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SLOVENSKO STABILIZOVALO, ALEBO ZNÍŽILO EMISIE MNOŽSTVA ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK,
AJ NAPRIEK SILNÉMU HOSPODÁRSKEMU RASTU.
Reforma environmentálnych daní a
škodlivých dotácií pre životné prostredie by
mala prispieť k napĺňaniu cieľov v ochrane
životného prostredia a v oblasti finačnej
politiky.
Podpora environmentálnych inovácii by
posilnila konkurencieschopnosť.
Je potrebná nová, efektívnejšia a
účinnejšia environmentálna stratégia...
...vrátane posilnenia spolupráce s
podnikateľským sektorom, mimovládnymi organizáciami a ďalšími zúčastnenými stranami.

V

období medzi rokmi 2000 a 2008 zaznamenala Slovenská
republika najvyššiu mieru rastu medzi krajinami OECD,
hoci HDP na osobu stále zostáva výrazne pod priemerom
OECD. Slovenská republika bola ekonomickou a finančnou
krízou výrazne zasiahnutá. V roku 2009 došlo k poklesu
HDP približne o 5%. V roku 2010 došlo v ekonomike k rýchlemu obratu, čo bolo vyvolané silným vonkajším dopytom.
Reštrukturalizácia hospodárstva zároveň viedla k zániku alebo modernizácii energeticky náročných výrobných odvetví,
spôsobujúcich rozsiahle znečisťovanie prostredia. Rastúce
bohatstvo viedlo k vytvoreniu tlakov na životné prostredie súvisiacich so spotrebou, a to najmä v oblasti dopravy a odpadov.

Dodržanie emisií skleníkových plynov bude
vyžadovať užšie prepojenie klímy,
energetickej a dopravnej politiky, ...
... viac efektívna účasť v systéme obchodovania s emisiami EÚ, ...
... a podpora alternatív
konkurencieschopnosti „ k cestnej“ doprave.
Environmentálna výkonnosť v oblasti
poľnohospodárstva sa zlepšila....
... vzhľadom k dosiahnutým environmentálnym výsledkom by mohli byť zvýšené lepšie
prepojenia prostredníctvom platieb.

Obrázok 1. Trendy v tlakoch na životné prostredie vo
vybraných odvetiach
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Integrácia do Európskej únie – Slovensko sa stalo jej plnoprávnym členom v roku 2004 – podporila nárast investícií do
environmentálnej infraštruktúry, aktualizáciu environmentálnych politík a modernizáciu inštitúcií, i keď tempo zmien
v týchto oblastiach zaostávalo za ekonomickým rozvojom.
Výsledkom je, že trendy v životnom prostredí sú rôzne a
efektívnosť a účinnosť environmentálnych opatrení bude
treba v budúcnosti posilniť. (Obrázok 1).
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Obrázok 1. Kľúčové environmentálne trendy v prvom desaťročí 21. storočia
Hoci v období rokov 2000–2008 došlo k viac ako 60% rastu HDP, emisie väčšiny znečisťujúcich látok (SOx,
NOx, CO, amoniak, tuhé znečisťujúce látky, ortuť a dioxíny/ furány) sa znížili. Od roku 2000 rastú emisie
oxidov dusíka z cestnej dopravy, NMVOC z používania rozpúšťadiel a tuhých znečisťujúcich látok z obytných sídiel. Emisie ťažkých kovov na jednotku HDP zostávajú nad priemermi európskych krajín OECD. Hoci
sa väčšina noriem kvality ovzdušia dodržiava, koncentrácie prízemného ozónu a tuhých znečisťujúcich
látok často prekračujú limitné hodnoty stanovené pre ochranu ľudského zdravia.
Slovensko je bohaté na vodné zdroje. Problémom je slabo efektívny manažment týchto zdrojov, najmä
pokiaľ ide o povodne, ktoré v nedávnej minulosti vyvolali výrazné ekonomické náklady. Napriek pokroku
v znižovaní znečisťovania z priemyselných odvetví a domácností hrozí, že zhruba polovica vodných útvarov nesplní do roku 2015 ciele dobrého stavu v zmysle rámcovej smernice EÚ o vodách. Monitoring
podzemných vôd ukázal, že hlavné zdroje pitnej vody obsahujú prekročenie limitnej hodnoty pre sulfáty,
chloridy, ťažké kovy a organické látky.
Materiálová náročnosť slovenského hospodárstva klesla v rokoch 2000 až 2007 o takmer 20% a tvorba
komunálnych odpadov rástla pomalšie než súkromná konečná spotreba. V roku 2009 bola produkcia komunálnych odpadov na osobu značne pod priemerom európskych krajín OECD, čo odzrkadľovalo rozdiel
medzi HDP na osobu medzi Slovenskom a mnohými ostatnými ekonomikami OECD. Celkovo bol dosiahnutý malý pokrok v znižovaní miery skládkovania odpadov, ktoré predstavuje 80% zneškodňovania
odpadov, alebo v zvyšovaní miery zužitkovania odpadov. Náklady na sanáciu environmentálnych záťaží
sa odhadujú na 1,8% HDP.
Slovenská republika má bohatú diverzitu flóry a fauny. Lesy pokrývajú 40% územia a viac ako 20% celkovej rozlohy je predmetom právnej ochrany. Celkovo možno konštatovať rôzne trendy v ochrane biodiverzity. V porovnaní s ostatnými krajinami OECD je podiel chránených druhov pomerne nízky v prípade
vtákov, priemerný v prípade cicavcov a sladkovodných rýb, ale vysoký v prípade plazov, obojživelníkov
a cievnatých rastlín. Slovensko dosiahlo významný pokrok pri ochrane mokradí a vyhlásilo 14 Ramsarských lokalít. V roku 2004 Slovensko iniciovalo vytvorenie Karpatskej iniciatívy pre mokrade, ktorú Stály
výbor Ramsarského dohovoru formálne potvrdil ako regionálnu iniciatívu v roku 2009. Cieľom iniciatívy je
zlepšiť a koordinovať implementáciu Ramsarského dohovoru v siedmich krajinách Karpatského oblúka.

