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Medzinárodné organizáCie

oRGanizácia sPojenýcH náRodov

V dňoch 18. – 22. 2. 2013 sa v Nairobi v Keni za účasti SR uskutočnilo 27. zasadnutie Riadiacej rady Environmentál-
neho programu OSN (UNEP). Išlo o prvé zasadnutie Riadiacej rady, ktoré sa konalo na základe univerzálneho členstva – po 
prvý raz v histórii sa na rozhodovaní vrcholného orgánu UNEP podieľali všetky členské štáty OSN. Hlavnou témou zasadnutia 
bolo „Rio+20: od výsledkov k realizácii“. Zároveň sa riešili aj rozhodujúce otázky súvisiace s posilnením právomoci UNEP 
a ďalším smerovaním globálnej environmentálnej politiky.

V rámci Programu OSN pre ľudské sídla (UN-HABITAT) sa v roku 2013 sústredila na prípravu podkladov pre vypraco-
vanie dokumentu „Národná správa o rozvoji osídlenia a bývania v SR“.

Dňa 20. 9. 2013 sa uskutočnilo posledné zasadnutie Komisie OSN pre trvalo udržateľný rozvoj, následne 24. 9. 2013 
sa po prvýkrát stretlo Politické fórum na vysokej úrovni pre trvalo udržateľný rozvoj ako nová platforma k udržateľnému 
rozvoju. Fórum predstavuje významný krok vpred v nadväznosti na Konferenciu Rio+20, kde sa štáty dohodli, že pokrok 
v implementácii udržateľného rozvoja nebol doposiaľ dostatočný. Hlavnou témou úvodného stretnutia na ministerskej úrovni 
bolo „Budovanie budúcnosti, akú chceme: od Rio+20 k rozvojovej agende po roku 2015“.

Za účasti zástupcov SR pokračovali taktiež aktivity zastrešené Európskou hospodárskou komisiou OSN (EHK OSN) 
v rámci subprogramu životné prostredie ako jednej z jej priorít.

oRGanizácia PRe HosPodáRsKu sPoLuPRácu a Rozvoj (oecd)

Činnosť OECD v oblasti životného prostredia zastrešuje Výbor pre politiku životného prostredia. Je zodpovedný za 
realizáciu Environmentálneho programu OECD. Pod výborom pracuje viacero pracovných skupín (napr. Pracovná skupina 
pre hodnotenie politiky životného prostredia, Pracovná skupina pre environmentálne informácie, Pracovná skupina pre ná-
rodnú politiku životného prostredia), ktorých členmi sú aj zástupcovia SR. V roku 2013 sa v súlade s harmonogramom prác 
konali zasadnutia Výboru a jednotlivých pracovných skupín.

svetová meteoRoLoGicKá oRGanizácia (Wmo)

WMO má 185 členských štátov a 6 území. Členstvo SR vo WMO umožňuje prístup k nevyhnutne potrebným meteo-
rologickým, klimatologickým a hydrologickým údajom, produktom a informáciám v operatívnom a neoperatívnom reži-
me, metodickému zabezpečeniu základných aktivít SHMÚ a k rozvoju relevantného výskumu, zapojenie do celoeurópskych 
a celosvetových aktivít v oblasti tvorby metodík hydrologickej a meteorologickej služby, zapojenie do výskumných aktivít 
významných pre SR. WMO prevádzkuje rozsiahlu komunikačnú, monitorovaciu a informačnú infraštruktúru, ktorej využívanie 
je nutnou podmienkou výkonu hydrometeorologickej služby v národnom meradle.

euRóPsKa oRGanizácia PRe Budovanie, PRevádzKovanie 
a vyuŽívanie meteoRoLoGicKýcH dRuŽíc (eumetsat)

