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Anotácia 

 

Táto diplomová práca s názvom „Environmentálna politika Európskej únie a jej 

vplyv na environmentálnu politiku Slovenskej republiky“ sa zameriava na environmentálnu 

politiku týchto dvoch subjektov, pričom sa koncentrujeme na konkrétnu oblasť, a to 

odpadové hospodárstvo. Napriek tomu, že environmentálna politika nepatrila do pôvodnej 

agendy Európskej únie počas jej vzniku, tak dnes postupným vývojom charakterizovaným 

v prvej časti práce je prominentným aktérom v tejto oblasti. V ďalších častiach práce 

opisujeme ako Slovensko postupne prešlo progresívnou zmenou, teda europeizáciou, 

prostredníctvom svojho zapojenia sa do politík EÚ. Vychádzajúc z členstva Slovenskej 

republiky v Európskej únii od roku 2004, vznikajú Slovenskej republike povinnosti 

a záväzky, čím sa prejavuje značný vplyv Európskej únie, a teda existujúce environmentálne 

politiky členských štátov už nie sú politicky ani právne oddelené od environmentálnej 

politiky EÚ. Popri cieli podania komplexného prehľadu vývoja environmentálnej politiky 

Európskej únie a Slovenskej republiky od jej formovania, je hlavným cieľom analýza 

implementácie odpadového hospodárstva vo forme rámcovej smernice 2008/98/ES o 

odpadoch. Tento cieľ vychádza zo spornej transpozície, respektíve implementácie právnych 

predpisov Európskej únie do vnútroštátneho poriadku Slovenskej republiky, kedy 

identifikujeme možné faktory, akými sú existencia aproximačných nariadení pred vstupom 

Slovenska do Európskej únie, schopnosť členských štátov vyjednávať, samotný súlad 

právnych predpisov a nakoniec nadnárodný nátlak zo strany inštitúcií Európskej únie, ktoré 

tento jav nenáležitej transpozície a implementácie charakterizujú.  
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implementácia, transpozícia, odpadové hospodárstvo, odpad 

 

 

 

 



  

Annotation 

 

This diploma thesis entitled "Environmental policy of the European Union and its 

impact on the environmental policy of the Slovak Republic" targets the environmental policy 

of these two entities, focusing on a specific area, namely waste management. Despite the 

fact that environmental policy did not belong to the original agenda of the European Union 

during its creation, today, due to the gradual development characterized in the first part of 

the work, the EU is a prominent player in this field. In other parts of the work we describe 

how Slovakia has gradually undergone a progressive change, ie Europeanization, through 

its involvement in EU policies. Based on the membership of the Slovak Republic in the 

European Union since 2004, the Slovak Republic has obligations and commitments, which 

shows the significant influence of the European Union, and thus the existing environmental 

policies of the Member States are no longer politically or legally separated from EU 

environmental policy. In addition to the goal of providing a comprehensive overview of the 

development of environmental policy of the both European Union and the Slovak Republic 

since its formation, the main goal is to analyze the implementation of waste management in 

the form of Framework Directive 2008/98 / EC on waste. This goal is based on the 

controversial transposition or implementation of European Union legislation into the 

national order of the Slovak Republic, where we identify possible factors such as the 

existence of approximation regulations before Slovakia's accession to the European Union, 

the ability of member states to negotiate, compliance with legislation, supranational pressure 

of the European Union institutions, which characterize this phenomenon of improper 

transposition and implementation. 
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Environmental policy, environment, Europeanisation, goodness of fit, directive, 

implementation, transposition, waste management, waste 
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Zoznam použitých skratiek 
 

ČSFR   Česko slovenská federatívna republika 
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MŽP SR  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

NEAP   Národný environmentálny akčný program 

NSTUR  Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja 

OECD   Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj 

OSN   Organizácia spojených národov 

OZV   Organizácie zodpovednosti výrobcov 

POH   Program odpadového hospodárstva 

PPVO   Program predchádzania vzniku odpadov 

RZV   Rozšírená zodpovednosť výrobcu 

SAŽP   Slovenská agentúra životného prostredia 

SIŽP   Slovenská inšpekcia životného prostredia 

SR   Slovenská republika 
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Úvod 

 

Téma diplomovej práce je inšpirovaná aktuálnosťou a súčasnou zvýšenou mierou 

pozornosti venovanej environmentálnej politike, od ktorej sa odvíja obsah predloženej práce. 

Európska únia, ktorá bola založená v roku 1957, nedisponovala environmentálnou politikou, 

environmentálnou byrokraciou ani environmentálnymi zákonmi. Európske hospodárske 

spoločenstvo bolo v prvom rade medzivládnou dohodou medzi šiestimi rovnako 

zmýšľajúcimi štátmi o podpore hospodárskej prosperity a oprave politických vzťahov vo 

vojnou zničenej Európe. Napriek tomu Európska únia dnes disponuje jednou 

z najprogresívnejších environmentálnych politík na svete. V priebehu posledných 

štyridsiatich rokov sa politika životného prostredia EŮ postupne rozširovala do takej miery, 

ktorá je medzi medzinárodnými organizáciami jedinečná, hoci EÚ nie je konvenčnou 

medzinárodnou organizáciou. 

Environmentálna politika EÚ v súčasnosti predstavuje oveľa viac ako len súčet 

vnútroštátnych environmentálnych politík. EÚ disponuje takými právomocami, ako je 

schopnosť rokovať s inými štátmi a ukladať finančné sankcie tým subjektom, ktorí 

nedodržiavajú svoje zákony a politiky. Dôležité je podotknúť, že existujúce 

environmentálne politiky členských štátov už nie sú politicky ani právne oddelené od 

environmentálnej politiky EÚ. Členské štáty prešli progresívnou zmenou, teda 

europeizáciou, prostredníctvom svojho zapojenia sa do tvorby politík EÚ.  Inými slovami, 

členské štáty vytvorili inštitucionálny subjekt na vykonávanie určitých úloh, ktoré ovplyvnili 

spôsob, ako vnímajú a konajú v oblasti environmentálnych problémov. Vzťah medzi dvoma 

hlavnými úrovňami, a to medzinárodnou a národnou, tohto jedinečného systému 

viacúrovňového riadenia v oblasti životného prostredia, bol a naďalej ostáva dvojsmerný 

a vytvára nové príležitosti a obmedzenia pre zúčastnené štátne a neštátne subjekty. 

Cieľom diplomovej práce je podanie komplexného prehľadu vývoja 

environmentálnej politiky Európskej únie a Slovenskej republiky od jej formovania 

a následná analýza implementácie vytýčenej oblasti environmentálnej politiky, a to 

konkrétne odpadového hospodárstva, keďže odpady a ich kumulácia predstavujú 

pretrvávajúci problém. Téma diplomovej práce nás odkazuje na analýzu vplyvu EÚ na 

slovenskú environmentálnu politiku, v tomto prípade to chápeme ako vplyv na tvorbu 

a implementáciu určitých právnych predpisov vychádzajúcich zo stanovených cieľov a 

predpisov EÚ. 
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Diplomovú prácu rozdeľujeme na päť kapitol. V prvej kapitole považujeme za 

nevyhnutné vysvetlenie základných pojmov potrebných pre našu diplomovú prácu, ako sú 

environmentálna politika, či environmentalizmus. Poskytuje komplexný prehľad vývoja 

environmentálnej politiky Európskej únie od jej samotného založenia, pričom jej vývoj pre 

prehľadnosť rozdeľujeme na určité etapy, kedy začíname Rímskou zmluvou z roku 1957, 

respektíve  od sedemdesiatych rokov 20. storočia, kedy začala byť environmentálna politika 

sférou záujmu EÚ. Pri opise ďalšieho vývoja environmentálnej politiky Európskej únie sa 

zameriavame na environmentálne akčné programy, pričom opisujeme základné 

charakteristiky a ciele všetkých siedmych environmentálnych akčných programov. Pre 

pochopenie spôsobu fungovanie environmentálnej politiky na úrovni EŮ je dôležité 

ozrejmiť jej právny základ a princípy presadzovania.  

Druhá kapitola sa zameriava na environmentálnu politiku Slovenska. Má za cieľ 

poskytnúť prehľad vývoja environmentálnej politiky od jej vzniku v roku 1993 až po vstup 

do EÚ v roku 2004. Všeobecný rámec nám poskytnú národné programy v oblasti životného 

prostredia, pri ktorých poskytujeme prehľad ich základných cieľov. Od tejto časti sa 

intenzívnejšie zameriame na odpad, respektíve odpadové hospodárstvo, ktoré bolo jedným 

z hlavných environmentálnych problémov na Slovensku a naďalej je diskutovanou témou 

a zaujímavou oblasťou na analýzu. V tejto kapitole je potrebné definovať odpad, a jeho 

druhy. Charakterizujeme i inštitucionálne zastrešenie environmentálnej politiky na 

Slovensku, pričom stručne opisujeme jednotlivé inštitúcie a ich fungovanie. Ďalej 

poskytneme základný legislatívny rámec ochrany životného Slovenskej republiky pred 

vstupom do EÚ a následne prepojíme doteraz všeobecne charakterizovanú Slovenskú 

republiku a EÚ vo forme integrácie Slovenskej republiky a predvstupového procesu do 

štruktúr EÚ. V náročnej kapitole životné prostredie, ponúkneme prehľad prechodných 

období, ktoré Slovenská republika v tejto oblasti vyjednala. 

Tretia kapitola nám ponúka teoretický základ práce, kde charakterizujeme 

europeizáciu. dobrú zhodu a implementáciu. ktorú ovplyvňujú určité faktory, a  ktoré sú 

esenciálne pre ďalšie kapitoly diplomovej práce. V štvrtej kapitole sa explicitne 

zameriavame na odpadové hospodárstvo, pričom sme sa rozhodli zamerať sa na rámcovú 

smernicu o odpadoch 2008/98/ES a jej implementáciu. Zhrnieme základné oblasti smernice 

a ponúkneme prehľad jej vykonávania. Nakoniec v poslednej, piatej kapitole si určíme 

konkrétne faktory, ktoré ovplyvňujú implementáciu, a na základe nich preskúmame 

stanovené hypotézy vytýčené v teoreticko-metodologickej kapitole. 
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1. Environmentálna politika Európskej únie  

 
Environmentálna politika je esenciálna oblasť moderne sa rozvíjajúcich sa 

spoločností, pretože environmentálne hodnoty sú pri organizačných rozhodnutiach často 

opomínané. Opomenutie môže byť spôsobené tým, že environmentálne vplyvy sú 

hospodárskymi externalitami a prírodné zdroje podliehajú podhodnocovaniu.  Prírodné 

zdroje môžu byť v tejto súvislosti považované za spoločné, možné využívať vo vlastný 

prospech. Pre jednotlivca je racionálne použitie spoločných zdrojov bez toho, aby myslel na 

ich obmedzenia, pretože predpokladá nevyčerpateľnosť zdrojov a využívatelia väčšinou 

nenesú priame negatívne následky, pretože tie sa neobjavujú v krátkodobom horizonte, ale 

dlhodobom. Preto by malo byť povinnosťou štátu, vlád, medzinárodných organizácií 

a subjektov aktívnych v otázkach životného prostredia dbať na ochranu prírodných zdrojov, 

prostredia a akcentovať na trvalo udržateľný rozvoj. 

Environmentálnu politiku môžeme definovať ako každé opatrenie vlády, korporácie, 

verejnej alebo súkromnej organizácie, ktorá sa týka účinkov ľudskej činnosti na životné 

prostredie, najmä tých opatrení, ktoré sa zameriavajú na prevenciu alebo zníženie škodlivých 

účinkov ľudských činností na ekosystémy. Začleniť môžeme i definíciu samotného 

environmentalizmu, ktorý charakterizujeme ako svetonázor k porozumeniu potrieb 

rešpektovania životného prostredia a vedenie života nelikvidujúceho možnosti jeho 

následnej existencie, a tým aj ľudskej existencie na Zemi. (Van Buren, 2014)  

Environmentalizmus môžeme charakterizovať aj ako široké sociálne, filozofické 

a politické hnutie, ktoré zastáva širokú škálu politík, zameraných na ochranu toho, čo príroda 

obsahuje v prirodzenom prostredí a obnovenie alebo rozšírenie úlohy prírody v tomto 

prostredí. Životné prostredie pozostáva zo vzduchu, vody a zeme, pričom vzduch zahŕňa aj 

vzduch medzi budovami a vzduch medzi ostatnými prírodnými alebo človekom 

vytvorenými štruktúrami pod a nad zemou. (Stranks, 2007) 

Úspešným aktérom v oblasti environmentálnej politiky Európska únia. Európska 

únia, ako je jej súčasný názov, pri svojom založení v roku 1957 Rímskymi zmluvami 

nedisponovala žiadnymi environmentálnymi zákonmi. Európske hospodárske spoločenstvo 

predstavovalo medzivládnu dohodu medzi šiestimi štátmi, ktoré chceli podporiť svoju 

ekonomickú prosperitu a napraviť povojnové vzťahy v Európe. Postupne s prichádzajúcimi 

environmentálnymi problémami sa pozornosť Európskej únie upriamovala na túto oblasť. 
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Prvé obdobie vývoja je rozdelené na tri fázy. Prvá fáza začína vznikom Európskeho 

hospodárskeho spoločenstva Rímskymi zmluvami v roku 1957 a končí Štokholmskou 

konferenciou o životnom prostredí človeka v roku 1972.  V prvej fáze Európske 

spoločenstvo uprednostňovalo pragmatické opatrenia pred riadnou politikou, pretože cieľom 

v danom období bolo zjednotenie právnych predpisov a odstránenie prekážok obchodu 

medzi členskými štátmi. Preto právne predpisy týkajúce sa životného prostredia 

charakterizujeme ako  vedľajšie v porovnaní s prvoradými hospodárskymi cieľmi. 

(McGrory,1990) Druhá fáza začína schválením Prvého akčného programu Spoločenstva 

o životnom prostredí Radou ministrov v novembri 1973 a trvá do prijatia Jednotného 

európskeho aktu v Luxembursku a Haagu, po jeho ratifikácii parlamentmi 12 štátov, ktoré 

vstúpilo v platnosť 1. júla 1987.  Od roku 1972 už zaznamenávame reálny vznik 

environmentálnej politiky ES ako výsledku reakcie na udalosti súvisiace s verejným 

protestom proti ničeniu životného prostredia. Verejný protest vyvolával tlak na vládnych 

predstaviteľov čo malo pozitívny vplyv na dynamiku a inováciu politiky ES. Ďalším 

faktorom vzniku environmentálnej politiky boli humanitárne katastrofy sedemdesiatych 

a osemdesiatych rokov a strach členských štátov voči nekoordinovaným postupom v oblasti 

životného prostredia poškodzujúce vzájomný obchod v rámci Spoločenstva,  Ratifikáciou 

JEA začína tretia fáza, ktorá presahuje do súčasnosti. V tomto období sa environmentálna 

politika ES stáva podstatnejšou. Zmenou a doplnením hlavy VII v pôvodnej Rímskej zmluve 

došlo k zavedeniu nových myšlienok a metód environmentálnej politiky, ktoré sú skôr 

abstraktné. Môžeme ich charakterizovať ako ústavný základ pre environmentálnu politiku 

Spoločenstva a definovanie jej cieľov. (Vandermeersch, 2003) 

 

1.1.  Vývoj environmentálnej politiky EÚ a jej legislatívneho rámca 

v rokoch 1957 – 1972 
 

Pri založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva 25. marca 1957, Rímska 

zmluva neobsahovala explicitný odkaz týkajúci sa environmentálnej politiky alebo idey 

ochrany životného prostredia. Podľa článku 2, prvotným cieľom šiestich zakladajúcich 

členských štátov bolo vytvorenie spoločného trhu, ktorý by umožňoval harmonický rozvoj 

ekonomických aktivít a zlepšenie vzťahov medzi štátmi. Medzi hlavné ciele EHS patrila  

eliminácia obmedzení týkajúcich sa pohybu ľudí, služieb a kapitálu v rámci členských 
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štátov, vytvorenie Európskeho sociálneho fondu a Európskej investičnej banky. (Rímska 

zmluva, 1957) 

V článku 2 Rímskych zmlúv, môžeme badať presah ambície spoločného trhu 

v zmysle vysvetlenia si cieľov EHS „harmonický rozvoj hospodárskych činností v celom 

spoločenstve, pokračujúci a vyrovnaný rast, zvýšenie stability, zrýchlenie a zvyšovanie 

životnej úrovne a užšie vzťahy medzi štátmi, ktoré k nemu patria“ (Rímska zmluva, 1957, 

s.9), ako snahu nielen o zlepšovanie životnej úrovne, ale aj zlepšenú kvalitu života, s čím 

súvisí ochrana životného prostredia. V tomto prípade je náznak, že ochrana životného 

prostredia by mohla patriť medzi ciele Spoločenstva. 

Zmienku o ochrane životného prostredia zahŕňa článok 36, v ktorom sa uvádza, že 

„ustanovenia článkov 30 až 34 nevylučujú zákazy alebo obmedzenia dovozu, vývozu alebo 

tranzitu tovaru odôvodnené princípmi verejnej morálky, verejným poriadkom, verejnou 

bezpečnosťou, ochranou zdravia a života ľudí, zvierat a rastlín, ochranou národného 

kultúrneho bohatstva, ktoré má umeleckú, historickú alebo archeologickú hodnotu, alebo 

ochranou priemyselného a obchodného vlastníctva.“ (Rímska zmluva, 1957, s.20) 

V obidvoch prípadoch preto existuje povinnosť chrániť životné prostredie, ale vzhľadom na 

všeobecné znenie článku 2 a negatívne ustanovenie článku 36, je zjavné, že ochrana 

životného prostredia nie je primárnym cieľom, ale že spoločný trh a štyri slobody boli 

základom vytvorenia týchto cieľov. 

V počiatočných rokoch fungovania bola legislatíva v oblasti životného prostredia 

predmetom dvojitého obmedzenia. Prvé obmedzenie predstavovali neexistujúce výslovné 

formálne právne ustanovenia na podporu akýchkoľvek opatrení v rámci celého Spoločenstva 

a v druhom prípade akékoľvek kroky, ktoré sa mohli prijať podľa dostupných všeobecných 

ustanovení, sa museli priamo týkať cieľa ekonomickej a komunitárnej harmonizácie 

spoločenstva. Pre životné prostredie to znamenalo, že tempo jeho ochrany určovali silne 

environmentálne orientované členské štáty, na rozdiel od kohokoľvek na úrovni 

Spoločenstva.  

V dôsledku neistoty týkajúcej sa jurisdikčného základu opatrení Spoločenstva na 

ochranu životného prostredia, inštitúcie Spoločenstva, založili svoju environmentálnu 

politiku predovšetkým na článku 100 a v menšej miere i článok 235 Rímskej zmluvy. 

Článok 100 oprávňuje Radu, za predpokladu že uznáša jednomyseľne, vydávať „smernice 

na aproximáciu tých zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských 
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štátov, ktoré priamo ovplyvňujú vytvorenie alebo fungovanie spoločného trhu.“ (Rímska 

zmluva, 1957, s. 41) 

Článok 235 ustanovuje, že ak „ na dosiahnutie niektorého z cieľov spoločenstva 

v rámci fungovania spoločného trhu je potrebný akt spoločenstva, a táto zmluva na to 

neposkytuje potrebné právomoci, prijme Rada jednomyseľným rozhodnutím vhodné 

opatrenia na návrh Komisie a po porade so Zhromaždením.“ (Rímska zmluva, 1957,  s. 72) 

Zdôvodnenie  využitia týchto dvoch článkov ako základu spoločnej environmentálnej 

politiky závisí od základných cieľov spoločenstva, v dôsledku čoho použitie článkov 100 

a 235 záviselo od všeobecného výkladu článku 2.  Z politického hľadiska bolo možné využiť 

tieto dva články na presadenie environmentálnych cieľov, ale primárne boli navrhnuté tak, 

aby zabezpečovali inštitúciám Spoločenstva právomoci na vytvorenie fungujúceho 

spoločného trhu ako hospodárskej inštitúcie a neboli primárne zamerané na ochranu 

životného prostredia.  

Napriek neexistencii koherentného rámca, Rada prijala v období do prijatia 

Jednotného európskeho aktu niekoľko konkrétnych právnych predpisov týkajúcich sa 

životného prostredia. V roku 1967 bola prvýkrát použitá Smernica 67/548/EEC na riešenie 

záležitosti životného prostredia, ktorá sa týkala „aproximácie zákonov, iných právnych 

predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania 

nebezpečných látok.“ (Smernica Rady 67/548/EHS, 1967) Pričom táto smernica vychádza 

z článku 100 Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva. V roku 1969 bola 

táto smernica zmenená, opäť na základe článku 100,  smernicou 70/157 „o zbližovaní 

právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa prípustnej hladiny akustického tlaku 

a výfukového systému motorových vozidiel“ (Smernica Rady 70/157/EHS, 1970) 

a smernicou 70/220 „o aproximácii právnych predpisov členských štátov o opatreniach 

proti znečisťovaniu ovzdušia emisiami z motorových vozidiel.“ (Smernica Rady 

70/220/EHS, 1970) 

V záverečnom roku prvej fázy rokov 1957 až 1972,  Rada prijala tri smernice, ktoré 

môžeme považovať za smernice s dopadom na životné prostredie, z ktorých dve sa týkali 

poľnohospodárstva a Smernica 72/306, ktorá sa týka opatrení „proti emisiám znečisťujúcich 

látok z dieselových motorov vozidiel.“ (Smernica Rady 72/306/EHS, 1972) 

Ak zhrnieme prvých 15 rokov fungovania Európskeho spoločenstva, tak môžeme 

zhodnotiť, že boli prijaté určité environmentálne opatrenia, ktoré však nemožno považovať 

za koherentnú politiku. V tomto období Rada prijala deväť smerníc a jedno nariadenie, ktoré 
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súviseli s uskutočňovaním hospodárskych cieľov a ich základom bol článok 100 Rímskej 

zmluvy. V tejto fáze nehovoríme o inštitucionalizačnom procese ochrany životného 

prostredia, pretože bol prijatý obmedzený počet právnych predpisov, ktoré ako vedľajší 

účinok mali vplyv na životné prostredie a taktiež  problematika životného prostredia ešte 

v danom období sama o sebe neexistovala.  