REFORMA ENVIRONMENTÁLNYCH DANÍ A ŠKODLIVÝCH DOTÁCIÍ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE BY MALA PRISPIEŤ K NAPĹŇANIU CIEĽOV V OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
A V OBLASTI FINAČNEJ POLITIKY.

P

očas posledného desaťročia Slovensko rozšírilo používanie environmentálnych daní zvýšením daní palív
v doprave a rozšírením základu energetickej dane. Napriek tomu, z dôvodu relatívne nízkeho daňového
zaťaženia, predstavovali v roku 2009 environmentálne dane 6,6 % celkových daňových príjmov (čo je nad
priemernou hodnotou európskych krajín OECD) a 1,9% HDP (čo je pod priemernou hodnotou európskych krajín OECD), (obrázok 2).
Environmentálne škodlivé dotácie boli zredukované v sektoroch poľnohospodárstva a energetiky. Avšak
zvýhodnené zdaňovanie energeticky náročných priemyselných odvetví poskytuje stimuly na zvyšovanie spotreby energie. Podporuje sa výroba elektriny z domáceho hnedého uhlia za účelom zníženia závislosti od dovozu energie a zo sociálnych dôvodov, čím sa podporuje používanie tohto relatívne viac znečisťujúceho energetického zdroja. To boli dôvody používania tohto relatívne znečisťujúceho zdroja energie. Širšie využívanie
environmentálnych daní a znižovanie dotácii, ktoré škodia životnému prostrediu, by mohlo pomôcť znížiť
schodok verejných financií, ktorý vzrástol na 8% HDP v roku 2010 a zvýšiť účinnosť a efektívnosť environmentálnych opatrení.
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PODPORA ENVIRONMENTÁLNYCH INOVÁCII BY POSILNILA KONKURENCIESCHOPNOSŤ.
Eko-inovácie by mohli byť prostriedkom k riešeniu ekonomických a environmentálnych výziev Slovenska. Nevyhnutnou podmienkou rozvoja eko-inovácií je však posilnenie základnej inovačnej kapacity
– napríklad prostredníctvom podpory vyššieho vzdelávania, medzinárodnej spolupráce vo vede a technológiách a výraznejšieho zapojenia súkromného a finančného sektora. Rezort životného prostredia
zvýšil svoj podiel vládnych výdavkov na výskume a vývoji z 1,3% v roku 2000 na 2,8% v roku 2009, čo
je mierne nad priemerom OECD. Veľká časť z týchto zdrojov smerovala skôr do tradičných environmentálnych oblastí (ovzdušie, voda, odpady) s nízkym potenciálom inovačných aktivít, než do nových
vyvíjajúcich sa oblastí, ktoré by mohli pomôcť Slovensku zvýšiť jeho dlhodobú konkurencieschopnosť.
Obrázok 2. Príjmy z environmentálnych daní
Trends, 2000-09
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JE POTREBNÁ NOVÁ, EFEKTÍVNEJŠIA A ÚČINNEJŠIA ENVIRONMENTÁLNA STRATÉGIA...
Slovensko treba vyzdvihnúť za pokrok dosiahnutý v zosúlaďovaní svojho environmentálneho regulačného rámca so záväzkami vyplývajúcimi z členstva v EÚ. Slovensko uplatňuje integrovaný prístup k
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a účinný
systém na prevenciu priemyselných havárií. Slovensko vypracovalo prekvapujúco komplexný systém informácií o životnom prostredí, ktorý vychádza z environmentálnej politiky. Viac by sa