EUMETSAT hrá aktívnu úlohu pri plnení relevantných aspektov programov EÚ a rozvíja partnerstvo s EK. EUMETSAT je 
intenzívne zapojená do realizácie európskej kozmickej politiky. Je v nepretržitom dialógu s NATO o využívaní dát EUMETSAT-u 
na vojenské účely. Členstvo SR v EUMETSAT od roku 2006 umožňuje národnej meteorologickej a hydrologickej službe plný 
prístup k údajom z meteorologických družíc, ktoré sú po ďalšom spracovaní nutné pre prípravu a vydávanie veľmi krátkodo-
bých a krátkodobých predpovedí počasia. Tieto údaje sú bezpodmienečné potrebné z pohľadu protipovodňového zabezpe-
čenia a vydávania výstrah pred nebezpečnými poveternostnými javmi. Vďaka členstvu SR sa experti môžu zúčastňovať na 
odborných stážach, kurzoch a seminároch s úhradou príslušných nákladov.
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medzináRodná oRGanizácia PRe moRsKé dno (isa)

ISA predstavuje v otázkach využívania pevných nerastných surovín z morského dna správcu a zákonodarcu. ISA 
prideľuje záujemcom o prieskum a ťažbu surovín na morskom dne prieskumné územia v tých častiach morí a oceánov, 
ktoré sa podľa doterajších poznatkov považujú za nádejné na výskyt takýchto surovín. Svoje prieskumné územia tu majú už 
dlhší čas Rusko, Francúzsko, Japonsko, India, Čína, Južná Kórea, Nemecko a Spoločná organizácia Interoceanmetal, ktorej 
členom je tiež SR. Bez členstva v ISA by SR nemohla realizovať program vyhľadávania, prieskumu a budúcej ťažby polyme-
talických konkrécií a ani v budúcnosti využívať nerastné bohatstvo na dne morí a oceánov.

sPoLočná oRGanizácia inteRoceanmetaL (iom)

Členmi IOM (1987) sú Bulharsko, Česko, Kuba, Poľsko, Slovensko a Ruská federácia. Organizácia Interoceanmetal je 
podriadená režimu Dohovoru OSN o morskom práve a úzko spolupracuje s Medzinárodným orgánom pre morské dno (ISA). 
SR ako člen IOM sa zapája do plánov využívania nerastného bohatstva na dne morí a oceánov. Prieskumné územie 
pridelené IOM v rovníkovej časti Tichého oceánu (medzi Strednou Amerikou a Havajskými ostrovmi) má rozlohu 75 000 km2 
a podľa posledných prepočtov odhadovaná produkčná hodnota kovov, obsiahnutých v konkréciách (Mn, Cu, Ni a Co), pred-
stavuje 332 miliárd USD. Vzhľadom na deficit vlastných zdrojov nerastných surovín v Európe a ich zabezpečenie pre chod 
a rozvoj európskeho hospodárstva, možno túto investíciu považovať za strategicky výhodnú. Prieskumné aktivity SO IOM 
smerujú k praktickému využívaniu nerastného bohatstva surovín morského dna.

Pre IOM boli realizované projekty, ktoré zabezpečoval Hutný projekt Bratislava. Pripravuje sa projekt „Zisťovanie pozície 
ťažobného agregátu na morskom dne“ v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou a Ústavom riadenia a priemyselnej 
informatiky, ako aj projekt na výskum stopových prvkov v PMK, ktorý bude realizovať Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 
v Bratislava.

V súčasnosti pôsobí v IOM trvale jeden slovenský expert pre geológiu a technológiu dobývania PMK a dvaja ďalší sú 
členmi expertných skupín. V IOM platí rotačný princíp obsadzovania postu námestníka generálneho riaditeľa organizácie. 
Post v rokoch 2011 – 2012 zastával zástupca SR.

európska únia

V roku 2013 boli v pracovných skupinách (PS) Rady EÚ prediskutovávané najmä tieto oblasti:
 - PS pre životné prostredie: cudzie invázne druhy, monitorovanie, podávanie správ a verifikácia emisií CO2 z námornej 

dopravy, preprava odpadov, obaly a odpady z obalov, biocídy, fluórované skleníkové plyny, EIA, zmena klímy, prístup 
ku genetickým zdrojom a spravodlivé a rovnocenné spoločné využívanie prínosov vyplývajúcich z ich používania v EÚ, 
CITES, batérie a akumulátory, bridlicový plyn, 7. environmentálny akčný plán, recyklácia lodí, rámcová smernica o odpa-
doch, systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov, problematika Kjótského protokolu Dohovoru OSN 
o zmene klímy, CO2 z nových automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel;