 

1.2. Vývoj environmentálnej politiky EÚ v rokoch 1972 - 1986 
 

Druhá fáza environmentálneho vývoja začína  summitom v Paríži, ktorý sa konal od 

19. do 21. októbra 1972. ktorého sa zúčastnili zakladajúci členovia Spoločenstva 

a pristupujúce štáty Spojené kráľovstvo, Dánsko a Írsko. Samotná hospodárska expanzia už 

nebola jediným cieľom, ale cieľom bolo znižovanie rozdielov v životných podmienkach, 

ktorého výsledkom malo byť zlepšenie kvality života, životnej úrovne, pričom osobitná 

pozornosť mala byť venovaná nehmotným hodnotám ochrany životného prostredia tak, aby 

mohol nastať skutočný pokrok.  Aby mohol byť pokrok uskutočnený, predstavitelia 

členských štátov  vyzvali inštitúcie Spoločenstva, aby do 31. júla 1973 vypracovali plán 

oficiálnej environmentálnej politiky Spoločenstva. (Statement from the Paris Summit, 2013) 

Komisia na túto žiadosť zaslala Rade 17. apríla 1973  Program environmentálnych 

opatrení Európskych spoločenstiev. Na základe tejto iniciatívy Komisie bol formálne 

schválený prvý akčný program Spoločenstva pre životné prostredie. Tento program 

považujeme za medzník vo vývoji environmentálnych úsilí Spoločenstva. Predstavoval 

začiatok skutočnej politiky tým, že stanovil ciele, zásady, priority a ponúkol opatrenia, ktoré 

sa majú prijať v rôznych odvetviach životného prostredia na ďalšie dva roky. Cieľom bolo 

zlepšiť prostredie a podmienky života obyvateľov Spoločenstva. (Programme of 

environmental..., 1973) 

 Program otvoril nový priestor pre Spoločenstvá, ktorý pôvodne nebol zahrnutý v 

doterajších zmluvách. Na dosiahnutie týchto cieľov Rada prijala určité princípy, ktoré 

charakterizujeme v ďalšom odseku práce, pričom za najväčší úspech tohto akčného 

programu považujeme zásadu prevencie, ktorá dáva do popredia možnosť predchádzať 

znečisťovaniu životného prostredia pred prekonávaním následkov znečistenia. Na 

vymedzenie a realizáciu určitých ekologických opatrení boli vymedzené princípy, ktoré boli 

postupne zaradzované do  environmentálnej politiky. Uvedené princípy sú neskôr 
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uplatňované na základe ich ukotvenia v danom legislatívnom rámci. K hlavným princípom 

environmentálnej politiky patria: 

- princíp prevencie, ktoré vychádza z presvedčenia, že včasný zásah zabráni 

ohrozeniu a poškodeniu životného prostredia, plus predčasná ochrana je 

efektívnejšia a lacnejšia ako riešenie ex post 

- princíp znižovania rizika priamo pri zdroji, pričom najúčinnejšie a najlacnejšie je 

minimalizovať negatívne vplyvy v ich začiatkoch, nie na ďalšom stupni 

znečistenia, dôležitá je ochrana pred negatívnymi multiplikačnými prejavmi 

- princíp  ekonomickej zodpovednosti, pričom ekonomickú zodpovednosť za 

znečistenie nesie pôvodca, ktorý musí niesť náklady spojené s obmedzením 

znečistenia a náhradou spôsobených škôd, ide teda o princíp znečisťovateľ platí 

- princíp predbežnej opatrnosti, uplatňujeme pokiaľ nepoznáme následky svojich 

činností, v tom prípade sa činnosti vykonávajú v najvyššej opatrnosti, poprípade 

sa výkon činnosti nekoná 

- princíp zdieľanej a diferencovanej zodpovednosti, pričom zodpovednosť za stav 

životného prostredia nesie štátna administratíva a samosprávne orgány, 

ekonomicky aktívne subjekty a jednotlivci 

- princíp subsidiarity, pričom rozhodovacia právomoc a kompetentnosť má byť na 

najbazálnejšej odbornej úrovni rozhodovania, teda čím bližšie k problému a 

občanom 

- princíp najlepšej dostupnej techniky (BAT), ktorý bude rozhodujúcim kritériom 

pre povolenie výrobnej činnosti 

- princíp integrácie, kedy požiadavky na ochranu životného prostredia sa musia 

prelínať s všetkými relevantnými sektovými politikami, rozvojovými 

programami a hospodárskymi činnosťami 

- princíp nákladovo efektívnych riešení, pričom pri dosahovaní cieľov budú 

zvažované minimalizácie nákladov a ich splnenie  

- princíp substitúcie, kde dochádza k nahradeniu nebezpečných a škodlivých látok 

(Šimíčková, 2006) 

 

Prvý akčný program bol nahradený Druhým akčným programom v roku 1976, ktorý 

zahŕňal obdobie od roku 1977 do 1981.  Rada schválila program 9. decembra 1976, ktorý 

bol oficiálne prijatý 17. mája 1977. V súvislosti s  prechodom od Prvého k Druhému 
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akčnému programu, Komisia vydala prvý report o stave životného prostredia 

v Spoločenstve, pričom sa zameral na hodnotenie výsledku Prvého akčného programu 

dosiahnuté počas troch rokov jeho účinnosti. Report bol selektívny, zameraný na 

implementáciu programu v oblastiach kontroly znečisťovania, činnosti na podporu 

životného prostredia a na medzinárodnú činnosť. (Commission of the..., 1977) Cieľom 

Druhého akčného programu bolo pokračovať a rozšíriť činnosti prijaté v rámci 

predchádzajúceho programu, pričom dôraz sa kládol na princíp prevencie. Druhým akčným 

programom došlo k doplneniu piatich orientačných zásad, a to:  

- „kontinuita v environmentálnej politike, 

- vytvorenie mechanizmov na preventívne kroky najmä v oblasti znečisťovania, 

územného plánovania a odpadového hospodárstva,  

- ochrana racionálne využívaného priestoru, 

- uprednostňovanie opatrení na ochranu vnútrozemných vôd a morí, na boj proti 

znečisťovaniu ovzdušia, ako aj na boj proti hluku  

- zohľadnenie environmentálnych aspektov pri spolupráci medzi Európskym 

spoločenstvom a rozvojovými krajinami.“ (Stanovisko Európskeho 

hospodárskeho..., 2012)   

Prínos Druhého akčného programu spočíva v položení základu pre rozsiahle oblasti 

politiky, ktoré sú naďalej aktuálne. Pred tým ako bol v roku 1983 prijatý Tretí 

environmentálny program, bol Druhý program predĺžený o jeden a pol roka z dôvodu časovo 

náročných inštitucionálnych zmien, spôsobených pristúpením Grécka a modernizáciou 

Služby pre životné prostredie a ochranu spotrebiteľa na Generálne riaditeľstvo pre životné 

prostredie, ochranu spotrebiteľa a jadrovú bezpečnosť. Dňa 7. februára 1983 Rada prijala 

Tretí akčný program, ktorý mal zabezpečiť kontinuitu environmentálnej politiky 

Spoločenstva v období rokov 1982 až 1986. Rámec programu ostal pomerne rovnaký, ale 

došlo k zavedeniu nových elementov. Pôvodne existovali obavy, že veľmi divergentné 

národné politiky, by mohli negatívne ovplyvniť fungovanie spoločného trhu. Mohlo to byť 

spôsobené rôznymi štandardmi výrobkov, ktoré by boli súčasťou voľného obehu tovaru, 

alebo politikami, ktoré by zaviedli rôzne poplatky pre firmy, čím by spôsobili narušenie 

hospodárskej súťaže. V rámci Tretieho akčného programu bolo zavedené, že 

environmentálna politika je motivovaná zisteniami, že zdroje životného prostredia sú 

základom budúceho hospodárskeho a sociálneho rozvoja a rozvoja životných podmienok 

pre obyvateľstvo. Cieľom teda nie je len ochrániť ľudské zdravie, prírodu a životné 
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prostredie, ale tiež zabezpečiť že prírodné zdroje sú využívané rozumne prostredníctvom 

zavedenia kvalitatívnych hľadísk do plánovania a organizácie súčasného hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja. Tento environmentálny cieľ nie je možné oddeliť od opatrení určených 

na dosahovanie základných cieľov spoločnosti. (Resolution of the..., 1983) 

Prijatie environmentálnej politiky ako súčasti sociálnych a hospodárskych cieľov 

Spoločenstva bolo zásadným krokom k odmietnutiu podriadeného stavu voči prvotným 

hospodárskym cieľom Spoločenstva. Tretí akčný program okrem integrácie 

environmentálneho rozmeru do iných politík sa opätovne zameral na preventívny princíp 

politiky ako ostatný program. V programe nájdeme mimo iné  zoznam skutočných priorít, 

ktoré zahŕňajú i Smernicu 78/319/EEC o nakladaní s odpadmi, Smernicu 89/779/EEC 

o znečisťovaní ovzdušia, Smernicu 76/464/EEC o znečisťovaní sladkých vôd a morí. 

Komisia sa v programe taktiež zaviazala pri vypracovávaní svojich návrhov brať do úvahy 

náklady a výnosy plánovanej akcie. (Resolution of the..., 1983) 

Zavedenie týchto nových elementov viedlo k zvýšeniu tempa environmentálnej 

legislatívy. V období rokov 1983 do decembra 1985, čo bol posledným rokom Tretieho 

akčného programu, Rada prijala vyše 40 smerníc, 8 rozhodnutí a 10 regulácií, ktoré sa 

dotýkali aj životného prostredia. Rokovania o následnom Štvrtom akčnom programe 

prebiehali do roku 1985, kedy už bolo zrejmé, že Zmluva o Európskom hospodárskom 

spoločenstve bude doplnená o Jednotný európsky akt (ďalej JEA), čím sa do zmluvy začlení 

samostatná kapitola o životnom prostredí. Napriek tomu, že štvrtý akčný program ešte nebol 

prijatý, znamenalo to novú fázu pre environmentálnu politiku Spoločenstva, kde právny 

základ predstavoval JEA. (Jordan, 2005) Predchádzajúce čísla naznačujú, že politický 

aktivita v oblasti životného prostredia výrazne narástla voči predchádzajúcim obdobiam, 

avšak právny základ zotrval pomerne slabý, pretože neexistovali ukotvené formálne 

kompetencie na riešenie mnohých environmentálnych problémov.  

 

1.3. Vývoj environmentálnej politiky EÚ v rokoch 1985 – 1992 
 

 Po roku 1985 existuje kontinuita environmentálnej politiky Spoločenstva, ale 

nemožno ju považovať za obyčajné pokračovanie predchádzajúceho vývoja, pretože pred 

ním bol prijatý JEA, čím boli Európskemu spoločenstvu zabezpečené širšie právomoci. 

  Čo sa týka Štvrtého akčného programu prijatého na obdobie 1987 až 1992, súvisel 

s predchádzajúcim programom, ale už nebolo spochybňované, že environmentálna politika 
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má zohrávať ústrednú úlohu medzi politikami Spoločenstva a musí byť braný do úvahy pri 

prijímaní hospodárskych rozhodnutí.  Tiež zaviedol nový element, a to snahu 

o environmentálnu výchovu a zameranie sa na génovú technológiu. Na základe zhoršujúcich 

sa podmienok životného prostredia, Komisia bola presvedčená o nevyhnutnosti sprísnenia 

právnych noriem ochrany životného prostredia. Komisia bola v tomto ohľade presvedčená, 

že na základe rastúceho dopytu verejnosti po efektívnych normách ochrany životného 

prostredia, nebude môcť byť priemysel Spoločenstva úspešný, ak sa nebude zameriavať na 

plnenie daných noriem. Tým pádom je životné prostredie nevyhnutné i z hľadiska 

ekonomického. (Resolution of the..., 1987)  

 Okrem faktora kontinuity je environmentálna politika po roku 1985 formovaná pod 

vplyvom dodatku JEA k Rímskej zmluve. Pôvodný impulz od založenia Zmluvy o EHS 

opadol, bola potrebná nová iniciatíva, ktorá prišla v podobe JEA a rozšírenia Spoločenstva 

o Grécko 1981, Španielsko a Portugalsko 1986. Z tohto hľadiska pôvodná zmluva 

potrebovala revíziu, v ktorej sa malo prejednávať množstvo zmien vrátane kapitoly 

o životnom prostredí, ale najdôležitejším výsledkom rokovania bolo rozhodnutie 

pokračovať s budovaním vnútorného trhu. Na dosiahnutie vytvorenia vnútorného trhu do 31. 

Decembra 1992, JEA zaviedla články 100a a 100b týkajúce sa harmonizácie národných 

zákonov, vrátane tých environmentálnych. Vytvorenie vnútorného trhu, rovnako ako 

potreba oddeliť hospodársky rast od zhoršovania životného prostredia, si vyžadovala 

preskúmanie environmentálnej politiky nielen na úrovni Spoločenstva ale i členských štátov, 

ktoré bolo možné vykonať na základe začlenenia hlavy VII s názvom Životné prostredie do 

novej zmluvy o EHS, čím bol poskytnutý formálny právny základ. (Jordan, 2005) 

 V článku 130r hlavy VII, JEA vymedzuje svoje ciele, kedy je dôležité zachovávať 

ochranu a podporovať kvaliné životné prostredie, prispievať k ochrane zdravia ľudí 

a racionálnym spôsobom využívať prírodné zdroje. Článok 130r taktiež vymedzuje zásady 

týkajúce sa životného prostredia a prevencie, na základe ktorého poškodenie životného 

prostredia by sa malo prioritne napraviť pri jeho zdroji a má sa uplatniť princíp znečisťovateľ 

platí.(Single European Act, 1986)  

 Ak zhrnieme úlohu JEA v rámci environmentálnej politiky, tak Hlava VII 

symbolicky zabezpečila dôležitosť otázok životného prostredia, zaviedla ciele, ktoré majú 

široké spektrum, a v neposlednom rade vytvorila článkom 130e dala princípom prevencie 

a princípu znečisťovateľ platí právnu silu. Environmentálna politika Spoločenstva mala 

veľký potenciál, avšak niektoré ustanovenia zostali abstraktné a ponechávajú široký priestor 



 21 

 

pre manévrovanie v rámci environmentálnej politiky a jej zamerania. Preto smerovanie 

environmentálnej politiky závisí aj od politického výkladu, možných budúcich zmien 

a doplnení. 

Základný cieľ JEA, teda vytvorenie spoločného trhu, s čím súvisel vyšší ekonomický 

rast, viedol k nepriaznivým vedľajším účinkom, a to hromadenie odpadu. Ako výsledok 

Európska komisia v roku 2005 prijala Tematickú stratégiu predchádzania vzniku odpadu 

a jeho recyklovania. Stratégia charakterizovala neustály nárast objemu odpadu,  kedy medzi 

rokmi 1990 až 1995 zrástol objem odpadu v rámci EÚ o 10%, a neefektívnosť recyklácie 

ako hlavné problémy. Komisia stanovila dlhodobý cieľ pre EÚ, a to „stať sa spoločnosťou, 

ktorá odpad recykluje, ktorá sa snaží predchádzať vytváraniu odpadu a používa odpad ako 

zdroj. Zavedením vysokých ekologických referenčných noriem podporí vnútorný trh činnosti 

recyklácie a zhodnocovania.“ (Európska komisia, 2005) 

 

1.4. Vývoj environmentálnej politiky EÚ v rokoch 1993-2000 
 

Konferenciou OSN o životnom prostredí v Rio de Janeiro v roku 1992, ktorá nesie 

názov Summit zeme, sa vytvára priestor pre novú dimenziu ochrany životného prostredia. 

čím bol inšpirovaný aj Piaty akčný program s názvom Smerom k trvalej udržateľnosti. 

Rozdielnosť tohto akčného programu spočíva v jeho globálnom a dlhodobom prístupe 

k stanoveným cieľom environmentálnej politiky. Piaty akčný program bol formálne 

schválený na obdobie medzi rokmi 1992 a 2000. Predstavuje prvú iniciatívu Európskej únie 

v oblasti udržateľného rozvoja. V piatom akčnom programe nájdeme stratégie pre oblasti: 

- globálneho otepľovania,  

- acidifikácie,  

- ochrany druhov,  

- hospodárenia s vodou,  

- životného prostredia v mestách,  

- predbežných oblasti  

- a odpadového hospodárstva. (Európsky  hospodársky a sociálny výbor, 2012) 

K súboru nástrojov na ochranu životného prostredia boli pridané ekonomické 

nástroje, regulačné nástroje, ktorých cieľom je ukotviť minimálnu ochranu a medzinárodné 

dohody. V rámci finančných nástrojov sú definované stimuly na ochranu životného 

prostredia pre výrobcov a spotrebiteľov, garancia výrobkov a služieb rešpektujúcich životné 
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prostredie, pričom finančná podpora má byť zabezpečená  programom LIFE, štrukturálnymi 

fondami a kohéznym fondom.(Kordík,2004) Implementácia ochrany životného prostredia 

má byť zabezpečená prostredníctvom partnerskej účasti a kolektívnej bezpečnosti za účasti 

politických autorít,  verejných a súkromných spoločností a verejnosti. Dôležitý faktor pre 

ochranu životného prostredia predstavuje prijímanie, zavádzanie a uplatňovanie legislatívy 

v jednotlivých členských štátoch. Medzinárodná spolupráca je taktiež definovaná ako 

esenciálny prvok pri posilnení iniciatívy Európskej únie v oblasti environmentálnej politiky. 

(Towards Sustainability..., 1993) 

 Kľúčovým nástrojom bolo aj uvedomenie širokej verejnosti prostredníctvom 

zásobovania obyvateľstva relevantnými informáciami o aktuálnom stave životného 

prostredia. Napriek zavedeniu environmentálneho vzdelávania a koncepcie trvalo 

udržateľného rozvoja, tento program nepovažujeme za veľmi úspešný, pretože samotná 

Európska komisia konštatovala za problematickú absenciu  dostatočnej angažovanosti 

členských štátov a konkrétnych cieľov. Dňa 24. mája 2000, Európsky hospodársky 

a sociálny výbor vo svojom stanovisku zhodnotil niektoré pozitívne výsledky, avšak 

skonštatoval, že napriek existencii predošlých akčných programov nedošlo k výraznému 

zlepšeniu kvality životného prostredia. (Stanovisko Európskeho hospodárskeho..., 2012) 

 V čase platnosti Piateho environmentálneho akčného programu, bola 2. októbra 1997 

podpísaná Amsterdamská zmluva, ktorá vstúpila do platnosti dňa 1. mája 1999. 

Amsterdamská predstavovala zmenu Zmluvy o EÚ, teda Maastrichtská zmluva podpísaná 

7. februára 1992, ale aj dôležitú zmenu v oblasti environmentálnej politiky Európskej únie. 

Environmentálna politika bola definovaná ako absolútna priorita Európskej únie, pričom sa 

súčasne mala ochrana životného prostredia preniesť do samotných legislatív jednotlivých 

členských štátov. Piaty akčný program predstavoval medzník stratégie trvalo udržateľného 

rozvoja, ktorú predstavitelia členských štáty schválili v roku 2001 v Göteborgu, kde bol 

potvrdený koncept udržateľného rozvoja a prijatý koncept konkurencieschopnosti, ktorý 

naštartoval proces k vytvoreniu Lisabonskej stratégie a smerovanie k  Kjótskehomu 

protokolu. (Sloboda, 2005). Environmentálny akčný program a Lisabonská stratégia, ktoré 

nasledovali po tomto programe, mali vo svojom obsahu nájsť uplatnenie pre túto stratégiu 

trvalo udržateľného rozvoja. 

 Šiesty environmentálny akčný program s názvom „Naša budúcnosť je v našich 

rukách,“ bol schválený na obdobie od roku 2002 až 2012. V tomto období je charakteristické 

pristúpenie nových členských štátov z východnej a strednej Európy, ktoré výrazne ovplyvní 
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geografickú rozlohu Európskej únie,  a tým vytvorí nové výzvy pre jej environmentálnu 

politiku. Cieľom v asociačných krajinách malo byť zabránenie preberania vzorcov výroby 

a spotreby vtedajších členských štátov Európskej únie, v zmysle udržania zachovalejšej 

biodiverzity, menšej miery znečistenia z mobilných zdrojov a menšieho množstva odpadu 

z domácností v porovnaní s vtedajšími členskými štátmi. Ak porovnáme piaty 

environmentálny akčný program, v ktorom absentovali konkrétne ciele, tak pozitívom 

šiesteho environmentálneho akčného programu je vymedzenie jeho jednotlivých cieľov 

a jeho súčasť v rámci stratégie trvalo udržateľného rozvoja EÚ. Článok 1 definuje štyri 

dlhodobé ciele politiky životného prostredia Európskej únie, a to: 

- „boj proti zmene klimatických podmienok 

- ochrana prírody a biologickej rozmanitosti 

- životné prostredie, zdravie a kvalita života 

- udržateľné využívanie a obhospodarovanie prírodných zdrojov a odpadu“ 

(Rozhodnutie 1600/2002/ES, 2002)  

Šiesty environmentálny akčný program zmieňoval aj tematické stratégie. Tie sa 

dotýkali oblasti znečistenia vzduchu, morského prostredia, možností ako predchádzať 

vzniku odpadu, recyklácii, využívaniu prírodných zdrojov udržateľným spôsob, a napokon 

možnosti ochrany pôdy udržateľným použitím pesticídov. (Stanovisko Európskeho 

hospodárskeho..., 2012) 

Na dosiahnutie dlhodobých environmentálnych cieľov boli v článku 3 vytýčené 

strategické prístupy, ktorými boli vytvorené nové právne predpisy spoločenstva, alebo došlo 

k zmenám alebo doplneniu existujúcich právnych predpisov. Efektivita uplatňovania 

právnych predpisov závisí od zavedenia prísnejších opatrení, podpory lepších noriem 

umožňujúcich monitorovanie, vymáhanie ich lepšieho dodržiavania, ale i efektívna výmena 

informácií pomocou Európskej siete pre implementáciu a vymáhanie environmentálneho 

práva. V zmysle integrácie požiadaviek na ochranu životného prostredia sú dôležité 

integračné stratégie vypracované Radou, ktoré majú prispieť k efektívnej realizácií 

environmentálnych cieľov. To má byť zabezpečené vytvorením vnútorného regulačného 

mechanizmu  a pravidelným monitorovaním relevantných ukazovateľov. Trvalo udržateľný 

spôsob výroby a spotreby a uplatňovanie princípov charakterizovaných v článku 2, má byť 

dosiahnutý využitím trhových a ekonomických nástrojov, strednodobých hodnotení, ale aj 

reformou dotácií, negatívne ovplyvňujúcich životné prostredie, nezlučiteľnými s trvalo 

udržateľným rozvojom. Prístupom zlepšovania spolupráce a partnerstva medzi podnikmi 
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malo dôjsť z zlepšeniu environmentálneho správania sa podnikov, s cieľom viesť k trvalo 

udržateľnej výrobe. To malo byť dosiahnuté prostredníctvom podpory integrovaného 

produktového prístupu vedúceho k zohľadňovaniu šetrných environmentálnych požiadaviek 

výroby a životných cyklov výrobkov.  Ďalším efektívnym prístupom malo predstavovať 

zavádzanie schém environmentálneho manažérstva a auditu spoločenstva, ktoré by 

publikovali objektívne a overené správy o vzťahu svojho správania voči životnému 

prostrediu. Za pozitívne výsledky v spoločnosti mali byť zavedené oceňovanie 

environmentálneho správania. Svoju úlohu mala zohrať i Európska investičná banka, ktorá 

mala zlepšiť integráciu dlhodobých environmentálnych cieľov a záujmov, ktoré súvisia 

s pôžičkami, najmä v kandidátskych krajinách. Vo všeobecnosti zlepšenie potrebnej 

spolupráce medzi spotrebiteľskými skupinami a mimovládnymi organizáciami, ktoré vedú 

k lepšiemu chápaniu environmentálnych problémov v rámci Európskej únie je potrebné 

zabezpečenie štruktúr poskytujúcich informácie občanom o aktuálnom stave a vývoji 

životného prostredia, zvýšiť povedomie o environmentálnych problémoch a vytvárať 

všeobecné pravidlá a princípy otvorené na diskusiu. (Európsky parlament a Rada Európskej 

únie, 2002) Napriek existencii v poradí už šiesteho environmentálneho programu, sú 

niektoré oblasti environmentálnej politiky, napríklad ochrana pôdy alebo ochrana druhov 

nedostatočne riešené.  