však mohlo vykonať v oblasti zahrnutia informácií o ekonomických, finančných a sociálnych aspektoch environmentálnych politík.
Pozornosť politiky by sa mala teraz presunúť z tvorby štruktúry na
implementáciu environmentálneho práva. Hoci vynucovanie práva v
životnom prostredí je dnes už viac založené na posudzovaní rizík a
bolo vyvinuté určité úsilie na posilnenie súladu s týmito predpismi,
jednoznačná politika na presadzovanie právnych predpisov v životnom
prostredí by mohla stanoviť priority a poskytnúť základ dlhodobého
plánovania a hodnotenia výkonnosti. Cielené plánovanie kontroly by
mohlo viesť k zvýšeniu účinnosti, flexibility v reagovaní na potenciálne riziká a k vyššej efektívnosti v reagovaní na nesúlad s predpismi
a výskyt mimoriadnych prípadov ohrozovania životného prostredia.
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Stratégia environmentálnej politiky potrebuje oživiť svoje environmentálne inštitúcie po období zmien
a nestability v druhej polovici minulého desaťročia. Od roku 1993 nebola Stratégia environmentálnej politiky aktualizovaná. Environmentálna politika musí isť nad rámec požiadaviek EÚ a mala by sa
zamerať na priority, ktoré sú pre Slovensko prospešné. Prijímanie a realizácia novej environmentálnej
stratégie by malo byť neoddeliteľnou súčasťou celkového plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
Táto stratégia by mala stanovovať priority pre medzinárodnú environmentálnu spoluprácu: pretože
slovenská ekonomika je do značnej miery závislá od obchodu, Slovensko by malo zohrávať aktívnejšiu
úlohu pri obchodoch, kde hrozí riziko, že dôjde k poškodeniu životného prostredia, a to najmä prostredníctvom kontrolnej činnosti, aby sa zabránilo nelegálnemu obchodu s látkami poškodzujúcimi ozónovú
vrstvu, s nebezpečným odpadom a s ohrozenými živočíchmi.

...VRÁTANE POSILNENIA SPOLUPRÁCE S PODNIKATEĽSKÝM SEKTOROM, MIMOVLÁDNYMI ORGANIZÁCIAMI A ĎALŠÍMI ZÚČASTNENÝMI STRANAMI.

B

olo prijatých niekoľko iniciatív na zníženie a zjednodušenie administratívnej záťaže spojenej s
právnymi predpismi v starostlivosti o životné prostredie. Treba však vyvinúť ďalšie úsilie na zapojenie
podnikateľskej komunity do konštruktívneho dialógu o otázkach životného prostredia a na presadenie
proaktívnejšieho prístupu, v ktorom životné prostredie nefiguruje len ako hrozba ale aj ako príležitosť.
Vzťahy medzi mimovládnymi organizáciami a orgánmi ochrany životného prostredia sú zložité a často konfliktné. Aj keď prístup k informáciám bol posilnený v súlade s Aarhuským dohovorom a požiadavkami EÚ, historicky zavedené ustanovenia o účasti verejnosti na posudzovaní vplyvov a postupov strategického hodnotenia
životného prostredia, najmä v doprave a projektoch súvisiacich s energetikou a prístup k spravodlivosti, bol v
posledných rokoch oslabený. Vymedzenie postavenia, ktoré určuje spôsobilosť na začatie súdneho konania by
mal byť v súlade s informáciami v príslušnej smernici EÚ.