 - PS pre medzinárodné environmentálne otázky: biologická bezpečnosť a biologická diverzita, zmena klímy, problema-
tika veľrýb, horizontálna a globálna problematika, Dohovor o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami 
štátov, chemické látky a synergie, Bazilejský dohovor, dezertifikácia;

 - Ad-hoc PS: nepriame využitie krajiny (kvalita benzínu a naftových palív a podpora využívania energie z obnoviteľných 
zdrojov energie).

V roku 2013 sa uskutočnilo 6 zasadnutí Rady ministrov pre životné prostredie členských krajín EÚ, z toho 2 nefor-
málne a 4 formálne (18. júna 2013 a 14. októbra 2013 v Luxemburgu, 21. marca 2013 a 13. decembra 2013 v Bruseli).

V dňoch 21. – 23. apríla 2013 sa v írskom meste Dublin uskutočnilo neformálne zasadnutie ministrov členských štátov 
EÚ zodpovedných za problematiku životného prostredia. Zasadnutie sa tematicky nieslo v duchu podpory cieľov uvedených 
v 7. environmentálnom akčnom programe, ktoré nastavili nové priority pre environmentálnu politiku do roku 2020 s víziou 
dosiahnuť inkluzívnu, zelenú a konkurencieschopnú ekonomiku EÚ. Írske predsedníctvo EÚ vybralo ako hlavné témy ne-
formálneho zasadnutia ministrov: jednotný trh pre zelené produkty, kvalita ovzdušia v mestskom prostredí, medzinárodné 
rokovania ku zmene klímy. Počas spoločného pracovného obeda ministrov členských štátov EÚ a Chorvátska pre oblasť 
životného prostredia a ministrov členských štátov pre energetiku bola diskutovaná Zelená kniha pre novú medzinárodnú 
dohodu v oblasti zmeny klímy.
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Druhé neformálne zasadnutie ministrov členských štátov EÚ zodpovedných za problematiku životného prostredia sa 
uskutočnilo v dňoch 15. – 17. júla 2013 v litovskom meste Vilnius. Rokovaní sa zúčastnili aj zástupcovia Turecka, Švajčiarska, 
Nórska a Islandu. Pozvanie litovského ministra pre životné prostredie prijali aj komisár pre životné prostredie Janez Potočnik, 
komisárka pre opatrenia na ochranu klímy Connie Hedegaard, členovia Európskeho parlamentu, ale aj zástupcovia Európskej 
investičnej banky, Európskej environmentálnej agentúry, ako aj Európskeho environmentálnej kancelárie (EEB – združenie eu-
rópskych občianskych environmentálnych organizácií). Hlavnými témami diskusií bola príprava jesenných rokovaní ku COP19 
(19. konferencia zmluvných strán Rámcového dohovoru o zmene klímy vo Varšave – november 2013) a zabezpečenie finan-
covania záväzkov členských krajín EÚ v oblasti prírodného kapitálu a biodiverzity vyplývajúcich z medzinárodných aj interných 
záväzkov EÚ do roku 2020.

V rámci formálnych Rád ministrov pre životné prostredie boli obhajované pozície SR najmä v oblasti zmeny klímy, 
návrhu smernice EP a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a sú-
kromných projektov na životné prostredie, návrhu nariadenia EP a Rady o prístupe ku genetickým zdrojom a spravodlivom 
a rovnocennom spoločnom využívaní prínosov vyplývajúcich z ich používania v EÚ, návrhu smernice EP a Rady, ktorou 
sa mení a dopĺňa smernica 98/70/ES týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie, návrhu nariadenia EP a Rady, ktorým sa mení 
nariadenie Rady 1013/2006/ES o preprave odpadu, návrhu nariadenia EP a Rady, ktorým sa mení nariadenie 443/2009/ES 
s cieľom stanoviť postupy na dosiahnutie cieľa zníženia emisií CO2 z nových osobných automobilov do roku 2020, návrhu 
nariadenia EP a Rady o prevencii a riadení introdukcie a šírenia cudzích inváznych druhov.

