č. 541/2004 Z.z. v znení neskorších
predpisov“
Doplnené do časti XI:
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„Ad c) Pokiaľ ide o postup v prípade prevádzkovej
udalosti na zariadení, havarijnú pripravenosť
a havarijné plánovanie sú zakotvené v § 27 ods. 4
zákona č. 541/2004 Z.z. v znení neskorších
predpisov. Držiteľ povolenia je v zmysle tohto
zákona povinný:
- vypracovať záväzné postupy na riešenie
udalostí na jadrovom zariadení,
- včas vykonať preventívne a zabezpečovacie
opatrenia a bezodkladne odstraňovať stavy,
ktoré by mohli ohroziť jadrovú bezpečnosť,
život alebo zdravie osôb,
- ohlasovať úradu nedostatky zistené pri
prevádzke, údržbe alebo kontrole, ktoré
by mohli viesť k vzniku udalostí,
- ohlasovať udalosti podľa úradu, a ak ide o
nehody a havárie pri uvádzaní jadrového
zariadenia do prevádzky, pri prevádzke
jadrového zariadenia a jeho vyraďovaní, aj
Ministerstvu vnútra SR a Ministerstvu
zdravotníctva SR, zisťovať ich príčiny a
vykonávať nápravné opatrenia, prijať všetky
vhodné opatrenia na zmiernenie ich
následkov a vykonávať nápravné opatrenia“
Doplnené do časti XVII:
„V tejto súvislosti je vhodné uviesť, že zákonom č.
279/2019 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 541/2004 Z.
z. v znení neskorších predpisov a zákon č. 50/1976
Zb. v znení neskorších predpisov, došlo s účinnosťou
od 1. 10. 2019 k úprave spôsobu komunikácie ÚJD
SR voči dotknutej verejnosti. Prostredníctvom
uvedenej novely sa ustálil spôsob doručovania
rozhodnutia o vydaní súhlasu alebo povolenia,
výzvy, upovedomenia, predvolania alebo inej
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písomnosti prostredníctvom verejnej vyhlášky
účastníkom konaní podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
a zákona č. 50/1976 Zb.“
Doplnené do časti XXXVII:
„Výbor pre súlad vydal stanovisko k Druhej správe
o pokroku Slovenskej republiky, na ktoré dňa 13. 3.
2020 nadväzovala audiokonferencia prebiehajúca
počas zasadnutia Výboru pre súlad, za účasti
zástupcov MŽP SR a ÚJD SR. Počas
audiokonferencie boli kladené otázky zo strany p.
Haverkampa a mimovládnej organizácie Global
2000, ku ktorým bolo Výboru pre súlad dňa 26. 3.
2020 zaslané písomné stanovisko.“
Úrad
splnomocnenca Doplnené do časti III:
O
vlády SR pre rozvoj
občianskej spoločnosti
Ad b.): „V rámci pilotnej schémy Národného
projektu Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj
občianskej spoločnosti s názvom Podpora
partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby
verejných politík bola participatívnym spôsobom v
spolupráci medzi Trenčianskym samosprávnym
krajom (TSK) a OZ Špirála vypracovaná Krajská
koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania
a osvety v Trenčianskom kraji, schválená uznesením
TSK č. 302/2019 zo dňa 8. júla 2019. Cieľom
koncepcie je zvýšenie environmentálneho povedomia
všetkých občanov kraja, zníženie "ekologickej stopy"
kraja na úrovni jednotlivcov, rodín, domácností,
firiem, verejných aj súkromných inštitúcií, vrátane
samotného Trenčianskeho samosprávneho kraja a
inštitúcií, ktorých je TSK zriaďovateľom. Cieľom
Krajskej koncepcie je vytvorenie inštitucionálneho
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ČA

Text bol upravený a aktualizovaný
pripomienok v nasledovnom formáte:

v zmysle

„V rámci pilotnej schémy Národného projektu Úradu
splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej
spoločnosti s názvom Podpora partnerstva a dialógu v
oblasti participatívnej tvorby verejných politík bola
participatívnym spôsobom v spolupráci medzi
Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK) a OZ
Špirála
vypracovaná
Krajská
koncepcia
environmentálnej výchovy a vzdelávania a osvety v
Trenčianskom kraji, schválená uznesením TSK č.
302/2019 zo dňa 8. júla 2019. Cieľom koncepcie je
zvýšenie environmentálneho povedomia všetkých
občanov kraja, zníženie "ekologickej stopy" kraja na
úrovni jednotlivcov, rodín, domácností, firiem,
verejných aj súkromných inštitúcií, vrátane samotného
Trenčianskeho samosprávneho kraja a inštitúcií,
ktorých je TSK zriaďovateľom. Cieľom Krajskej

rámca
a
nástrojov
na
plnenie
cieľov
environmentálnej výchovy a vzdelávania a osvety.“
Dokumenty:
Krajská
koncepcia:
https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcia
nskej_spolocnosti/participacia/vystupy_np_parti/20
20/jul/2b_P0178_PP3_Material_Krajska%20konce
pcia%20Environmentalnej%20vychovy,%20vzdelav
ania%20a%20osvety%20v%20Trencianskom%20sa
mospravnom%20kraji%20do%20roku%202030.pdf
Uznesenie
TSK:
https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcia
nskej_spolocnosti/participacia/vystupy_np_parti/20
20/jul/2c_P0178_PP3_Uznesenie_Krajska%20konc
epcia%20Environmentalnej%20vychovy,%20vzdela
vania%20a%20osvety%20v%20Trencianskom%20s
amospravnom%20kraji%20do%20roku%202030.p
df
Metodika
tvorby:
https://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcia
nskej_spolocnosti/participacia/vystupy_np_parti/20
20/jul/3_P0178_PP3_Metodika_pripravy_KK_EVV
O_TSK.pdf
Ad c.):
„PVV 2020 – 2024 predovšetkým:
Str. 17 – podpora aktívneho občianskta a
zjednodušenia postupov participácie verejnosti na
správe vecí verejných …atď ,
Str. 17 –záujem o spoluprácu s občianskym sektorom
na
princípoch
partnerstva,
rovnocennosti,
transparentnosti a efektívnosti pri poskytovaní
sližieb vo verejnom záujme
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koncepcie je vytvorenie inštitucionálneho rámca a
nástrojov na plnenie cieľov environmentálnej
výchovy,vzdelávania a osvety.“
„Ad c) Vláda Slovenskej republiky sa vo svojom
Programovom vyhlásení na roky 2020-2024 zaviazala
podporovať aktívne občianstvo a zjednodušenie
postupov participácie verejnosti na správe vecí
verejných
a deklarovala
záujem
o spoluprácu
s občianskou spoločnosťou, samosprávami, súkromným
sektorom a akademickou sférou na princípoch
partnerstva,
rovnocennosti,
transparentnosti
a efektívnosti pri poskytovaní služieb vo verejnom
záujme v duchu otvoreného vládnutia.“
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 105 z 1.3.2017
k Akčnému plánu rozvoja občianskej spoločnosti na
Slovensku na r. 2017-2018,
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 360
z 21.8.2019 k Akčnému plánu rozvoja občianskej
spoločnosti na Slovensku na r. 2019-2020,
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 104 z 1.3.2017
k návrhu Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené
vládnutie na r. 2017-2019,
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 553
z 13.11.2019 k Akčnému plánu Iniciatívy pre otvorené
vládnutie na r. 2020-2021.
Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných
politík schválených uznesením vlády č. 645 zo 17. 12.
2014
Na základe informácií od Úradu splnomocnenca vlády
SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, proces
participácie čelí viacerým výzvam. V kontexte
vzdelávania k participácii sú to predovšetkým výzvy
spojené s kvalitou vzdelávania, ktoré by prehĺbilo

Str. 17 – popdora participácie verejnosti na tvrobe
verejných politík a legislatívy, vrátane legislatívy v
parlamente (str. 16)
Str. 92 – pokračovanie vo Vízii a dôraz na otvorené
vládnutie vrátane participácie
Str. 93 – Participícia verejnosti vrátane samospráv,
akadémie, podnikateľského a tretieho sektora“
Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných
politík, schválených uznesením vlády č. 645 zo 17.
12. 20014
„Navrhujem doplniť aktivity RO OPKŽP v oblasti
monitorovania fondov EÚ – zriadili pracovnú
skupinu pre tvorbu výziev v oblasti adaptácie na
klimatickú zmenu (presný názov dodajú oni), ktorá
vytvára priestor pre neštátnych aktérov podieľať sa
na tvorbe podkladov k výzvam.
Navrhujem doplniť, že MŽP realizovalo pilotný
participatívny proces tvorby Envirostratégie 2030
v gescii IEP.
Rovnako navrhujem doplniť, že v súčasnosti
prebieha proces prípravy 3. Fázy vodného plánu
SR, ktorý obsahuje participatívne postupy a je
politikou realizovanou participatívne v rámci úlohy
z Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie
na roky 2020 – 2021 (úloha č. 16.
Zároveň by som uviedol, že tieto dva procesy sú
vhodnými pilotmi, ktoré MŽP môže použiť na
štandardizáciu procesov participácie pri tvorbe
environmentálnych verejných politík.“
Doplnené do časti IV:
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vedomosti v oblasti princípov, nástrojov a možností
dizajnovania participatívnych procesov; zručností
súvisiacich s identifikáciou všetkých zainteresovaných
strán a orientácii nie len na kvantitatívne, ale aj
kvalitatívne aspekty participácie.
Doplnené do časti XXII:
Ministerstvo životného prostredia realizovalo pilotný
participatívny proces tvorby Envirostratégie 2030
v gescii Inštitútu environmentálnej politiky.
Doplnené do časti XXIV:
Prostredníctvom inštitútu predbežnej informácie
zakotvenom v čl. 10 Legislatívnych pravidiel vlády SR
sa verejnosť a orgány verejnej správy informujú
o pripravovanom návrhu zákona pred spustením
samotnej tvorby návrhu zákona. Predbežnú informáciu
o pripravovanom návrhu zákona zverejní predkladateľ
na portáli Slov-Lex v dostatočnom časovom predstihu.
Predbežná informácia sa vypracúva k návrhu zákona,
ktorý sa predkladá do riadneho pripomienkového
konania a ktorý sa nevypracúva na základe vládou
schváleného legislatívneho zámeru. V texte predbežnej
informácie predkladateľ predovšetkým stručne uvedie
základné ciele a tézy pripravovaného návrhu zákona,
zhodnotenie súčasného stavu, spôsob zapojenia
verejnosti do tvorby návrhu zákona a predpokladaný
termín začatia pripomienkového konania. Text
predbežnej informácie má spravidla rozsah jednej
strany.
Návrh
právneho
predpisu
predkladaný
do
pripomienkového konania obsahuje v zmysle § 7, ods. 1
zákona č. 400/2015 Z. z. a v zmysle čl. 17, ods. 1, písm.
f.) Legislatívnych pravidiel vlády SR okrem

„Prekážky v participácii vychádzajúce z poznatkov
NP
Parti
(ÚSVROS):
https://www.minv.sk/?ros_ogp_spravy&sprava=ana
lyzovali-sme-vybrane-participativne-politiky-naurovni-statnej-spravy”
Proces participácie čelí podľa našich poznatkov
trom výzvam v oblastiach vzdelávania k participácií,
vôli participovať a personálnych a ekonomických
kapacitám na participáciu.
V téme vzdelávania k participácii sa ako hlavné
výzvy ukázali:
•