Obrázok 2. Atlas regionalizácie životného prostredia Slovenská republiky
Atlas regionalizácie životného prostredia Slovenská republiky (2002, 2008, 2010), publikovaný spoločne
Ministerstvom životného prostredia a Slovenskou agentúrou životného prostredia, je inovatívny prístup k prezentácii informácií Slovenskej republiky o životnom prostredí. Obsahuje viac než 80 máp ukazujúcich územné rozdiely
v kvalite a zraniteľnosti rôznych aspektov životného prostredia. Medzi ne patria geologické, biotické a kultúrne
prvky, priestorová diferenciácia v kvalite ovzdušia, vody, pôdy, biotopov a krajiny, tak ako tlak na životné prostredie
a rizikové faktory (umiestnenie hlavných zdrojov znečistenia ovzdušia a vody, kontaminovanej pôdy, ťažobné miesta). Mapy tiež znázorňujú environmentálny manažment (zdroje pitnej vody, chránené prírodné oblasti, geografické rozdiely v pokrytí odpadu, kanalizácie a infraštruktúru čističiek odpadových vôd, plány znečistenia vzduchu a
vody).
S pomocou zvažujúcich faktorov atlas predstavuje názorný prehľad o stave životného prostredia na Slovensku. Na
národnej úrovni je územie zaradené do jednej z piatich úrovní kvality životného prostredia: i) oblasti vysokej kvality, najmenej ovplyvnených ľudskou činnosťou, ii) oblasti, v súlade s požiadavkami životného prostredia, iii) oblasti
s mierne zhoršeným životným prostredím, iv) oblasti s zhoršeným životným prostredím, a v) oblasti silne narušené
ľudskou činnosťou, s najvyšším podielom environmentálnych záťaží.
Mapy tiež ukazujú zdroje miestnej degradácie kvality životného prostredia (elektrárne, ťažobná činnosť, letiská,
poškodené lesy, znečistené vodné nádrže, vojenské priestory), tak ako aj kultúrne a prírodné objekty, ktoré
prispievajú k zlepšeniu miestnej kvality životného prostredia (svetové dedičstvo UNESCO, mestské a vidiecke pamiatky a architektonické rezervy, prírodné a miestne rezervácie).
Atraktívne grafické prezentácie v atlase poskytujú zákonodarcom a širokej verejnosti jednoduchý prístup k informáciám o životnom prostredí, rovnako ako aj odkazy na obsiahlejšie zdroje informácií.
Zdroj: MŽP / SAŽP, 2008
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DODRŽANIE EMISIÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNOV BUDE VYŽADOVAŤ UŽŠIE PREPOJENIE
KLÍMY, ENERGETICKEJ A DOPRAVNEJ POLITIKY, ...

V

ďaka dvom desaťročiam hospodárskej reštrukturalizácie,
nižšom podiely uhlia na palivovej zmesi a zvýšeniu efektivity, Slovensko dokázalo stabilizovať emisie skleníkových plynov
počas rokov 2000-20, aj keď jeho ekonomika rástla veľmi rýchlo.
Výsledný pokles energetickej a uhlíkovej náročnosti v ekonomike
bol najväčší v krajinách OECD. V roku 2009 boli emisie viac ako
o 40% pod úrovňou v roku 1990, v porovnaní s cieľom Kjótskeho
protokolu o 8%.
Slovensko však zostáva jednou z najväčších energeticky a uhlíkovo náročných ekonomík OECD. Emisiám sa predpokladá rast v
období po Kjótskom protokole, a to najmä v oblasti dopravy a
priemyslu, čo vytvára potenciálne problémy pre Slovensko splniť
svoje stredne a dlhodobé ciele v znižovaní emisií. Na riešenie
tohto problému by mala krajina ďalej posilňovať svoje politiky a
inštitúcie, a vytvoriť jasný a úplný rámec prepojenia politiky klímy, energetiky a dopravy. Komplexná stratégia na prispôsobenie
sa zmene klímy je tiež potrebná.

... VIAC EFEKTÍVNA ÚČASŤ V SYSTÉME OBCHODOVANIA S EMISIAMI EÚ, ...