Na konci 20. storočia Európska únia zaznamenala úspech v prechode na spoločnú 

menu, odstránilo sa politické rozdelenie Európy a o členstvo v Európskej únii sa uchádzali 

štáty strednej a východnej Európy. Negatívom tohto obdobia bola neschopnosť odstrániť 

obrovskú nezamestnanosť, ktorá v číslach predstavovala 15 miliónov ľudí bez práce, ďalej 

problematický bol vnútorný trh, ktorý mal slabiny v obchode so službami medzi členskými 

štátmi a nízky objem vydajov do výskumu a s tým súvisiaca nízka miera inovácií. To viedlo 

k oslabovaniu ekonomickej výkonnosti a konkurencieschopnosti v porovnaní s hlavnými 

obchodnými rivalmi USA a Japonskom. V roku 2000 Európska únia vyvodila dôsledky 

z tejto situácie a prijala Lisabonskú stratégiu, ktorá mala obsahovať tri piliere: ekonomický, 

sociálny a ekologický. Na summite v Göteborgu v roku 2001 bol v rámci ekologického 

piliera pridaný cieľ zameraný na kvalitu života a udržateľný rozvoj, ktorý sa týkal 

nakladania s prírodnými zdrojmi, emisií skleníkových plynov a napokon aj udržateľnej 

dopravy. (Urban, 2019) 

Lisabonská stratégia bola doplnená stratégiou Európa 2020, ktorá bola prijatá v júni 

2010 na obdobie do roku 2020. Komisia považuje túto stratégiu za kľúčový politický prvok 
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v plánovaní a riadené. Stratégia Európa 2020 vytyčuje tri priority, päť cieľov a sedem 

iniciatív. Medzi tri priority patrí inteligentný rast, ktorý vytvorí hospodárstva, ktorých 

podstata budú znalosti a inovácie. Druhou prioritou je udržateľný rast, podporujúci 

ekologické  konkurencieschopné hospodárstvo, ktoré je schopné efektívne využívať svoje 

zdroje. Poslednou, treťou prioritou je inkluzívny rast, ktorý prostredníctvom podpory 

hospodárstiev s vysokou úrovňou zamestnanosti zabezpečí sociálnu a územnú celistvosť. 

(Európska komisia, 2010) 

V piatich cieľoch stratégie Európa 2020 je vymedzené docielenie zamestnanosti 

občanov vo veku 20-64 rokov na úroveň 70%, investovanie 3% HDP EÚ do vedy 

a výskumu, klimatické a energetické ciele, zníženie % jedincov predčasne končiacich 

školskú dochádzku pod úroveň 10% a zníženie počet ľudí žijúcich v chudobe o 20 miliónov. 

Na dosiahnutie týchto cieľov Komisia navrhla sedem iniciatív, ktoré majú dopomôcť 

k pokroku: 

- „Inovácie v Únii,“ zlepšujúce rámcové podmienky pre prístup k  financovaniu 

výskumu a inovácií, so zámerom zabezpečenia rastu a nových pracovných miest 

- „Mládež v pohybe“, zlepšujúci  výsledky vzdelávania a vstupu mladých jedincov 

na trh práce 

- „Digitálny program pre Európu“, vytvárajúci vysokorýchlostný internet vedúci 

k vytvoreniu jednotného digitálneho trhu pre domácnosti a podniky 

- „Európa efektívne využívajúca zdroje“ ktorá vedie k oddeleniu hospodárskeho 

rastu od využívania zdrojov, k nízko uhlíkovému hospodárstvu a k podpore 

energetickej účinnosti 

- „Priemyselná politika vo veku globalizácie“, podporujúca konkurencieschopné 

podnikateľské prostredie 

- „Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta“ zameraný na  

modernizáciu pracovného trhu a zabezpečenie rozvíjania zručností po obdobie 

celého života 

- „Európska platforma na boj proti chudobe,“ ktorej cieľom je dosiahnuť sociálnu 

a územnú celistvosť (Európska komisia, 2010) 

 

Komisia považovala iniciatívu „Európa efektívne využívajúca zdroje“ za nový 

environmentálny akčný program, preto ešte po skončení šiesteho EAP v roku 2012, nebol 

prijatý Siedmy environmentálny akčný program. Po kritike Európskeho parlamentu a Rady, 
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Komisia začala s prípravou 7. EAP.  Ten bol schválený 20.11. 2013 na obdobie do roku 

2020 a nesie podtitul Dobrý život v rámci možností našej planéty.  Európska únia vo svojej 

dlhodobej vízii a stratégii týkajúcej sa životného prostredia a klímy do roku 2015 začleňuje 

aj 7. EAP, pričom  zámerom je existencia v harmónii s ekologickými limitmi našej Zeme. 

Zdravé životné prostredie má byť výsledkom kruhovej ekonomiky, ktorá nevytvára odpad, 

používaním prírodných zdrojov udržateľným spôsobom a ochranou biodiverzity prostredia, 

čo vedie k udržateľnej spoločnosti a minimálnej produkcii skleníkových plynov. Kľúčovými 

črtami 7. EAP sú ochrana a zveľaďovanie prírodného kapitálu, posilnenie efektívnejšieho 

využitia zdrojov a podpora urýchleného prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo. 

V samotnom programe sú vytýčené ciele, na základe ktorých by sme mali chrániť 

s zlepšovať prírodný kapitál EÚ, zabezpečiť prechod na nízkouhlíkové 

a konkurencieschopné hospodárstvo, maximalizovať prínosy environmentálnych právnych 

predpisov, zabezpečiť investície do environmentálnej politiky, riešiť externality, povzbudiť 

udržateľnosť miest v EÚ a zvýšiť účinnosť EÚ v oblasti riešenia problémov týkajúcich sa 

environmentálnych a klimatických problémov. (Rozhodnutie Európskeho parlamentu..., 

2013) 

Pri plánovaní nového environmentálneho akčného programu v roku 2020 majú byť 

využité skúsenosti získané z  hodnotenia 7. EAP. Napriek existencii programu, ktorý má 

dobrý analytický základ, víziu a ciele,  budú potrebné strategickejšie opatrenia, ktoré 

umožnia najkonkrétnejšie hodnotenia vývoja v porovnaní s predchádzajúcim stavom. 

Dôležité bude i efektívnejšie stanovenie priorít, ktoré bude založené na obmedzenom súbore 

priorít, namiesto širokého rozsahu pravidiel politiky životného prostredia EÚ.  

Prospievajúcim faktorom k zabezpečeniu prevzatia zodpovednosti za prijaté záväzky a ich 

plnenie by malo byť určenie jasných ukazovateľov merania pokroku a ich následné 

monitorovanie. Zabezpečenie širokej účasti zainteresovaných strán je kľúčová pre 

vykonávanie environmentálnych akčných programov, nielen v jeho priebehu ale aj pred jeho 

začatím. Môžeme zhodnotiť, že 7. EAP bol z veľkej časti v súlade s európskymi 

i celosvetovými politickými programami, avšak mohol byť vyvinutá väčšia snaha pri 

začlenení environmentálnych požiadaviek do iných oblastí politiky EÚ.  
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2.  Environmentálna politika Slovenskej republiky 
 

2.1. Environmentálna politika Slovenskej republiky pred vstupom do      

EÚ 
 

Po páde komunizmu sa nová československá reprezentácia zamerala na vzťah 

s Európskym spoločenstvom, ktorý si vytýčila za jednu z hlavných priorít. Toto zameranie 

bolo prenesené v roku 1991 do smerovania československej zahraničnej politiky, pričom 

došlo k podpísaniu Európskej dohody o pridružení ČSFR k Európskemu spoločenstvu, teda 

asociačnej dohody. Avšak rozdelením Československa nedošlo k ratifikácii asociačnej 

dohody, čo smerovalo k vyjednávaniu nových samostatných zmlúv zo strany Česka 

i Slovenska. Slovenská republika v roku 1995 prostredníctvom vtedajšieho predsedu vlády 

Slovenskej republiky Vladimíra Mečiara, podala oficiálnu žiadosť o členstvo Slovenskej 

republiky v Európskej únii. 

Avšak do pristúpenia Slovenskej republiky do Európskej únie, Slovenská republika 

musela uskutočniť veľa politických a spoločenských zmien spojených s vytvorením 

samostatnej Slovenskej republiky vyhlásenej 1. januára 1993.  Čo sa týka životného 

prostredia, najmä dôsledkov socialistického režimu zameraného na priemyselnú výrobu 

a ťažký priemysel, ktoré poškodzovali pôdu, rastlinstvo a živočíšstvo kvôli vysokej 

prírodnej a energetickej náročnosti, vzrástol záujem o riešenie environmentálnych otázok. 

Slovenská republika ako nová samostatná európska krajina musela pristúpiť k vytvoreniu 

svojho vlastného systému environmentálneho práva.  

Konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji v Rio de Janeiro v roku 1992, ktorá 

charakterizovala ochranu životného prostredia ako neoddeliteľnú súčasť rozvoja, bola 

inšpiráciou pre zlepšovanie stavu environmentálnej politiky Slovenska. Slovenská republika 

vymedzila v šiestom oddiele Ústavy SR právo na ochranu životného prostredia a kultúrneho 

dedičstva, kde na základe článku 44:„Každý má právo na priaznivé životné prostredie. 

Každý je povinný chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo. Nikto nesmie 

nad mieru ustanovenú zákonom ohrozovať ani poškodzovať životné prostredie, prírodné 

zdroje a kultúrne pamiatky. Štát dbá o šetrné využívanie prírodných zdrojov, o ochranu 

poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy, o ekologickú rovnováhu a o účinnú starostlivosť 

o životné prostredie a zabezpečuje ochranu určeným druhom voľne rastúcich rastlín a voľne 

žijúcich živočíchov“  (Ústava Slovenskej republiky, 1992, s.13) 
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Článok 45 dopĺňa tieto práva o právo  všetkých byť informovaní o environmentálnom stave 

krajiny. (Ústava Slovenskej republiky, 1992) 

 Zhoršený stav životného prostredia spôsobených zameraním predošlého režimu 

nebolo možné vyriešiť okamžite. Riešenie zlej úrovne hospodárstva vykazujúceho vysokú 

energetickú a surovinovú náročnosť si vyžiada niekoľko rokov.  

V období vzniku, Slovenská republika ako jednému z hlavným environmentálnych 

problémov čelila odpadu. Odpad na základe zákona č. 238/1991 paragrafu 2 definujeme ako 

„vec, ktorej sa chce majiteľ zbaviť, alebo hnuteľná vec, ktorej odstránenie alebo 

zneškodnenie je nevyhnutné kvôli starostlivosti o zdravé životné podmienky a ochrane 

životného prostredia.“ (Zákon o odpadoch, 1991, s.2) Definuje i zvláštny odpad, ktorý pri 

zaobchádzaní vyžaduje zvláštny režim z národohospodárskych dôvodov alebo kvôli ochrane 

životného prostredia. Svetovo bolo vyprodukovaných 2100 miliónov ton priemyselného 

odpadu za rok, z čoho 338 miliónov ton, teda 16%, predstavoval nebezpečný priemyselný 

odpad, pričom zákon o odpade ho definuje ako zvláštny odpad, ktorý má vlastnosti 

výbušnosti, horľavosti, oxidačné schopnosti, tepelnú nestálosť, schopnosť uvoľňovať 

jedovaté plyny, rádioaktivitu, akútnu toxicitu alebo infekčnosť, a tým predstavuje 

nebezpečenstvo pre zdravie obyvateľstva a životné prostredie. (Zákon o odpadoch, 1991) 

V porovnaní so Slovenskom najmenej nebezpečného odpadu do roku 1993 

produkovalo Island, Írsko, Slovinsko, Dánsko, Fínsko, ale aj Poľsko, pričom na druhej 

stranne vyššiu tvorbu nebezpečného odpadu zaznamenalo Maďarsko, Česko, Francúzsko 

a Nemecko. Slovensko ročne vyprodukuje 34 miliónov ton odpadov, do ktorých zahŕňame 

aj 9 miliónov ton zvláštneho, nebezpečného a komunálneho odpadu.  Veľkú záťaž pre 

životné prostredie v roku 1993 predstavovalo nevyžitie komunálneho odpadu ako druhotnej 

suroviny, pričom z celkového množstva 2 331 312 ton ostalo nevyužitých 2 024 599 ton, 

ktoré skončili na skládkach.  Keďže v minulosti na Slovensku neexistoval efektívne 

odpadové hospodárstvo, tak tvoriaci sa odpad bol umiestnený na skládkach, ktoré kvôli 

nesprávne skladovaným odpadom neposkytli dostačujúcu ochranu životnému prostrediu. 

Väčšina odpadov sa skladovala na takzvané divoké skládky, ktoré nepodliehali pravidlám 

ochrany životného prostredia, ani účelovo plánovanej lokalizácii skládok. (Tončík, 1994) 

Na riešenie problematiky odpadov bol vytvorený Program odpadového hospodárstva 

SR, ktoré vydalo ministerstvo životného prostredia 28. júla 1993. Vytyčuje ciele a opatrenia 

v oblasti odpadového hospodárstva na obdobie do roku 1996, 2000 a 2005. Po vytvorení 

programu nasledovalo vytvorenie programov odpadového hospodárstva okresov a obvodov 
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a program odpadového hospodárstva pôvodcov odpadov. Cieľom bolo dodržanie zákonného 

stavu pri nakladaní s odpadmi a zabezpečenie účasti pôvodcov odpadu pri riešení 

nepriaznivého odpadového hospodárstva v Slovenskej republike. Problémom naďalej ostalo 

zaobchádzanie s nebezpečnými tovarmi a výstavba spaľovní tohto odpadu. (Programy 

odpadového hospodárstva, 2020) 

Medzi ciele a opatrenia programov odpadového hospodárstva na obdobie rokov 1993 

až 1996 patrili: 

- Zneškodnenie nevhodne skladovaného nebezpečného odpadu, pomocou 

opatrenia vybudovať tri riadené skládky nebezpečného odpadu 

- Vybudovanie systému kontajnerizácie na nakladanie s nebezpečným odpadom 

- Vybudovanie siete recyklačných stredísk nebezpečného odpadu 

- Rozšírenie sietí likvidačných zariadení na zdravotnícky odpad 

- Rozšírenie zberu a využitie druhotných surovín, zavedením separovaného 

odpadu znížiť množstvo komunálneho odpadu o 40% 

- Spracovanie min. 50% biologického odpadu na organické hnojivo 

- Zneškodnenie 80% komunálneho odpadu na skládkach 

- Zabránenie nežiadúcemu dovozu odpadu 

- Začať so sanáciou starých neriadených skládok a iných environmentálnych 

záťaží 

Na obdobie rokov 1997 až 2000 a 2001 až 2005 bolo vytýčené pokračovať v cieľoch 

predošlého programu. (Klinda,,1994) 

Každá spoločnosť produkuje odpady, a táto činnosť vedie k zaťažovaniu životného 

prostredia. Tieto staré záťaže životného prostredia predstavujú spomínané skládky odpadov, 

banské diela, územia znečistené armádou, ale aj areály mnohých podnikov, ktoré môžu byť 

znečisťovateľom podzemných a povrchových vôd, ovzdušia a pôdy, ktoré vedie 

k ohrozovaniu krajinnej stability a života organizmov. Na Slovensku existuje množstvo 

environmentálnych záťaží, ktoré musel novo vzniknutý štát riešiť, pričom dôležité 

bolo  vytýčenie dlhodobých cieľov environmentálnej politiky na všeobecné zlepšenie 

kvality životného prostredia v krajine. (Škultéty,2006) Prostredníctvom mnohých 

investičných, revitalizačných, regulačných, asanačných a iných krátkodobých, 

strednodobých a dlhodobých cieľov, ktoré boli určené v roku 1993 sa v mnohých oblastiach 

zlepšil stav environmentu, pričom zohľadňujeme jeho bezpečnosti, vhodnosť, využiteľnosť 

a únosnosť. Tieto zmeny v kvalite životného prostredia odzrkadľuje aj environmentálna 
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racionalizácia Slovenska, ktorá vytýčila 7 regiónov so silne narušeným prostredím, 30 

regiónov s mierne narušeným prostredím a 23 regiónov s nenarušeným prostredím. (Klinda, 

2013) 

 

2.2. Inštitucionálne zastrešenie environmentálnej politiky Slovenskej 

republiky 
 

 Na dosahovanie vytýčených cieľov a na ochranu životného prostredia boli zriadené 

orgány štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia, medzi ktoré zaraďujeme 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, okresné úrady v sídle kraja, okresné 

úrady a Slovenskú inšpekciu životného prostredia. Patria tu aj obce, vykonávajúce štátnu 

správu starostlivosti o životné prostredie v stanovenej miere na základe osobitných 

predpisov. (NRSR, 2003) 

 Ústredným orgánom štátnej správy starostlivosti o životné prostredie je Ministerstvo 

životného prostredia SR, ktoré bolo pôvodne konštituované v roku 1990 Federálnych 

zhromaždením ČSFR ako Slovenská komisia pre životné prostredie, a pod aktuálnym 

názvom vzniklo v roku 1992 zákonom č.453/1992 Z.z. Jeho úlohou bolo vykonávanie 

štátnej správy v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, vrátane ochrany pôdy, 

ovzdušia, ochrany akosti, územného plánovania, odpadového hospodárstva, zabezpečenie 

celistvého informačného systému zameraného na  životné prostredie a celoplošného 

monitorovania a geologického výskumu. Ministerstvo má na základe zákona 525/2003 Z.z.  

za úlohu vypracovať environmentálne analýzy, stratégie, koncepcie, riadiť a kontrolovať 

výkon štátnej správy o životné prostredie a vykonáva štátny dozor. Dôležitou úlohou je 

zriaďovanie odborných organizácii, ako je napríklad  Slovenská agentúra pre životné 

prostredie, ktorých generálnych riaditeľov má právo vymenovať alebo odvolať minister 

životného prostredia, a taktiež udeľuje súhlas žiadostiam okresných úradov v sídle kraja 

o založenie takejto odbornej organizácie. Ministerstvo sprístupňuje informácie o stave 

životného prostredia, a to aj formou environmentálnej výchovy, vzdelávania a propagácie. 

MŽP SR spolupracuje s inými ministerstvami alebo inými orgánmi štátnej správy 

zabezpečujú kompetentnosť a odbornosť zamestnancov na vykonávanie určených funkcií. 

MŽP pri plnení svojich vytýčených cieľov spolupracuje aj s inými orgánmi štátnej správy, 

ktoré plnenia úlohy starostlivosti o životné prostredie, pričom sa orientuje na koordináciu 

spolupráce medzi orgánmi, ale aj na medzinárodnú kooperáciu a integráciu do 
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medzinárodnej štruktúry životného prostredia súvisiacich aj s členstvom Slovenska 

v Európskej únii. (NRSR, 2003) 

 Ministerstvo životného prostredia SR bolo rozhodnutím kabinetu Roberta Fica na 

určité krátke obdobie od 1. júla 2010 zrušené. Bolo tak učinené na základe zákona č.37/2010 

Z.z., na základe ktorého sa agenda MŽP prevádza na Ministerstvo pôdohospodárstva, 

životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Toto rozhodnutie nebolo 

odborné, ale politické. Dôvodom mala byť neudržateľnosť stavu ministerstva a nedostatočná 

kompetentnosť ministrov, ktorý boli neustále vymieňaní. Presun kompetencií MŽP pod iné 

ministerstvo bolo neadekvátne a spôsobilo administratívnu záťaž zamestnancov. 

Fungovanie samostatného MŽP SR bolo opätovne obnovené 21. júla 2010  rozhodnutím 

vtedajšej vlády Ivety Radičovej zákonom č. 372/2010 Z.z. (Malová, Weiss, 2018) 

 Ako bolo uvedené, MŽP má v právomoci zriaďovať odbory životného prostredia, 

ktoré sú na úrovni krajských a okresných úradov. Krajský úrad vykonáva správu v prvom 

stupni, a v druhom stupni vykonáva to, čo okresné úrady riadia vo svojom druhom stupni. 

Okresné úrady sa zaoberajú správou toho, čo nie je zverené krajským úradom. Takýto 

mechanizmus je prítomný i v odboroch životného prostredia zriadených krajským 

a okresným úradom. Odbory vykonávajú správu ochrany ovzdušia, odpadového 

hospodárstva, vodnú správu a nesú podiel na tvorení a vykonávaní štátnej správy ochrany 

prírody a krajiny. Obvodné úrady, ktoré sú zriaďované na úrovni krajov, každoročne 

publikujú správu o stave životného prostredia v ich konkrétnom regióne. Pôvodne boli 

zákonom SNR č.595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie konštituovaná sústava 

úradov životného prostredia, ktoré tvorilo 38 okresných a 121 obvodných úradov životného 

prostredia, ktoré mali pod sebou 1869 systematizovaných miest. Zákonom č. 222/1996 Z.z. 

o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonom, bolo týchto 

159 úradov zrušených, ich agenda bola prenesený na 8 krajských úradov a 70 okresných, na 

ktorých vznikli odbory životného prostredia. Samostatnosť environmentálnej miestnej 

štátnej správy bola opäť ustanovená 1. januára 2004 zákonom č. 525/2003 o štátnej správe 

starostlivosti o životné prostredie, na základe ktorého došlo k zriadeniu 8 krajských úradov 

životného prostredia. Tieto úrady disponovali právnou subjektivitou a 46 obvodných úradov 

životného prostredia bolo začlenených pod ich organizáciu podľa príslušných osobitných 

predpisov. Zákon č. 345/2012 Z.z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe zrušil 

všetkých 8 krajských úradov pre životné prostredie a ich agenda bola prenesená na 8 

obvodných úradov životného prostredia, ktoré mali sídlo v každom z krajov. Súčasná štátna 
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správa životného prostredia podlieha zákonu č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kedy došlo zas k zrušeniu samostatnej 

miestnej štátnej správy v starostlivosti o životné prostredie a ich agenda bola prenesený na 

72 okresných úradov, kde boli zriadené odbory životného prostredia. Rozdelené 

kompetencie v oblasti životného prostredia často predmetom rozdielneho prístupu 

v samotnej ochrane životného prostredia. (Klinda, 2013) 

 Ďalšou inštitúciou je Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá bola zriadená 

ministrom životného prostredia SR v roku 1993 so sídlom v Banskej Bystrici. Vznik 

agentúry je výsledkom zlúčenia Slovenského útvaru územného rozvoja a architektúry 

v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach, niektorých zložiek Ústredia štátnej ochrany 

prírody, stredísk štátnej ochrany prírody a okresných útvarov územného rozvoja 

a architektúry. SAŽP má svoje pobočky vo všetkých okresných mestách. SAŽP je 

rozpočtová organizácia s celoštátnou pôsobnosťou. Jej zámerom je tvorba a ochrana 

životného prostredia na princípe trvalo udržateľného rozvoja. Na základe aktuálneho štatútu, 

má SAŽP ako odborná organizácia vymedzené svoje hlavné činnosti, medzi ktoré patrí 

príprava odborných podkladov environmentálnych stratégií, koncepcií, plánov a programov. 