•

potreba lepšieho vzdelávania ohľadom
princípov,
nástrojov
a
možností
dizajnovania participatívnych procesov
(napr. komunikačných kanálov a spôsobu
ich využitia),
potreba zvyšovania zručností pri mapovaní
prostredia (napr. pri identifikácii všetkých
potenciálnych zainteresovaných strán)

potreba zvyšovania zručností v oblasti orientácie
nielen na kvantitatívne charakteristiky participácie
(počet účastníkov na verejnej diskusii), ale na
kvalitatívne charakteristiky zapájania sa
Doplnené do časti XXIV:
„schválené uznesením vlády Slovenskej republiky zo
4. mája 2016 č. 164 v znení uznesenia vlády
Slovenskej republiky z 28. septembra 2016 č. 441,
čl. 10, odsek 1:
Predbežná informácia
(1) Pred spustením tvorby návrhu zákona, v záujme
informovania verejnosti a orgánov verejnej správy v
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paragrafového znenia aj správu o účasti verejnosti na
tvorbe právneho predpisu. Cieľom správy o účasti
verejnosti je uviesť, akým spôsobom bola verejnosť
zapojená do tvorby návrhu právneho predpisu. V zmysle
čl. 21 Legislatívnych pravidiel vlády SR má správa
o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu
spravidla dve strany. ´
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej
spoločnosti monitoruje a raz ročne vyhodnocuje
zverejňovanie správ o účasti verejnosti na tvorbe
právneho predpisu a predbežné informácie. V súvislosti
s inštitútom predbežnej informácie predmetná správa
skúma dodržiavanie zákonnej povinnosti zverejniť
predbežnú informáciu, deklarovaný spôsob zapojenia
verejnosti do tvorby právneho predpisu a časový rámec,
v ktorom bola predbežná informácia zverejnená.
V súvislosti so správou o účasti verejnosti na tvorbe
právneho predpisu predmetná analýza skúma
dodržiavanie zákonnej povinnosti zverejniť predbežnú
informáciu, formu zverejnenej správy o účasti verejnosti
a deklarovaný spôsob zapojenia verejnosti do tvorby
právneho predpisu.

dostatočnom časovom predstihu predkladateľ
zverejní na portáli predbežnú informáciu o
pripravovanom
návrhu
zákona.
Predbežná
informácia sa vypracúva len k návrhu zákona, ktorý
sa predkladá do pripomienkového konania v lehote
podľa čl. 13 ods. 6 a ktorý sa nevypracúva na
základe vládou schváleného legislatívneho zámeru
(čl. 11).
(2) V predbežnej informácii predkladateľ najmä
stručne uvedie základné ciele a tézy pripravovaného
návrhu zákona, zhodnotenie súčasného stavu,
spôsob zapojenia verejnosti do tvorby návrhu
zákona1 ) a predpokladaný termín začatia
pripomienkového konania. Predbežná informácia
má spravidla jednu stranu.
(3) Vyjadrenie k predbežnej informácii sa zasiela
prostredníctvom portálu v lehote určenej
predkladateľom”
“Správa o účasti verejnosti na tvorbe právneho
predpisuje v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) Zákona o
tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov
Slovenskej republiky a v zmysle Čl. 17 ods. 1 písm. f)
Legislatívnych pravidiel vlády SR povinnou prílohou
právnych
predpisov,
predkladaných
do
medzirezortného pripomienkového konania. Jej
cieľom je uviesť, akým spôsobom bola verejnosť
zapojená do tvorby návrhu právneho predpisu.
Správou o účasti verejnosti predkladateľ deklaruje,
že bol právny predpis vytvorený za účasti verejnosti
v súlade so zákonom a legislatívnymi pravidlami.
Samotná správa o účasti verejnosti je upravená v Čl.
21 Legislatívnych pravidiel vlády SR.“
„Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj
občianskej spoločnosti pravidelne raz ročne

38

monitoruje a vyhodnocuje zverejňovanie správ o
účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu a
predbežné informácie. V analýze skúma:
1. Predbežná informácia
- dodržiavanie zákonnej povinnosti zverejniť predbežnú informáciu,
- deklarovaný spôsob zapojenia verejnosti do tvorby
právneho predpisu,
- dostatočnosť predstihu, v ktorom bola predbežná
informácia zverejnená.
2.
Správa o účasti verejnosti na tvorbe právneho
predpisu
- dodržiavanie zákonnej povinnosti zverejniť
predbežnú informáciu,
- forma zverejnenej správy o účasti verejnosti,
- deklarovaný spôsob zapojenia verejnosti do tvorby
právneho predpisu.
Analýzy sú dostupné na webe ÚSV ROS.“
Sekcia zmeny klímy a Doplnené do časti XI:
O
ochrany ovzdušia a
„Podľa zákona č. 137/2010 Z. Z. o ovzduší v znení
neskorších predpisov každoročné zverejňovanie
národných emisných inventúr a projekcií emisií
a vybraných údajov z nich na webovom sídle
poverenej organizácie;
Podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení
neskoších predpisov sprístupnenie informácií
o orgánoch zodpovedných za hodnotenie kvality
ovzdušia a riadenie kvality ovzdušia, aktuálne
informácie o kvalite ovzdušia, najmenej raz ročne
zverejňuje informácie o kvalite ovzdušia a o podiele
jednotlivých zdrojov na jeho znečisťovaní;“
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A

Text bol upravený
pripomienok.

a aktualizovaný

v zmysle

Ad a) Podľa § 4c ods. 11 zákona č. 137/2010 Z. z.
o ovzduší v znení neskorších predpisov ministerstvo
zverejní národný program pre znižovania emisií
a jeho aktualizáciu na svojom webovom sídle.
Podľa § 13 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší
v znení neskorších predpisov ministerstvom poverená
organizácia Slovenský hydrometeorologický ústav
(SHMÚ) zverejňuje na svojom webovom sídle
aktuálne informácie o úrovni znečistenia ovzdušia;
ročné správy o hodnotení kvality ovzdušia
a o podiele jednotlivých zdrojov znečisťovania
ovzdušia na znečisťovaní ovzdušia za územie
Slovenskej republiky.
Podľa § 13 ods. 3 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
v znení neskorších predpisov odbory starostlivosti
o životné prostredie okresných úradov v sídle kraja
(OSŽP OÚ) zverejňujú na svojom webovom sídle
informácie o kvalite ovzdušia
a o podiele
jednotlivých zdrojov znečisťovania ovzdušia na
znečistení ovzdušia za územie daného kraja;
programy na zlepšemie kvality ovzdušia, ktoré sú
OSŽP OÚ povinné vypracovať pre oblasti so
zhoršenou kvalitou ovzdušia (oblasti riadenia kvality
ovzdušia), vrátane prijatých opatrení; akuálne
informácie
o prekročení
limitných
hodnôt
znečisťujúcich látok a akčné plány, vrátane opatrení
na predchádzanie prekročeniu limitných hodnôt
znečisťujúcich látok.
Podľa § 13 ods. 5 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
v znení neskorších predpisov musia byť informácie o
kvalite ovzdušia, ktoré sa sprístupňujú verejnosti
jasné, zrozumiteľné a sprístupnené bezplatne
prostredníctvom akéhokoľvek prístupného média
vrátane internetu alebo iného telekomunikačného
prostriedku.
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Podľa § 23 písm. i) zákona č. 137/2010 Z. z. o
ovzduší v znení neskorších predpisov ministerstvo
vypracováva prostredníctvom poverenej organizácie
národné emisné inventúry a projekcie emisií a
vybrané údaje z nich zverejňuje na webovom sidle
poverenej organizácie.
Podľa § 23 písm. j) zákona č. 137/2010 Z. z. o
ovzduší v znení neskorších predpisov sprístupňuje
informácie o orgánoch zodpovedných za hodnotenie
kvality ovzdušia
a riadenie kvality ovzdušia,
aktuálne informácie o kvalite ovzdušia verejnosti
prostredníctvom poverenej organizácie a najmenej
raz ročne zverejňuje informácie o kvalite ovzdušia a
o podiele jednotlivých zdrojov na jeho znečisťovaní.
iii) Na výstrahu obyvateľstva pred smogovými
situáciami je na základe § 12 zákona č. 137/2010 Z.
z. o ovzduší zriadený smogový varovný systém, ktorý
prevádzkuje SHMÚ ako poverená organizácia
v rámci varovného systému kvality ovzdušia. Slúži na
výstrahu obyvateľstva pred nepriaznivým vplyvom
znečisteného ovzdušia. SHMÚ bezodkladne
informuje o situácii prostredníctvom štátnej
meteorologickej služby Ministerstvo vnútra SR, ktoré
prostredníctvom informačného systému civilnej
ochrany vyrozumie dotknuté okresné úrady, obce,
úrad verejného zdravotníctva a regionálne úrady
verejného zdravotníctva v sídle dotknutého kraja;
Slovenskú inšpekciu ŽP; verejnoprávne médiá
a verejnosť, prostredníctvom svojho webového sídla.
K informáciám sa poskytujú i odporúčania na
ochranu zdravia ľudí vypracované úradom
verejného zdravotníctva. Dotknutá obec je povinná
informovať verejnosť o vzniknutej smogovej situácii
bezodkladne, najneskôr však do šiestich hodín od
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doručenia informácie o smogovej situácii od
poverenej organizácie. Obec je povinná zverejniť
informáciu v nezmenenom znení na všetkých jej
dostupných komunikačných zdrojoch, ktorými sú
najmä verejná oznamovacia tabuľa, miestny rozhlas
a internetová stránka obce. Prevádzkovateľ
verejnoprávneho média je povinný uverejniť
informácie do dvoch hodín od ich doručenia; ak
aktuálna smogová situácia pretrváva, pravidelne
najmenej dvakrát denne oznámiť pretrvávanie
smogovej situácie. Ak dôjde k smogovej situácii
v blízkosti štátnych hraníc, ministerstvo čo najskôr
poskytne informácie o tejto skutočnosti príslušným
orgánom dotknutých susedných štátov Európskej
únie.
Ad f) Podľa § 15 ods. 1 písm. k) zákona č. 137/2010
Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov sú
prevádzkovatelia veľkých zdrojov a prevádzkovatelia
stredných zdrojov povinní informovať verejnosť
o znečisťovaní ovzdušia zo stacionárneho zdroja
a o opatreniach vykonaných na obmedzenie tohto
znečisťovania ustanoveným spôsobom.
Podľa § 15 ods. 1 písm. t) zákona č. 137/2010 Z. z.
o ovzduší v znení neskorších predpisov sú
prevádzkovatelia veľkých zdrojov a prevádzkovatelia
stredných zdrojov povinní poskytovať poverenej
organizácii
reprezentatívne
údaje
z automatizovaných meracích systémov kvality
ovzdušia v ustanovenom čase, rozsahu a formáte na
účel hodnotenia kvality ovzdušia, informovania
verejnosti o kvalite ovzdušia v okolí stacionárneho
zdroja podľa § 7 ods. 1 písm. e) a sprístupňovať
v reálnom čase údaje z automatizovaných meracích
systémov emisií okresnému úradu a inšpekcii.
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Podľa § 15 ods. 1 písm. ah) zákona č. 137/2010 Z. z.
o ovzduší v znení neskorších predpisov zasielať
elektronicky výsledky z kontinuálneho merania
emisií a informácie o výsledku oprávneného merania
údajov o dodržaní emisných limitov, technických
požiadaviek a podmienok prevádzkovania do NEIS
na účel informovania verejnosti v lehote podľa
osobitného predpisu v rozsahu a forme ustanovenej
vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. j) alebo
oznámiť prevádzkovateľovi informačného systému
adresu webovej stránky, kde sú protokoly
a informácie v ustanovenom čase, rozsahu a forme
sprístupňované pre informačný systém a verejnosť.“
Ad g) „Údaje o stave znečistenia ovzdušia sú
každoročne zverejňované na webových sídlach
úradov v sídle kraja a v Správe o kvalite ovzdušia na
www.shmu.sk. „
Doplnené do časti XIII:
„V súlade so zákonom č. 286/2009 Z. z.
o fluórovanách skleníkových plynoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov je zavedená povinosť vedenia evidencie
a oznamovania údajov o fluórovaných skleníkových
plynoch, iných fluórovaných skleníkových plynoch,
výrobkoch a zariadeniach.“
Doplnené do časti XV:
„Podľa § 4c ods. 4 až 7 zákona č. 137/2010 Z. z.
o ovzduší ministerstvo počas prípravy Národného
programu pre znižovanie emisií, ktorý slúži na
riadenie znečisťovania ovzdušia so zámerom
obmedziť národné ročné antropogénne emisie, alebo
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pri jeho aktualizácii, ktorou sa zavádzajú ďalšie
opatrenia zverejní návrh národného programu na
svojom webovom sídle na 30 dní a konzultuje návrh
národného programu s verejnosťou a s príslušnými
orgánmi, ktorých sa vykonávanie národných
programov môže týkať z dôvodu ich osobitnej
environmentálnej pôsobnosti v oblasti znečisťovania
ovzdušia a riadenia kvality ovzdušia na všetkých
úrovniach. Verejnosť má právo podať ministerstvu
písomné
pripomienky
k návrhu
národného
programu. Ministerstvo je povinné uskutočniť
verejné prerokovanie návrhu národného programu
a po
preskúmaní
pripomienok
vyjadrených
verejnosťou a príslušnými orgánmi informuje
ministerstvo verejnosť o prijatých rozhodnutiach
a o dôvodoch, na ktorých sa tieto rozhodnutia
zakladajú, vrátane informácií o procese účasti
verejnosti. Informácie ministerstvo zverejní na
svojom webovom sídle.
Podľa § 10 ods. 8 až 11 zákona č.137/2010 Z. z..
o ovzduší v znení neskorších predpisov je okresný
úrad v sídle kraja povinný zverejniť na 30 dní na
svojom webovom sídle a obvyklým spôsobom
informáciu o vypracovaní návrhu programu alebo
integrovaného programu na zlepšenie kvality
ovzdušia a informáciu o tom, kde možno do návrhu
programu nahliadnuť tak, aby sa s ním mohla
oboznámiť verejnosť dotknutého územia a verejnosť
má právo podať písomné pripomienky okresnému
úradu v sídle kraja. Okresný úrad v sídle kraja je
povinný uskutočniť verejné prerokovanie návrhu
programu a pri dopracúvaní programu prihliada na
podané písomné pripomienky alebo pripomienky
uplatnené najneskôr na verejnom prerokovaní“