S

lovenské overené emisie boli stále pod príspevkovou hodnotou EÚ odkedy obchodovanie s emisiami (ETS) začalo v roku 2005. Slovenské rozdelenie prebytku bolo ešte vyššie v prvých troch rokoch
druhého obdobia obchodovania, ako v prvej. To predstavovalo takmer 30% celkovej alokácie, v porovnaní
s 1% pre všetky zúčastnené krajiny. To však môže byť čiastočne v dôsledku hospodárskej recesie (obr. 3).
Obrázok 3. Rozdiel pridelených a overených emisií v percentách z pridelených kvót
2005-2010
%
40
35
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15

Slovak
All
Republic countries
Combustion
installations

Slovak
All
Republic countries
Industrial
sectors

Total 1st trading period
(2005-07)

5

Slovak
All
Republic countries
All sectors

Total 2nd trading period
(2008-10)

Hodnotenie environmentálnej výkonnosti OECD Slovenská republika, 2011 Hlavné postrehy

Vyvinutý súbor politických opatrení s cieľom zníženia emisií skleníkových plynov by mal brať do úvahy
EÚ revízie Emisného obchodného systému ( ETS) na roky 2013-20: revidovaný ETS systém bude vyvinutý
pre celú Európsku úniu (skôr národných) emisných limitov a mal by obsahovať dražbu príspevkov pred
uprednostňovaním prideľovania bezplatných kvót. Balíček politických opatrení Slovenskej republiky by mal
tiež zrušiť dotácie na uhlie pri výrobe elektriny, odstrániť výnimky zo spotrebnej dane pre domácnosti
a energeticky náročné priemyselné odvetvia (s patričným ohľadom na potenciálne nepriaznivé sociálne dopady), odstránenie neekonomických prekážok k nasadeniu obnoviteľných zdrojov energií a podporovať ďalšiu
efektívnu energetickú účinnosť a to najmä v oblasti komerčnej a rezidenčnej (súkromnej, týkajúcej sa drobno
spotrebiteľov - domácností) .

... A PODPORA ALTERNATÍV KONKURENCIESCHOPNOSTI „ K CESTNEJ“ DOPRAVE.

D

oprava, najmä cestná, je jedným z problémov Slovenska v strednodobom období s cieľom znižovania skleníkových plynov. Rast emisií skleníkových plynov
z dopravy sa očakáva z 23% na 36% v období rokov 2006-2020. Väčšie vzdialenosti
osobnej a nákladnej dopravy majú za následok nárast prepravy cestujúcich v t/km.
Oslobodenie od energetickej dane bol jeden z dôvodov podpory verejnej
železničnej, cestnej a vodnej dopravy. Ďalej to boli dotácie poskytované
ako kompenzácia pre prevádzkovateľov. Avšak nízka výkonnosť železničnej
dopravy je tiež zodpovedná za prechod k cestnej doprave (viď. obrázok 4). V konečnom dôsledku malé dotácie pre rozvoj konkurencieschopnosti železničnej dopravy, bránili rozvoju a investíciám do železničnej
infraštruktúry. Infraštruktúra verejnej železničnej dopravy by mala byť zmodernizovaná s cieľom zabezpečiť efektívne a spoľahlivé alternatívy k cestnej
doprave (obrázok 3). Malo by to byť sprevádzané lepším zjednocovaním (
internalizáciou) nákladov na životné prostredie v cestnej doprave, s tým, že
vozidlá budú podľa prejazdenej vzdialenosti a emisií používať diferencované
mýto, tak ako sa to používa pri nákladných vozidlách.
EUR
millionObrázok č. 4. Dotácie a výkonnosť
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ENVIRONMENTÁLNA VÝKONNOSŤ V OBLASTI POĽNOHOSPODÁRSTVA SA ZLEPŠILA....

P

rechod Slovenskej republiky k trhovej ekonomike, ktorý sa začal v 90. rokoch, výrazne znížil zaťaženie
životného prostredia poľnohospodárstvom. Tlaky boli ďalej znížené po roku 2000 z dôvodu politických reforiem a investícií spojených so vstupom do EÚ. V dôsledku toho mnoho agro-environmentálnych ukazovateľov
vykazovali pozitívne trendy po roku 2000 (obrázok. 5).
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Obrázok 3 : Regionálne iniciatívy v Bratislave
Mestská oblasť Bratislavy prešla prudkou motorizáciou. Hlavným zdrojom emisií CO2 sa stala doprava. Pomer verejnej a individuálnej dopravy sa zmenil zo 75:25 v roku 1993 na 59:41 v roku 2007. Medzi pravdepodobné faktory vysvetľujúce tento
posun patrí zvýšená dostupnosť osobných automobilov a nízka spokojnosť s verejnou dopravou. Aby sa zvýšila dostupnosť
a využívanie verejnej dopravy a aby sa uspokojili potreby mobility obyvateľov, región i mesto vyvinuli systém integrovanej
dopravy, ktorý je príslušnom práve definovaný ako „spojenie železničnej dopravy, mestskej dopravy a prímestskej autobusovej
dopravy do jedného systému liniek, ponúkajúci výhody jednotnej sadzby, prepravných podmienok a prepravných dokladov“.
Hlavnou výzvou pre systém bolo zjednotenie taríf a rozdelenie príjmov, nakoľko o každom type taríf rozhoduje iná administrácia. Preto v roku 2005 založil Bratislavský samosprávny kraj s mestom obchodnú organizáciu Bratislavská Integrovaná Doprava,
aby koordinoval integrovaný systém verejnej dopravy. V dôsledku toho sú teraz sadzby jednotné a zjednodušené: cestujúci
potrebuje iba jeden spoločný lístok, ktorého cena sa líši podľa oblasti a doby jeho platnosti.
Skúsenosti integrovaných dopravných systémov v iných krajinách ukazujú, že počet užívateľov verejnej dopravy sa zvýši v
prípade, keď je systém jasný a ľahko použiteľný a ponúka výhody z hľadiska času a ceny . Bratislava by mala analyzovať vplyv
integrovaného dopravného systému na to, aký druh dopravy volia obyvatelia a ako sa znížili emisie, v snahe o ďalšie zlepšenie
účinnosti a prilákanie väčšieho počtu cestujúcich.
Zdroj : UNDP a Bratislavský samosprávny kraj, udržateľná mobilita v meste Bratislava.