Podieľa sa aj na budovaní rezortných informačných systémov, ktoré sú zamerané na 

zhromažďovanie, harmonizáciu a publikáciu environmentálnych údajov. Medzi hlavnú 

činnosť SAŽP patrí aj rozpracovanie podkladov vyplývajúcich z Agendy 21 a rozpracovanie 

environmentálnej stratégie, koncepcie a programov OSN, EU a OECD v podmienkach 

Slovenska. Spomedzi vyčlenených hlavných činností je dôležitá aj činnosť SAŽP v oblasti 

rozvoja environmentálnej výchovy, vzdelávania, vedy, monitoringu, informatiky, štatistiky 

a vypracovávanie správ a stave životného prostredia na Slovensku. V súčasnosti je dôležité 

jej podieľanie sa na implementácii a manažmente národných a medzinárodných 

environmentálnych politík. (Úplné znenie štatútu SAŽP, 2017) 

 Slovenská inšpekcia životného prostredia vznikla zákonom SNR č. 595/1990 Zb. 

o štátnej správe pre životné prostredie. Je  odborným kontrolným orgánom, vykonávajúcim 

dohľad nad vecami starostlivosti o životné prostredie na základe osobitných predpisov 

ochrany vody, ovzdušia a odpadového hospodárstva. Inšpekcia je rozdelená na ústredie, 

ktoré sídli v Bratislave, a jemu podriadené inšpektoráty. Inšpektoráty ochrany vôd sú 

umiestnené v meste Bratislava, Nitra, Žilina, Banská Bystrica a Košice. Inšpektoráty 

ochrany ovzdušia sú situované v meste Bratislava, Banská Bystrica a Košice. Inšpektoráty 

zamerané na odpadové hospodárstvo sú rozčlenené podľa povodí riek a nachádzajú sa tam, 
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kde inšpektoráty ochrany vôd.  Vychádzajúc zo svojej organizačnej štruktúry  a celoštátneho 

dosahu,  je SIŽP združená v štruktúrach inšpekčných orgánov Európskej únie, ktoré sú 

nezávislé od miestnej štátnej správy. SIŽP vykonáva štátny dozor vo veciach starostlivosti 

o životné prostredie, zaoberá sa prevenciou a kontrolou znečisťovania a udeľuje pokuty za 

nedodržanie predpisov v oblasti starostlivosti o životné prostredie. V oblasti kontroly sa 

zameriava na  ochranu vody, ovzdušia, odpadové hospodárstvo, prírodu a krajinu a regulácie 

obchodu s ohrozenými druhmi organizmov, biologickú bezpečnosť a integrované  kontroly. 

SIŽP taktiež vydáva stanoviská a posudky. Zamestnanci SIŽP sú aj členmi expertných tímov 

ako je Expertný koordinačný orgán pre boj so zločinnosťou, ktorého cieľom je eliminácia 

environmentálnej kriminality, kde bojuje s nelegálnym obchodom so živočíchmi, 

nelegálnymi zaobchádzaním s drevnou hmotou a neoprávneným nakladaním s odpadom 

a jadrovým materiálom. SIŽP pri implementácii právnych predpisov disponuje podstatným 

nástrojom, a to sú sankcie, ktoré ukladá pri zistení nedostatkov. Sankcie však nepatria 

k základným cieľom kontrolnej praxe. Avšak je pozitívne, že inšpektori SIŽP získali 

medzinárodne rešpektovanú dôveru a vykonávajú čoraz väčšie množstvo kontrol, ktoré majú 

viesť ku konštrukčnému riešeniu a k samotnej prevencii pred následkami konkrétnych 

problémov. (SIŽP, 2020)  

 V rámci rezortu životného prostredia MŽP SR zriaďuje 6 rozpočtových a 2 

príspevkových organizácií, medzi ktoré zaraďujeme už spomínanú Slovenskú agentúru 

životného prostredia, Slovenský hydrometeorologický ústav so sídlom v Bratislave, Správu 

slovenských jaskýň, Štátny geologický ústav, Výskumný ústav vodného hospodárstva, 

Slovenské banské múzeum, Zoologickú záhrada Bojnice a Štátnu ochranu prírody SR. 

(Klinda, 1994)  

Celkovo môžeme inštitucionálne zastrešenie  oblasti ochrany životného prostredia 

hodnotiť pomerne pozitívne z hľadiska rozdelenia kompetencií, avšak niektoré kompetencie 

sú niekedy vykonávané nedostatočne. V tomto ohľade za negatívny krok považujeme prenos 

výkonu štátnej správy pre životné prostredie na miestnu úroveň a následné prerozdelenie 

kompetencií medzi okresné a krajské úrady životného prostredia, ktoré viedlo k odlišnému 

prístupu pri ochrane životného prostredia. Problémom je ľubovoľné vykonávanie legislatívy 

jednotlivými úradmi rovnako ako zastaranosť niektorých zákonov ignorujúcich aktuálne 

výzvy, a teda výsledný rozdielny prístup k otázkam životného prostredia, čo vedie 

k roztrieštenosti samotnej environmentálnej politiky na úrovni miest. Problémom sa ukazujú 

aj administratívne kapacity, kde na vedúce pozície sú často dosadzovaní politickí nominanti, 
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ktorý nepreukazujú absolútnu kompetentnosť a vzdelanie v danej oblasti. Tento faktor vedie 

k prijímanou rôznych, často nevhodných rozhodnutí týkajúcich sa životného prostredia, tak 

aby vyhovovalo danej politickej strane, nie samotnej prírode. Samozrejme do tejto kategórie 

nezaraďujeme všetky doterajšie rozhodnutia, a v prípade takéhoto porušovania 

environmentálneho práva, resp. pri environmentálnej kriminalite, je práve potrebné, aby 

orgány štátnej správy sa plne venovali úlohám a dohliadaniu, ktoré majú vo svojej 

kompetencii. Samotné inštitúcie sa musia zdržať sa akýchkoľvek environmentálnych 

priestupkov, dodržiavať transparentnosť a všetky princípy stanovené v akčných 

environmentálnych programoch, aby mohli byť dosahované čo najefektívnejšie výsledky. 

 

2.3.  Legislatívny rámec ochrany životného prostredia Slovenskej 

republiky pred vstupom do EÚ 

 
Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky bolo v oblasti formovania samotnej 

štátnej environmentálnej politiky okrem inštitucionálneho zastrešenia nevyhnutné 

i vytvorenie  legislatívne rámca, ktoré sa odvíjali od  zákona o životnom prostredí č. 

17/1992, ktorý po prijatí Federálnym zhromaždením ČSFR vstúpil do platnosti 16. januára 

1992. Zákon vysvetľuje základné pojmy, upresňuje zásady a povinnosti ochrany životného 

prostredia. 

Vybudovanie uvedených dvoch environmentálnych inštitúcii – Slovenskej agentúry 

pre životné prostredie a Slovenskej inšpekcie pre životné prostredie, podporila Stratégia 

štátnej environmentálnej politiky, ktorá bola schválený poslancami Národnej rady 

Slovenskej republiky prostredníctvom uznesenia č. 339 dňa 18. novembra 1993. Stratégia 

bola vypracovaná na základe výsledkov Konferencie OSN o životnom prostredí, po ktorej 

bol minister životného prostredia poverený analyzovať  jej výsledky a princípy, a tie 

následne aplikovať do dokumentov environmentálnej politiky vlády Slovenskej republiky. 

Stratégia pri svojom vzniku vychádzala z aktuálnej štátnej a medzinárodnej 

environmentálnej situácie a z názorov odborníkov.  Táto dvadsaťročná environmentálna 

stratégia si určila 8 strategických orientačných opatrení, 5 odvetvových priorít, 10 zásad, 33 

dlhodobých strategických cieľov do roku 2020, 59 strednodobých koncepčných cieľov do 

roku 2000 až 2010 a 70 krátkodobých programových cieľov do roku 1996. Všetkých 162 

cieľov Stratégie štátnej environmentálnej politiky sú rozdelené do 4 blokov, pričom prvý 

blok sa orientuje na ochranu ovzdušia, vôd pred rizikovými faktormi, jadrovú bezpečnosť 
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a odpadové hospodárstvo. Druhý blok za zaoberá ochranou prírody a krajiny, územným 

rozvojom, ochranou horninového prostredia, pôdy a lesa. Tretí blok sa zameriava na 

environmentálnu politiku a posledný štvrtý blok sa zaoberá environmentálnou výchovou, 

vzdelávaním a verejnou informovanosťou. Všetky tieto ciele sú kvôli zvýšenej možnosti 

kontroly a prehľadnosti rozdelené do 10 sektorov. (Stratégia, zásady, priority..., 1993) Túto 

stratégiu považujeme za prvý ucelený dokument zameraný na vytvorenie podmienok pre 

efektívne uplatňovanie ochrany životného prostredia   

Zatiaľ čo všeobecné zásady, odvetvové priority a viaceré dlhodobé ciele sú naďalej 

aktuálne, tak väčšina strednodobých a krátkodobých cieľov bola dosiahnutá a priebežne sa 

dopĺňali. Na stratégiu nadviazali a dopĺňali Národné environmentálne akčné programy, 

ktoré sa však nestretávajú s veľkou popularitou kvôli ich nedostupnosti pre bežnú verejnosť. 

Národný environmentálny akčný program I., ktorý bol schválený vládnym uznesením č. 

350/1996. NEAP I. sa v 10 sektoroch zameral na 1356 opatrení a 76 cieľov, avšak znenie 

tohto programu nie je na oficiálnych stránkach Ministerstva životného prostredia SR 

zverejnené. (Klinda, 2013) 

Ku schváleniu druhého komplexného dokumentu NEAP II. došlo uznesením vlády 

SR č. 1112/1999. Vychádzal z environmentálnej situácie na Slovensku, ktorá bola 

hodnotená z medzinárodného hľadiska vychádzajúc z Konferencie OSN o životnom 

prostredí a rozvoji – Rio de Janeiro 1992 a  zo vzťahu k Stredoeurópskemu regiónu 

a Európskej únii.  Je založený na strednodobých a dlhodobých cieľoch environmentálnej 

politiky Slovenskej republiky, pričom vyplýva z predpokladu udržateľného rozvoja 

spoločnosti v národnom aj medzinárodnom kontexte. (NEAP II., 2020) 

V roku 2003 bol operatívnou poradou ministra životného prostredia schválený 

NEAP III. Uznesením č. 54/B.3. Tento dokument obsahoval 6 strategických priorít, ktorých 

cieľom bolo ochraňovať a racionálne využívať vodu, ochraňovať ovzdušie, odpadové 

hospodárstvo, ochraňovať prírodu a krajinu a racionálne využívať prírodné zdroje. Ďalej 

obsahovalo 27 parciálny ch priorít, 24 cieľov a 84 programových opatrení. Neskôr došlo 

k doplneniu dokumentu o ďalšiu prioritu, a to environmentálnu výchovu a vzdelávanie, 

ktorá už bola rozvinutá prostredníctvom Koncepcie environmentálnej výchovy 

a vzdelávania z roku 1997.  Avšak po predložení tohto programu Úradu vlády SR v roku 

2004 bol NEAP III. stiahnutý a to považujeme za akési postupne ukončované zlaté obdobie 

environmentálnej eufórie. (Klinda, 2004) 
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Medzi prvé dokumenty, ktoré Slovenská republika po získaní samostatnosti prijala 

bola Národná stratégia ochrany biodiverzity na Slovensku, ktorú vláda SR schválila v roku 

1997. Biologickú diverzitu pritom chápeme ako „biodiverzitu, biologickú rozmanitosť, 

rôznorodosť foriem života - rastliny, živočíchy a mikroorganizmy spolu s genetickou 

informáciou.“ (Národná stratégia ochrany...,1997,s.40) Pri príprave tohto dokumentu boli 

zohľadnené už existujúce štátne koncepcie o ochrane biodiverzity, najmä koncepcia štátnej 

environmentálnej politiky, ktorá zaraďuje ochranu biodiverzity medzi svoje základné ciele. 

Cieľom bolo zabrániť javom, ktoré spôsobujú ekologickú nestabilitu, zachovať rôznorodosť 

krajiny a využívať zdroje trvalo udržateľným spôsobom. Táto stratégia bola aktualizovaná 

novou národnou stratégiou ochrany biodiverzity do roka 2020. (MŽP SR. 2014) 

 V období schválenia Stratégie štátnej environmentálnej politiky sa uzákonil aj trvalo 

udržateľný rozvoj v komplexnom  dokumente-  Národná stratégia trvalo udržateľného 

rozvoja.  NSTUR bola schválená uznesením Národnej rady SR č.1989/2002. V NSTUR bolo 

vytýčených 16 princípov, 40 kritérií, 10 integrovaných cieľov, 28 strategických opatrení 

a 236 opatrení. V tejto stratégii je trvalo udržateľný rozvoj definovaný ako „cielený, 

dlhodobý, komplexný a synergický proces, ovplyvňujúci podmienky a všetky aspekty života 

na všetkých úrovniach a smerujúci k takému funkčnému modelu určitého spoločenstva, ktorý 

kvalitne uspokojuje biologické, materiálne, duchovné a sociálne potreby a záujmy ľudí,  

pričom eliminuje alebo výrazne obmedzuje zásahy ohrozujúce, poškodzujúce alebo ničiace 

podmienky a formy života, nezaťažuje krajinu nad únosnú mieru, rozumne využíva jej zdroje 

a chráni kultúrne a prírodné dedičstvo.“ (NSTUR, 2020, s.1) Na základe NSTUR je možné 

uplatniť efektívne princípy globálneho rozvoja, kedy rešpektuje a začleňuje do 

komplexného dokumentu iné platné dokumenty trvalo udržateľného rozvoja vydané OSN, 

OECD a EÚ. Slovenská republika sa orientovala najmä na dlhodobé, cieľavedomé 

a komplexné vytváranie trvalo udržateľného rozvoja v spoločnosti, pričom sa zamerala na 

ich praktické uplatňovanie. Dlhodobé priority boli definované v 28 strategických cieľov 

trvalo udržateľného rozvoja, medzi ktoré môžeme zaradiť znižovanie podielu využívania 

neobnoviteľných prírodných zdrojov a ich racionálne využívanie, znižovanie 

environmentálnej záťaže pre životné prostredie, zmiernenie následkov zmeny klímy 

v globálnom rozmere, narušenie ozónovej vrstvy a zlepšovanie kvality životného prostredia 

vo všetkých regiónoch. (NSTUR, 2001)  

 Slovenská orientácia na dlhodobé priority, teda integrované ciele sa zameriava na 

vytvorenie rozvinutého demokratického štátu, pre ktorý je dôležitá integrácia do svetových 
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politických a hospodárskych štruktúr.  Z tohto pohľadu musí Slovensko urobiť pozitívny 

krok a spoznať pozitívne trendy globalizácie, prevziať spoluzodpovednosť za globálny 

vývoj, čo by viedlo k pozitívnemu ovplyvňovaniu celkového medzinárodného smerovania 

k trvalej udržateľnosti. Pre rozvinutú krajinu je potrebné vybudovanie moderného štátu 

a systému verejnej správy prostredníctvom zavádzania modernej techniky a kvalitného 

riadenia verejnej správy, ktorá bude v prospech občanov. To súvisí s vyspelosťou občianskej 

spoločnosti, pre ktorej dosiahnutie je potrebná zmena hodnotovej orientácie, kedy občania 

posilnia svoje právne a historické vedomie a bude zavedená vysoká úroveň ich 

informovanosti. Vysoká kvalita ľudských a spoločenských zdrojov vedie k postupnému 

vytváraniu a zdravej spoločnosti, ktorá je schopná zabezpečiť kvalitný život v oblasti 

sociálnej, ekonomickej, kultúrnej, duchovnej a dokáže odstrániť negatívne, až patologické 

javy. Celková kvalita životného prostredia, a zámer ochrániť a racionálne využívať prírodné 

zdroje závisí od efektívnosti ochrany, šetrného a uvedomelého využívania prírodných 

zdrojov, limitovania ekonomického rozvoja tak, aby bol v súlade s kapacitou prírody.  

Všetky ciele si vyžadujú, aby Slovenská republika posilnila svoje medzinárodné postavenie 

a zlepšila fungovanie štátu, hlavných inštitúcií a verejnej správy. Pri snahe o pristúpenie do 

Európskej únie muselo Slovensko podstúpiť mnohým legislatívnym zmenám, avšak NSTUR 

poslúžila ako dobrý štart pre integráciu.  

 

2.4. Integrácia Slovenskej republiky do EÚ 

 

Po vytvorení samostatnej Slovenskej republiky 1. januára 1993 bolo pre krajinu 

prioritou orientovať sa na západ a integrovať sa do západných medzinárodných štruktúr. Dňa 

4. októbra 1993 v Luxemburgu Slovenská republika spolu s najvyššími predstaviteľmi 

Európskych spoločenstiev podpísali Európsku dohodu o pridružení SR k Európskemu 

spoločenstvu. Táto dohoda si kládla za cieľ vybudovať vyhovujúci rámec pre politický 

dialóg, ktorý umožní rozvoj úzkych politických vzťahov medzi zmluvnými stranami. 

Podporou rozvoja obchodu a vytvorením harmonických ekonomických vzťahov medzi 

Európskym spoločenstvom a Slovenskom malo dôjsť k podpore a dynamike  hospodárskeho 

rozvoja na Slovensku. To malo byť možné aj prostredníctvom poskytnutia základne 

finančnej a technickej pomoci od Spoločenstva smerom k Slovensku. Pridruženie malo 

celkovo poskytnúť vhodný rámec pre postupnú integráciu do Spoločenstva, pričom 

Slovenská republika musí plniť stanovené podmienky. Pomocou pravidelného politického 
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dialógu, ktoré sa štáty zaviazali dodržiavať, mali byť podporené politické a ekonomické 

zmeny a vytvoriť v Slovenskej republike pocit solidarity a možnosť nových foriem 

spolupráce. Politický dialóg má byť v prvom rade založený na spoločných hodnotách 

a cieľoch, má viesť k zblíženiu postojov v medzinárodných a bezpečnostných otázkach, 

ktoré pre Slovenskú republiku zabezpečí integráciu medzi spoločenstvo demokratických 

štátov. (Malová, Weiss, 2018) 

Vedľa ustanovení o obchodnej a hospodárskej spolupráci, v článku 81 sa nachádzajú 

ustanovenia týkajúce sa životného prostredia a ľudského zdravia, pričom spolupráca v tejto 

oblasti bola považovaná za prioritnú. Spolupráca v tejto oblasti sa zamerala na efektívne 

monitorovanie hladiny znečistenia a celkového stavu životného prostredia. Boj proti 

znečisťovaniu ovzdušia mal byť vedený na regionálnej aj cezhraničnej úrovni. Slovenská 

republika sa mala zaviazať k udržateľnému využívaniu energie, predchádzaniu znečistenia 

vôd, znižovaniu odpadov a ich návratu do obehu. Slovenská republika si má uvedomiť 

význam životného prostredia a podnietiť vzdelávanie v tejto oblasti a taktiež sa má zaviazať 

k plneniu medzinárodných dohovorov v oblasti životného prostredia. (Európska dohoda 

o pridružení, 1997) 

Jednotlivé ustanovenia boli uskutočnené prostredníctvom grantov a pôžičiek, najmä 

prostredníctvom programu PHARE. Výmenou informácií a odborníkov, odpornou 

prípravou, spoločnou výskumnou činnosťou a zosúladením práva a postupov bola 

dosiahnutá efektívna spolupráca. Okrem tohto programu sa Slovenská republika stala 

súčasťou aj Programu COPERNICUS, ktorý sa zameriava na vytvorenie európskej kapacity 

na pozorovanie Zeme. Ďalej sa Slovensko zapojilo do Programu COST, ktorý podporuje 

európsku spoluprácu vo vede a technológiách a taktiež do  multilaterálnych projektov 

PHARE.  Program PHARE, ktorý vychádza z názvu Poland and Hungary Assistance for the 

Restructuring of the Economy, sa zrodil medzi predstaviteľmi najvyspelejších ekonomík 

sveta v Paríži v roku 1989 a pôvodne bol zameraný len na ekonomickú rekonštrukciu týchto 

dvoch krajín – Poľsko a Maďarsko. Organizáciou a koordináciou tohto programu bola 

poverené Komisia Európskych spoločenstiev. Avšak po zmene politickej situácie v strednej 

a východnej Európe v období po roku 1990 boli do tohto programu zaradené i iné štáty zo 

strednej a východnej Európy, medzi nimi aj bývalá ČSFR. Krátkodobým cieľom programu 

bolo poskytnutie pomoci pri zabezpečovaní kvalitného životného prostredia. Za strednodobý 

cieľ bola vytýčená podpora štátnej správy starostlivosti o životné prostredie pri tvorení 

dlhodobých stratégií a programov, ktoré sú zamerané na hospodárenie s povrchovými 



 39 

 

vodami, odpadové hospodárstvo a na tvorenie ďalších programov smerujúcom k bližšej 

spolupráci s Európskymi spoločenstvami. Slovenská republika sa do programu PHARE 

zapojila projektami ako je napríklad Zariadenie pre monitoring kvality potravín, ktorého 

cieľom bolo vybudovať laboratóriá na hodnotenie kvality potravín, alebo vytvorenie 

Informačného centra pre nebezpečné odpady. (Klinda, 1994) 

 

2.5. Slovenská republika v predvstupovom procese do EÚ 
 

Dva roky po vzniku samostatnej Slovenskej republiky, konkrétne dňa 27. júna 1995 

bola predsedom vlády Slovenskej republiky Vladimírom Mečiarom, na zasadaní Európskej 

rady v Cannes, podaná prihláška Slovenska pre vstup do Európskej únie. Na základe tejto 

prihlášky Slovenská republika začala s prípravou na negociačný proces, esenciálny pre vstup 

do Európskej únie. Avšak v októbri 1997 Európska komisia na žiadosť Európskej rady 

vydala posudok k žiadostiam o členstvo predloženým asociovanými krajinami, v ktorom 

Slovenská republika nebola zaradená k najlepšie pripraveným kandidátom na vstupné 

rozhovory o členstve v Európskej únii. (Malová, Weiss, 2018) 

Posudok mal posúdiť v podmienkach Slovenskej republiky stav plnenia 

prístupových, respektíve kodanských kritérií, ktoré je nutné dodržiavať krajinami 

usilujúcimi o členstvo v Európskej únii. V júni 1993 boli v Kodani schválené kritériá, pri 

ktorých asociovaná krajina musí zabezpečiť stabilitu inštitúcií, ktoré majú garantovať 

demokraciu, právny štát, dodržiavať ľudské práva a ochraňovať národnostné menšiny. 

Druhým kritériom je vytvorenie fungujúceho trhového hospodárstva a schopnosť 

konkurencieschopnosti v rámci Európskej únie. Tretím kritériom je schopnosť štátu prevziať 

povinnosti vychádzajúce z členstva vrátane efektívneho vykonávania pravidiel, noriem 

a opatrení tvoriacich súbor právnych predpisov Európskej únie a v neposlednom rade 

dodržať ciele politickej, hospodárskej a menovej únie. V súvislosti s cieľom harmonickej 

integrácie kandidátskych krajín Európska rada rozšírila pôvodné kodanské kritéria o nutnosť 

vytvorenia administratívnych kapacít zameraných na implementáciu acquis. (Prístupové 

kritériá, 2020) 

Európska komisia v posudku vytýčila za dôvod nesplnenia kritérií členstva práve 

politické kritéria, ktoré vytýčila Európska rada v Kodani, pričom zhodnotila nedostatky 

znemožňujúce fungujúcu demokraciu a ústavné inštitúcie ako nestabilné. Vychádzajúc 

z tejto správy Slovensko nebolo začlenené do vtedajšieho integračného procesu. 
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Pozitívny krok pre Slovensko predstavovali parlamentné voľby konané 25. a 26. 

septembra 1998, kedy sa premiérom stal Mikuláš Dzurinda. Bola koncipovaná Pracovná 

skupina na vysokej úrovni, ktorá mala za cieľ podporiť snahy Slovenskej republiky 

o opätovné rozbehnutie a zefektívnenie príprav na vstup do štruktúr EÚ. Činnosť Pracovnej 

skupiny bola zameraná na prijímanie a plnenie kodanských kritérií, politických, 

ekonomických a krátkodobých cieľov programu zlepšenia pripravenosti kandidátkach krajín 

- Partnerstva pre vstup. Pozitívne zmeny, ktoré nastali po voľbách boli následne ocenené 

Európskou úniou, ktorá konštatovala, že vďaka demokratickým voľbám existuje možnosť 

vyriešiť politické problémy, ktoré povedú k úplnému splneniu politických kritérií. Avšak 

ani to nebolo zatiaľ dôvodom, aby bolo Slovensko prizvané k prístupovému rokovaniu. 

