Deklarácia
o spolupráci Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a mimovládnych
neziskových organizácií pri plnení úloh rezortu životného prostredia

PREAMBULA
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),






vedomé si svojej úlohy na rámci realizácie Koncepcie pre rozvoj občianskej
spoločnosti na Slovensku, schválenej uznesením vlády Slovenskej republiky č.
68/2012 z 22. februára 2012,
uznávajúc potrebu ďalšej vzájomnej spolupráce medzi ministerstvom a
mimovládnymi neziskovými organizáciami (ďalej len „MNO“) pri dosahovaní
spoločných cieľov v starostlivosti o životné prostredie,
zdôrazňujúc nevyhnutnosť posilňovania vzájomnej dôvery a pozitívnej aktivity na
oboch stranách ako základu partnerského vzťahu a efektívnej komunikácie v prospech
starostlivosti o životné prostredie, uplatňovania princípov trvalo udržateľného rozvoja
a rozvoja občianskej spoločnosti pri rešpektovaní rôznosti názorov,
podporujúc rozvoj doterajšej spolupráce a spoločné nachádzanie riešení závažných
environmentálnych problémov v spoločnosti s cieľom zlepšovania environmentálnej
situácie na Slovensku
vyhlasuje túto deklaráciu:
Čl. 1
Príprava strategických a koncepčných dokumentov

1. Ministerstvo pri príprave strategických a koncepčných dokumentov bude spolupracovať s
MNO prostredníctvom nimi delegovaných zástupcov v pracovných skupinách a
poradných orgánoch ministerstva.
2. Ministerstvo umožní aktívnu
účasť MNO pri riešení konkrétnej problematiky
v strategických a koncepčných dokumentoch starostlivosti o životné prostredie v rámci
tzv. „Zelenej tripartity“.
3. Ministerstvo bude naďalej zverejňovať na webovom sídle ministerstva, ako aj na Portáli
právnych predpisov, návrhy jednotlivých strategických a koncepčných dokumentov za
účelom možnosti aktívnej účasti MNO a celej verejnosti na ich vylepšovaní.
Čl. 2
Príprava a uplatňovanie všeobecne záväzných predpisov
1. Tvorbu a uplatňovanie všeobecne záväzných právnych predpisov bude ministerstvo aj
naďalej konzultovať s environmentálne zameranými MNO, pričom uvíta všetky podnety a

pripomienky, ktoré prispejú k zlepšeniu legislatívnych návrhov a k výkonu štátnej správy
starostlivosti o životné prostredie podľa osobitných predpisov.
2. Ministerstvo umožní MNO uplatňovať svoje podnety, návrhy riešení a pripomienky pri
príprave zákonov, najmä v rámci pracovných skupín zložených z odborníkov poverených
tvorbou týchto predpisov.
Čl. 3
Hodnotenie výsledkov starostlivosti o životné prostredie a plnenia záväzkov
vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov
1. Ministerstvo bude MNO zapájať do plnenia a hodnotenia vybraných úloh starostlivosti
o životné prostredie, ktoré vyplývajú z koncepčných dokumentov, medzinárodných
environmentálnych dohovorov a zo záväzkov z členstva Slovenskej republiky
v medzinárodných organizáciách s environmentálnym zameraním.
2. Ministerstvo v súlade s Dohovorom o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na
rozhodovacom procese a o prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia
(ďalej len „Aarhuský dohovor“) bude naďalej zabezpečovať sprístupňovanie
environmentálnych informácií MNO a verejnosti, vytvárať podmienky pre ich aktívnu
účasť v rozhodovacích procesoch starostlivosti o životné prostredie, pričom umožní
zástupcom MNO podieľať sa na príprave Národnej implementačnej správy za
Slovenskú republiku.
Čl. 4
Určenie priorít a mechanizmov dotačnej politiky ministerstva
Ministerstvo v súlade s príslušnými všeobecne záväznými predpismi a finančnými
možnosťami bude podporovať významné environmentálne projekty MNO a umožní
naďalej zastúpenie MNO v rade Environmentálneho fondu.
Čl. 5
Programovanie, implementácia a monitorovanie projektov Európskej únie v pôsobnosti
ministerstva
1. Ministerstvo ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie (ďalej len „OP
ŽP“) v súlade s predpismi Európskej únie a s princípmi partnerstva bude naďalej
poskytovať MNO, najmä prostredníctvom svojho webového sídla OP ŽP, všetky
relevantné informácie o procese a obsahu programovania, monitorovania, hodnotenia
a implementácie OP ŽP, vrátane informácií o príprave budúceho operačného programu
Kvalita životného prostredia na programové obdobie 2014 - 2020. Zároveň umožní
zastúpenie MNO v Monitorovacom výbore pre OP ŽP a v Pracovnej skupine pre prípravu
operačného programu Kvalita životného prostredia.
2. Ministerstvo uvíta podnetné a konštruktívne podnety a pripomienky MNO, zastúpených
v Monitorovacom výbore pre OP ŽP a v Pracovnej skupine pre prípravu operačného