V roku 2013 pokračovali práce súvisiace s prípravou slovenského predsedníctva v Rade EÚ (SK PRES 2016). Boli vy-
konané úvodné opatrenia, analýza súčasného stavu a možností, definovali sa potreby. Zriadená bola Rezortná pracovná 
skupina pre zabezpečenie príprav SK PRES 2016. Uskutočnili sa viaceré pracovné stretnutia so zástupcami členských 
štátov EÚ s cieľom výmeny skúseností.

V rámci systému EÚ Pilot, ktorý je štádiom pred zahájením procesu infringementu, OZEÚ MŽP SR v spolupráci s Úradom 
vlády SR vybavil celkovo 14 prípadov v oblasti životného prostredia, z toho 9 prípadov bolo prijatých v roku 2013. V priebehu 
roku boli uzavreté dva prípady (ku komunálnym odpadom a integrovanému manažmentu povodí) a jeden prípad bol posunutý 
do štádia infringementu (výnimky pre veľké spaľovacie zariadenia).

Zabezpečované boli podklady a stanoviská k procesom o porušení Zmluvy o fungovaní EÚ v zmysle čl. 258 vedeným 
proti SR, tzv. infringementom. Ku koncu roka 2013 bolo evidovaných celkom15 konaní.

SR zabezpečovala aktívne členstvo v Európskej environmentálnej agentúre a Európskej environmentálnej infor-
mačnej a monitorovacej sieti (EIONET).

spolupráCa na MedziŠtátnej úrovni

V dňoch 31. 5. – 1. 6. 2013 navštívil SR minister zahraničných vecí Laosu Thongloun Sisoulith, ktorého v rámci jeho 
návštevy prijal minister životného prostredia Peter Žiga. Predmetom rokovania boli skúsenosti SR s výstavbou a s prevádz-
kovaním vodného diela Gabčíkovo z hľadiska vodného hospodárstva, ochrany životného prostredia, ako aj využitia na poľno-
hospodársku výrobu (zavlažovanie). Delegácia následne absolvovala návštevu vodného diela Gabčíkovo.

Návšteva britského ministra pre klimatické zmeny a energetiku Edwarda Daveyho sa uskutočnila 22. 7. 2013. Roko-
vanie bolo zamerané na problematiku Zelenej knihy EÚ o rámci pre politiku v oblasti zmeny klímy a energetiky do roku 2030, 
aktuálnu situáciu a relevantné pozície Veľkej Británie a SR.

Dňa 26. 7. 2013 bola podpísaná Dohoda o výmene údajov zo sietí monitorovania radiačnej situácie medzi MŽP SR 
a Štátnym úradom jadrového dozoru ČR.

Dňa 18. 11. 2013 bolo uzavreté Memorandum o spolupráci v oblasti vôd medzi MŽP SR a Ministerstvom životného 
prostredia a infraštruktúry Holandska.

V priebehu roka 2013 pokračovali spoločné aktivity medzi Slovenskom a Rakúskom pri realizácii procesu posudzovania 
vplyvov na životné prostredie, ktoré nadväzovali na podpísanú medzištátnu dohodu v tejto oblasti. Taktiež pokračovali práce 
na príprave obdobnej dohody medzi Slovenskom a Poľskom, čo podčiarkuje význam posudzovania vplyvov na životné pro-
stredie v cezhraničnom kontexte.
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Medzinárodné dohovory

K najvýznamnejším udalostiam roku 2013 patrí prijatie nového medzinárodného environmentálneho dohovoru – tzv. Mi-
namatského dohovoru o ortuti, na ktorom sa zástupcovia medzinárodného spoločenstva dohodli na konferencii v japon-
ských mestách Kumamoto a Minamata (7. – 11. 10. 2013). Konferencie sa zúčastnila aj delegácia SR.