(Matisová, 2002) 

 Rok 1999 môžeme označiť za rok intenzívnejšieho politického dialógu, v ktorom 

hlavnou prioritou vlády SR bolo rozhodnutie Európskej rady v Helsinkách o začatí 

rokovania o vstupe. Pozitívne naladenie vlády SR vychádzalo z kladného odporúčania 

Pravidelnej správy Európskej komisie zohľadňujúcej pokrok v plnení stanovených priorít. 

V zmysle plnenie politických kritérií pre vstup do EÚ v podmienkach Slovenskej republiky 

došlo k zosúladeniu volebného zákona, voľbám do miestnej samosprávy, v máji 1999 k 

prvým priamym slovenským prezidentským voľbám, prijatiu zákona o používaní jazykov 

národnostných menšín v úradnom styku a došlo k celovému súladu legislatívy s Ústavou SR 

a medzinárodnými normami vydanými Radou Európu a Európskou komisiou. Na základe 

vynaloženého úsilia a priznaného pokroku v hodnotení požadovaných kritérií v Hodnotiacej 

správe Európskej komisie, bola Slovenská republika prizvaná k rokovaniam o vstupe. Vláda 

SR teda začala s implementáciou stratégie prípravy slovenských obyvateľov na vstup do EÚ. 

Vzhľadom na rozhodnutie Európskej rady v Helsinkách 1999 Slovensko začalo 15. februára 

2000 rokovania o pristúpení. Na rokovaní Slovensko predložilo ambiciózny plán, kedy sa 

do konca roka 2002 zaviazalo k  zosúladeniu svojej legislatívy a práva Európskej únie a k 

vytvoreniu tomu prispôsobenej administratívnej kapacity. Za referenčný dátum na prijatie 

a implementáciu acquis communautaire, ktorý by zároveň zodpovedal dátumu vstupu do 

Európskej únie, si Slovenská republika stanovila na 1. január 2004. Cieľom Slovenska bolo 

v úvode otvoriť čo najviac kapitol. Slovenská republika nechcela žiadať o výnimku 

z implementácie acquis communautaire, ale požadovala prechodné obdobie na určité oblasti, 

ktoré si vyžadovali zlepšenie výkonnosti slovenskej ekonomiky a rozsiahle finančné 
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investície. Celkovo Slovenská republika v roku 2000 otvorila 16 negociačných kapitol, 

ktorými splnila svoj cieľ otvorenia väčšiny kapitol. (Figeľ, Adamiš, 2003) 

 Európska komisia na summite v Nice v decembri 2000 potvrdila strategický 

dokument o rozšírení, tzv. road map – cestovná mapa, kde bol vytýčený harmonogram priorít 

Európskej únie  pri rokovaniach s kandidátskymi krajinami počas predsedníctiev krajín 

Švédka, Belgicka a Španielska. V  období švédskeho predsedníctva hlavným cieľom 

Slovenska bolo vytvorenie vnútorného trhu, práva obchodných spoločností, životného 

prostredia a sociálnej politiky. Na konci švédskeho predsedníctva mala Slovenská republika 

otvorené všetkých 29 kapitol týkajúcich sa acquis, pričom došlo k uzavretiu takmer všetkých 

kapitol, okrem kapitoly Životného prostredia.  Nesplnenie tejto kapitoly bolo výsledkom 

potreby vypracovať detailné finančné a implementačné plány pre 21 smerníc, najmä tých 

v ktorých Slovensko požiadalo o prechodné obdobie. Prakticky v tejto oblasti bol naplnený 

princíp dobiehania, tzv. catch up. (Matisová, 2002) 

 Rok 2001 považujeme za náročnejší z dôvodu potreby prerokovávania rozsiahlejších 

kapitol, pričom dôraz sa kládol na kapitoly vytýčené v harmonograme belgického 

predsedníctva na druhý polrok 2001. Dôraz bol kladený aj na kapitolu Životné prostredie, 

ktorá nedosiahla uzavretie počas predošlých rokovaní. V období belgického predsedníctva 

sa Slovenskej republike podarilo uzavrieť kapitoly energetiky, životného prostredia 

a finančnej kontroly, čím sa navýšilo množstvo predbežne uzavretých kapitol z pôvodných 

19 na 22. Za dôležité považujeme práve predbežné uzavretie náročnej kapitoly Životné 

prostredie, kde Slovensko na základe nesúladu s určitými právnymi predpismi EÚ, muselo 

vyjednať prechodné obdobie pre určité oblasti, ktoré načrtneme v nasledujúcej podkapitole. 

(Figeľ, Adamiš, 2003) 

 Celkovo považujeme rok 2001 za úspešný, pretože Slovensko dokázalo otvoriť 

rokovania v 13 kapitolách, z ktorých malo 12 predbežne uzatvorených. Slovenská republika 

naplnila princíp catch up a dostalo sa na úroveň štátov V4. Došlo k úspešnej realizácii 

princípu regaty, čo znamená, že došlo k prekonaniu delenia kandidátov na luxemburskú 

a helsinskú skupinu, ktorej bolo dovtedy Slovensko členom, a došlo k vytvoreniu novej 

Laekenskej skupiny kandidátov, na základe summitu Európskej únie v Laekene, kde bolo 

Slovensko zaradené k desiatim kandidátskym krajinám, u ktorých sa predpokladá vstup do 

štruktúr Európskej únie v roku 2004. (Slovensko a Európa..,2002) 

 V prvom polroku 2002 počas španielskeho predsedníctva bolo pre Slovensko 

prioritou ukončenie rokovaní vo zvyšných kapitolách z predošlého obdoba a efektívne 
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napredovať v kapitolách harmonogramu španielskeho predsedníctva, a to v kapitolách 

poľnohospodárstva, regionálnej politiky a rozpočtu.  Tieto ciele sa podarilo realizovať, 

okrem kapitoly Hospodárska súťaž. V obrobí španielskeho predsedníctva sa Slovensku 

podarilo predbežne uzavrieť rokovania v kapitole Dane, Doprava, Spravodlivosť a vnútorné 

záležitosti, Inštitúcie, čím bolo predbežne uzavretých celkovo 26 kapitol s Slovensko sa 

zaradilo do rebríčka k popredným kandidátom na vstup do EÚ. Počas tohto predsedníctva 

začali aj prípravy spracovania textu Zmluvy o pristúpení. V druhom polroku roku 2002 

počas dánskeho predsedníctva bolo pre Slovenskú republiku cieľom realizovať závery 

z Lakenského summitu a summitu v Seville, a teda uzavrieť rokovania s Európskou úniou 

do roku 2002. V tomto období sa uzatvorili kapitoly Regionálna politika a Hospodárska 

súťaž, čím došlo k uzavretiu všetkých nefinančných kapitol. Cieľom dánskeho 

predsedníctva bolo v druhom polroku 2002 dokončiť finančné kapitoly v oblasti 

poľnohospodárstva a kapitolu Rozpočet. V tejto oblasti Slovensko chcelo vytvoriť stav 

rovnováhy práv a povinností, ktoré vyplývajú z členstva a zaistiť pozitívnu rozpočtovú 

bilanciu. (Figeľ, Adamiš, 2003) 

 Európska komisia v októbri 2002 publikovala Pravidelnú správu, kde hodnotila 

pokrok kandidátskych krajín. Slovenská republika bola na základe plnenie prístupových 

kritérií hodnotená pozitívne a bolo odporučené uzavrieť rokovania so Slovenskou 

republikou podľa plánovaného dátumu do konca roka 2002. V tomto roku Slovenská 

republika a ostatné kandidátske krajiny na zasadnutí Európskej rady v Kodani ukončili 

prístupové rokovania. Slovensko uzavrelo ďalších 9 kapitol, čím plne využilo catch up 

princíp a potvrdilo predpoklady na vstup do Európskej únie 1. mája 2004 spoločne 

s ostatnými kandidátskymi krajinami. (Figeľ, Adamiš, 2003) 

 V roku 2003, počas prvého polroka gréckeho predsedníctva bola v Aténach 16. apríla 

2003 podpísaná Zmluva o pristúpení. Za slovenskú republiku ju podpísal vtedajší prezident 

Slovenskej republiky Rudolf Schuster, predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda, minister 

zahraničných vecí SR Eduard Kukan a hlavný vyjednávač pre vstup SR do EÚ J. Figeľ. 

Žiadosti krajín odsúhlasil Európsky parlament, následné stanovisko prijala Európska 

komisia, v ktorom odporučila vstup všetkých desiatich kandidátskych krajín do Európskej 

únie. Následne po schválení vstupu do EÚ Radou ministrov prebieha ratifikácia, ktorá sa 

uskutočňuje v druhom polroku 2003 počas talianskeho predsedníctva, rovnako ako aj 

referendá v jednotlivých pristupujúcich krajinách.  Na Slovensku sa referendum konalo dňa 

16. a 17. mája 2003, kedy 92,46% hlasujúcich občanov podporilo vstup do EÚ a 6,20% 



 43 

 

hlasujúcich občanov bolo proti.. Výsledkom celkových jednaní a výsledkov referenda, 

Slovenská republika  spoločne s ostatnými 9 štátmi definitívne vstúpili do Európskej únie 1. 

mája 2004. (Slovensko povedalo „áno“, 2003) 

 

2.6. Prechodné obdobia v kapitole Životné prostredie 

 

 Pri implementácii európskych noriem bola z finančného hľadiska a z hľadiska 

náročnosti pre podnikateľskú sféru a obyvateľstvo najrozsiahlejšia práve oblasť životného 

prostredia. Implementácia smerníc EÚ mala so sebou niesť dlhodobé prínosy, zatiaľ čo 

náklady s tým spojené mali byť sústredené v krátkodobom a strednodobom časovom 

horizonte. Kapitola Životné prostredie predstavovala náročnú kapitolu európskej legislatívy 

ako z pohľadu jej objemu, tak aj z pohľadu negociačných požiadaviek Slovenskej republiky. 

V čase negociácii Slovenskej republiky o vstup do EÚ, environmentálna legislatíva 

nesplňovala požiadavky právnych predpisov EÚ, a síce väčšina požiadaviek bola splnená do 

dátumu vstupu Slovenskej republiky do EÚ, tak Slovensko muselo požiadať o desať 

prechodných období s rôznou dĺžkou plnenia, ktoré sa stali súčasťou Zmluvy o pristúpení 

k Európskej únii. Táto zmluva bola podpísaná v Aténach dňa 16.4. 2003 najvyššími 

predstaviteľmi kandidátskych a členských štátov Európskej únie. (Figeľ, Adamiš, 2003) 

 Prvé prechodné obdobie sa týkalo  Smernice Rady 88/609/EHS o obmedzení emisií 

znečisťujúcich látok z veľkých spaľovacích zariadení, pričom spaľovacie zariadenia mali 

byť v súlade s požiadavkami smernice v čase vstúpenia do štruktúr Európskej únie. Pre 

Slovenskú republiku, respektíve pre troch prevádzkovateľov nových veľkých spaľovacích 

zariadení bolo stanovené prechodné obdobie na štyri roky do 31. decembra 2007. Výnimka 

sa nevzťahovala už na existujúce zariadenia. (Životné prostredie: Smernice, 2002) 

 Ďalšie prechodné obdobie sa týkalo Smernice Rady č. 94/67/ES o spaľovaní 

nebezpečného odpadu. V negociačných jednaniach Európska únia súhlasila s trojročným 

prechodným obdobím do 31. decembra 2006. Prechodné obdobie bolo schválené pre 11 

spaľovní odpadu z nemocníc a 7 spaľovní priemyselného odpadu. Domáci producenti 

nebezpečného odpadu sa museli prispôsobiť vyšším nákladom na zneškodnenie týchto 

odpadov v súvislosti so zabezpečením ich súladu s požiadavkami EÚ, pretože 

novovzniknuté zneškodňovacie zariadenia  nebudú hradené zo štátnej podpory.(Figeľ, 

Adamiš,  2003) 
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 Tretia žiadosť sa odvíjala od  Smernice Rady č. 94/63/ES o riadení emisií VOC zo 

skladovania benzínu a jeho distribúcie z terminálov na čerpacie stanice. Pôvodne Slovensko 

žiadalo prechodné obdobie až do roku 2010. Avšak Slovenská republika zvážila túto žiadosť 

a  pre existujúce zariadenia, v ktorých sa skladoval benzín boli v závislosti od druhu 

zariadení dohodnuté prechodné obdobia do 31. decembra 2004 a do 31. decembra 2007. 

Dôvodom podania žiadosti o prechodné obdobie bola vysoká investičná náročnosť 

z hľadiska nutnosti úprav už existujúcich nádrží skladujúcich benzín podľa legislatívy EÚ 

a ďalšie nevyhnutné náklady spojené s výstavbou nových čerpacích staníc a špeciálnych 

systémov zachytávajúcich pary. Slovenská republika sa zaviazala, že novo vzniknuté 

zariadenia mali byť v súlade s acquis už do dátumu vstúpenia Slovenska do Európskej únie. 

Finančné náklady pre túto oblasť mali predstavovať približne 2,3 mld. Sk. (Figeľ, Adamiš, 

2003) 

 V súvislosti so Smernicou Rady č.91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových 

vôd bolo prechodné obdobie celkovo zjednané pôvodne do roku 2015, avšak Európska únia 

vytýčila prechodné ciele s rokom splnenia. Ku dňu  31. decembra 2010 mali všetky 

aglomerácie prevyšujúce počet 10 000 obyvateľov zabezpečiť súlad so smernicou. 

Aglomerácie prevyšujúce počet obyvateľov nad 2000, ale do maximálneho počtu 10 000, 

mali dosiahnuť súlad so smernicou ku dňu 31. decembra 2015. Celkovo Zmluva o pristúpení 

k Európskej únii vyčleňuje konkrétne ciele, na základe ktorého 83 % celkového množstva 

biologicky odstrániteľného znečistenia má byť v zosúladená so smernicou, 91% do 31. 

decembra 2008  a 97% do 31. decembra 2012.  Do konca roka 2010 má byť v oblastiach 

prevyšujúcich počet 10 000 obyvateľov, zabezpečené odvádzanie odpadovej vody, jej 

čistenie a odstraňovanie nutrientov podľa smernice a taktiež vo všetkých aglomeráciách nad 

2000 obyvateľov zabezpečiť priebežné čistenie odpadových vôd. Nutná je taktiež 

modernizácia existujúcich čističiek odpadových vôd, budovanie nových čističiek, vrátane 

kalového hospodárstva. Celkové náklady boli vyčíslené na 39 mld. Sk, ktoré boli 

prerozdelené na splnenie jednotlivých cieľov.  (Prehľad prechodných období.., 2005) 

 V rámci troch existujúcich zariadení Európska únia a Slovenská republika dohodla 

prechodné obdobie zo Smernice Rady č. 76/464/EHS o znečistení spôsobenom určitými 

nebezpečnými látkami vypúšťanými do vodného prostredia do roku 2006. Cieľom 

prechodného obdobia bolo zabezpečiť dodržiavanie emisných limitov pre znečisťujúce látky 

vypúšťané do vodného prostredie, ktoré sa konkrétne týkalo podnikov Chemické závody 

Nováky, Chemko Strážske a Duslo Šaľa.  Ďalej pre 10 zariadení bola schválená prechodná 
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doba zo Smernice Rady č. 96/61/ES o integrovanej prevencii a kontrole znečistenia, pričom 

dĺžky prechodných období sa líšili vzhľadom na jednotlivé zariadenia, avšak najdlhšie do 

konca roka 2011. Táto koncepcia predstavuje pre Slovensko úplne nový komplexný 

monitoring ovzdušia a ochranu pred nebezpečnými látkami, ktorá vzhľadom na 

technologickú nevybavenosť v rámci slovenských podnikov vyžaduje vysoké finančné 

prostriedky na jej implementáciu. Odhadovaná suma predstavovala 30 mld. Sk. (Figeľ, 

Adamiš, 2003) 

 Posledná vyjednaná výnimka je zo Smernice 94/62/ES o obaloch a odpadoch 

z obalov, kde Slovensko požadovalo dĺžku prechodného obdobia do roku 2007, ktoré aj bolo 

pôvodne schválené, aby Slovenská republika mohla implementovať požiadavky 

zhodnotenia a recyklácie podľa smernice. Avšak v roku 2004 došlo k novelizácii smernicou 

2004/12/ES, ktorá zaviedla nové hodnoty zhodnotenia, a tak Slovenská republiky vyjednala 

nové prechodné obdobie až do roku 2012. (Prehľad prechodných období..., 2005) 

 Slovenskej republike sa pri implementácii danej legislatívy podarilo v troch 

prípadoch uplatniť ustanovenia existujúcich smerníc EÚ. V prvom prípade išlo 

o ustanovenie smernice o ochrane vôd pred znečistením spôsobených dusičnanmi 

z poľnohospodárskych zdrojov. Touto smernicou bolo umožnené vytvorenie akčných 

programov na podporu znižovania daného znečistenia do vstupu štátu do Európskej únie. 

S implementáciou akčných programov sa predpokladalo do konca roka 2007. V súvislosti 

s ďalšou smernicou o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín z použitia 

organických rozpúšťadiel, museli byť zariadenia poskytujúce túto funkciu v súlade s acquis 

ku dňu 30. októbra 2007. V tretej smernici, teda smernici o kvalite pitnej vody, ktorej 

implementácia je časovo a finančné náročná, Slovenská republika uplatnila výnimku, na 

základe ktorej z kvalitatívneho hľadiska budú ukazovatele pitnej vody zosúladené 

s Európskou úniou tri roky po vstupe Slovenska. Investície smerovali na rekonštrukciu 

diaľkových vodovodných privádzačov, modernizácie zariadení na úpravu pitnej vody 

a budovanie nových zdrojov pitnej vody. Slovensko na plnenie podmienok vychádzajúcich 

zo všetkých uvedených smerníc, ale aj iných požiadaviek týkajúcich sa životného prostredia, 

v predvstupovom procese čerpalo z predvstupového fondu ISPA, ktorý v preklade znamená 

nástroj predvstupových štrukturálnych politík a po vstupe Slovenska do štruktúr EÚ budú 

environmentálne projekty hradené z Kohézneho fondu, ktorý má 50% svojich prostriedkov 

určených na projekty týkajúce sa životného prostredia a zvyšných 50% na financovanie 

projektov v oblasti dopravy. (Figeľ, Adamiš, 2003) 
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Implementácia legislatívy v oblasti životného prostredia pre slovenskú spoločnosť 

napriek jej finančnej náročnosti nesie veľké množstvo pozitívnych faktorov. Najdôležitejším 

prínosom sú trvalo zlepšené životné podmienky a trvalo udržateľný rozvoj. V oblasti 

odpadového hospodárstva je kľúčové zavedenie prísnejších noriem ohľadne manažmentu 

skládok a nebezpečných odpadov, aby sa predišlo nebezpečenstvu preniknutiu 

nebezpečných látok z odpadu do pôdy a podzemných vôd. Taktiež zabránením vypúšťania 

nebezpečných odpadov do vodného prostredia dôjde k celkovému zlepšeniu kvality riek 

a rybného hospodárstva. Nevyhnutné je aj zabezpečenie celkovej vyššej úrovne recyklácie 

odpadov a obalov z odpadov, ktoré povedú k efektívnejšiemu využitiu materiálu a 

následnému znižovaniu spotreby primárnych zdrojov. Celkovo od implementácie 

environmentálnej legislatívy do podmienok Slovenskej republiky očakávame zlepšenie 

kvality života, zvýšenie priemerného veku a taktiež prínosy z rozvojového hľadiska, ktoré 

zvýšia atraktívnosť Slovenska nielen pre cestovný ruch ale aj pre potenciálnych investorov 

do regionálnej ekonomiky, nových technológií a budovania environmentálnych zariadení. 

 

2.7. Odpadové hospodárstvo v Slovenskej republike 

 

Pred vstupom do EÚ Slovensko muselo prijať veľké množstvo zákonov 

a vykonávacích predpisov pomocou ktorých dochádzalo k preberaniu smerníc a nariadení 

EÚ v environmentálnej oblasti. Bolo zrejmé, že práve environmentálna oblasť si vyžiada 

najväčšie finančné prostriedky, ktoré budú potrebné nielen na implementáciu, ale aj na 

vytvorenie potrebných administratívnych kapacít a vybodovanie inštitúcii. Finančne 

najnáročnejšia oblasť implementácie bola oblasť odpadového hospodárstva. Keďže 

environmentálna politika pokrýva množstvo oblastí, my sa v práci zameriame práve na 

odpadové hospodárstvo, ktoré predstavuje jednu z najdiskutovanejších tém v nadnárodných 

a národných štruktúrach.  

Všeobecná štruktúra odpadového hospodárstva je definovaná v Rámcovej smernici 

o odpadoch a v Nariadení o nebezpečných odpadoch. Táto všeobecná štruktúra je potom 

doplňovaná ďalšími nariadeniami, ktoré sú špecifikované na základe daných požiadaviek 

a stavu životného prostredia, napríklad týkajúce sa skládok odpadov alebo predpisov 

o preprave odpadov. Rámcové nariadenie pre odpadové hospodárstvo EÚ od členských 

štátov vyžaduje zabezpečenie recyklácie odpadov alebo ich bezpečné uloženie na skládku 

tak, aby sa predišlo ohrozeniu zdravia ľudí alebo škode spôsobenej životnému prostrediu. 
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Členské štáty sú povinné zabrániť nekontrolovateľnému a svojvoľnému vypúšťanou 

odpadov a ukladaniu odpadu na skládkach. Skládku definujeme ako „miesto so zariadením 

na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady trvalo uskladňujú na povrchu zeme alebo do 

zeme.“ (Zákon o odpadoch, 2015) 

Európska únia si nestanovuje za cieľ len podporu recyklácie odpadov v členských 

štátoch, ale aj jeho prevenciu a efektívne využívanie zdrojov. Dlhodobo prítomným cieľom 

je znižovanie objemu vzniknutého odpadu, ktoré má byť dosiahnuté informovanosťou 

obyvateľstva a spotrebiteľov a prostredníctvom technologického rozvoja a podpory 

výskumu. Na základe nariadenia majú členské štáty vytvoriť integrovanú sieť skládok, ktoré 

by boli sebestačné. Štát s cieľom zabezpečenia súladu narábania s odpadom so zásadami 

Nariadenia, musí vykonávať kontrolu nad podnikmi a prevádzkami, ktoré sa podieľajú na 

skladované alebo rekuperácii odpadu, pri ktorom sa spätne získava energia. Preto je 

potrebné, aby prevádzkovatelia skládok odpadov a rekuperačných zariadení zhotovovali 

záznam o prevádzke, ktorý potom bude predmetom kontroly kompetentných orgánov. 

(Klinda, 2013) 

Pri implementácii systému odpadového hospodárstva EÚ sa predpokladá fungujúca 

sieť administratívnych systémov zodpovedajúcich štátnej, regionálnej i miestnej úrovni. 