44

Doplnené do časti XIX:
„Podľa § 4c ods. 4 až 7 zákona č. 137/2010 Z. z.
o ovzduší v znení neskorších predpisov ministerstvo
počas prípravy Národného programu pre znižovanie
emisií, ktorý slúži na riadenie znečisťovania
ovzdušia so zámerom obmedziť národné ročné
antropogénne emisie, alebo pri jeho aktualizácii,
ktorou sa zavádzajú ďalšie opatrenia zverejní návrh
národného programu na svojom webovom sídle na
30 dní a konzultuje návrh národného programu
s verejnosťou a s príslušnými orgánmi, ktorých sa
vykonávanie národných programov môže týkať
z dôvodu ich osobitnej environmentálnej pôsobnosti
v oblasti znečisťovania ovzdušia a riadenia kvality
ovzdušia na všetkých úrovniach. Verejnosť má právo
podať ministerstvu písomné pripomienky k návrhu
národného programu. Ministerstvo je povinné
uskutočniť verejné prerokovanie návrhu národného
programu
a po
preskúmaní
pripomienok
vyjadrených verejnosťou a príslušnými orgánmi
informuje ministerstvo verejnosť o prijatých
rozhodnutiach a o dôvodoch, na ktorých sa tieto
rozhodnutia zakladajú, vrátane informácií o procese
účasti verejnosti. Informácie ministerstvo zverejní na
svojom webovom sídle.
Podľa § 9 ods. 16 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
v znení neskorších predpisov pri vypracúvaní
opatrení spoločného alebo koordinovaného
programu alebo spoločného akčného plánu podľa
odseku 15 a pri poskytovaní informácií verejnosti
podľa § 13 ministerstvo a okresný úrad v sídle kraja
podľa potreby spolupracujú s tretími krajinami,
najmä kandidátskymi krajinami na vstup do
Európskej únie.
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Podľa § 10 ods. 8 až 11 zákona č. 137/2010 Z. z.
o ovzduší v znení neskorších predpisov je okresný
úrad v sídle kraja povinný zverejniť na 30 dní na
svojom webovom sídle a obvyklým spôsobom
informáciu o vypracovaní návrhu programu alebo
integrovaného programu na zlepšenie kvality
ovzdušia a informáciu o tom, kde možno do návrhu
programu nahliadnuť tak, aby sa s ním mohla
oboznámiť verejnosť dotknutého územia a verejnosť
má právo podať písomné pripomienky okresnému
úradu v sídle kraja. Okresný úrad v sídle kraja je
povinný uskutočniť verejné prerokovanie návrhu
programu a pri dopracúvaní programu prihliada na
podané písomné pripomienky alebo pripomienky
uplatnené najneskôr na verejnom prerokovaní.“
Podklady:
„Zabezpečenie prístupu k informáciám a účasti
verejnosti na rozhodovacom procese v oblasti
adaptácie na zmenu klímy
Príprava národnej adaptačnej stratégie
Počas procesu aktualizácie Stratégie adaptácie SR
na zmenu klímy (2017 – 2018) prístup k informáciám
a účasť verejnosti bola zabezpečená nasledujúcim
spôsobom. Na príprave strategického dokumentu sa
spolupodieľala pracovná skupina pre adaptáciu,
zložená zo zástupcov ústredných orgánov štátnej
správy a ich odborných organizácií, verejnej správy,
akademickej obce a mimovládneho sektora. Možnosť
vyjadriť svoje pripomienky dostala aj verejnosť.
Aktualizovaná
stratégia
prešla
procesom
strategického environmentálneho hodnotenia podľa
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov
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na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Príprava národného akčného plánu
Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie
SR na zmenu klímy sa pripravuje od roku 2018.
V spolupráci s Prognostickým ústavom Slovenskej
akadémie vied sa uskutočnil proces participatívneho
expertného rozhodovania, počas ktorého sa oslovila
široká skupina kvalifikovaných expertov pre oblasť
poľnohospodárstva,
lesníctva,
vodného
hospodárstva, geológie, ochrany prírody, územného
plánovania, energetiky, priemyslu a pod. Do procesu
sa zapojili zástupcovia mimovládneho sektora
a zástupcovia vyšších územných celkov a samospráv
individuálne, alebo cez ZMOS a Úniu miest
Slovenska. Návrh akčného plánu bol spracovaný na
základe výsledkov dotazníkového prieskumu.
Národný projekt Slovenskej agentúry životného
prostredia
Slovenská agentúra životného prostredia v rámci
projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie
poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného
prostredia na Slovensku realizuje niekoľko aktivít
s cieľom zlepšenia informovanosti a komunikácie o
adaptácii na zmenu klímy na lokálnej a regionálnej
úrovni.
Okrem
spracovania
informačných
materiálov a publikácií sa pravidelne uskutočnia
informačné dni v rôznych regiónoch Slovenska,
ktoré sa zameriavajú na podporu aktivít samospráv
v oblasti adaptácie. Agentúra vytvorila webstránku s
názvom Zelená infraštruktúra v procese adaptácie
na zmenu klímy, ktorá poskytuje odbornú podporu
pri vytváraní lokálnych adaptačných stratégií a
akčných plánov na zmenu klímy miest a obcí a
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Sekcia vôd

zároveň reflektuje aj na potrebu vzdelávania v
oblasti zmeny klímy pre verejnú a štátnu správu.
Konferencie
V roku 2019 sa uskutočnila odborná konferencia
Zmena klímy 2019 – Výzvy a riešenia. V roku 2018
sa uskutočnila nadrezortná konferencia MŽP SR,
MDV SR a BSK zameraná na informovanie
o kľúčových strategických dokumentoch ako
národná adaptačná stratégia alebo Koncepcia
mestského rozvoja SR do roku 2030 a na prezentáciu
aktivít BSK.“
Doplnené do časti III:
„SHMÚ pri príležitosti Svetového dňa vody a
Svetového meteorologického dňa každoročne
organizuje Deň otvorených dverí. Podujatie je
prezentáciou činnosti inštitúcie pre laickú verejnosť,
a to nie len v Bratislave, ale aj na regionálnych
strediskách a na profesionálnych staniciach. Na
podujatí sa v rámci celej SR pravidelne zúčastňuje
viac ako 2000 ľudí. V rámci osláv spomínaných
svetových dní SHMÚ organizuje semináre pre
odbornú verejnosť so zameraním na hydrológiu a
meteorológiu. Využívanou a atraktívnou pre
základné, stredné a vysoké školy je aj ponuka
exkurzií na SHMÚ v Bratislave, na ktorých
pracovníci SHMÚ približujú činnosť jednotlivých
úsekov, ale s účastníkmi zároveň hovoria o
najaktuálnejších témach súčasnosti – kvalita
ovzdušia, zmena klímy, sucho a podobne. V roku
2019 sa na 41 exkurziách zúčastnilo viac ako 750
detí a mládeže. Populárne sú aj prednášky pre
študentov STU a PriF UK v teréne. V máji a v októbri
SHMÚ organizuje prednášky v rámci výuky
študentov zameranú na monitoring kvantity
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O

ČA

Text bol upravený a aktualizovaný v zmysle
pripomienok, s výnimkou nasledovného textu:
„Informácia pre verejnosť o začatí správneho konania,
podľa § 16a ods. 7 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o
vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
(ďalej len „vodný zákon“), vo veci rozhodnutia, či ide
o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b)
vodného zákona.“