Listina o pristúpení SR k Dodatku k Dohovoru o ochrane využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných 
jazier bola uložená u depozitára (generálny tajomník OSN). Daný dodatok upravuje články 25 a 26 dohovoru a jeho ratifi-
kácia členskými štátmi EHK OSN umožňuje pripojiť sa k dohovoru aj štátom mimo priestoru EHK OSN, ktoré chcú svoje 
cezhraničné problémy riešiť na základe osvedčeného medzinárodného dohovoru, pričom nie sú členmi EHK OSN. Rovnako 
bola uložená aj listina o pristúpení SR k Dodatkom k prílohám A, B a C Štokholmského dohovoru o perzistentných 
organických látkach.

Prehľad členstva SR v medzinárodných dohovoroch a medzinárodných dohôd týkajúcich sa životného prostredia:

 � Dohovor o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov, tzv. Ženevský dohovor (miesto 
a dátum prijatia: Ženeva, 13. 11. 1979; dátum nadobudnutia platnosti pre SR: 22. 3. 1984)

 » Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o dlhodobom 
financovaní Programu spolupráce pre monitorovanie a vyhodnocovanie diaľkového šírenia látok znečisťujúcich ovzdu-
šie v Európe (EMEP) (miesto a dátum prijatia: Ženeva, 28. 9. 1984; dátum nadobudnutia platnosti pre SR: 28. 1. 1988)

 » Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o znížení 
emisií síry alebo ich prenosov prechádzajúcich hranicami štátov najmenej o 30 % (miesto a dátum prijatia: Helsinky, 
8. 7. 1985; dátum nadobudnutia platnosti pre SR: 2. 9. 1987)

 » Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o znižovaní 
emisií oxidov dusíka alebo ich prenosov cez hranice štátov (miesto a dátum prijatia: Sofia, 31. 10. 1988; dátum nado-
budnutia platnosti pre SR: 14. 2. 1991)

 » Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o ďalšom 
znížení emisií síry (miesto a dátum prijatia: Oslo, 14. 6. 1994; dátum nadobudnutia platnosti pre SR: 5. 8. 1998)

 » Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov o ťažkých kovoch (miesto 
a dátum prijatia: Aarhus, 24. 6. 1998; dátum nadobudnutia platnosti pre SR: 29. 12. 2003)

 » Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov o perzistentných organic-
kých látkach (miesto a dátum prijatia: Aarhus, 24. 6. 1998; dátum nadobudnutia platnosti pre SR: 23. 10. 2003)

 » Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov o obmedzovaní emisií 
prchavých organických zlúčenín a ich prenosov cez hranice štátov (miesto a dátum prijatia: Ženeva, 18. 11. 1991; 
dátum nadobudnutia platnosti pre SR: 14. 3. 2000)

 » Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov o znížení acidifikácie, 
eutrofizácie a prízemného ozónu (miesto a dátum prijatia: Göteborg, 30. 11. 1999; dátum nadobudnutia platnosti pre 
SR: 27. 7. 2005)

 � Rámcový dohovor OSN o zmene klímy (UNFCCC) (miesto a dátum prijatia: New York, 9. 5. 1992; dátum nadobudnutia 
platnosti pre SR: 23. 11. 1994)

 » Kjótsky protokol (miesto a dátum prijatia: Kjóto, 11. 12. 1997; dátum nadobudnutia platnosti pre SR: 16. 2. 2005)

 � Dohovor o ochrane ozónovej vrstvy, tzv. Viedenský dohovor (miesto a dátum prijatia: Viedeň, 22. 3. 1985, SR suk-
cesia 28. 5. 1993)

 » Montrealský protokol o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu (miesto a dátum prijatia: Montreal, 16. 9. 1987, SR 
sukcesia 28. 5. 1993)

 » Montrealský dodatok k Montrealskému protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu (miesto a dátum prijatia: 
Montreal, 17. 9. 1997; dátum nadobudnutia platnosti pre SR: 1. 2. 2000)