Dôležité je zabezpečenie infraštruktúry pre zber, triedenie, prepravu, recykláciu, rekuperáciu 

a skládkovanie odpadov. Ak členský štát pripravuje zákony, tak treba dbať na náležitú 

implementáciu pojmov EÚ ako  odpad, skládka a rekuperácia a ich zavedenie do praxe. 

Celkové zavádzanie environmentálnej politiky, respektíve odpadového hospodárstva, si 

vyžaduje vedenie dialógu a spolupráce s priemyslom, spotrebiteľmi a taktiež vyhodnotenie 

možných mimovládnych vplyvov.  

Pre členské štáty Európskej únie a ich štátne orgány je kľúčovým nástrojom pre 

zavádzanie EÚ legislatívy v oblasti odpadov na národnej, regionálnej a miestnej  úrovni, 

plánovanie organizácie odpadového hospodárstva. Povinnosťou orgánov členských štátov 

je zriadenie buď jedného alebo viac programom odpadového hospodárstva v závislosti na 

štáte, ktorý bude v súlade s rámcovými smernicami EÚ o odpadoch. Vo všetkých 

programoch má byť obsiahnuté celé územie členského štátu a má byť zanalyzovaný súčasný 

stav odpadového hospodárstva. Tieto plány sa majú zamerať na riešenie súčasného stavu, na 

základe ktorého sa určujú opatrenia, ktoré zohľadňujú šetrnosť životného prostredia. 

(Programy odpadového hospodárstva, 2020) 
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Odpadové hospodárstvo bolo už počas skorého vývoja uznané za dôležitú súčasť 

trvalo udržateľného rozvoja. Pri vykonávaní acquis EÚ od odpade pretrvávajú vážne 

medzery spôsobené nedostatkom priorít v členských štátoch a nedostatkom spoľahlivých 

údajov a iných faktorov, ktoré následne vedú k rozdielom a kvalite implementácie. 

Rozsiahle využívanie nevhodných technológií nakladania s odpadom ako sú skládky a iné 

zariadenia nespĺňajúce požiadavky EÚ vedú nielen k poškodzovaniu životného prostredia 

ale aj ľudského zdravia. Preto je dôsledná a efektívna implementácia acquis EÚ o odpade 

kľúčovou prioritou pre zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja nielen v rámci EÚ ale aj 

za jej hranice. Na dosiahnutie tohto cieľa jednotlivé štáty potrebujú inštitucionálnu podporu 

EÚ.  Cieľom Slovenskej republiky je efektívnejšie vykonávanie politiky v oblasti odpadu 

zadefinovanej na úrovni EÚ. Slovensko v tejto rovine vychádza z ôsmych kľúčových 

smerníc,  avšak my sa neskôr bližšie zameriame na rámcovú smernicu o odpadoch a jej 

implementáciu.  

Prvou z nich je rámcová smernica o odpade z roku 2008. Táto smernica je revíziou 

rámcovej smernice o odpadoch 75/442/EHS. Revidovaná smernica zavádza nový prístup 

k nakladaniu s odpadom, ktorý sa zameriava na obmedzovanie vplyvov na ľudské zdravie 

a životné prostredie. V smernici je zavedená hierarchia odpadu, na základe ktorej sa má 

uprednostniť predchádzanie vzniku odpadu, pričom od členských štátov vyžaduje zapojenia 

sa prostredníctvom svojich národných programov. Smernica rozširuje zodpovednosť 

výrobcu za produkciu odpadu a stimuluje recykláciu a zhodnocovanie prostredníctvom 

podpory separovania. Prevzatie novej rámcovej zmluvy členskými štátmi malo vyť 

uskutočnené do 12. decembra 2010.  Avšak novú rámcovú smernicu o odpade nie je možné 

prevziať novelou zákona o odpadoch, ale je potrebné vypracovanie nového zákona 

o odpadoch. (Gašparíková, 2010) 

Smernicou o skládkach odpadov pôvodne z roku 1999, ktorá bola novelizovaná 

v roku 2018 sa ukladá za cieľ predchádzať a minimalizovať dopady skládkovania odpadu na 

vodu, pôdu, vzduch a zdravie ľudí. Smernica sa týka umiestnenia a technických požiadaviek 

na skládky. Smernica tiež stanovuje ciele v oblasti znižovania skládkovania na minimum. 

(Smernica Európskeho parlamentu..., 2018) 

Treťou je smernica č. 2000/76/ES o spaľovaní odpadov z roku 2000. Cieľom je 

predchádzať negatívnych účinkom spaľovania odpadu, a preto stanovuje prevádzkové 

a monitorovacie podmienky, technické požiadavky a obmedzuje vypúšťanie do vody 

a emisie do ovzdušia. (Offertálerová, 2015) 
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Nariadením č. 1013/2006 o preprave odpadu z rok 2006 sa do európskeho práva 

transponuje Bazijelský dohovor, na základe ktorého dochádza k úprave medzinárodného 

vývozu a dovozu odpadu a najmä pohybu odpadu cez hranice jednotlivých štátov. 

V nariadení sú definované kľúčové pojmy v preprave odpadu, stanovujú sa harmonizované 

pravidlá pre cezhraničný pohyb odpadu za účelom zneškodnenia alebo jeho zhodnotenia. 

Toto nariadenie je v úzkom vzťahu s rámcovou smernicou o odpade, ktorá zdôrazňuje 

hierarchiu odpadového hospodárstva EÚ v oblasti nakladania s odpadom. Nariadenie ďalej 

podporuje sebestačnosť pri zneškodňovaní odpadu a na lepšiu spoluprácu v tejto oblasti. 

(Nariadenie Európskeho parlamentu..., 2006) 

Ďalšou smernicou je smernica č. 2008/12/ES o batériách a akumulátoroch z roku 

2006, na základe ktorej sa vyžaduje separovaný zber a akumulátorov, obmedzenie ich 

nebezpečného obsahu v súvislosti s ortuťou a kadmia a stanovuje ciele v oblasti ich zberu 

a recyklovania. (Smernica Európskeho parlamentu..,2008) 

Šiestou je smernica č. 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti z 18. septembra 

2000. Cieľom smernice bolo zabrániť opúšťaniu vozidiel a podporovať ich opätovné 

využitie, recykláciu a zhodnocovanie vozidiel a komponentov, minimalizovať skládkovanie 

odpadu z vozidiel a celkové zlepšenie nakladania s odpadmi z vozidiel po dobe životnosti. 

Smernica taktiež zakazuje využívanie určitých ťažkých kovov vo vozidlách, aby demontáž 

bola bezpečná a vyžaduje vnútroštátne opatrenia na zber a bezplatné spätné prevzatie 

vozidiel. (Smernica o vozidlách...,2000) 

Smernica o obaloch a odpadoch z obalov 2004/12/ES, ktorá bola naposledy 

novelizovaná v roku 2004. Jej cieľom je harmonizácia právnych predpisov členských 

štátoch o obaloch, predchádzať a minimalizovať odpad z obalov a zabezpečiť účinné 

fungovanie vnútorného trhu. Tento cieľ si vyžaduje prijať opatrenia na zníženie odpadu 

z obalov a stimuláciu opätovného využitia a recyklácie. (Smernica o obaloch a odpadoch z 

obalov, 2004) 

Poslednou je smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení pôvodne 

z roku 2002, novelizovaná 2012/19/EÚ, ktorá dáva do popredia prevenciu odpadu 

z elektrických a elektronických zariadení a snaží sa minimalizáciu skládkovania. Táto 

smernica podporuje opatrenia na ekodizajn, ktoré umožňujú ľahšiu demontáž, obnovu, 

recykláciu a zhodnocovanie, a to najmä prostredníctvom eliminácie nebezpečných látok 

v týchto zariadeniach. Vykonávanie tejto smernice je v praxi zamerané na recykláciu 

a zhodnocovanie odpadových produktov. (Smernica Európskeho parlamentu..,2012) 
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3. Teoretická a metodologická kapitola 
 

V zmysle prijímania a implementácie európskej legislatívy musíme vychádzať 

z obojstranného vzťahu medzi EÚ a členskými štátmi. EÚ rozširuje svoju politiku do 

členských štátov prostredníctvom harmonizácie zákonov, ktorá predchádzala ešte vstupu do 

EÚ, čo môžeme nazvať aj procesom europeizácie.  Preto je v tejto kapitole potrebné 

charakterizovať teoretický rámec europeizácie. Ide o dominantnú teóriu v súčasnej Európe, 

ktorá determinuje, usmerňuje a predurčuje európske dianie.  

V početnej literatúre týkajúcej sa tejto teórie sú objekty skúmania rozmanité. 

V počiatkoch vývoja europeizačného výskumu bola analytickým jadrom štúdie domáca 

implementácia politík EÚ, najmä politiky životného prostredia a dopravnej politiky. 

Začiatkom 21. sa začala skúmať aj sociálna politika, či  politika utečencov, ktoré boli  

zamerané na kvalitatívny výskum. Príkladom sú aj skúmania straníckych systémov, formy 

politického protestu, verejné politiky a iné oblasti.  (Goetz, Hix, 2001)  

Európske štúdie získavali na populárnosti od konca päťdesiatych rokov, kedy 

zohrávali významnú úlohu v medzinárodných vzťahoch a komparatívnej politike. 

Neofunkcionalisti ako Haas sa sústredili na spoločenské hnacie sily európskej politickej 

integrácie, pričom politickú integráciu chápal ako proces, pri ktorom sú politickí aktéri 

v rôznych národných prostrediach presvedčení o posunutí svojej lojality, očakávaní 

a politickej aktivity smerom k novému centru, ktorého inštitúcie vyžadujú jurisdikciu nad 

jednotlivými národnými štátmi. V jeho ponímaní boli hlavnými motormi neštátne subjekty, 

ktoré hľadali nové centrum, ktoré by bolo prospešné pre ich záujmy. (Haas, 1958) Na druhej 

strane predstavitelia intergovernmentalizmu ako je Stanley Hoffmann alebo Andrew 

Moravcsik, tvrdili, že hlavnými motormi európskej integrácie nie sú neštátne subjekty, ale 

národné vlády. (Moravcsik, 1993) Vynímajúc pár výnimiek, tak až do konca deväťdesiatych 

rokov sa vedci európskych štúdii zameriavali hlavne na opis a vysvetlenie procesu európskej 

integrácie, zatiaľ čo priestor na systematickú analýzu pretrvávajúcich vzťahov medzi 

regionálnymi a domácimi politikami ostal obmedzený. Preto došlo k zavedeniu europeizácie 

ako takzvanej novej fázy európskej integrácie. (Caparaso, 2007) 

Teória europeizácie je založená na predpoklade, že európska integrácia v sebe nesie 

dva vzájomne prepojené procesy, kedy sú politické kompetencie delegované na 

supranacionálnu rovinu s cieľom dosiahnutia určitých politických výsledkov a taktiež je 

etablovaná nová štruktúra politických inštitúcií s exekutívnou, legislatívnou a jurisdikčnou 



 51 

 

mocou. Europeizácia jednoznačne presahuje klasickú teóriu európskej integrácie svojim 

zameraním na domácu úroveň. Od polovice deväťdesiatych rokov bola zmena na domácej 

úrovni zabudovaná v administratívne orientovanej analýze spojenej s prispôsobovaním sa 

členstvu v EÚ. Zmena je spôsobená zameraním sa na prispôsobenie vnútroštátnej 

administratívy, organizačnej logiky  vnútroštátnej politiky, tvorby politiky alebo všeobecne 

na zmeny, ku ktorým došlo v národných politických systémoch spojených s európskou 

integráciou. (Goetz, Hix, 2000) Európska únia, ktorá predstavuje vyspelý príklad regionálnej 

integrácie sa stala významnou súčasťou národnej politiky, najmä čo sa týka tvorby politiky, 

kde je zriedkavým javom nájsť národné politiky, ktoré by neboli prepojené s tými 

európskymi.  

Medzi prvé uznávané definície europeizácie patrí definícia Ladrecha z roku 1994, 

kedy ju charakterizoval ako proces re-orientácie tvaru a smerovania politiky do takej miery, 

aby sa politická a hospodárska dynamika EÚ stala súčasťou organizačnej logiky národných 

politík a tvorby politiky.  Organizačná logika v tomto zmysle znamená adaptívne procesy 

organizácii v zmenenom alebo meniacom sa prostredí. (Ladrech, 1994)  Neskôr, keď sa 

autori začínali viac zameriavať na literatúru o europeizácii v prvých systematických 

a komparatívnych pokusoch, bola europeizácia definovaná ako vznik a vývoj odlišných 

štruktúr správy veci verejných na európskej úrovni, teda politických, právnych a sociálnych 

inštitúcií spojených s riešením politických problémov, ktoré formujú interakcie medzi 

aktérmi, a politických sietí špecializujúcich sa na vytváranie autoritatívnych európskych 

pravidiel. (Risse a kol., 2001) V roku 2003 svoju definíciu sformuloval aj Radaelli, ktorý 

europeizáciu opísal ako súbor procesov, konštrukcií, šírenia a inštitucionalizácie formálnych 

a neformálnych pravidiel, postupov, politických paradigiem, štýlov, spôsobov konania 

a zdieľaných názorov, ktoré sú prv definované a konsolidované v rozhodnutiach EÚ, 

a potom začlenené do národného diskurzu, identít, politických štruktúr a verejných politík. 

(Radaeilli, 2003) Poznáme aj definíciu europeizácie ako procesu domácej adaptácie na 

európsku integráciu. (Vink, Graziano, 2007)  

 Existujú dve dimenzie europeizácie, prvá „zdola-nahor“ dimenzia, ktorá zahŕňa 

zdokonaľovanie, alebo zdieľanie spoločných presvedčení EÚ, formálnych a neformálnych 

diskurzov a identít, ktoré vychádzajú z členského štátu, zatiaľ čo dimenzia „zhora-nadol“ 

zahŕňa preberanie smerníc EÚ, nariadení a inštitucionálnych štruktúr na domácu úroveň 

členského štátu.  Prvá Ladrechova definícia europeizácie zachytáva najinovatívnejšie rysy 

europeizácie, domáce adaptačné procesy spojené so zmeneným alebo meniacim sa 
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prostredím, pričom túto definíciu považujeme za užitočnú pre inštitucionálnu analýzu, 

pretože sa zameriava na organizačnú logiku, skôr než na všeobecné správanie politických 

aktérov. Ladrechova a Risseho definície sa zameriavajú na dimenziu zhora nadol. Posledné 

dve definície sa snažia o kombináciu oboch dimenzii zhora-nadol a zdola-nahor, aby bola 

umožnená podrobnejšia charakteristika europeizácie. Na štúdium europeizácie musíme 

začať na domácej úrovni, analyzovať ako sa formujú politiky a inštitúcie na úrovni EÚ, 

a následne učiť politické výzvy a tlaky vyvolané integráciou sa do EÚ na domácej úrovni. 

(Vink, Graziano, 2007) Navyše okrem dimenzii zhora-nadol a zdola-nahor existuje okrem 

tejto vertikálnej roviny i horizontálna rovina europeizácie, ktorú ovplyvňuje fakt, že Európa 

je integrovaná a jej aktéri, či už štátni úradníci, lobisti alebo podnikatelia medzi sebou 

udržujú cezhraničné vzťahy a dochádza k výmene informácií a odborných znalostí, ako 

znázorňuje obrázok č.1. 

Obrázok č.1: Horizontálna a vertikálna úroveň europeizácie 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Europeizácia zatiaľ nezískala silný teoretický štatút, pretože sa zameriava skôr na 

domácu politickú zmenu, než na politický vývoj v rámci EÚ. Europeizácia sa preto využíva 

ako analytický prístup, ktorým dôjde k pochopeniu domácich zmien a je užitočná pre 

národných špecialistov a politických vedcov. Avšak v literatúre europeizácie nachádzame 

teoretické prvky týkajúce sa národnej politickej zmeny, ako je „goodness of fit“ resp. „dobrá 

zhoda“, ktorá je esenciálnou súčasťou literatúry o europeizácii. Táto hypotéza o „dobrej 

zhode“ stanovuje súvislosť medzi vývojom inštitucionálnych nastavení, pravidiel 

Európske regionálne inštitúcie

Krajina A Krajina B Krajina C

Kompetencie

Informácie

Očakávania

Pravidlá 

Normy 

Informácie 

Očakávania

Informácie



 53 

 

a postupov EÚ a adaptačným tlakom vyvíjaným na domácej úrovni, keď sa domáce 

inštitucionálne nastavenia, pravidlá a postupy líšia. Presnejšie povedané, úroveň tlaku závisí 

od súladu, resp. Nesúladu medzi európskymi a domácimi štruktúrami. Teda čím nižšia je 

kompatibilita medzi európskymi a národnými inštitúciami, tak tým väčšie adaptačné tlaky 

existujú. (Risse, 2001) 

Hypotéza „dobrej zhody“ vychádza z prác autorky Héritierovej z roku 1995, kde 

argumentuje, že snahou členských štátov je preniesť svoje politiky na úroveň EÚ, pričom 

cieľom je ich stanovenie v záväzných právnych predpisoch EÚ. Takýmto spôsobom členské 

štáty usilujú o minimalizáciu nákladov spojených sa na prispôsobenie európskym pravidlám. 

(Héritier, 1995) Táto myšlienka bola neskôr rozšírená na proces adaptácie EÚ, ktorého 

základom je, že ak členské štáty nedosiahni presadenie svojich politík, tak nebudú sa dobre 

prispôsobovať výsledku,  a to z dôvodu vysokých nákladov na adaptáciu. Implementácia 

teda závisí od dobrej zhody medzi požiadavkami politík EÚ a už existujúcimi národnými 

politikami. (Bozrel,Risse 2003) Základné tvrdenie vychádza zo skutočnosti, že už existujúce 

inštitúcie sú odolné voči zmenám. Z toho vychádza, že ak je možné politické požiadavky 

EÚ prijať už v podmienkach existujúcich ciest, tak prispôsobenie bude plynulé, ale na druhej 

strane ak prijatie smernice vyžaduje zásadné zmeny existujúcich inštitúcií, tak prispôsobenie 

bude časovo náročné a väčšinou i nesprávne prevedené.  Tieto tvrdenia sú podporované 

dvoma mechanizmami, ktoré sú v súlade s racionálnym výberom a sociologickým 

inštitucionalizmom.  

Dobrá zhoda je prvýkrát definovaná autorom Duinom, ktorý tvrdil, že rozsah súladu 

s EÚ závisí od súladu medzi danou smernicou a dvoma národnými inštitúciami, a to 

konkrétne organizáciou záujmových skupín a dedičstvom národnej politiky. Duina 

vychádza z predpokladu, že ak je smernica v súlade s dvoma národnými inštitúciami, tak 

bude dobre vykonávaná. Naopak, implementácia bude slabá, ak budú potrebné zásadné 

zmeny politiky a reorganizácia záujmových skupín. V tomto vzťahu sú kľúčové parlamenty, 

ktoré pôsobia ako strážcovia status quo. (Mastenbroek, Keading, 2006) 

Ďalšími významnými autormi, ktorí prispeli k štúdiu dobrej zhody sú Knill 

a Lenscgow, ktorí sa zamerali na národné administratívne tradície predpokladajúc, že 

reakcie realizátorov na požiadavky EÚ sú inštitucionálne usporiadané. Prichádzajú 

s hypotézou, že správnosť vykonávania závisí od súladu medzi európskymi právnymi 

predpismi a príslušnými vnútroštátnymi politikami. Avšak pri svojich analýzach 

environmentálnych smerníc došli k záveru, že napríklad v prípade Anglicka, aj keď bola 
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potrebná veľká miera investícií, implementácia prebehla relatívne hladko. A naopak, 

v prípade Nemecka si jedna zo skúmaných smerníc nevyžadovala žiadne vynaložené zmeny, 

avšak k implementácii došlo s oneskorením. Vychádzajúc z týchto zistení autori dospeli 

k záveru, že samotná hypotéza dobrej zhody nie je dostatočná pri vysvetlení vykonávania 

danej politiky alebo smernice. (Knill, Lenschow, 1998)  

Autor Haverland spochybnil význam dobrej zhody medzi európskymi ustanoveniami 

a vnútroštátnymi pravidlami  a postupmi pri vysvetľovaní stupňa vnútroštátneho 

prispôsobenia európskym požiadavkám. Pri svojom tvrdení vychádza z analýz smernice 

o obaloch a odpadoch z obalov v Nemecku, Holandsku a Spojenom kráľovstve. Najväčší 

nesúlad bol zistený u Spojeného kráľovstva, pričom v krajine boli potrebné minimálne 

zmeny. Autor pri svojej analýze prichádza s tvrdením, že počet inštitucionálneho veta, 

ktorým musia ústredné vlády čeliť pri zavádzaní európskych ustanovení do svojich 

volebných obvodov, má v konečnom dôsledku tendenciu utvárať tempo a kvalitu 

vykonávania bez ohľadu na rozdielne stupne dobrej zhody. (Haverland, 2000) 

Napokon,  autor Falkner vo svojej štúdii z roku 2005 taktiež vystupuje proti dobrej 

zhode ako samostatnej hypotéze, keď pri analýze šiestich pracovných smerníc došlo 

k zlyhaniu hypotézy nesúladu. Z jeho analýzy vychádza, že len 22% prípadov je v súlade 

s hypotézou, a že neexistuje priame prepojenie medzi stupňom zlyhania a transpozičnej 

výkonnosti. Toto tvrdenie zakladá na skutočnosti, že niektoré krajiny napriek svojim 

nedostatkom transponujú smernice veľmi rýchlo. Falkner, ale i iní autori ako je Treib (2003) 

navádzajú, aby sme brali do úvahy úlohu domácej politiky a kultúru dodržiavania predpisov 

v členských štátoch. (Mastenbroek, Kaeding, 2006) 

Autori na hodnotenie súladu alebo nesúladu využívajú rôzne premenné, ktoré by 

mohli vysvetliť plynulé prispôsobenie. Knill a Lenschow naznačujú, že vplyv 

vnútroštátnych administratívnych opatrení na vykonávanie európskych politík závisí na 

premenných, a to na všeobecne povedané politickom kontexte, ktorý zahŕňa stupeň nátlaku 

na nadnárodnej a vnútroštátnej úrovni, ktorý je ovplyvnený nielen objektívnym rozporom 

medzi domácimi dohodami a požiadavkami zahrnutými do nadnárodných politík, ale aj od 

fungovania inštitucionálnych a politických faktorov, domácu podporu a významnosť 

politiky . Ďalšou premennou, respektíve faktorom je, že dobrá zhoda nie je daná, ale je 

definovaná politickými aktérmi. (Knill, Lenschow, 1998)  

Revidovaný rámec zhody, resp. súladu je navrhovaný autorkou Héritierovou (2001), 

kedy ho charakterizuje dvojako. Tvrdí, že vplyv Európy závisí od existujúcich politík 
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členských štátov, ako aj od dynamiky politických procesov. Autorka sa pri tvrdení 

o existujúcich politikách len opatrne opiera o dobrú zhodu. Napriek tomu ho považuje za 

nevyhnutnú podmienku. Z toho vychádza, že ak sú prítomné odlišnosti medzi 

vnútroštátnymi politikami a politikami EÚ, tak vzniká nátlak, aby tieto odlišnosti napravili. 