povrchových vôd v Kočovciach a ukážku metód
merania prietokov na bratislavskej Železnej
studničke. Významnú úlohu pri komunikácii
odbornej inštitúcie s mladou generáciou je aj
každoročné podujatie Konferencie mladých
odborníkov zamerané na prezentácie odborných tém
ľudí do 35 rokov. Cieľom konferencií je prezentácia
výsledkov prác a nových vedeckých poznatkov
mladých ľudí či už z radov študentov vysokých škôl
alebo vedeckých pracovníkov zaoberajúcich sa
príslušnými vednými odbormi. Práce mladých
hydrológov bývajú zamerané prevažne na extrémy
hydrologického režimu, sucho a povodne. Mladí
vodohospodári sa zaoberajú kvalitou vôd, návrhom
vodohospodárskych stavieb a meteorológovia
analýzou zrážok, teplôt, kvalitou ovzdušia a
predpovedaním počasia.“
Odstránené z časti VII a XI a XIII:
„vyhláška č. 448/2010 Z. z. bola zrušená novelou
zákona č. 205/2004 Z. z. a to zákonom č. 239/2017
Z. z., § 11“
Doplnené do časti VII:
„Zákon č. 201/2009 Z. z. o štátnej hydrologickej
službe a štátnej meteorologickej službe v znení
zákona č. 39/2013 Z. .z. (konkrétne §13, ktorý sa týka
rozsahu
a
spôsobu
poskytovania
hydrometeorologickcýh údajov a informácií“
Doplnené do časti XIII:
„V súlade so zákonom č. 205/2004 Z.z.
o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií
o životnom prostredí a vyhláškou MŽP SR č.
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448/2010 Z.z., ktorou sa tento zákon vykonáva je
SHMÚ poverený správou Národného registra
uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok do
životného prostredia a prenosov mimo lokality
prevádzkarne, ktorý bude obsahovať údaje a
informácie o prevádzkovateľoch a prevádzkarňach
spadajúcich pod tento zákon.
obsahuje údaje a informácie o prevádzkovateľoch a
prevádzkarňach spadajúcich pod tento zákon a
obsahuje údaje a informácie o prevádzkovateľoch a
prevádzkach v súlade so zákonom č. 39/2013 Z.z. o
integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania
životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
Doplnené do časti XV:
„Zákon č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach
prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení
niektorých zákonov“
Doplnené do časti XXII:
„Účasť verejnosti pri procese prípravy dokumentu
„H2ODNOTA JE VODA - Akčný plán na riešenie
dôsledkov sucha a nedostatku vody“. Napr.
prezentácia akčného plánu za účasti verejnosti dňa
7. júna 2017 v priestoroch SHMÚ, možnosť zasielať
svoje podnety a návrhy na obsahovú, resp.
programovú náplň akčného plánu o. i. na zriadenú
elektronickú
adresu
sucho@enviro.gov.sk“,
pripomienkovanie
verejnosťou
v procese
medzirezortného pripomienkového konania, resp.
následných stretnutí s verejnosťou pri jeho
vyhodnocovaní.
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Informácia pre verejnosť o začatí správneho
konania, podľa § 16a ods. 7 písm. a) zákona č.
364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (vodný zákon) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), vo
veci rozhodnutia, či ide o navrhovanú činnosť podľa
§ 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.
V súčasnosti prebieha 3. cyklus prípravy plánov
manažmentu povodí. Príprava plánov manažmentu
povodí prebieha participatívnym spôsobom, ktorý je
koordinovaný
v súčinnosti
s Úradom
splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre
rozvoj občianskej spoločnosti.
Dňa 20. júna 2019 sa uskutočnil seminár
organizovaných
sekciou
vôd
Ministerstva
životného prostredia SR, ktorého cieľom bolo
zvýšiť informovanie a zapojenie cieľových skupín
pri
príprave
a schvaľovaní aktualizácie
strategického dokumentu „ Vodný plán Slovenska na
roky 2022 - 2027“ (VPS). Seminára sa zúčastnilo 94
zástupcov z dotknutých ústredných orgánov štátnej
správy a ostatných ústredných orgánov štátnej
správy a ich odborných organizácii, mimovládnych
neziskových organizácií aktívnych v oblasti
starostlivosti o životné prostredie, odbornej
verejnosti, samosprávnych orgánov a ostatných
dotknutých záujemcov.
SMOPAJ

Doplnené do časti III:

O

„SMOPaJ s finančnou podporou formou dotácie z
Environmentálneho fondu realizovalo na zvýšenie
environmentálneho povedomia verejnosti projekty:
Environmentálne aktivity v edičnej činnosti
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ČA

Text bol upravený a aktualizovaný v zmysle
pripomienok. Pripomienky súvisiace so SMOPAJ boli
vzhľadom na ich prieniky a podobnosť zlúčené
s pripomienkami odboru politiky ŽP

SMOPaJ, Environmentálne aktivity v prezentačnej
činnosti SMOPaJ (2017), Environmentálne aktivity
v edičnej a prezentačnej činnosti SMOPaJ (2018 –
2019), ktorých náplňou bolo vydanie a tlač
odborných periodík, monografií, katalógov výstav,
ako aj vytvorenie Environmentálnej oddychovej
zóny.“
„Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
(SMOPaJ) je špecializovaným múzeom s celoštátnou
pôsobnosťou. Je jedinečné svojho zamerania v
stredoeurópskom kontexte, zamerané na ochranu
prírody a jaskyniarstvo vrátane ich histórie na území
Slovenska. V starostlivosti múzea je unikátny
zbierkový fond členený na prírodovedné zbierky, z
ktorých výnimočná je zbierka sintrov a zbierky
spoločenskovedné, z ktorých sú unikátne najmä
predmety technického charakteru. Súčasťou
organizačnej štruktúry múzea je aj špecializovaný
celoslovenský Archív
ochrany
prírody
a
jaskyniarstva, ktorý sústreďuje archívne zbierky a
fondy osobností, inštitúcií OP a jaskyniarstva,
podzemných krasových javov a štátneho zoznamu
osobitne chránených častí prírody a krajiny SR.
Zabezpečuje vzdelávanie širokej verejnosti v
priereze všetkých vekových kategórií od predškolskej
kategórie, cez ZŠ, SŠ, VŠ, dospelých po kategóriu
seniorov zahŕňajúc aj marginalizované skupiny.
Osobitný dôraz je kladený na predprimárne
vzdelávanie a viacúrovňové vzdelávanie rodín
(rodinné vzdelávacie programy).
Formy vzdelávania:
- SMOPaJ
zabezpečuje
vzdelávanie
prostredníctvom komentovaných prehliadok
expozícií múzea, s možnosťou odborného
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-

-

výkladu k jednotlivým častiam expozície v
slovenskom a anglickom jazyku Popisky vo
vitrínach a na paneloch sú v slovenskoanglickej
mutácii.
Audiosprievodca
o zbierkach a expozičných celkoch je
v slovenskej,
anglickej
a poľskej
mutácii.Poskytuje
vzdelávanie
prostredníctvom
mobilnej
aplikácie
prepojenej na expozície múzea.
Zabezpečuje vzdelávacie programy s
využitím expozičných celkov, filmov,
expozičných a interaktívnych prvkov podľa
katalógov z oblasti územnej ochrany a
druhovej ochrany v kontexte európskej
legislatívy, z ktorých 35 bolo vytvorených v
rámci projektu Rekonštrukcia historickej
budovy múzea, kultúrnej pamiatky pre
environmentálne vzdelávanie, ktorý bol
podporený zo štrukturálnych fondov
Európskej únie v rámci Operačného
programu Životné prostredie.
Zabezpečuje realizáciu výstav, na ktorých
spracováva hlavné témy z problematiky
druhovej ochrany, územnej ochrany,
európskej legislatívy, histórie ochrany
prírody na Slovensku, speleologického
výskumu,
histórie
jaskyniarstva
na
Slovensku a problematiky ŽP. Výstavy sú
poskytované aj vo forme putovných výstav
pre potreby múzeí na Slovensku, rezortných
organizácií MŽP SR a iných odborných
inštitúcií.
V rokoch 2017 – 2019 boli realizované
výstavy:
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Výstavy zamerané na územnú a druhovú
ochranu: NATURA 2000, Zaviaty svet
praveku, Fascinujúci svet hmyzu, Žijem na
strome a je mi dobre, Lev jaskynný, Dvojníci
– menovci z prírody, Mláďatá Zem miesto
pre život – Noční lovci, sovy, Úloha mokradí
v mestských sídlach, Exotický hmyz, Huby
Výstavy zamerané na špecifické témy
životného prostredia: Bionika, Zem, miesto
pre život – Nespútané živly
Výstavy umeleckého charakteru s témou ŽP
a ochrany prírody: Z neznámeho sveta
jaskýň, Fotografia tatranského regiónu,
HRA?ČI, Z výtvarných zbierok múzea –
jaskyne, Obrázky z prírody, Chránené
územia v miniatúrach
Výstavy zamerané na históriu ochrany
prírody na Slovensku vrátane jaskyniarstva:
100 rokov štátnej ochrany prírody na
Slovensku, Príroda a jej ochrana v priereze
času, Kroky v čase
Cykly výstav pre marginalizované skupiny
Fragmenty z prírody a Príroda Našimi
očami, a série fotografických výstav
Ekofotografia a Speleofotografia.
V rokoch 2017 – 2019 bolo celkovo
realizovaných 76 výstav spolu s reprízami
v externých priestoroch (partnerských múzeí
a správ NP a CHKO ŠOP SR).
-

Zabezpečuje prednášky a besedy zamerané
na ochranu prírody a jaskyniarstvo
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-

-

-

v priestoroch a mimo priestorov múzea pre
školy a objednané skupiny.
Realizuje podujatia spojené s cyklom
prednášok a workshopov k významným
dňom ŽP: Svetový deň mokradí, Svetový deň
vody, Svetový deň vtáctva, Svetový deň ŽP,
Svetový deň Zeme, Svetový deň zvierat a
pod., workshopy, ekohry a tvorivé dielne k
výstavám, podujatia pre verejnosť Medzinárodný deň múzeí a galérií, Dni
európskeho kultúrneho dedičstva, Svetový
deň chôdze, Európsky týždeň vedy a
techniky, Prebúdzanie jari – remeselnícke
variácie, Remeselnícke variácie Vianoc –
Advent 2017, Stavanie vtáčích búdok
a kŕmidiel, Deň otvorených dverí archívu
SMOPaJ, Čítanie z archívu knižnice
SMOPaJ a zúčastňuje sa podujatia Víkend
otvorených
parkov
a záhrad
organizovaného Národným Trustom n.o. so
sídlom v Bratislave.
Múzeum zabezpečuje výučbu seniorov pre
Akadémiu ozbrojených síl Milana Rastislava
Štefánika v Liptovskom Mikuláši v rámci
Univerzity 3. veku.
Pre
pedagogických
zamestnancov
zabezpečuje
akreditovaný
program
kontinuálneho vzdelávania s názvom
Ochrana prírody a krajiny vo výučbe
prírodovedných predmetov na základných a
stredných školách na základe rozhodnutia o
akreditácii MŠVVaŠ SR č. 1655/2016 - KV,
organizuje tiež metodické semináre pre
učiteľov.
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-

-

-

Realizuje detský denný tábor počas letných
prázdnin.
Realizuje terénne exkurzie zamerané na
ochranu prírody a krajiny určené pre rôzne
cieľové skupiny (školské skupiny, seniori,
pedagógovia, iné objednané skupiny).
Zabezpečuje edičnú činnosť – publikácie
s tematikou
ochrany
prírody
a jaskyniarstva. Pravidelne vydáva vedecké
recenzované časopisy Slovenský kras,
Naturae tutela a odborný časopis Sinter.
V rokoch 2017 – 2019 vydalo publikácie
Najstaršie chránené územia na Slovensku,
Významné speleoarcheologické lokality na
Slovensku, Vznik Tatranského národného
parku, Zo zbierok múzea, Zoznam jaskýň
Slovenskej republiky, Vojtech Benický a
Prírodné klenoty Slovenska a história ich
ochrany. Vydáva tiež zborníky z konferencií
a katalógy k pripraveným výstavám.
Organizuje odborné konferencie a semináre
– v rokoch 2017 – 2019 to boli podujatia:
Medzinárodné sympózium o medveďoch
jaskynných (ICBS 2017), Botanické dni –
seminár botanikov ČR a SR, Špecifiká tvorby
zbierok a zberateľstvo v prírodných vedách,
Príroda a jej ochrana v priereze času,
TATRY
v
dokumentoch,
Stretnutia
prírodovedcov, Tábory ochrancov prírody –
v spolupráci so SZOPK,
Odborná
konferencia Klubu seniorov ochrany prírody
na Slovensku, Festival múzeí Slovenska,
Stretnutie
špecializovaných
archívov,
Envirohry.
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-

-

Zúčastňuje sa na verejných akciách (dni
otvorených dverí, festivaly, celoslovenské
výstavy a externé podujatia) - podujatia
slúžiace k osvete v ochrane prírody pre
širokú verejnosť a zabezpečuje poznávacie
aktivity počas akcií určených pre verejnosť
mimo priestorov múzea. Zúčastňuje sa
externých podujatí organizovaných MŽP SR
a organizáciami rezortu.
Zabezpečuje hubársku a bylinkársku
poradňu,
odborné
vedenie
prác
(stredoškolských,
vysokoškolských),
odborné
poradenstvo,
prípravu
na
biologické olympiády, výpožičné služby
knižnice, sprístupňovanie archívnych fondov
a zbierok verejnosti