 » Londýnsky dodatok k Montrealskému protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu (miesto a dátum prijatia: 
Londýn, 29. 6. 1990)

 » Kodanský dodatok k Montrealskému protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu (miesto a dátum prijatia: 
Kodaň, 25. 11. 1992; dátum nadobudnutia platnosti pre SR: 8. 4. 1998)

 » Pekinský dodatok k Montrealskému protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu (miesto a dátum prijatia: Pe-
king, 3. 12. 1999; dátum nadobudnutia platnosti pre SR: 20. 8. 2002)
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 � Štokholmský dohovor o perzistentných organických látkach (miesto a dátum prijatia: Štokholm, 22. 5. 2001, dátum 
nadobudnutia platnosti pre SR: 17. 5. 2004)
 » Dodatok k prílohám A, B a C Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach (miesto a dátum prijatia: 

Ženeva, 29. 4. 2011; dátum nadobudnutia platnosti pre SR: 8. 8. 2013)

 � Rotterdamský dohovor o prioritne oznamovanom schvaľovacom postupe nebezpečných chemických látok 
a pesticídov v medzinárodnom obchode (miesto a dátum prijatia: Rotterdam, 10. 9. 1998; dátum nadobudnutia plat-
nosti pre SR: 26. 4. 2007)

 � Dohovor o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier (miesto a dátum prijatia: Hel-
sinky, 17. 3. 1992; dátum nadobudnutia platnosti pre SR: 5. 10. 1999)
 » Dodatok k Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier (miesto a dátum pri-

jatia: Madrid, 6. 2. 2013; dátum nadobudnutia platnosti pre SR: 12. 6. 2013)
 » Protokol o vode a zdraví (miesto a dátum prijatia: Londýn, 17. 6. 1999; dátum nadobudnutia platnosti pre SR: 4. 8. 2005)

 � Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja, tzv. Dunajský dohovor (miesto a dátum prijatia: 
Sofia, 29. 6. 1994, dátum nadobudnutia platnosti pre SR: október 1998)

 � Dohovor o biologickej diverzite (miesto a dátum prijatia: Rio de Janeiro, 5. 6. 1992; dátum nadobudnutia platnosti pre 
SR: 23. 11. 1994)
 » Cartagenský protokol o biologickej bezpečnosti (miesto a dátum prijatia: Montreal, 29. 1. 2000; dátum nadobudnutia 

platnosti pre SR: 22. 2. 2004)

 � Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť, tzv. Bernský dohovor (miesto 
a dátum prijatia: Bern, 19. 9. 1979; dátum nadobudnutia platnosti pre SR: 1. 1. 1997)

 � Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva, tzv Ram-
sarský dohovor (miesto a dátum prijatia: Ramsar, 2. 2. 1971; dátum nadobudnutia platnosti pre SR: 2. 7. 1990)

 � Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov, tzv. Bonnský dohovor (miesto a dátum prijatia: 
Bonn, 23. 6. 1979; dátum nadobudnutia platnosti pre SR: 1. 3. 1995)
 » Dohoda o ochrane netopierov v Európe (miesto a dátum prijatia: Londýn, 4. 12. 1991; dátum nadobudnutia platnosti 

pre SR: 8. 8. 1998)
 » Dodatok č. 2 k Dohode o ochrane netopierov v Európe (miesto a dátum prijatia: Bristol, 26. 7. 2000; dátum nadobud-

nutia platnosti pre SR: 28. 3. 2010)
 » Dohoda o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva (miesto a dátum prijatia: Haag, 

15. 8. 1996; dátum nadobudnutia platnosti pre SR: 1. 7. 2001)

 � Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín, tzv. Washingtonský 
dohovor – CITES (miesto a dátum prijatia: Washington, 3. 3. 1973; dátum nadobudnutia platnosti pre SR: 16. 12. 1992)

 � Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva (miesto a dátum prijatia: Paríž, 16. 11. 1972, dátum 
nadobudnutia platnosti pre SR: 15. 2. 1991)