Spomínaný tlak nevysvetľuje rozdielnosť v vplyve EÚ, a tak zavádza ďalší vysvetľujúci 

prvok, ktorým je národný politický proces. Tvrdí, že stupeň liberalizácie, ktorý už existuje 

v členskom štáte, schopnosť národnej reformy a dominantný systém riešenia problému 

ovplyvňuje prispôsobenie sa európskym politikám. Tieto premenné sa majú kombinovať 

s cieľom načrtnúť adaptačný proces. (Mastenbroek, Kaeding, 2006) 

Autori Borzelová a Risse (2009) konceptualizujú adaptačné procesy v reakcii na 

europeizáciu dvoma spôsobmi, čo vedie k odlišného dôrazu na podporujúce faktory. 

Poukazujú na dve varianty nového inštitucionalizmu v politológii. Na jednej strane je to 

inštitucionalizmus racionálnej voľby, a na druhej strane sociologický inštitucionalizmus. 

Z racionálneho hľadiska vychádzajúc z logiky následkov, nesúlad medzi európskymi 

a domácimi procesmi, politikami a inštitúciami poskytuje spoločenským alebo politickým 

aktérom nové príležitosti a obmedzenia na presadzovanie  ich záujmov. Či takého zmeny 

v štruktúre politických príležitostí vedú k domácemu prerozdeleniu moci , závisí od 

schopnosti aktérov využiť tieto príležitosti a vyhnúť sa vynúteniu. Tieto kapacity sú 

ovplyvnené dvomi faktormi. Prvým sú hráči s právom veta v inštitucionálnej štruktúre 

krajiny, ktorí na základe splnomocnenia a svojich záujmov môžu odolať adaptačným tlakom 

vyplývajúcim z europeizácie. Druhým faktorom je existencia formálnych inštitúcií 

poskytujúcich aktérom materiálne a myšlienkové zdroje na využitie nových príležitostí 

vedúcich k zvýšenej pravdepodobnosti zmien. Z logiky racionálneho inštitucionalizmu 

vychádza, že europeizmus vedie k domácim zmenám prostredníctvom rozdielneho 

posilnenia postavenia aktérov, ktoré je výsledkom prerozdelenia zdrojov na domácej úrovni. 

(Borzel, Risse, 2009) 

Na druhej strane sociologická alebo konštruktivistická perspektíva zdôrazňuje logiku 

primeranosti a procesy presvedčovania. Európske politiky, normy a s nimi spojené 

kolektívne porozumenie vyvíjajú adaptačné tlaky na procesy na vnútroštátnej úrovni, 

pretože dostatočne nereagujú na domáce normy a kolektívne porozumenie. V tomto prípade 

dva faktory ovplyvňujú mieru, do akej takého zlyhanie vedie k internalizácii nových noriem 

a rozvoju nových identít. Prvým faktorom sú agenti v oblasti zmeny, ktorí sa mobilizujú 

v domácom prostredí a presviedčajú ostatných, aby predefinovali svoje záujmy. Druhým 
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faktorom je politická kultúra a iné neformálne inštitúcie, ktoré prispievajú k budovaniu 

konsenzu a zdieľaniu nákladov. Sociologický inštitucionalizmus vychádza z presvedčenia, 

že europeizácia vedie k domácim zmenám prostredníctvom procesu socializácie 

a kolektívneho učenia, ktorého výsledkom je internalizácia noriem a rozvoj nových identít. 

Tieto dva faktory sa vzájomne nevylučujú, naopak, často sa vyskytujú súčasne alebo 

charakterizujú rôzne fázy procesu. (Borzel, Risse, 2009) Nakoniec, autorka Borzelová za 

nevyhnutnú podmienku zmeny považuje nesúlad. Tvrdí, zlyhanie je možné prekonať tlakom 

zhora, ako sú konanie Európskej komisie o porušení, alebo nátlakom zdola vo forme 

domácej mobilizácie. (Borzdel, 2000)  

3.1. Charakteristika implementácie 

 

Samotnú implementáciu môžeme definovať ako proces transpozície a uplatňovania 

politík EÚ na domácu úroveň prostredníctvom vnútroštátnych orgánov. (Melindis, Russel, 

2020) Transpozícia predstavuje zavedenie nadnárodných pravidiel do vnútroštátnych 

právnych poriadkov prostredníctvom prijatia nových zákonov, ratifikácie alebo 

administratívnych opatrení. Uplatňovanie znamená praktické presadzovanie týchto pravidiel 

v spoločnosti prostredníctvom ministerstiev alebo výborov, politík, šírenia informácii, alebo 

sankcií. 

 Mnohí vedci implementáciu  rozdeľujú na dve časti. Prvá sa označuje ako konečná 

tvorba politiky v praxi. Ešte vo fáze praktického vykonávania je potrebné urobiť veľké 

množstvo rozhodnutí. Každý pokus implementovať politiku prináša nové problémy do 

programu. Táto fáza sa v implementačnej literatúre EÚ vo všeobecnosti prehliada, avšak 

mala by sa považovať za dôležitú, pretože zahŕňa úsilie miestnych orgánov o praktizovanie 

národnej politiky pre praktické účely. Počas tohto obdobia sa zložitá vnútroštátna politika 

alebo transponovaná legislatíva EÚ člení na niekoľko implementačných úloh, je určený 

zodpovedný orgán, stanovený časový rámec, v ktorom sa má úloha splniť, a sú stanovené 

parametre hodnotenia. Ak dôjde k dokončeniu tvorby politiky, tak sa začína s jej realizáciou. 

Táto druhá fáza je charakteristická skutočným zavedením politických nástrojov do praxe, 

ako sú uzákonenie fyzických opatrení alebo poskytovanie povolení. (Melindis, Russel, 

2020) 
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Obrázok č. 2: Znázornenie procesu implementácie 

 

 

Zdroj: Falkner, Treib, 2005 

 

Implementácii predchádza riadny legislatívny proces, kedy Európsky parlament 

a Rada Európskej únie musia udeliť Komisii súhlas na prijatie legislatívneho návrhu.  

Komisia je exekutívnym orgánom EÚ, ktorý je jedinou inštitúciou EÚ disponujúcou právom 

legislatívnej iniciatívy. Pri predkladaní návrhov právnych predpisov ako sú nariadenia, 

smernice alebo rozhodnutia, Komisia koná z vlastnej iniciatívy alebo v mene iných 

inštitúcií. Po tom, ako príslušné generálne riaditeľstvo vypracuje legislatívny návrh, tak 

kolégium Komisárov ho schváli buď písomnou alebo ústnou formou. Po schválení návrhu 

dochádza k jeho súbežnému predloženiu Európskemu parlamentu a Rade, a taktiež 

národným parlamentom členských štátov, ktoré preskúmavajú jeho súlad s princípom 

subsidiarity. Napriek súbežnému predloženiu návrhu obidvom inštitúciám, tak v Európskom 

parlamente dochádza k uznášaniu skôr. V tejto úrovni zodpovedný parlamentný výbor 

skúma podstatu návrhu, pričom pri každom návrhu vystupuje spravodajca poverený 

vypracovaním správy k návrhu, ktorá slúži ako základ pre hlasovanie poslancov v pléne. 

V prvom čítaní Európsky parlament na základe jednoduchej väčšiny návrh buď príjme bez 

zmeny, so zmenou alebo ho vcelku zamietne. Vyjadrená pozícia Európskeho parlamentu je 

pretlmočená Rada, kde rokovania prebiehajú na troch úrovniach. Prvá úroveň predstavuje 

príslušnú pracovnú skupinu, následne Výbor stálych predstaviteľov, buď COREPER I alebo 

II odvíjajúc sa od témy, a koniec úroveň ministrov. Rada pri prvom čítaní buď prijme 
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pripomienky Európskeho parlamentu, čím bude návrh prijatý vo forme predstavenej 

Európskym parlamentom, alebo vznesie pripomienky, čím sa návrh posúva do druhého 

čítania v Európskom parlamente. (MŽP SR, 2020)  

Na tejto úrovni sa legislatívny návrh prijme, ak dôjde k prijatiu všetkých 

pripomienok Rady Európskym parlamentom. Ak je pozícia Rady zamietnutá, tak dochádza 

k ukončeniu legislatívneho procesu a nenadobudnutiu účinnosti aktu. Ak sa Európsky 

parlament uznesie na pozmeňujúcich návrhoch Rady vyjadrených v prvom čítaní, tak sú 

posunuté do druhého čítania v Rade. Ak sa príjme, ak Rada schváli pozmeňujúci návrh 

Európskeho parlamentu v plnej forme. Ak sa tak nestane, tak predseda Európskeho 

parlamentu povolá zmierovací výbor, ktorého úlohou je v rozmedzí šiestich až ôsmych 

týždňov dospieť k finálnej kompromisnej dohode textu návrhu. V prípade nezhody medzi 

Radou a Európskym parlamentom, návrh nie je prijatý a ukončuje sa legislatívny proces. Ak 

dôjde k zhode, tak finálny text je posunutý do tretieho čítania pre obe inštitúcie. Ak obe 

inštitúcie v rozmedzí šiestich až ôsmych týždňov chvália text legislatívneho návrhu bez 

pripomienok, tak je návrh prijatý. Prijatú právnu úpravu následne podpíšu predsedovia 

a generálni tajomníci oboch inštitúcií a nakoniec dochádza k zverejneniu v Úradnom 

vestníku. (MŽP SR, 2020) 

Po zverejnení právneho predpisu v Úradnom vestníku začína na základe jeho druhu 

implementačná lehota, ktorú stanovuje samotný predpis,  kedy má členský štát splniť 

povinnosť udanú daným predpisom, v našom prípade smernicou, ktorá má záväzný 

charakter pre každý určený členský štát EÚ, v zmysle dosiahnutia vytýčeného cieľa. Avšak 

podľa článku č. 288 Zmluvy o Európskej únii, štátom a ich vnútroštátnym orgánom pri 

dosahovaní tohto cieľa nie je udelená presná forma a metódy, čo v určitých prípadoch 

spôsobuje problémy splniť povinnosť. Po porušení danej povinnosti vzniká zodpovednosť 

štátu voči Európskej únii i jednotlivcom. (Zmluva o EU, 2008) 

Účinná implementácia smernice prebehne vtedy, ak sa členskému štátu podarí včas 

prijať potrebné transpozičné opatrenia, ktoré majú náležitú formu, a ak tieto opatrenia 

správne premietajú obsah danej smernice. Nevyhnutné je aj zaistenie náležitej aplikácie, 

dodržiavania a efektívnej vymáhateľnosti transpozičných opatrení. Implementačné 

opatrenie môžeme charakterizovať ako požiadavku na to, aby bol cieľ splnený vo všetkých 

bodoch a v súlade s európskym právom. Čo sa týka efektívnej vymáhateľnosti, tak členské 

štáty sú povinné zaistiť právnu povinnosť  určitých subjektov správať sa v súlade 

s predpokladaným výsledkom. (Král, 2002)  
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V prípade nesplnenej povinnosti implementovať právny predpis, resp. smernicu, 

dochádza k dôsledkom, ktoré nadobúdajú priamy účinok, kedy je norma aplikovaná 

namiesto vnútroštátneho predpisu a smernica nedáva danému štátu možnosť uváženia 

rozsahu, v akom bude ustanovenie transponované.  Avšak členskému štátu pri porušení 

implementačnej povinnosti vzniká zodpovednosť voči EÚ, ktorý je stanovený v článkoch č. 

258 až 260 Zmluvy o EÚ. Právom zahájiť riadenie na Európskom súdnom dvore disponuje 

Komisia, ale v určitých prípadoch aj členské štáty. Riadenie o porušení zmlúv má represívnu 

funkciu, ktorá má zabrániť ďalšiemu porušovaniu práva, preventívnu, ktorá má predísť 

opakovanému porušovaniu európskeho práva. Existuje aj možnosť predsúdnu, kedy správne 

riadenie vedie Komisia proti určitému členskému štátu. . (Zmluva o EÚ, 2008) 

Implementácia environmentálnej legislatívy EÚ nie je plne efektívna v mnohých 

členských štátoch, ktoré majú ťažkosti so správnou transpozíciou a uplatňovaním. To, či je 

implementácie efektívna alebo neefektívna ovplyvňuje mnoho faktorov, ako nesúlad 

národnej legislatívy  a legislatívy EÚ, ale aj mnoho iných faktorov, ktoré sú 

charakterizované v predošlej podkapitole zameranej na europeizáciu a dobrú zhodu.  

3.2. Metodológia 

 

Pri písaní diplomovej práce sme využili metodologický postup vypracovania rešerše 

knižných a internetových zdrojov, zhromažďovania odbornej literatúry, analýzy získaných 

údajov, komparácie a zhodnotenia získaných údajov. 

Pri písaní prvej kapitoly, ktorá je najmä deskriptívna, sme na základe rešerše 

zhromaždili odbornú literatúru, výsledkom čoho sme komplexne opísali prehľad vývoja 

environmentálnej politiky EÚ od jej samotného založenia. Pri analýze literatúry sme zistili, 

že je vhodné vývoj kvôli jeho prehľadnosti rozdeliť na určité etapy, kedy začíname Rímskou 

zmluvou z roku 1957.  V tejto časti práce využívame aj metódu dedukcie, kedy z  článkov a 

ustanovení zmienených zmlúv alebo smerníc vyvodzujeme aj prepojenie na životné 

prostredie, ktoré v niektorých častiach nie je explicitne zavedené.  Pri opise ďalšieho vývoja 

environmentálnej politiky Európskej únie sme využili syntézu zdrojov a zameriavame sa na 

environmentálne akčné programy, pričom opisujeme základné charakteristiky a ciele 

všetkých siedmych environmentálnych akčných programov.  

V druhej, taktiež deskriptívnej kapitole,  sa zameriava na environmentálnu politiku 

Slovenska a na základe syntézy informácii z odbornej literatúry máme za cieľ poskytnúť 

prehľad vývoja environmentálnej politiky od jej vzniku v roku 1993 až po vstup do 
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Európskej únie v roku 2004. Všeobecný rámec nám poskytujú národné programy v oblasti 

životného prostredia, pri ktorých poskytujeme prehľad ich základných cieľov. Pri analýze 

dokumentov sme zistili, že jedným z najväčších problematických oblastí  sú odpady, 

respektíve odpadové hospodárstvo, na ktoré sa od tejto časti intenzívnejšie zameriavame. 

Odpad bol jedným z hlavných environmentálnych problémov na Slovensku a naďalej ostáva 

diskutovanou témou a zaujímavou oblasťou na analýzu. V tejto kapitole je potrebné 

definovať odpad, a jeho druhy. Využívame aj metódu komparácie, kedy porovnávame 

kvantitu odpadu vyprodukovaného na Slovensku ale aj v iných členských štátoch. 

V ďalšej časti práce prepájame doteraz všeobecne charakterizovanú Slovenskú 

republiku a EÚ vo forme analýzy integrácie Slovenskej republiky do štruktúr EÚ od roku 

1993 kedy vznikla samostatná Slovenská republika, respektíve od roku 1995, kedy bola 

podaná prihláška na vstup do EÚ. Po akceptácii prihlášky analyzujeme predvstupový proces 

do EÚ, teda od roku 1995 až 2004 počas jednotlivých predsedníctiev členských štátov,  a pre 

nás relevantnú, ale náročnú kapitolu životné prostredie. 

Celkovo prácu môžeme chápať ako prípadovú štúdiu, teda komplexný prístup 

k skúmaniu Slovenskej republiky v oblasti odpadového hospodárstva, pričom sme na 

základe preštudovanej literatúry rozhodli zamerať sa na rámcovú smernicu o odpadoch 

2008/98/ES a jej implementáciu. Pri analýze implementácie smernice o odpadoch na 

Slovensku používame získané informácie, z ktorých zhrňujeme základné oblasti smernice 

a ponúkame prehľad jej vykonávania, pričom používame aj metódu komparácie pri 

porovnávaní kvantitatívnych údajov množstva odpadu a podielu určitých druhov odpadu. 

Pri implementácii európskej legislatívy vychádzame z procesu europeizácie, ktorý 

charakterizujeme na základe príspevkov viacerých významných autorov v tejto teoreticko - 

metodologickej kapitole. Pre europeizáciu je esenciálna „goodness of fit,“ ktorú v práci 

používame pod slovenským názvom dobrá zhoda, prípadne súlad,  ktorý závisí od mnohých 

faktorov. Vychádzajúc z uvedeného v práci vychádzame z dvoch základných hypotéz, a to: 

Hypotéza 1: Nedodržiavanie smerníc Európskej únie je zriedka dôsledkom 

úmyselnej deštrukcie, ale skôr výsledkom iných faktorov, napríklad organizačných, 

právnych, technických a finančných príčin. 

Hypotéza 2: Úspešná implementácia a dodržiavanie závisí od súladu medzi 

požiadavkami európskej politiky a existujúcimi politikami na vnútroštátnej úrovni. 
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Na preukázanie pravdivosti, respektíve nepravdivosti hypotézy č. 1 sme si určili 

faktory, ktoré považujeme za relevantné pri ovplyvňovaní implementácie. Prvým faktorom, 

je samotné nastavenie preberania práva EÚ do slovenského vnútroštátneho poriadku vo 

forme aproximačného nariadenia vlády, ktoré si Slovensko nastavilo ešte pred vstupom do 

EÚ. Za druhý dôležitý faktor považujeme schopnosť členského štátu úspešne vyjednávať 

pred prijatím určitej smernice, pričom z nášho pohľadu jeho úspech, respektíve neúspech sa 

odrazí na schopnosti členského štátu implementovať danú smernicu. Tretím faktorom je 

supranacionálny nátlak na členský štát vo forme podania žaloby Európskou komisiou, 

prípadne konanie za nesúlad a za nedodržanie určitých povinností vychádzajúcich z danej 

smernice. Tieto faktory aplikujeme pri implementácii smernice 2008/98/ES o odpadoch do 

vnútroštátneho právneho poriadku Slovenskej republiky. 

Pri testovaní hypotézy č. 2, na základe ktorej úspešná implementácia závisí od súladu 

európskych politík s existujúcimi politikami na vnútroštátnej úrovni, tak za existujúcu 

politiku na vnútroštátnej úrovni považujeme politiku v oblasti odpadov, ktorá vychádzala z  

konkrétneho právneho predpisu vo forme zákona o odpadoch 223/2001 Z.z.. Pri tomto 

testovaní budeme analyzovať a porovnávať určité ustanovenia v zákone o  odpadoch 

223/2001 Z.z. a v smernici o odpadoch 2008/98/ES, s cieľom určiť ich súlad, respektíve 

nesúlad.  

Pri písaní práce sme vychádzali zo zdrojov, resp. dát, umiestnených prevažne online 

na internetových stránkach dostupných v anglickom alebo slovenskom jazyku. 

V deskriptívnej časti sme využili syntézu získaných zdrojov, ktoré máme uvedené 

v zozname použitej literatúry, kedy sme na základe oficiálnych dokumentov ako sú 

environmentálne akčné programy, zmluvy, či publikácie uverejnené prevažne na stránkach 

Európskej komisie a Ministerstva životného prostredia SR, poskytli komplexný prehľad 

environmentálnej politiky ako v Európskej únii, tak aj na Slovensku. Pre charakteristiku 

životného prostredia Slovenskej republiky sme  využili aj príspevky Jozefa Klindu „Štátna 

enrivronmentálna politika od vzniku Slovenskej republiky“ a „Slovensko na ceste do 

Európskej únie“ od autorov Figeľa a Adamiša. Pre získanie kvantitatívnych dát potrebných 

na preukázanie vývoja situácie sme čerpali zo štatistík vydávaných v pravidelných 

intervaloch Štatistickým úradom SR, Ministerstvom životného prostredia SR a Komisiou. 

Na základe číselných údajov z daných štatistík sme pre lepšiu ilustráciu spracovali grafy 

a tabuľky. Pri teoretickom základe práce sme využili najmä články „Europeanization and 

Domestic Chandge“ od autora Risseho,  „Conceptualising the Domestic Impact of Europe“ 
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od autorky Borzelovej a Risseho, „Europeanization Beyond the Goodness of Fit: Domestic 

Politics in the Forefront“ od autorky Mastenbroekovej a Keadinga. Pri analýze vychádzame 

zo smernice 2008/98/ES o odpadoch a o zákone 223/2001 o odpadoch. 

 

4. Preskúmanie vykonávania politík vychádzajúcich zo smernice 

o odpadoch 2008/98/ES 
 

Vychádzajúc z cieľa Slovenskej republiky efektívne vykonávať politiku v oblasti 

odpadu zadefinovanej na úrovni EÚ, sme si k analýze určili rámcovú smernicu o odpadoch 

2008/98/ES a jej konkrétne oblasti. Vychádzajúc z článku 4 smernice o odpadoch 

2008/98/ES, majú členské štáty na základe právnych predpisov predchádzať vzniku odpadov 

a nakladať s nimi v súlade s nasledovnou hierarchiou odpadového hospodárstva, pričom na 

vrchole, teda najdôležitejšie je samotné predchádzanie odpadu. (Smernica Európskeho 

parlamentu...,2008) 

Obrázok č.3: Hierarchia odpadového hospodárstva 

 

 

Zdroj: vlastné spracovanie / Smernica o odpadoch 

 

 Pojem príprava odpadu na opätovné použitie znamená zhodnocovanie odpadu, ktoré 

v sebe zahŕňa kontrolu, čistenie alebo opravu výrobku, ktorý sa stal odpadom. Cieľom je 

jeho príprava na  opätovné využitie bez iného predbežného spracovania. Pod pojmom 

recyklácie rozumieme každú činnosť zhodnocovania odpadu, ktorej cieľom je opätovné 
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spracovanie odpadu na materiály, výrobky alebo iné látky vytýčené na prvotný alebo iný 

účel. Zhodnocovanie odpadu predstavuje aktivity užitočne využívajúce odpad ako náhradu 

za iné materiály vo výrobnej činnosti. (Odpadové hospodárstvo, 2018) 

 Poslednou fázou hierarchie je zneškodňovanie odpadu, ktoré nie je zhodnocovaním. 

Predstavuje to nakladanie s odpadmi, ktoré nevedie k poškodzovaniu životného prostredia. 

Patrí sem napríklad ukladanie odpadov na skládky, vypúšťanie do morí a oceánov,  

ukladanie odpadu na morské dno, alebo spaľovanie odpadu. (Zneškodňovanie odpadov, 

2010) 

Zatiaľ čo členské štáty potvrdili transpozíciu smernice do svojich vnútroštátnych 

predpisov, tak existujú veľké rozdiely v implementácii uvedenej hierarchie odpadu a vo 

využití odpadu ako zdroja. Slovenská republika mala vykonať transpozíciu rámcovej 

smernice o odpade do decembra roku 2010, avšak tento záväzok nesplnila, pretože pôvodný 

námet novely zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, ktorý navrhovala Národná rada nebol 

dostatočne odborný a viedol by k zvýšeniu cien spotrebného tovaru a potravín. Schválenie 

novely podporoval Recyklačný fond a Združenie miesť a obcí Slovenska, ktorí chceli 

predísť zneužívaniu medzier v zákone, pretože pri vybraných poplatkoch do Recyklačného 

fondu je istota, že prostriedky budú plne využité len na recykláciu odpadu. Proti novele 

zákona sa vyslovil prezident Ivan Gašparovič, premiér Róbert Fico a podnikatelia, ktorí 

nesúhlasili s možným zvyšovaním cien. (ČTK, 2009) Preto bola v roku 2012 podpísaná 

novela daného zákona o odpadoch s nadobudnutím účinnosti 1.1.2013, čím došlo 

k transpozícii rámcovej smernice o odpadoch 2008/98/ES do právneho poriadku Slovenskej 

republiky. Najväčšou výzvou pre Slovensko bolo zavedenie novej hierarchie odpadového 

hospodárstva a s tým súvisiaca povinnosť predchádzať tvorbe odpadu. (Euractiv, 2012) 

Prekážkou úplnej implementácie je rozličné naplňovanie politiky prevencie tvorby 

odpadov. V súvislosti s predchádzaním vzniku odpadu v Slovenskej republike nebola 

v Programe odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2005-2010, ďalej POH 

SR, hierarchia odpadového hospodárstva dostačujúco rozvinutá. Dovtedajšie programy, ako 

je aj POH SR na roky 2011 – 2015,  sa zameriavali výlučne len na recykláciu 

a zhodnocovanie odpadov a nie novému aspektu predchádzania vzniku odpadov. 