Doplnené do časti XI:
„Súčasťou organizačnej štruktúry Slovenského
múzea ochrany prírody a jaskyniarstva je aj
špecializovaný celoslovenský Archív ochrany prírody
a jaskyniarstva, ktorého poslaním je dopĺňať,
získavať, spracovávať, ochraňovať a sprístupňovať
archívne fondy a zbierky so zameraním na ochranu
prírody a jaskyniarstvo Slovenskej republiky.
Spracované dokumenty sprístupňuje bádateľskej
verejnosti. V oblasti štátneho zoznamu osobitne
chránených častí prírody a krajiny Slovenské
múzeum
ochrany
prírody
a jaskyniarstva
spolupracuje na správe, uložení, uchovávaní,
ochrane,
spracovávaní,
digitalizácii
a
sprístupňovaní archívnej zbierky Štátny zoznam
osobitne chránených častí prírody a krajiny SR, na
základe koordinácie so ŠOP SR sa podieľa na
aktualizácii a dopĺňaní chránených území v SR a
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informácií o týchto územiach a o chránených
stromoch v SR v databáze štátneho zoznamu v zmysle
zákona č. 543/2002 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č.
24/2003 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002
Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov.
SMOPaJ zverejňuje v spolupráci so Slovenskou
agentúrou
životného
prostredia
informácie
o chránených územiach a chránených stromoch
z databázy štátneho zoznamu osobitnechránených
častí prírody a krajiny.
Základné údaje z databázy chránených území,
z databázy
chránených
stromov
a základné
digitalizované
dokumenty
zbierky
listín
sú sprístupnené
verejnosti
prostredníctvom
internetových
aplikácií
na
stránkach
http://uzemia.enviroportal.sk
a http://stromy.enviroportal.sk.Internetové stránky
štátneho zoznamu sú vytvorené aj v anglickej verzii a
majú vysokú návštevnosť:
- za rok 2017 41 600 relácií (návštev), 29 586
používateľov,
- za rok 2018 39 522 relácií (návštev), 29 149
používateľov,
- za rok 2019 77 010 relácií (návštev), 29 368
používateľov.
SMOPaJ poskytuje žiadateľom o informácie zo
štátneho zoznamu (MŽP SR, ŠOP SR, odborná a
laická verejnosť) údaje o konkrétnych chránených
územiach a chránených stromoch, ako aj súhrnné
štatistické údaje. V roku 2017 bolo vybavených 12
žiadostí o informácie zo štátneho zoznamu, v roku
2018 14 žiadostí a v roku 2019 15.
Verejnosti sú tiež prístupné všetky informácie
o chránených
územiach
európskej
sústavy
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chránených území – NATURA 2000, a to na stránke
www.sopsr.sk.
Zbierka listín štátneho zoznamu je archívnou
zbierkou Archívu ochrany prírody a jaskyniarstva,
služby archívu vrátane sprístupňovania dokumentov
sú zabezpečované na základe Bádateľského poriadku
zo dňa 20.09.2005.
Digitalizované archívne dokumenty zbierky listín
štátneho zoznamu sú uložené v rámci informačného
systému BachProArchív a v roku 2020 budú
zverejnené aj prostredníctvom Digitálneho archívu
(aplikácia Archívne VaDeMeCum).
V oblasti vedenia národnej databázy jaskýň SR
SMOPaJ zabezpečuje správu, uloženie, uchovanie,
ochranu,
spracovanie,
digitalizáciu
a
sprístupňovanie archívnej zbierky Podzemné krasové
javy v špecializovanom Archíve ochrany prírody a
jaskyniarstva pri SMOPaJ v Liptovskom Mikuláši, –
eviduje jaskyne a vypĺňa vybrané údaje o nich v
národnej databáze jaskýň SR a koordinuje vypĺňanie
ďalších údajov so ŠOP SR – SSJ v zmysle zákona č.
543/2002 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z.
SMOPaJ túto činnosť vykonáva v spolupráci s SAŽP
v Banskej Bystrici a ŠOP SR – Správou slovenských
jaskýň v Liptovskom Mikuláši.
Základné údaje o jaskyniach v SR sú sprístupnené
verejnosti prostredníctvom webovej aplikácie
http://jaskyne.enviroportal.sk, ktorá
umožňuje
vyhľadávať
jaskyne
podľa
názvov,
geomorfologického členenia SR, administratívneho
členenia SR, ako aj vyhľadávať literatúru o
jaskyniach (podľa názvov článkov a publikácií,
autorov a názvov jaskýň. Dáta sú zhromažďované a
publikované vďaka spolupráci SMOPaJ s SAŽP,
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ŠOP SR – Správou slovenských jaskýň
so Slovenskou speleologickou spoločnosťou.“

a

Výskumný
ústav Doplnené do časti III:
O
vodného hospodárstva
„V r. 2004-2019 bolo podporených viac ako 600
projektov v rámci Enviroprojektu“
„Zapájame do medzinárodných programov ako je
celosvetový program GLOBE do ktorého je
zapojených viac ako 120 krajín sveta. Cieľom je
spájanie vedy, výskumu a vzdelávania zameraného
na životné prostredie. Cieľom je zhromažďovanie dát
o životnom prostredí študentami a možnosť
porovnávania dát medzi jednotlivými krajinami“
Odstránené informácie ohľadom
aktivít v oblasti vody na str. 8

vzdelávacích

Doplnené na str. 8:
„Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH)
prispieva k environemntálnej výchove a vzdelávaniu
organizovaním exkurzií pre žiakov základných škôl
a študentov stredných a vysokých škôl nielen
v priestoroch laboratórií ale aj v teréne. V roku 2018
otvoril svoje laboratória v rámci Dňa otvorených
dverí. Pravideľne sa zúčastňuje od roku 2016 na
Európskej noci výskumníkov, kde sú prezentované
vzorky vodných živočíchov žijúcich v slovenských
vodách. Pri príležitosti Svetového dňa vody
organizuje výtvarnú súťaž študentov umeleckých skôl
na aktuálnu tému Svetového dňa vody v príslušnom
roku – v roku 2020 išlo o 9. ročník. Rovnako sa
zúčastňuje - s prezentáciou vzoriek vodných
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A

Text bol upravený
pripomienok.

a aktualizovaný

v zmysle

Okresný úrad Košice

živočíchov, biologických kultúr nachádzajúcich sa
vo vode na petriho miskách, náučných propagačných
materiálov (zošity s témou voda, pexeso s obrázkami
vodných živočíchov, kvíz Poznaj slovenské rieky)
alebo krásy a dôležitosti vody prostredníctvom
krátkeho spotu o vode napríklad - na Dni otvorených
dverí MŽP SR, Dňa Dunaja alebo v rámci výstavy
Coneco
Racioenergia.
V rámci
odborných
konferencií spolu-organizuje VÚVH na dvojročnej
báze medzinárodnú konferenciu Manažment povodí
a extrémne hydrologické javy a Rekonštrukcia
stokových sietí a tiež rôzne semináre. Odborní
pracovníci VÚVH pravidelne prispievajú od
vedecko-populárneho časopisu – Vodohospodársky
spravodajca, ktorý vychádza 6-krát ročne.“
K uvedenému materiálu uvádzame nasledovné
O
stanovisko v súvislosti s aplikáciou zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
slobode informácií)v znení neskorších predpisov
(ďalej len "zákon").
V rámci jednotlivých správnych konaní je
účastníkom konania v súlade s § 33 ods. 2 Správneho
poriadku daná možnosť oboznámiť s podkladmi
konania.
Reakciou na toto oznámenie účastníka konania verejnosti je jej žiadosť o sprístupnenie informácie
podľa zákona, ktorá spočíva v zaslaní
nascanovaných všetkých podkladov predmetného
spisu. Jedná sa o konania EIA, výrubové konania,
konania o povolenie výnimky alebo udelenie súhlasu
podľa zákona č. 543/2002 Z. z. a ďalšie.
Scanovenie týchto dokumentov je časovo veľmi
náročné, vzhľadom na ich rozsah a aj na to, že
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ČA

Nakoľko text poukazuje na realizáciu práva na prístup
k informáciám a fenoménu tzv. zneužitia práva, text bol
upravený berúc do úvahy analýzu z dielne organizácie
Via Iuris na predmetnú tému. Po konzultácii s OÚ
v rámci II. kola pripomienok bol do textu správy
pridaný nasledujúci text:
„V súvislosti s prístupom k informáciám podľa zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
poukazujú orgány štátnej správy na administratívnu,
časovú a personálnu náročnosť spojenú so spracovaním
žiadostí o informácie v kontexte zákonom stanovených
lehôt. Praktická realizácia práva na prístup
k informáciám tak môže viesť ku konfliktu so záujmom
na efektívnom výkone verejnej správy. Analýza
spracovaná mimovládnou organizáciou Via Iuris
poukazuje na prípady tzv. excesívneho - prísne
formálneho výkonu práva priečiaceho sa požiadavke
rozumného usporiadania spoločenských vzťahov a abnormálneho
výkonu
práva
na
prístup

častokrát treba prelepovať osobné údaje.
Častokrát je potrebné si vyžiadať súhlas so
sprístupnením informácií od dotknutých osôb, keďže
súčasťou týchto podkladov sú projekty, technické
správy, .... ).
Namiesto vykonávania odbornej práce, odborní
zamestnanci scanujú požadované podklady, čo im
zaberá nie malú časť zo služobného času.
A najhoršie na tom je to, že zaslané podklady obdrží
verejnosť až po uplynutí lehoty na vyjadrenie sa
podľa § 33 ods. 2 Správneho poriadku.
Zo strany verejnosti je to určitým spôsobom
"zneužitie" zákona v tom zmysle, že verejnosť ako
účastník konania má všetky práva, ktoré jej ako
účastníkovi konania prináležia, t. j. má právo
nahliadnuť do spisov a robiť si z neho kópie, má
právo zúčastniť sa na ústnom pojednávaní a miestnej
obhliadke, ... . Namiesto toho žiadajú tieto podklady
v zmysle zákona.
Taktiež lehota na poskytnutie informácie je príliš
krátka. V praxi to znamená, že rozhodnutia, za ktoré
žiadateľa zaplatili správne poplatky, musia počkať,
pretože väčšina času a pozornosti sa venuje
vybaveniu žiadostiam o info.
Sme presvedčení, že zmyslom tohto zákona bol
rozumný prístup k informáciám celej verejnosti a
nie jeho "zneužívanie", resp. "využívanie" vo vyššie
uvedenej podobe.
VIA IURIS - Centrum Podklady:
O
pre práva občana
Tézy legislatívnej úpravy Občianskeho súdneho
info@viaiuris.sk
poriadku napĺňajúcej čl. 9 ods. 3 a čl. 9 ods. 4
Aarhuského dohovoru – úprava práva napadnúť
protiprávne konanie súkromných osôb

k informáciám, príkladom ktorého je napr. tzv.
informačný filibustering spočívajúci v zámernom
zahlcovaní povinnej osoby žiadosťami o informácie
s cieľom spôsobiť obštrukcie. K prípadom, pri ktorých
je podozrenie na zneužitie práva, musí orgán štátnej
správy pristupovať obozretne, pričom je potrebné
vylúčiť pochybnosti o tom, že úkon je prostriedkom
spôsobenia ujmy na verejnom záujme a spôsobenie
takejto ujmy je motívom realizácie takéhoto úkonu. Pri
takomto postupe je potrebné vychádzať z objektívnych
kritérií, nakoľko zahltenie a nadmerné zamestnanie
orgánu verejnej správy so spracovaním žiadostí o
informácie samo o sebe nepredstavuje zneužitie práva
alebo filibustering. Súčasná právna úprava nedáva
povinnej osobe právomoc zamietnuť žiadosť
o informácie ako neprípustnú z dôvodu jej zjavnej
nezmyselnosti. Z uvedeného dôvodu musia orgány
štátnej správy postupovať pri identifikácii prípadov
zneužitia práva obozretne, nakoľko opačný postup by
mohol viesť k porušeniu ústavou garantovaného práva
na prístup k informáciám.“