programu Kvalita životného prostredia, so zameraním na starostlivosť o životné prostredie
k cieľom OP ŽP, ako aj k zlepšovaniu jeho prípravy a implementácie.
3. Ministerstvo bude v závislosti od disponibilných finančných zdrojov a stavu rozpočtovej
kapitoly, ako aj stanovených pravidiel pre poskytovanie finančnej podpory zabezpečovať
pre MNO ako oprávnených žiadateľov spolufinancovanie aktivít projektov realizovaných
v rámci finančného nástroja LIFE +, ktorý je špecifickým nástrojom pre podporu
environmentálnych projektov prispievajúcich najmä k ochrane prírody a biodiverzity, ako
aj k inováciám v starostlivosti o životné prostredie, ktorých realizácia predstavuje pre
členské štáty EÚ pridanú európsku hodnotu.
Čl. 6
Výskum, analýzy a pilotné projekty starostlivosti o životné prostredie
1. Ministerstvo v rámci zabezpečovania výskumných, vývojových a ďalších projektov,
najmä odbornými príspevkovými organizáciami v jeho pôsobnosti, umožní MNO v rámci
právnych a finančných možností spoluprácu na ich riešení.
2. Ministerstvo bude podporovať pokračovanie spolupráce s MNO na riešení výskumných
projektov, najmä na sústreďovaní vybraných vedeckých podkladov, budovaní a dopĺňaní
databáz a na zabezpečovaní neformálnej environmentálnej výchovy mládeže a celej
verejnosti.
Čl. 7
Ďalšie úseky spolupráce ministerstva s MNO
1. Ministerstvo plánuje prizývať zástupcov MNO k spolupráci na riešení dôležitých úloh
a problémov v rámci jednotlivých úsekov starostlivosti o životné prostredie, najmä
v rámci ochrany prírody a krajiny, geológie budovania geoparkov a racionálneho
využívania prírodných zdrojov, ochrany a racionálneho využívania vôd, ochrany ovzdušia
a adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, odpadového hospodárstva, prevencie
závažných priemyselných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok.
2. V súvislosti so zabezpečovaním ochrany prírody a krajiny ministerstvo uvíta
konštruktívnu spoluprácu MNO pri riešení problémov zachovania hodnôt a manažovania
chránených území, chránených stromov a chránených druhov, zároveň bude podporovať
realizáciu revitalizačných a ekostabilizačných opatrení zameraných na obnovu
prirodzených ekosystémov na zanedbaných a zdevastovaných územiach, na oživenie
vodných, mokraďových a ďalších spoločenstiev aj v súvislosti s potrebou udržania
biodiverzity, adaptáciou na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, reguláciou vodného
režimu a s bojom proti suchu.
3. V rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie bude naďalej prebiehať spolupráca s
MNO pri uplatňovaní zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pôjde
tak o proces posudzovania strategických dokumentov, ako aj posudzovania vplyvov
stavieb, zariadení a iných činností na životné prostredie. Ministerstvo v tomto smere
umožní komunikáciu s príslušnými odbornými organizáciami a ďalšími inštitúciami.

4. Ministerstvo očakáva zapojenie MNO do aktívnej účasti na tvorbe, pripomienkovaní a
konzultáciách k vecnému a časovému harmonogramu 2. cyklu prípravy plánov
manažmentu povodí, k predbežnému prehľadu významných vodohospodárskych
problémov, k návrhu plánov manažmentu správnych území povodí Dunaja a Visly.
Podporí zapojenia sa MNO do revitalizácie vodných a mokraďových ekosystémov,
hodnotenia ekologického stavu a potenciálu povrchových vôd a ďalších opatrení na
zlepšenie ochrany a racionálneho využívania vôd.
Čl. 8
Možnosti spolupráce na projektoch a činnostiach MNO
1. Ministerstvo môže na požiadanie poskytnúť MNO spoluprácu a pomoc v rámci
environmentálnej výchovy, organizovania výstav, seminárov, konferencií a iných
podujatí, prezentácie envirofilmov a zbierok súvisiacich s environmentálnou tematikou,
budovania a prezentovania náučných chodníkov a lokalít, najmä rozvoja a manažovania
geoparkov, odborného poradenstva pri riešení projektov, aktivít zameraných na
zvyšovanie povedomia obyvateľstva, informačných kampaní so zameraním na ochranu
životného prostredia vrátane zlepšenia nakladania s odpadmi, zvyšovania úspory energie
a využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach a vo verejných budovách,
ako aj pri záchrane hendikepovaných živočíchov v spolupráci so ZOO Bojnice a v rámci
projektu „Sieť záchranných staníc“ (napríklad Záchranná stanica a Ekocentrum Zázrivá,
Spoločnosť na záchranu zranených a osirelých voľne žijúcich zvierat HAVRAN
Ratnovce).
2. Ministerstvo môže v rámci právnych a finančných možností preberať na požiadanie MNO
záštitu nad takými podujatiami starostlivosti o životné prostredie a environmentálnej
výchovy, ktoré budú mať celospoločenský prospech, budú viesť k výraznému zlepšovaniu
environmentálnej situácie a uplatňovaniu environmentálneho práva, najmä
environmentálnych ustanovení Ústavy Slovenskej republiky.
Čl. 9
Spôsoby a formy komunikácie ministerstva s MNO
1. Ministerstvo v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s Aarhuským dohovorom,
zákonom č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákonom 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, zákonom č. 205/2004
Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí v znení
neskorších predpisov, - zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti environmentálneho práva
bude poskytovať MNO všetky relevantné informácie o environmentálnej situácii v SR
a zabezpečovaní starostlivosti o životné prostredie v jeho pôsobnosti.
2. Ministerstvo bude informovať MNO o konkrétnych iniciatívach a aktivitách rezortu
životného prostredia prostredníctvom tlačových správ, tlačových konferencií, brífingov
alebo výstupov v médiách. Komunikácia a informovanosť bude zabezpečovaná aj v rámci

environmentálnych periodík, správ o stave životného prostredia, akcií environmentálnej
výchovy a webových sídiel, na ktorých budú priebežne zverejňované environmentálne
informácie a dokumenty. Pôjde najmä o webové sídla ministerstva, OP ŽP a organizácií
rezortu životného prostredia.