 � Medzinárodný dohovor o regulácii lovu veľrýb (miesto a dátum prijatia: Washington, 2. 12. 1946; dátum nadobudnutia 
platnosti pre SR: 22. 3. 2005) a Protokol zmien a doplnkov (miesto a dátum prijatia: Washington, 19. 11. 1956; dátum 
nadobudnutia platnosti pre SR: 22. 3. 2005)

 � Európsky dohovor o krajine (miesto a dátum prijatia: Florencia, 20. 10. 2000; dátum nadobudnutia platnosti pre SR: 
1. 12. 2005)

 � Dohovor EHK OSN o posudzovaní vplyvov na životné prostredie presahujúcich hranice štátov (miesto a dátum 
prijatia: Espoo, 25. 2. 1991; dátum nadobudnutia platnosti pre SR: 17. 2. 2000)
 » Dodatok 1 a dodatok 2 k dohovoru (dátum uloženia listiny o prijatí SR: 29. 5. 2008, dátum nadobudnutia platnosti 

pre SR: 29. 5. 2008)
 » Protokol o strategickom environmentálnom posudzovaní (miesto a dátum prijatia: Kyjev, 21. 5. 2003; dátum nadobud-

nutia platnosti pre SR: 11. 7. 2010)

 � Dohovor o riadení pohybu nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní, tzv. Bazilejský do-
hovor (miesto a dátum prijatia: Bazilej, 22. 3. 1989; dátum nadobudnutia platnosti pre SR: 24. 7. 1991)
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 » Dodatok k Bazilejskému dohovoru (miesto a dátum prijatia: New York, 22. 9. 1995, dátum nadobudnutia platnosti pre 
SR: 6. 11. 1998)

 � Dohovor o cezhraničných účinkoch priemyselných havárií (miesto a dátum prijatia: Helsinky, 17. 3. 1992; dátum na-
dobudnutia platnosti pre SR: 8. 12. 2003)

 � Rámcový dohovor o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát – tzv. Karpatský dohovor (miesto a dátum prijatia: 
Kyjev, 22. 5. 2003; dátum nadobudnutia platnosti pre SR: 4. 1. 2006)
 » Protokol o zachovaní a trvalo udržateľnom využívaní biologickej a krajinnej diverzity k Rámcovému dohovoru o ochra-

ne a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát (miesto a dátum prijatia: Kyjev, 19. 6. 2008; dátum nadobudnutia platnosti pre 
SR: 3. 8. 2011)

 � Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v zá-
ležitostiach životného prostredia – Aarhuský dohovor (miesto a dátum prijatia: Aarhus, 25. 6. 1998; dátum nadobud-
nutia platnosti pre SR: 5. 3. 2006)
 » Zmeny a dodatky k dohovoru (miesto a dátum prijatia: Almaty, 27. 5. 2005)
 » Protokol o registri znečisťujúcich látok a ich prenosov (PRTR protokol) (miesto a dátum prijatia: Kyjev, 21. 5. 2003; 

dátum nadobudnutia platnosti pre SR: 8. 10. 2009)

 � Minamatský dohovor o ortuti (miesto a dátum prijatia: Minamata, 10. 10. 2013)

 � Dohovor o zriadení Európskej organizácie pre využívanie meteorologických satelitov (EUMETSAT) (miesto a dá-
tum prijatia: Ženeva, 24. 5. 1983; dátum nadobudnutia platnosti pre SR: 3. 1. 2006)

 � Protokol o výsadách a imunitách Európskej organizácie pre využívanie meteorologických satelitov (EUMETSAT) 
(miesto a dátum prijatia: Darmstadt, 5. 6. 1986, dátum nadobudnutia platnosti pre SR: 23. 2. 2006)

 � Dohoda medzi EUROCONTROL a MŽP SR o prístupe k údajom obsiahnutým v Podpornom mechanizme systému 
obchodovania s emisiami (Emission Trading Scheme Support Facility – ETS-SF) (2011)

Slovenská republika aktívne pristupovala k plneniu záväzkov vyplývajúcich z vyššie uvedených dohovorov, protokolov 
a dohôd.
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