ČA

Pripomienky boli do textu zapracované nasledovným
spôsobom:
Doplnené do časti XXVIII:
„Ad c) Podľa mimovládnej organizácie Via Iuris by
riešenie mohlo spočívať v rozšírení okruhu subjektov
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Aj v prípade možnosti verejnosti napadnúť porušenie
práva v oblasti životného prostredia zo strany
súkromných osôb je vnútroštátna úprava
nedostatočná. V súčasnosti okruh osôb, ktoré môžu
napadnúť porušenie práva, tvoria iba tie, ktorým
bolo zasiahnuté do subjektívneho práva (nositeľ
susedských práv2, poškodený3) a osoby, ktoré žiadajú
o odvrátenie hroziacej škody 4 . Definícia týchto
subjektov a jej aplikácia sú úzke a nevytvárajú
priestor aj pre iných členov verejnosti, ktorý by
chceli prispieť k dodržiavaniu zákonov - napríklad
pre ekologické mimovládne organizácie.
Navrhujeme, aby vymedzenie oprávnených
subjektov, ktoré by boli oprávnené napadnúť
porušenie práva zo strany súkromných osôb, ako aj
oblastí porušenia práva životného prostredia bolo aj
v prípade preskúmavania postupu súkromných osôb
rovnaké ako v prípade preskúmavaní aktov
verejných orgánov. Odkazujeme v tomto na príslušné
časti materiálu, obsahujúceho tézy návrhu úpravy
preskúmavania aktov orgánov verejnej moci.
Úprava práva napadnúť konanie alebo nekonanie
súkromných osôb:
Možnosť oprávnených subjektov napadnúť
konanie alebo nekonanie súkromných osôb ktoré je

§ 127 Občianskeho zákonníka.
§ 420 a nasl. Občianskeho zákonníka.
4
§ 417 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
2
3
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oprávnených
napadnúť
protiprávne
konanie
súkromných osôb o členov verejnosti. Oprávnené
subjekty by mohli mať možnosť iniciovať konanie
kontrolných orgánov a zúčastniť sa konania vedeného
kontrolnými orgánmi, pričom postup a rozhodnutia
týchto orgánov by boli preskúmateľné súdom.
Na zváženie je taktiež možnosť zavedenia civilnej žaloby
proti konaniu alebo nekonaniu súkromnej osoby, ktoré
má potenciál spôsobiť škody na životnom prostredí,
alebo ktorým bola takáto škoda spôsobená.
Mimovládna organizácia Via Iuris poukazuje taktiež na
potenciál zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí,
ktorý môže slúžiť ako právny základ pre iniciovanie
krokov zo strany verejnosti zameraných na zabránenie
hroziacej ekologickej ujme, príp. jej odstránenie.

v rozpore s právom v oblasti životného prostredia by
bolo možné nasledovne:
a) zakotviť možnosť oprávnených subjektov
iniciovať konanie kontrolných orgánov
(napríklad Slovenskej inšpekcie životného
prostredia) a zúčastniť sa konania vedeného
kontrolnými orgánmi, ktorých postup alebo
vydané rozhodnutie by mohli byť na návrh
oprávnených subjektov preskúmateľné
súdom
„Oprávnený subjekt“ (člen verejnosti) by
mal právo podať návrh (podnet) na príslušný orgán,
v ktorom by namietal porušenie zákona zo strany
súkromnej osoby. Týmto orgánom by mohol byť
orgán štátnej správy (napr. Slovenská inšpekcia
životného prostredia). Tento príslušný orgán by bol
povinný návrh v stanovenej lehote preskúmať
a rozhodnúť o ňom, a ak by to bolo potrebné, mal by
možnosť nariadiť predbežné opatrenie ešte pred
rozhodnutím o návrhu.
V konaní o návrhu by mal oprávnený subjekt
procesné postavenie, ktoré by mu umožňovalo získať
informácie o konaní príslušného orgánu, navrhovať
dôkazy a vyjadrovať sa k postupu príslušného
orgánu a k podkladom rozhodnutia. Išlo by
o návrhové konanie, čo znamená, že príslušný orgán
by bol povinný rozhodnúť o návrhu oprávneného
subjektu rozhodnutím, ktoré by muselo obsahovať
odôvodnenie. (Ak by šlo o už prebiehajúce kontrolné
konanie, oprávnený subjekt by sa doň mohol
zapojiť.)
Existencia tohto návrhového konania by
nevylučovala existenciu v súčasnosti existujúcich
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kontrolných konaní začatých na základe
neformálneho
podnetu
z vlastnej
iniciatívy
príslušného orgánu (tieto v súčasnosti existujúce
kontrolné konania začínané z iniciatívy príslušného
kontrolného orgánu však nespĺňajú požiadavky čl. 9
ods. 3 a 4 Aarhuského dohovoru).
V zmysle čl. 9 ods. 3 Aarhuského dohovoru
musí mať oprávnený subjekt (člen verejnosti)
v konaní
príslušného
kontrolného
orgánu
zabezpečené oficiálne procesné postavenie, inak by
neboli splnené požiadavky tohto článku dohovoru.
Potvrdzuje to aj Implementačný sprievodca
k Aarhuskému dohovoru, ktorý na str. 130 uvádza:
„Indirect citizen enforcement means that citizens can
participate in the enforcement process through, for
example, citizen complaints. However, for indirect
enforcement to satisfy this provision of the
Convention, it must provide for clear administrative
or judicial procedures in which the particular
member of the public has official status.“
Ak by sa v konaní o návrhu nezistilo
porušenie zákona zo strany súkromnej osoby,
príslušný orgán by podnet zamietol rozhodnutím. Ak
by sa v konaní o návrhu zistilo porušenie zákona,
príslušný orgán by rozhodnutím nariadil vykonať
nápravné opatrenie alebo by uložil pokutu, aby bolo
porušenie zákona a jeho následky odstránené.
Ak by príslušný orgán postupoval pri
rozhodovaní o návrhu oprávneného subjektu
v rozpore so zákonom alebo inými predpismi,
oprávnený subjekt by mal právo napadnúť
nezákonné rozhodnutie tohto príslušného orgánu na
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súde. 5 (Tento následný postup má oporu
v skutočnosti, že z čl. 9 ods. 3 Dohovoru vyplýva
právo napadnúť na súde porušenie procesného alebo
hmotného práva z oblasti životného prostredia aj zo
strany príslušného orgánu, ktorý by rozhodoval
o podnete.) Tak by bola zabezpečená nezávislá
súdna kontrola toho, že príslušné orgány štátnej
správy by dôkladne a v súlade so zákonom
kontrolovali a vymáhali dodržiavanie práva
z oblasti životného prostredia zo strany súkromných
osôb.
b) zakotviť pre oprávnený subjekt možnosť
priamo podať civilnú žalobu proti konaniu
alebo nekonaniu súkromnej osoby
V niektorých krajinách existuje možnosť,
aby mali určení členovia verejnosti (napr. ekologické
mimovládne organizácie) právo podať proti
protiprávnemu konaniu súkromných osôb civilnú
žalobu. V tejto súvislosti možno uvažovať
o zakotvení
možnosti
pre
„oprávnené
subjekty“ domáhať sa v občianskom súdnom konaní
(v civilnej žalobe) nápravy protiprávnych konaní
súkromných osôb.
Možno uvažovať o tom, že by oprávnené
subjekty mali možnosť napadnúť na súde také
konanie alebo nekonanie súkromných osôb, ktoré je
v rozpore s právom v oblasti životného prostredia
a v dôsledku ktorého hrozí spôsobenie škody na

Bolo by potrebné, aby mal súd možnosť nielen zrušiť, ale aj zmeniť nezákonné rozhodnutie správneho orgánu. Takýmto spôsobom by sa zabezpečilo, aby proces prieskumu
spĺňal požiadavku účinnosti a včasnosti v zmysle čl. 9 ods. 4 Aarhuského dohovoru.
5
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životnom prostredí, alebo ktorým takáto škoda bola
spôsobená.
Na tieto účely by bolo možné uvažovať
o využití existujúcich ustanovení zákona č. 17/1992
Zb. o životnom prostredí. Tento zákon obsahuje
definície pojmov „poškodzovanie životného
prostredia“ 6 či „ekologická ujma“ 7 a zároveň
obsahuje právne možnosti (aj keď v praxi
nevyužívané) ako zabrániť hroziacej ekologickej
ujme a akým spôsobom ju odstrániť, resp. nahradiť.
Využitím princípov obsiahnutých v tomto zákone by
bolo možné zakotviť možnosť napadnutia
protiprávnych konaní súkromných osôb, pri ktorých
hrozí, alebo v dôsledku ktorých už vznikla ekologická
ujma.
Možno uvažovať o tom, že pre „oprávnené
subjekty“ (určených členov verejnosti) by sa
v zákone č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí
zakotvili nasledovné procesné možnosti:
1.
Oprávnený subjekt by mal možnosť dať
návrh na súd, aby súd nariadil vykonať
primerané opatrenia na odvrátenie
hroziacej ekologickej ujmy, ktorá hrozí
v dôsledku protiprávneho konania. Táto
možnosť
by vychádzala z princípu
nachádzajúcom sa v § 19 zákona
o životnom prostredí.8

§ 8 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí
§ 10 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí
8
§ 19 znie: „Každý, kto zistí, že hrozí poškodenie životného prostredia alebo že k nemu už došlo, je povinný urobiť v medziach svojich možností nevyhnutné opatrenia na
odvrátenie hrozby alebo na zmiernenie následkov a bez meškania ohlásiť tieto skutočnosti orgánu štátnej správy; povinnosť zasiahnuť nemá ten, kto by tým ohrozil život alebo
zdravie svoje alebo blízkej osoby.“. Možno uvažovať o zakotvení možnosti oprávneného subjektu dať návrh na súd, aby prikázal vykonanie nevyhnutných opatrení, obdobne
ako to je v ustanovení § 417 ods. 2 Občianskeho zákonníka pri hroziacej majetkovej škode.
6
7
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2.

3.

Oprávnený subjekt by mal možnosť dať
návrh na súd, aby súd uložil povinnosť
tomu, kto protiprávnym konaním spôsobil
ekologickú
ujmu,
aby
obnovil
predchádzajúci stav alebo aby vykonal
náhradné alebo uhradil ekologickú ujmu
v peniazoch. Táto možnosť by vychádzala
z princípu obsiahnutom v ustanovení § 27
zákona o životnom prostredí.9
Oprávnený subjekt by mal možnosť podať
súčasne s návrhom podľa bodu 2, návrh
na vydanie predbežného opatrenia. Táto
možnosť by vychádzala z princípu
obsiahnutom v ustanovení § 30 zákona
o životnom prostredí.10