Obrázok 5. Trendy vo vybraných agro-environmentálnych
%
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... VZHĽADOM K DOSIAHNUTÝM ENVIRONMENTÁLNYM VÝSLEDKOM BY MOHLI BYŤ
ZVÝŠENÉ LEPŠIE PREPOJENIA PROSTREDNÍCTVOM PLATIEB.
Vidiecke oblasti predstavujú 86% územia a 40% populácie. Významná časť poľnohospodárskej podpory v EÚ
je usmerňovaná prostredníctvom harmonizovaného programu pre rozvoj vidieka, ktorého cieľom je zlepšenie
konkurencieschopnosti v poľnohospodárstve, potravinárstve a lesníctve, podporovanie trvalo udržateľného
poľnohospodárstva a lesníctva a zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach. Hoci tento program prispel k
oddeleniu podporných platieb od poľnohospodárskej výroby a s tým súvisiacim tlakom na životné prostredie,
mohlo by sa urobiť viac, ak by sa platby naviazali na environmentálne dôsledky.

7

Hodnotenie environmentálnej výkonnosti OECD Slovenská republika, 2011 Hlavné postrehy

These Highlights present key facts, figures and
policy recommendations of the 2011 OECD
Environmental Performance Review of the Slovak Republic. The Review examines Slovakia’s progress since the previous OECD Environmental Performance Review in 2002.
The Highlights are based on the report prepared by
the OECD Environment Directorate, with the contribution of reviewers from two examining countries: the Czech Republic and Portugal. The OECD
Working Party on Environmental Performance discussed the report at its meeting on 20 June 2011,
and approved the Assessment and Recommendations.
The policy recommendations aim to provide further
support to Slovakia’s initiatives on:
•
•
•
•
•

greening growth
implementing environmental policies
international co-operation
climate change and energy
agriculture and environment

This review is part of the OECD Environmental Performance Review Programme, which
provides independent assessments of countries’ progress in achieving their domestic and
international environmental policy commitments, together with policy relevant recommendations. They are conducted to promote peer learning, to enhance countries’ accountability to each
other and to the public, and to improve governments’ environmental performance, individually and
collectively. The Reviews are supported by a broad range of economic and environmental data.
Each cycle of the Environmental Performance Reviews covers all OECD member countries and
selected partner countries.
The most recent reviews include: Israel (2011), Norway (2011), Portugal (2011), Japan (2010),
Luxembourg (2010), Ireland (2010), Greece (2009), Finland (2009) and Turkey (2008).

Further information:
OECD Environmental Performance Review of the Slovak Republic
www.oecd.org/env/countryreviews/slovakia
OECD Programme of Environmental Performance Reviews
www.oecd.org/env/countryreviews
Environmental Data and Indicators
www.oecd.org/env/indicators
For further information on the Review, please contact
frederique.zegel@oecd.org
Photo credits: © Tomas Sereda - Fotolia, PHB.cz - Fotalia, mch67 - Fotalia, PHB.cz - Fotalia, Krwawy – Fotolia, Jaroslav Machacek – Fotolia

* All figures, tables and boxes are from the OECD publication, OECD Environmental Performance Reviews: Slovak Republic 2011
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