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Banská Štiavnica, 31.01.2021 

 

Návrhy o. z. CEPTA pre Partnerskú dohodu Slovenskej republiky na roky 2021-2027 

Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2021–2027 (ďalej aj„PD SR“) je strategický 
dokument, ktorý určuje využívanie  13,3 mld. €  z fondov politiky  súdržnosti  Európskej  únie (tzv. 
eurofondy) na Slovensku. Momentálne je v štádiu príprav a o. z. CEPTA navrhuje aby tento 
dôležitý dokument obsahoval nasledovné princípy: 

 

1. Slovensko by malo dosiahnuť úplný súlad s politikami EÚ v oblasti ochrany životného 
prostredia a trvalo udržateľného rozvoja, a to predovšetkým prostredníctvom: 

- vykonania všeobecnej revízie vnútroštátnych právnych predpisov a opatrení, aby sa 
odstránilo vzájomné prekrývanie resp. protirečenie si  zákonov a kompetencií ministerstiev. 
Najvážnejšia situácia je medzi zákonmi z dielne Ministerstva hospodárstva, Ministerstva 
pôdohospodárstva a Ministerstva životného prostredia. 

- vytvorenia a udržiavania stavu, kedy neprebieha žiadne konanie o nesplnení povinnosti 
(infringement) týkajúcich sa ochrany životného prostredia. Slovensko bude úspešne 
implementovať opatrenia a zásady v zmysle legislatívy EU najmä v problematike ochrany 
vzdušia, adaptácií na zmenu klímy, v odpadovom hospodárstve, energetike a ochrane 
biodiverzity. 

2. Slovensko by malo zlepšiť  uplatňovanie zásad prevencie a predbežnej opatrnosti, najmä 
pomocou týchto opatrení: 

- prísnejšie nároky príslušných orgánov už v povoľovacích konaniach  

- zlepšenie právneho rámca systému environmentálnej zodpovednosti. 

3. Slovensko by malo výrazne zvýšiť efektívnosť práce orgánov ochrany životného prostredia, 
najmä týmito opatreniami: 

- obnova autonómnych orgánov pre životné prostredie 

- výrazne zvýšiť ľudské a finančné zdroje orgánov verejnej a štátnej správy ochrany životného 
prostredia. Súčasná situácia na obciach a v mestách je v mnohých prípadoch 
poddimenzovaná. Pri veľkom počte správnych konaní sa predlžujú čakacie doby na 
rozhodnutia a znižuje sa kvalita vydaných rozhodnutí v správnych konaniach. 

- poskytovanie potrebného školenia pre vládnych a miestnych úradníkov zodpovedných za 
otázky ochrany životného prostredia. Vypracuje sa účinná stratégia odbornej prípravy 
(školenia, online školenia atď.) s kvantitatívnymi ukazovateľmi, pokiaľ je to možné (počty 
zaškolených úradníkov, počty školení). Okrem toho sa všetkým orgánom, ktoré uplatňujú 
smernice EIA / SEA, poskytne primeraná technická pomoc, napr. usmernenia, usmerňovacie 
dokumenty, externí odborníci. 

- zavádzanie prísnejších sankcií v prípadoch častého alebo závažného nedodržiavania 
predpisov v oblasti životného prostredia. Posúdi sa odstrašujúci účinok súčasných správnych 
pokút a mali by sa vylúčiť ekonomické výhody nedodržiavania predpisov. 

4. Slovensko by malo zlepšiť uplatňovanie trvalo udržateľného rozvoja v zásade najmä týmito 
opatreniami: 

- operačný program a veľké projekty sa preskúmajú prostredníctvom ex-ante posúdenia 
vplyvu na udržateľnosť  s cieľom začleniť do investícií hospodársky, sociálny a 
environmentálny rozmer. 

- riadiace orgány predpíšu povinné uplatňovanie BAT. 

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/programove-obdobie-2021-2027/
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5. Slovensko by malo plne zabezpečiť, aby vybrané prevádzky, ktoré spadajú do rozsahu 
pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92 / EÚ, podliehali posúdeniu 
vplyvu na životné prostredie alebo skríningovému postupu na základe požiadaviek uvedenej 
smernice. Hlavný problém nastáva, ak sa k posudzovaniu vplyvov pristupuje tzv. „salámovou 
metódou“, kedy nie je braný na zreteľ celkový dopad navzájom súvisiacich činností na životné 
prostredie, ale len čiastkové činnosti jednotlivo. 

6. Slovensko by malo vytvoriť právny rámec na zabezpečenie toho, aby vláda uskutočňovala 
predbežné environmentálne hodnotenia akýchikoľvek významných zmien vo verejných 
financiách (štátny rozpočet, daňový systém).  

7. Vláda by mala zabezpečiť spoluprácu a koordináciu medzi inšpektormi, colnými orgánmi, 
políciou a prokurátormi pri riešení odpadu, trestných činov vo voľnej prírode a iných 
priestupkoch v oblasti životného prostredia. 

8. Slovensko by malo zaviesť efektívny a transparentný systém na identifikáciu a výber 
príslušných environmentálnych mimovládnych partnerov pre každú prioritnú os operačného 
programu.  

9. Slovensko a jeho riadiace orgány by mali vopred konzultovať s partnermi postup a časový 
harmonogram prípravy prioritných osí. 

10. Slovensko by malo zlepšiť súčasný režim prípravy koncepčných dokumentov a plne 
zabezpečiť, aby verejnosť (vrátane partnerov a iných príslušných mimovládnych organizácií) 
dostala včasné a účinné príležitosti podieľať sa na príprave a úprave programov, ako aj na 
všetkých príslušných rozhodovacích postupoch týkajúcich sa európskych fondov. 