Žalobný návrh by v prípade návrhu na
odvrátenie hroziacej ekologickej ujmy musel
obsahovať a) identifikáciu žalovaného (v dôsledku
protiprávneho konania ktorého hrozí vznik ujmy), b)
popis hroziacej ekologickej ujmy, c) návrh opatrení
na jej odvrátenie a d) tvrdenia a dôkazy
preukazujúce oprávnenosť návrhu.
V prípade už vzniknutej ekologickej ujmy, by
žalobný návrh musel obsahovať a) identifikáciu
žalovaného (toho, kto protiprávnym konaním ujmu
spôsobil), b) identifikáciu vzniknutej ekologickej
§ 27 ods. 1 a 2 znie: „(1) Každý, kto poškodzovaním životného prostredia alebo iným protiprávnym konaním spôsobil ekologickú ujmu, je povinný obnoviť prirodzené funkcie
narušeného ekosystému alebo jeho časti. Ak to nie je možné alebo z vážnych dôvodov účelné, je povinný ekologickú ujmu nahradiť iným spôsobom (náhradné plnenie); ak to
nie je možné. je povinný nahradiť túto ujmu v peniazoch. Súbeh týchto náhrad sa nevylučuje. Spôsob výpočtu ekologickej ujmy a ďalšie podrobnosti ustanoví osobitný predpis.
(2) O uložení povinnosti podľa odseku 1 rozhodne príslušný orgán štátnej správy.“ Možno uvažovať o zakotvení možnosti, aby oprávnený subjekt mal možnosť dať žalobný
návrh na vykonanie povinností podľa § 27 odseku 1 na súd a aby súd bol povinný o nich rozhodnúť.
10
§ 30 znie: „Príslušné orgány štátnej správy pre životné prostredie sú oprávnené v prípadoch, keď hrozí závažné poškodenie životného prostredia alebo keď k poškodeniu už
došlo, rozhodnúť o dočasnom zastavení alebo obmedzení činnosti, ktorá môže toto poškodenie spôsobiť alebo ho už spôsobila, na dobu najdlhšie 30 dní (predbežné opatrenia)
a súčasne navrhnúť opatrenia na nápravu vecne príslušným orgánom štátnej správy. Podrobnosti ustanovia osobitné predpisy.“
9
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ujmy, c) návrh opatrení na navrátenie do pôvodného
stavu alebo návrh iných náhradných opatrení alebo,
ak tieto opatrenia nie je možné vykonať, návrh
vyčíslenia ekologickej ujmy v peniazoch a d)
tvrdenia a dôkazy preukazujúce oprávnenosť návrhu.
Súd by bol povinný prednostne prikázať vykonať
opatrenia na navrátenie do pôvodného stavu alebo
prikázať vykonať náhradné opatrenia a len
v prípade, ak by tieto opatrenia nebolo možné
vykonať, bol by povinný prikázať uhradenie náhrady
ekologickej ujmy v peniazoch. Vzhľadom k tomu, že
ochrana životného prostredia je celospoločenským
záujmom, bolo by vhodné, aby prijímateľom tejto
náhrady ekologickej ujmy bol štát napr.
prostredníctvom environmentálneho fondu. 11
V niektorých prípadoch však je možné uvažovať aj
nad tým, aby prijímateľom tejto náhrady bola obec,
na území ktorej k ekologickej ujme došlo. Uložením
povinnosti zaplatiť náhradu ekologickej ujmy
v peniazoch by nebol dotknutý nárok poškodeného
na náhradu majetkovej škody podľa občianskeho
zákonníku, ak by takáto škoda vznikla. Vyčíslenie
ekologickej ujmy by sa vykonávalo znaleckým
posudkom a to obdobne, ako to je v súčasnosti
stanovené trestným zákonom 12 (využitím konceptu
tzv. „spoločenskej hodnoty chránených druhov,
biotopov a drevín“ definovanej v § 95 zákona č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny) v prípade
určovania závažnosti trestného činu proti životnému
prostrediu.

11

Zákon č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

12

§ 124 ods. 3 a § 126 ods. 2 Trestného zákona
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V tejto súvislosti považujeme za dôležité
upraviť povinnosť platenia súdnych trov tak, aby
oprávnený subjekt nemal túto povinnosť v prípade,
ak súd nevyhovie jeho návrhu opatrení na
navrátenie do pôvodného stavu resp. návrhu iných
náhradných opatrení alebo návrhu vyčíslenia
ekologickej ujmy v peniazoch. Vzhľadom k tomu, že
sa často bude jednať o technicky a odborne náročné
určenie týchto opatrení, resp. vyčíslenia ekologickej
ujmy, pričom oprávnené subjekty často nebudú mať
dostatočné odborné zázemie na presné stanovenie
týchto skutočností, považujeme za dôležité, aby
legislatívna úprava stanovila, že v takom prípade
(ak bude mať oprávnený subjekt v týchto bodoch
žaloby iba čiastočný, alebo úplný neúspech vo veci)
nevznikne povinnosť platiť trovy konania. V prípade
úspechu vo veci by oprávnený subjekt mal nárok na
náhradu trov konania.
Keďže je zrejmé, že v niektorých (resp.
mnohých) prípadoch sa bude jednať o odborne
náročné dokazovanie, navrhujeme, aby súd mal (a to
na návrh žalobcu i žalovaného, ale aj na základe
vlastnej úvahy) možnosť pri zisťovaní skutkového
stavu využiť odborný potenciál a možnosti
príslušných štátnych orgánov a organizácií (ako je
Slovenská inšpekcia životného prostredia, alebo
Štátna ochrana prírody SR) - využitím ustanovenia §
127 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku.
Rovnako navrhujeme, aby súd mal možnosť
vo výroku rozhodnutia určiť, že splnenie povinnosti
vyplývajúcej z rozhodnutia zabezpečí štátny orgán
(napr. Slovenská inšpekcia životného prostredia) na
náklady žalovaného – obdobne ako je to podľa
zákona č. 359/2007 Z.z. o prevencii a náprave
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environmentálnych škôd 13 (napr. v prípade, ak by
hrozili ťažkosti s jej vykonaním z dôvodu prílišnej
technickej náročnosti).
Postup podľa zákona č. 359/2007 Z.z. o
prevencii a náprave environmentálnych škôd a o
zmene a doplnení niektorých zákonov sa vzťahuje na
environmentálnu škodu a bezprostrednú hrozbu
takejto škody spôsobenú bez ohľadu na zavinenie
niektorými pracovnými činnosťami súkromných osôb
(tento zákon nepokrýva všetky činnosti súkromných
osôb, ktoré spôsobia škodu na životnom prostredí).
Môže sa stať, že na environmentálnu škodu
spôsobenú konaním súkromnej osoby sa uplatní
postup podľa zákona č. 359/2007 Z.z. o prevencii a
náprave environmentálnych škôd a zároveň bude na
ten istý subjekt a pre to isté konanie podaný žalobný
návrh opísaný vyššie. Aby nedochádzalo k súbehu
dvoch konaní o tej istej veci, bolo by vhodné, aby
v takomto prípade bol súd povinný konanie
o žalobnom návrhu zastaviť, ak už konanie podľa
zákona č. 359/2007 Z.z. v tej istej veci beží.
Navrhovaná
úprava
napadnutia
protiprávnych konaní súkromných osôb, v dôsledku
ktorých hrozí, alebo kde už vznikla ekologická ujma,
by mohla byť vhodným doplnením administratívnych
konaní, ktoré majú zabezpečovať ochranu životného
prostredia.
Treba však uviesť, že vyššie opísaná možnosť
podania civilnej žaloby nie je vhodná na napadnutie
protiprávneho
konania
súkromných
osôb
v prípadoch, kedy nie je známe, kto spôsobil škodu
13

§ 4 ods. 3 písm. c) a § 5 ods. 3 písm. c) zákona č. 359/2007 Z.z.
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(a teda nie je známe, kto by mal byť žalovaný) alebo
ak nie je známe, či škoda vznikla alebo nevznikla.
Tiež treba uviesť, že možnosť podania civilnej žaloby
nerieši mnohé prípady porušenia zákona zo strany
súkromných osôb, pri ktorých nehrozí alebo nebola
spôsobená vyčísliteľná ekologická ujma (napr.
realizácia stavby v rozpore so stavebným povolením
alebo bez stavebného povolenia atď.). Napadnutie
protiprávneho konania súkromných osôb v takýchto
prípadoch je potrebné riešiť spôsobom uvedeným
v písm. a) – teda zakotvením možnosti oprávnených
subjektov iniciovať konanie kontrolných orgánov
(napríklad
Slovenskej
inšpekcie
životného
prostredia), zúčastniť sa konania vedeného
kontrolnými orgánmi a zakotvením možnosti
oprávnených subjektov podať návrh na preskúmanie
postupu alebo rozhodnutia týchto kontrolných
orgánov súdom.
VIA IURIS - Centrum Zaslanie
podkladov
k Národnej
správe
O
pre práva občana
o implementácii Aarhuského dohovoru
info@viaiuris.sk
p. mareková/p. wilfling
Navrhujeme, aby sa správa o implementácii
Aarhuského dohovoru v Slovenskej republike
venovala okrem iného aj nasledovným 2
nedostatkom
pri
implementácii
a aplikácii
Aarhuského dohovoru:
1. Uplatňovanie tzv. salámovej metódy pri
povoľovaní zmien jadrových zariadení,
obchádzanie procesu posudzovania vplyvov
na životné prostredie (EIA), dôsledkom čoho
je obchádzanie účasti verejnosti pri
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ČA

Text
bol
v zmysle
pripomienok
a aktualizovaný v nasledovnom formáte:

upravený

„Správa z dielne organizácie Via Iuris z r. 2020 sa
venuje taktiež téme tzv. salámovej metódy (salami
slicing)v konaní podľa zákona č. 24/2006 o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie. Pod takouto metódou sa
rozumie
rozčlenenie
komplexných
projektov/požiadaviek na viaceré čiastkové kroky, ktoré
sa presadzujú postupne s cieľom urýchliť povoľovací
proces, príp. s cieľom zvýšiť akceptáciu navrhovanej
činnosti dotknutými subjektami prostredníctvom
bagatelizácie veľkosti a charakteru navrhovanej
činnosti posudzovanej v procese EIA.
Ako upozorňujú zástupcovia občianskej spoločnosti,
v kontexte tejto témy je možné vnímať o. i. aj niektoré

povoľovaní zmien jadrových zariadení
a porušovanie čl. 6 Aarhuského dohovoru
Podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Aarhuského dohovoru
„Každá Strana... uplatní ustanovenia tohto článku
vo vzťahu k rozhodnutiam, či povoliť navrhované
činnosti uvedené v Prílohe I“.
Bod 1 prílohy I Aarhuského dohovoru znie:
„Energetický priemysel:
(...)
- jadrové elektrárne a ostatné jadrové reaktory
vrátane ich rozobratia alebo vyradenia z
prevádzky (okrem výskumných zariadení na výrobu
alebo premenu štiepnych a obohatených materiálov,
ktorých maximálny výkon nepresahuje 1 kW
spojitého tepelného zaťaženia);
- prevádzky na spracovanie vyhoreného jadrového
paliva;
- prevádzky navrhnuté
- na výrobu alebo obohatenie jadrového
paliva;
- na spracovanie vyhoreného jadrového
paliva alebo vysokorádioaktívneho odpadu;
- na konečné zneškodnenie vyhoreného
jadrového paliva;
len
na
konečné
zneškodnenie
rádioaktívneho odpadu;
- len na skladovanie (plánované na viac ako
10 rokov) vyhoreného jadrového paliva
alebo rádioaktívneho odpadu na inom
mieste, ako je miesto výroby.“

14

ACCC/C/2014/104/Netherlands, para. 65-82.
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aspekty procesu povoľovania zmien jadrových
zariadení. Zástupcovia občianskej spoločnosti
upozorňujú na to, že zmeny činnosti týkajúce sa jadrovej
elektrárne Mochovce (blok 1 a 2) z r. 2018 a 2019 mali
byť považované za jednu spoločnú zmenu jednej
činnosti, ktorá mala byť povinne posúdená z hľadiska
jej vplyvov na životné prostredie a ktorá mala zahŕňať
všetky čiastkové zmeny, pre ktoré boli vedené
samostatné konania. V zmysle tejto interpretácie by
povoľovanie zmien činnosti týkajúce sa jadrových
zariadení malo podliehať procesu povinného
posudzovania vplyvov na životné prostredie.
V súvislosti s § 37bc zákona 541/2004 Z. z. o mierovom
využívaní jadrovej energie, v zmysle ktorého sa
povolenie na prevádzku jadrového zariadenia
s časovým obmedzením, ktoré by uplynulo po 1. auguste
2013, považuje za povolenie na prevádzku jadrového
zariadenia bez časového obmedzenia, poukazujú
zástupcovia občianskej spoločnosti na stanovisko
Výboru pre súlad s Aarhuským dohovorom, v zmysle
ktorých sa zmena platnosti povolenia činnosti považuje
za
prehodnotenie/aktualizáciu
podmienok
prevádzkovania činnosti, ktoré podlieha procesu účasti
verejnosti v zmysle čl. 6 Aarhuského dohovoru. 14 Podľa
zástupcov občianskej spoločnosti je takéto paušálne
predĺženie platnosti povolení jadrových zariadení s
časovým obmedzením na neobmedzene dlhý čas v
rozpore s čl. 6 Aarhuského dohovoru.

Bod 20 Prílohy I Aarhuského dohovoru znie
nasledovne: „20. Ktorákoľvek činnosť neuvedená v
bodoch 1 - 19, kde je podľa vnútroštátneho práva
zabezpečená účasť verejnosti v rámci procesu
posudzovania vplyvov na životné prostredie.“
Bod 22 Prílohy I Aarhuského dohovoru prvá veta
znie nasledovne: „22. Akákoľvek zmena alebo
rozšírenie činností, kde takáto zmena alebo
rozšírenie splní kritériá/limity ustanovené v tejto
prílohe, bude predmetom článku 6 ods. 1 písm.
a).“ Z tohto ustanovenia vyplýva, že ak pre činnosť
nie sú stanovené žiadne kritériá a limity (ako je to
v prípade jadrových zariadení uvedených v bode 1
prílohy I Aarhuského dohovoru,) každá zmena
takejto činnosti musí podliehať procesu účasti
verejnosti podľa čl. 6 Aarhuského dohovoru.
Vo vzťahu k zisťovacím konaniam o zmene činnosti,
týkajúcim sa jadrovej elektrárne Mochovce (blok 1 a
2), ktoré prebiehali v roku 2018 a 2019, treba
konštatovať, že pri akejkoľvek zmene činnosti
vyžadujúcej povolenie, ktorá sa vzťahuje k jadrovej
elektrárni, musia byť povinne posúdené jej vplyvy na
životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z..
Zároveň je potrebné poukázať na ustanovenie § 18
ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z., podľa ktorého „Ak ide
o viacero na seba nadväzujúcich zmien tej istej
činnosti, ktoré samostatne nedosahujú prahové
hodnoty uvedené v prílohe č. 8, ale v súčte ich
dosahujú alebo prekračujú, považujú sa tieto zmeny
činnosti za jednu činnosť.“.
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V rozhodnutí Krajského súdu v Bratislave sp. zn.
6S/347/2016 zo dňa 22.11.2018 sa uvádza „Pojem
„bez limitu“ je podľa súdu v danom prípade
potrebné vyložiť ako jednu veličinu prahových
hodnôt, to znamená, že akákoľvek minimálnu
prahovú hodnotu prekračujúcu nulovú hodnotu
navrhovanej činnosti ako aj jej zmeny bude potrebné
posúdiť z hľadiska jej vplyvu na životné prostredie.“.
Výkladom vyššie uvedeného ustanovenia v
nadväznosti na uvedený právny názor Krajského
súdu v Bratislave, je možné dôjsť k tomu, že zmeny
činnosti, pre ktoré bolo vykonané zisťovacie konanie
v rokoch 2018 (a všetky začali v priebehu niekoľkých
dní v septembri roku 2018) a v roku 2019 mali byť
vnímané ako jedná spoločná zmena jednej činnosti,
pričom táto zmena činnosti mala byť povinne
posúdená z hľadiska jej vplyvov na životné
prostredie (malo prebehnúť kompletný proces EIA).
Ak totiž slovné spojenie „bez limitu“ predstavuje
stanovenú prahovú hodnotu, tak v kontexte
citovaného ustanovenia § 18 ods. 4 zákona č.
24/2006 Z.z., ide o viacero na seba nadväzujúcich
zmien tej istej činnosti, pri ktorých však podmienka
dosiahnutia prahových hodnôt v kontexte slovného
spojenia „bez limitu“ stráca svoj význam.
Nepochybne však všetky tieto zmeny činnosti
spoločne dosahujú danú prahovú hodnotu „bez
limitu“, a tak by sa mali tieto zmeny činnosti, v
zmysle citovaného ustanovenia § 18 ods. 4 zákona č.
24/2006 Z.z., považovať za jednu činnosť.
Takýto výklad podporuje aj existujúca povinnosť
uskutočniť aj hodnotenie kumulatívnych a
synergických vplyvov na životné prostredie (čo
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vyplýva z ustanovenia § 29a písm. c) zákona č.
24/2006 Z.z. kde je uvedené, že „Príslušný orgán v
rámci posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti a
posudzovania zmeny navrhovanej činnosti hodnotí
obdobie prípravy navrhovanej činnosti a jej
realizácie, a ak je to odôvodnené povahou
navrhovanej činnosti, aj etapu jej ukončenia
spojeného s likvidáciou, sanáciou alebo
rekultiváciou, a to najmä z hľadiska ... c)
kumulatívnych a súbežne pôsobiacich javov, a to v
rôznych časových horizontoch a s prihliadnutím na
ich nezvratnosť,“.
Je teda možné zhrnúť, že zmeny činnosti vzťahujúce
sa k jadrovej elektrárni Mochovce (blok 1 a 2) z roku
2018 a 2019 mali byť povinne posúdené z hľadiska
ich vplyvov na životné prostredie (mal byť vykonaný
kompletný proces EIA) a to ako jedna zmena
činnosti, ktorá by zahŕňala všetky čiastkové zmeny,
pre ktoré boli vedené samostatné konania.
Z vyššie uvedených ustanovení Aarhuského
dohovoru aj zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie vyplýva, že
povoľovanie zmien činnosti vzťahujúcich sa k
jadrovej elektrárni Mochovce malo podliehať
procesu účasti verejnosti pri povoľovaní týchto
zmien v zmysle čl. 6 Aarhuského dohovoru a malo
tiež podliehať procesu povinného posudzovania
vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č.
24/2006 Z.z. (a tiež aj z tohto dôvodu malo podliehať
procesu účasti verejnosti pri ich povoľovaní).
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2. Paušálne predĺženie platnosti povolenia
jadrových zariadení s časovým obmedzením
na neobmedzene dlhý čas, v dôsledku čoho
prišlo k obídeniu účasti verejnosti pri
povoľovaní
predĺženia
platnosti
jednotlivých jadrových zariadení a tým
k porušeniu čl. 6 Aarhuského dohovoru
Dňa 1.8.2013 nadobudlo účinnosť ustanovenie §
37bc atómového zákona, ktoré znie „Povolenie na
prevádzku jadrového zariadenia s časovým
obmedzením vydané podľa doterajšieho zákona a
ktorého časové obmedzenie by podľa doterajšieho
zákona uplynulo po 1. auguste 2013, sa považuje za
povolenie na prevádzku jadrového zariadenia bez
časového obmedzenia.“.
Podľa nálezov Aarhus Convention Compliance
Committee zmena platnosti povolenia činnosti, či už
je to skrátenie alebo predĺženie povoleného trvania
činnosti, je prehodnotením alebo aktualizáciou
podmienok prevádzkovania činnosti a preto musí
podliehať procesu účasti verejnosti podľa čl. 6
Aarhuského dohovoru.
V náleze Aarhus Convention Compliance Committee
ACCC/C/2014/104 týkajúcom sa Holandska
a predĺženia platnosti povolenia na prevádzku
jadrovej
elektrárne
Borssele
(https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/com
pliance/CC-63/ece.mp.pp.c.1.2019.3.en.pdf)
Aarhuský výbor uviedol:
„65. The Committee cannot agree with the position
of the Party concerned that the fact that the 1973
licence was for an “indefinite” period means that the
2013 licence amendment extending the design
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lifetime until 2033 was not a change in the plant’s
operating conditions. Indeed, the Party concerned
itself states that “at the time of the original design
and construction of the Borssele nuclear power
plant, it was assumed that it would have a design
lifetime of 40 years, i.e., until 2014.”80 It is also clear
from the documentation that, without the 18 March
2013 decision, the plant was not permitted to operate
beyond 2014.81 The Committee considers that the
permitted duration of an activity is clearly an
operating condition for that activity, and an
important one at that. Accordingly, any change to the
permitted duration of an activity, be it a reduction or
an extension, is a reconsideration or update of that
activity’s operating conditions. It follows that any
decision permitting the nuclear power plant to
operate beyond 2014 amounted to an update of the
operating conditions.
66. Based on the above, the Committee considers
that the decision of 18 March 2013, by amending the
licence to extend the design lifetime of the nuclear
power plant until 31 December 2033, updated the
operating conditions of the plant. Accordingly, under
article 6, paragraph 10, of the Convention, the Party
concerned was obliged to ensure that the provisions
of article 6, paragraphs 2 to 9, were applied, mutatis
mutandis, and where appropriate to that decision.
(...)
71. (...) The Committee considers that, except in
cases where a change to the permitted duration is for
a minimal time and obviously would have
insignificant or no effects on the environment, it is
appropriate for extensions of duration to be subject
to the provisions of article 6. In this regard, the
Committee considers it inconceivable that the
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operation of a nuclear power plant could be
extended from 40 years to 60 years without the
potential for significant environmental effects. The
Committee accordingly concludes that it was
appropriate, and thus required, to apply the
provisions of article 6, paragraphs 2–9, to the 2013
decision amending the licence for the Borssele plant
to extend its design lifetime until 2033.
(...)
82. Based on the above, the Committee finds that, by
not having at any stage provided for public
participation, meeting the requirements of article 6,
where all options were open, in regard to setting the
end date of 31 December 2033 for the operation of
Borssele Nuclear Power Plant, the Party concerned
failed to comply with article 6, paragraph 4, in
conjunction with article 6, paragraph 10, of the
Convention with respect to the licence amendment of
18 March 2013.“
Ustanovenie § 37bcn atómového zákona má fakticky
povahu a účinky individuálneho správneho aktu rozhodnutia, keďže nahrádza rozhodnutia správneho
orgánu o predĺžení platnosti povolení vydávaných
v správnom konaní.
Skutočnosť, že akt štátu, ktorým bola predĺžená
platnosť povolenia na činnosť, bol urobený vo forme
zákonného ustanovenia, ktoré však má fakticky
účinky rozhodnutia v správnom konaní a priamo
zasiahlo do obsahu konkrétnych rozhodnutí
v správnom konaní, nemôže byť dôvodom, aby
Slovenská republika nedodržala jej medzinárodné
záväzky vyplývajúce z Aarhuského dohovoru.
Skutočnosť, že formálne označenie rozhodnutia nie
je podstatné pri posudzovaní toho, či akt štátu
podlieha čl. 6 Aarhuského dohovoru, potvrdzuje aj
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Implementačný sprievodca k Aarhuskému dohovoru,
ktorý na str. 128 uvádza: „...the Compliance
Committee has held that the names of decisions
under the domestic law of a Party are not decisive in
determining how they should be categorized under
the Convention, rather this is to be determined by the
legal functions and effects of the decisions.254 While
decision-making on plans, programmes and policies
in general is regulated by article 7 (see the
commentary to article 7), article 6 may apply when
such planning is concerned with a concrete activity.
For example, the United Kingdom’s Town and
Country Planning General Regulations (1992)
regulate the issue of “planning permission”. Despite
the term, such decisions are normally considered as
specific decisions concerning development of a
specific land plot.“
Z vyššie uvedeného vyplýva, že v dôsledku
paušálneho predĺženia platnosti povolení jadrových
zariadení s časovým obmedzením na neobmedzene
dlhý čas prišlo k obídeniu účasti verejnosti pri
povoľovaní predĺženia platnosti jednotlivých
jadrových zariadení a tým k porušeniu čl. 6
Aarhuského dohovoru.
Vysvetlivky k použitým skratkám v tabuľke:
O – obyčajná
A – akceptovaná
Z – zásadná
N – neakceptovaná
ČA – čiastočne akceptovaná
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