V rámci vyššie uvedeného by malo Slovensko zabezpečť: 

- včasné zverejnenie a ľahký prístup k relevantným informáciám. 

- dostatok času na to, aby partneri mohli analyzovať a komentovať prípravné dokumenty a 
návrhy programov. 

- dostupné kanály, prostredníctvom ktorých môžu partneri klásť otázky, poskytovať príspevky a 
budú informovaní o spôsobe, akým boli ich návrhy zohľadnené. 

- šírenie výsledku konzultácie. 

11. Slovensko by malo výrazne zvýšiť transparentnosť a efektívnosť monitorovacích výborov. 
Slovenská vláda by mala zabezpečiť, aby všetky monitorovacie výbory mali dvojtretinovú 
väčšinu členov nezávislých od vlády. 

12. Slovensko by malo zapojť príslušné zúčastnené strany do prípravy správ o pokroku pri 
vykonávaní dohody o partnerstve, najmä pokiaľ ide o hodnotenie úlohy partnerov pri 
vykonávaní dohody o partnerstve a prehľad stanovísk, ktoré partneri poskytli počas 
konzultácií, prípadne vrátane opisu spôsobu, akým sa zohľadňujú názory partnerov. 

13. Slovenská vláda by mala zapojť príslušných partnerov do hodnotenia programov v rámci 
monitorovacích výborov a prípadne osobitných pracovných skupín zriadených na tento účel 
monitorovacími výbormi. 

14. Slovenská vláda by mala preskúmať potrebu podpory posilnenia inštitucionálnych a / alebo 
finančných kapacít partnerov. Ak je takáto podpora potrebná, Slovenská vláda by mala 
poskytnúť potrebné zdroje, aby umožnila partnerom efektívne uplatňovať svoje práva účasti. 

15. Slovensko by malo zriadiť novú, jasnú a prehľadnú digitálnu platformu s cieľom zviditeľniť a 
sprístupniť informácie o cieľoch, príjemcoch a výsledkoch programov EÚ pre všetkých 
občanov a investorov, čím sa podstatne zvýši transparentnosť. 

16.  Slovensko by malo prelomiť všetky prekážky postupov zverejňovania informácií o životnom 
prostredí, najmä neoprávnenú dôvernosť určitých dôležitých údajov a neopodstatnené 
stanovenie neprimeraných nákladov v súvislosti so žiadosťami o údaje. 
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17. Slovensko by malo naďalej zlepšovať vedomosti o rozsahu a hodnote ekosystémových 
služieb, biotopov a pôdnych máp v chránených územiach i mimo nich. Ďalej by malo 
pokračovať v zdieľaní (online) odvetvových údajov a zlepšovať prístupnosť a oznamovanie 
informácií verejnosti. 

18. Vláda by mala zlepšiť prístup k priestorovým údajom a službám vytvorením pevnejších väzieb 
medzi geoportálmi INSPIRE pre jednotlivé krajiny, mala by identifikovať a zdokumentovať 
všetky súbory priestorových údajov požadované na vykonávanie právnych predpisov v oblasti 
životného prostredia a sprístupniť údaje a dokumentáciu aspoň tak, ako sú „ostatným“ 
orgánom a verejnosťou prostredníctvom digitálnych služieb stanovených v smernici INSPIRE. 

19. Slovensko by malo uľahčiť a podporiť iniciatívy občanov zamerané na obehové hospodárstvo. 

20. Slovenská vláda by mala zriadiť kampane na zvýšenie environmentálneho povedomia o 
otázkach týkajúcich sa energetiky a klímy, ako aj ochrany biodiverzity a zvýši pre ne rozpočty. 

21. Slovensko by malo zabezpečiť, aby verejné orgány / výbory zaoberajúce sa životným 
prostredím alebo zmenou klímy vytvárali priestor pre zastúpenie mimovládnych organizácií. 

22. Slovensko by malo zabezpečiť, aby dotknutá verejnosť (vrátane environmentálnych 
mimovládnych organizácií) mala prístup k postupu preskúmania pred súdom s cieľom 
napadnúť programy z environmentálnych dôvodov. 

23. Slovensko by malo zabezpečiť, aby sa neprijali žiadne legislatívne alebo iné opatrenia, ktoré 
by viedli k zníženiu súčasnej úrovne ochrany životného prostredia. Slovensko by malo taktiež 
zabezpečiť, aby vnútroštátne politiky a predpisy v oblasti životného prostredia neznižovali 
súčasnú úroveň predpisov a noriem EÚ na ochranu životného prostredia. 

Z tohto hľadiska by sa mala posudzovať príslušná regulácia a všetky nové právne predpisy, 
ktoré budú naďalej prispievať k ochrane životného prostredia a zdravia a nebudú zhoršovať 
znečistenie alebo stratu biodiverzity. Vyššie uvedená zásada zákazu regresie by sa mala 
vzťahovať na hmotné, procesné aj organizačné pravidlá. 

24. Slovensko by sa malo zaviazať definovať pojem „Energetická chudoba“ a na základe 
vypracovanej stratégie implementovať nástroje na jej elimináciu v súčinnosti so všetkými 
relevantnými partnermi. 

25. Slovensko by malo zodpovedne pristúpiť k spravodlivej transformácii zaostalých regiónov, 
hľadaním efektívnych a environmentálne prijateľných riešení s využívaním OZE, pri nulovej 
investícií do infraštruktúry viazanej na fosílne palivá. 

https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/