K napredovaniu tejto politiky malo dôjsť prostredníctvom národných programov 

jednotlivých členských štátov, ktoré vypracujú tieto programy predchádzania vzniku odpadu 

do decembra roku 2013. Na základe tejto povinnosti, Slovenská republika vypracovala prvý 

Program predchádzania vzniku odpadu na roky 2014-2018 ( PPVO, 2014)  
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Obrázok č.4: Znázornenie predchádzania vzniku odpadov 

 

Zdroj: Program predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2014 – 2018  

 

Obrázok číslo 2 zobrazuje deliacu hranicu, ktorá predeľuje spôsoby prechádzania 

vzniku  odpadom a spôsoby nakladania s odpadom. Vzniku odpadu predchádzame 

opatreniami zavedenými ešte  predtým ako sa vybrané materiály, výrobky alebo látky stanú 

odpadmi. Tieto opatrenia majú viesť k zníženiu množstva odpadu, ktoré môžeme docieliť 

napríklad opätovným použitím výrobku alebo predĺžením jeho životnosti. Opatrenia majú 

zabrániť hroziacim negatívnym vplyvom odpadov na životné prostredie, ľudské zdravie 

a znížiť objem škodlivých látok nachádzajúcich sa v materiáloch. 

V období prvého PPVO na roky 2014-2018, pri analýze vzniku odpadov od roku 

2005 do roku 2011, sa ukázalo že Slovensko vyprodukuje vyše 10 miliónov ton odpadu 

ročne. To sa netýka roku 2009, kedy je zreteľná výnimka z dôvodu prebiehajúcej 

hospodárskej krízy, kedy objem odpadu klesol na 8,5 ton. Tieto údaje čerpáme z uvedeného 

množstva odpadu celkovo od roku 2005 do roku 2018 v tabuľke č.1. 
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Tabuľka č. 1: Odpady v Slovenskej republike od roku 2005 - 2018 

 

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky 

 

Vychádzajúc z tabuľky č.1,  môžeme určiť mierne klesajúci trend objemu odpadu od 

roku 2010 do 2014, avšak od roku 2014 do roku 2018, kedy je Program prechádzania vzniku 

odpadu v účinnosti, objem vzniknutého odpadu vzrástol o 48,72%.  Vzhľadom na tento údaj 

musíme konštatovať, že nedošlo k naplneniu hlavného cieľa posunu od materiálového 

zhodnocovania k prechádzaniu vzniku odpadov. Celkovo môžeme zhodnotiť, že vytýčené 

ciele sa nedarilo plniť.  

S ohľadom na údaje z tabuľky č. 2, kedy medzi rokmi 2010-2016 narástol vznik 

odpadu z papiera od roku 2010 s množstvom 78 tisíc ton a rokom 2016 s množstvom 101 

tisíc ton, teda o 20%, hodnotíme plnenie tohto cieľa znižovania odpadu z papiera za 

neúspešné. Avšak to môžeme považovať za výsledok kvalitnejšieho triedenia odpadu. Čo sa 

týka plnenia cieľa znižovania vzniku odpadu z obalov uvedeného v tabu, je taktiež 

ODPAD 2005 2006 2007 2008 2009 

Nebezpečné 

odpady 

559 105 531 908 525 131 523 910 462 100 

Ostatné 

odpady 

8 812 069 10 073 243 8 738 804 9 175 670 6 293 035 

Komunálne 

odpady 

1 558 262 1 623 306 1 668 648,31 1 772 425 1 745 494 

SPOLU 10 929 437 12 228 458 10 932 587 11 472 007 8 500 630 

ODPAD 2010 2011 2012 2013 2014 

Nebezpečné 

odpady 

466 421 379 628 371 553 364 541 379 006 

Ostatné 

odpady 

8 480 611 8 669 165 6548 981 7 750 050 6 844 484 

Komunálne 

odpady 

1 808 506 1 766 990 1 747 569 1 744 429 1 838 924 

SPOLU 10 755 539 10 835 784 8 668 104 9 859 921 9 062 414 

ODPAD 2015 2016 2017 2018  

Nebezpečné 

odpady 

403 225 488 883 411 271 512 469  

Ostatné 

odpady 

8 271 717 8 228 893 9 646 188 10 640 378  

Komunálne 

odpady 

1 888 456 1 953 478 2 130 148 2 325 177  

SPOLU 10 563 398 10 671 254 12 187 607 13 478 024  
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neúspešný. Množstvo vyprodukovaného odpadu z obalov od roku 2010 do roku 2016 

vzrástlo o 29%. Údaj uvedenia množstva obalov na trh preukazuje nižší nárast ako nárast 

vzniku odpadov z obalov, a to vo výške 19%. Avšak neustály nárast obidvoch údajov nie je 

v súlade s predchádzaním vzniku odpadov, preto je nevyhnuté prehodnotiť opatria 

a v nadväzujúcom programe zaviesť opatrenia zlepšujúce daný stav. 

 

Tabuľka č. 2 odpad z papiera celkovo v tisíckach ton 

 

Tabuľka č. 3  

 

Zdroj: Štatistický úrad SR 

 

 Cieľ pokračovania v trende znižovania vzniku nebezpečného odpadu sa nepodarilo 

naplniť.  Pri tvorbe nebezpečného odpadu medzi rokmi 2010 až do začiatku Programu 

predchádzania vzniku odpadu v roku 2014, zaznamenávame kontinuálny pokles. To sa však 

na základe tabuľky č. 1 mení v roku 2015, kedy len medzi rokom 2015 a 2016 dochádza 

k nárastu produkcie nebezpečného odpadu o 21%  a celkovo od roku 2014 do roku 2018 

o 32%. Rovnako ako tento cieľ, sa nepodarilo ani zníženie vzniku odpadu z ťažobného 

priemyslu, kedy od roku 2010 po rok 2016 zaznamenávame 93% trend stúpania vzniku 

odpadu z ťažobného priemyslu, kedy bolo vyprodukovaných 301 500 ton odpadu. Odpad 

z priemyselnej výroby spomedzi všetkých  ekonomických činností predstavuje najväčšiu 

zložku, kedy vyprodukuje 34,7% z odpadov, viď obrázok č. 2. Druhým najväčším 

producentom priemyselných odpadov je oblasť dopravy s 15,9% a tretie miesto patrí 

dodávke vody s 15,3%. (MŽP, 2018) 

 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
SPOLU 78 67 76 83 80 86 101 

 

 
 2010 2014 2015 2016 

Vznik odpadu 
z obalov (tis.ton) 

 

278 

 

346 

 

359 

 

360 

Množstvo obalov 
uvedených na trh 

(tis.ton) 

 
436 

 
464 

 
493 

 
518 
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Obrázok č. 5: Vznik odpadu podľa klasifikácie ekonomických činností 

 

 

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR 

 

Z tabuľky č. 1 vypláva, že  výnimkou pri plnení cieľov je oblasť znižovania vzniku 

zmesového komunálneho odpadu, kedy medzi rokmi 2010- 2016 sa znížil objem vzniku 

zmesového komunálneho odpadu, avšak celkové množstvo komunálneho odpadu narástlo 

z 1 808 506 na 2 325 177 ton. Z tohto vyplýva, že došlo k lepšiemu vytrieďovaniu odpadov, 

skôr než aplikovaniu opatrení predchádzania vzniku odpadu. Z celkového náhľadu plnenia 

cieľov môžeme konštatovať, že v podmienkach Slovenskej republiky nedochádza 

k dostatočnej implementácii smernice o odpadoch vzhľadom na cieľ predchádzania vzniku 

odpadov.  

Prekážkou implementácie smernice o odpadoch je aj nedostatok metód a opatrení na 

jej presadzovanie, ktorá je spôsobená tým, že rámcová smernica o odpade zavádza 

hierarchiu odpadového hospodárstva skôr než konkrétne mechanizmy predchádzania 

nesúladu. Opačným prípadom je napríklad smernica o obaloch , ktorá stanovuje vynútiteľné 

právne ciele.  
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4.1. Zhodnocovanie odpadu 

 

Článok 10 smernice o odpadoch sa týka zhodnocovania odpadu. Štáty, ktoré sú 

členmi EÚ majú prijať potrebné opatrenia, prostredníctvom ktorých zabezpečia 

zhodnocovanie odpadu, ktoré bude v súlade so spomínaným článkom 4 o hierarchii 

odpadového hospodárstva a s článkom 13 o ochrane zdravia ľudí a životného prostredia. 

Aby bol zabezpečený súlad s odsekom 1, uľahčené a zlepšené zhodnocovanie, musí byť 

odpad zbieraný separovane bez toho, aby bol miešaný s iným odpadom alebo materiálom 

s inými vlastnosťami. To má byť vykonané, ak to umožňujú technické, environmentálne 

a hospodárske podmienky. (Smernica Európskeho parlamentu..., 2008) 

Medzi faktory vedúce k rýchlejšej implementácii patrí zavedenie cieľov recyklácie 

do revidovanej smernice o odpade pod článkom číslo 11, na základe ktorého odpad 

z domácností má do roku 2020 dosiahnuť 50% mieru recyklácie a odpad, ktorý nie je 

klasifikovaný ako nebezpečný 70%.  Tieto ciele vedú k stimulácii krajín uskladňujúcich 

vysokú mieru odpadu na skládky akou je Slovensko, aby zlepšila celkovú mieru recyklácie 

odpadov, najmä komunálneho odpadu. Úroveň recyklácie a zhodnocovania sa líši 

v závislosti od odpadov. Zvýšená miera recyklácie a zhodnocovania pravdepodobne súvisí 

s implementáciou požiadaviek smernice a čiastočne s vnútroštátnou politikou zameranou na 

odpadové hospodárstvo. Avšak  údaje ukazujú, že Slovensko sa stále uchyľuje 

k zneškodňovaniu odpadu prostredníctvom skládkovania, najmä domáceho odpadu, ktoré 

prevyšuje priemer Európskej únie o 31% viď nasledujúca tabuľka. 

 

Tabuľka č. 4:  

 

Zdroj: Štatistický úrad SR 

 

ukazovateľ 

Situácia 

na SR za 

rok 2010 

Situácia 

v EÚ za 

rok 2010 

Situácia 

na SR za 

rok 2015 

Situácia 

v EÚ za 

rok 2015 

Situácia 

na SR za 

rok 2018 

Situácia 

v EÚ za 

rok 2018 

Produkcia 

komunálneho 

odpadu (kg/os/rok) 

 

333 

 

502 

 

348 

 

481 

 

427 

 

489 

Recyklácia (%) 4 25 23 43 36 47 

Skládkovanie (%) 81 81 65 31 55 24 

Spaľovanie (%) 10 22 10 26 7 27 
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 Slovensku sa pravdepodobne do konca roka 2020 už nepodarí recyklovať 50% 

komunálneho odpadu. Medzi dôvody patrí nedostatočný separovaný zber, vrátane 

biologického odpadu a nedostatočné ekonomické stimuly pre domácnosti, ktoré by ich viedli 

k triedeniu odpadu. Je potrebné špecifickejšie určiť druh a objem kontajnerov, minimálnu 

a maximálnu frekvenciu zberu. Motiváciou by mohla byť revízia odpadového systému pri 

použití štandardov, pri ktorých sa určujú pokuty za nedodržanie týchto noriem. Pre splnenie 

cieľa sú potrebné dodatočné investície do projektov, ktoré vedú k lepšej implementácie 

hierarchie odpadového hospodárstva, ktoré budú nad rámec spracovania zvyškových 

odpadov. Slovensko sa pre čo najbližšie priblíženie k cieľu bude musieť zamerať na vyššie 

poplatky za skládkovanie. Do roku 2018 patrili poplatky za skládkovanie medzi najnižšie 

v celej Európskej únii, kvôli čomu sa zo Slovenska vytvorila skládková veľmoc. Dve tretiny 

odpadu končilo na skládkach, preto bolo v roku 2019 potrebné prijať opatrenia, ktoré povedú 

k zmene. Obce mali zaplatiť za skládkovanie zmesového odpadu v závislosti od jeho 

vytriedenia. Cieľom nebolo obohatenie ani trestanie, ale prinútenie obcí triediť odpad. Aby 

Slovensko splnilo ciele EÚ v oblasti recyklovania, tak do roku 2035 musí znížiť 

skládkovanie pod 25% a do roku 2040 až pod 10 %. Dosiahnutiu týchto cieľov môžu okrem 

zvýšenia poplatkov za skládkovanie pomôcť vyššie ceny výrobkov, z ktorých vzniká odpad 

a v neposlednom rade musí zaviesť prísnejšie sankcie sa netriedenie odpadu, prípadne úplne 

zakázať skládkovanie. (Vláda schválila zvýšenie..., 2018) Aj keď zavedenie systému 

separovaného zberu a spracovania môže byť nákladné v závislosti od infraštruktúry odpadu, 

tak možnosť zníženia nákladov prostredníctvom separovaného zberu v dlhodobom 

horizonte môže slúžiť ako hnacia sila implementácie. 

 

4.2. Rozšírená zodpovednosť výrobcov 
 

Okrem vyšších poplatkoch za skládkovanie alebo zákazu skládkovania bol vyvinutý 

koncept rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktorý je predmetom článku číslo 9 smernice 

o odpade sa týka rozšírenej zodpovednosti výrobcu, kedy nielen spotrebiteľ, ale aj výrobca 

nesie zodpovednosť za negatívny vplyv výrobkov. S cieľom posilniť opakované 

použitie, prevenciu, recyklovanie a iné zhodnotenie odpadu, členské štáty prijímajú 

legislatívne a nelegislatívne opatrenia, ktoré zabezpečujú aby všetky fyzické a právnické 

osoby, ktoré profesionálne vyvíjajú, vyrábajú, spracovávajú, upravujú, predávajú alebo 

dovážajú výrobky, mali rozšírenú zodpovednosť za výrobcu. Tieto opatrenia sa vzťahujú na 
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prijímanie vrátených výrobkov a odpadu, nakladanie s odpadom a finančnú zodpovednosť 

za túto činnosť. Opatrenia potenciálne zahŕňajú povinné uverejňovanie informácií o rozsahu 

možnej recyklácie a opätovného využitia výrobku. Štáty môžu taktiež prijať opatrenia 

podporujúce dizajn výrobkov, ktorých výsledkom bude zníženie ich environmentálneho 

vplyvu a odpadu. (Smernica Európskeho parlamentu..., 2008) 

Slovenská republika s cieľom dosiahnutia odpadových štandardov EÚ, sa rozhodla 

zakomponovať rozšírenú zodpovednosť výrobcu do svojho právneho poriadku. 

Implementáciu princípu rozšírenej zodpovednosti výrobcu Slovensko zabezpečilo jeho 

transpozíciou prostredníctvom zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. Výsledkom bolo vytvorenie systému autorizácie organizácii 

zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov, medzi ktoré zaraďujeme obaly 

a neobalové výrobky ako napríklad plastové fľaše, batérie, akumulátory alebo elektronické 

zariadenia, pričom výrobcovia majú financovať ich triedený zber. Na združenie výrobcov 

a dovozcov podliehajúcich  rozšírenej zodpovednosti boli zriadené neziskové Organizácie 

zodpovednosti výrobcov. Tieto organizácie musia zabezpečiť fungujúci triedený zber 

vybraného odpadu, ktorý bude zberaný na základe zmlúv, ktoré je nutné uzatvoriť vo 

všetkých slovenských obciach a mestách. Momentálne registrujeme 10 takýchto organizácií, 

pričom najväčšou je ENVI – PAK a.s. (Čo je organizácia..., 2016) 

Systémom rozšírenej zodpovednosti výrobcov došlo k zásadnej zmene 

v dovtedajších zmluvných vzťahov medzi subjektami pôsobiacimi v odpadovom 

hospodárstve. Ministerstvo životného prostredia má v tejto oblasti kontrolovať funkčnosť 

systému, plnenie cieľov a zodpovednosť, pričom za obaly a neobalové výrobky určitej obec 

má niesť zodpovednosť iba jedna Organizácia zodpovednosti výrobcov, aby sa predišlo 

problémom v prípade nutnosti identifikácie vinníka za nefunkčnosť triedenia odpadu. 

Napriek faktu, že stupeň recyklovania odpadu z obalov a neobalov sa v posledných rokoch 

zvyšuje, tak množstvo obalov a neobalov, ktoré sú uvedené na trh zaznamenávajú stúpajúci  

trend, viď obrázok č. 6. Pomaly sa zvyšujúca miera recyklácie nie je schopné zabrániť 

problému, pretože výrobky sú často vyrobené z nerecyklovateľných a biologicky 

nerozložiteľných materiálov.  Popri uvedených požiadavkách zvyšovania poplatkov za 

skládkovanie alebo zálohovanie obalov z nápojov, je potrebné sa zamerať na spôsob 

motivácie výrobcov, s cieľom prinútiť ich používať recyklovateľný materiál a na celkové 

zvýšenie zberu odpadu pochádzajúcej z ich výroby. (Dráb a kol., 2020) 
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Obrázok č. 6: Množstvo obalov uvedených na trh a miera recyklácie obalov  v EŮ a SR  

 

Zdroj: Inštitút environmentálnej politiky 

 

Napriek princípom rozšírenej zodpovednosti vytvárajúcim priestor lepšieho triedenia 

komunálneho odpadu, rozšírená zodpovednosť nie je priamym nástrojom  jeho 

zintenzívnenia. RZV predstavuje len prostriedok, ktorým sa prenášajú náklady za vykonanie 

triedeného zberu a recyklácie z platcov daní a samospráv na výrobcov. Vedie to k stimulácii 

predchádzania vzniku odpadu a zodpovednosti nakladania s odpadom. Implementácia RZV 

je možná povinným spätným zberom, zálohovaním určitých výrobkov napríklad nápojových 

obalov, materiálovými daniami, povinnými poplatkami pri predaji, ale aj prostredníctvom 

environmentálneho vzdelávania.   (OECD, 2016) 

Ustálenosť modelu spätného zberu obalov a základy jeho praktickej implementácie 

sú pri rozšírenej zodpovednosti výrobcov za obaly skoro všade vo svete totožné. Systém je 

financovaný prostredníctvom poplatkov, ktoré závisia od objemu obalov, ktoré uvádzajú na 

trh. Z týchto vyzbieraných peňazí, organizácia, ktorú spolu riadia, súčasne podporuje 

triedený zber  a recykláciu odpadu z odpadov, ktoré boli nimi uvedené na trh. Výrobcovia 

nemajú povinnosť zozbierať a recyklovať ich vlastné obaly, ale iba rovnaký objem, aký 

uviedli na trh. Aj napriek tejto spoločnej myšlienke sú schémy jednotlivých krajín zásadne 

odlišné v organizácii výrobcov, v rozsahu ich zapojenia do tohto systému, rozsahu úhrady 

nákladov na triedenie a recykláciu či v úrovni konkurencie. (Dráb a kol., 2020) 
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Rozšírená zodpovednosť výrobcu nie je formálne meraná, preto je komplikované 

posúdiť stav implementácie ustanovenia, keďže do roku 2017 došlo k zvýšeniu 

materiálového zhodnotenia na 36% z 19% v roku 1995 a tiež k navýšeniu poplatku za 

skládkovanie alebo aj k zákazu skládkovania. Preto je problematické určiť presný vplyv 

rozšírenej zodpovednosti výrobcu. Avšak vo všeobecnosti za bariéru implementácie 

určujeme chýbajúci úspešný systém zberu a motivácia spotrebiteľov, aby aktívne separovali 

odpad po skončení jeho životnosti. Na rozdiel od smernice o odpade z obalov, ktorá 

obsahuje špecifické ciele zhodnocovania, rámcová smernica o odpade nestanovuje 

konkrétne ciele rozšírenej zodpovednosti výrobcu. 

Implementácia nie je dokonalá a existujú možnosti jej zlepšenia. Vykonávanie môže 

pozitívne ovplyvniť účinná schéma rozšírenej zodpovednosti, ktorá by internalizovala 

skutočné výdavky na nakladanie s odpadom v rámci maloobchodnej ceny produktu 

a spoločnosti vyrábajúcej produkt, čím sa výrobcovia stávajú finančne zodpovední a sú 

povzbudení, aby znižovali tieto náklady s cieľom zachovania konkurencieschopnosti 

a zamerania sa na ekodizajn produktov. Vládne presadzovanie programov rozšírenej 

zodpovednosti výrobcu majú tendenciu vyššej miery zberu a recyklácie oproti dobrovoľným 

programom. Vládne programy s určenými cieľmi zberu a recyklácie majú väčšiu schopnosť 

priniesť výsledky podnecujúce ďalšie stimuly.  

Na prejavenie sa RZV v eko-dizajne, a teda predchádzaní vzniku odpadu, je 

nevyhnutné výrazné zvýšenie poplatkov za ťažko recyklovateľné materiály, čim sa táto 

skupina materiálov znevýhodní. Aktuálne nepociťujú výrobcovia recyklovateľných 

materiálov na Slovensku žiadne výhody. Je nutné požadovať od výrobcov znášanie plných 

nákladov súvisiacich s ich obalmi a neobalovými výrobkami na konci ich životného cyklu. 

V súčasnosti sa často stáva, že sa prostredníctvom mylných pokynov pre obyvateľov ako 

triediť a znečistením vo voľnej prírode, časť takéhoto odpadu vyhýba finančnej 

zodpovednosti výrobcov 

Postačujúce podmienky na triedenie pri najnižších možných nákladoch možno 

dosiahnuť paralelným zavedením tendrovania služieb triedeného zberu a povinného 

minimálneho štandardu služby. Definíciou štandardu sa predíde prípadným nepriaznivým 

dopadom tendrovania v podobe podhodnotenej infraštruktúry, ktorá je aj napriek 

nepochybnému rozvoju na viacerých miestach nedostatočná. Systém, ktorý funguje na 

Slovensku je známy typicky relatívne významnou nestabilitou, čo vedie k tomu, že OZV si 

menia stovky obcí ročne.  Jedným z dôvodov je aj nedostatočná vyjednávacia schopnosť 
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jednotlivých samospráv, keď si aj obce iba s desiatkami obyvateľov zabezpečujú samostatne 

triedený zber a zároveň  je ťažké a komplikované aj dosiahnutie rovnováhy medzi obcami a 

výrobcami.  Dosiahnutie stability by bolo možné zavedením rakúskeho modelu zdieľania 

nákladov medzi OZV podľa aktuálnych trhových podielov a rovnako aj uplatňovaním 

kontraktov na dlhšie obdobie. (Dráb a kol., 2020) 

Novelou zákona o odpadoch č. 312/2018 Z.z. ktorou dochádza k zavedeniu 

významného prvku, a to cieľov zberu, s cieľom dynamického rastu odpadu podliehajúcemu 

rozšírenej zodpovednosti výrobcov, čo povedie k celkovo efektívnejšej implementácii. 

Cieľom je do konca júla 2020 vytriediť komunálny odpad z celkového možného odpadu 

z obalov a odpadu z neobalových výrobkov na 40%, v roku 2021 na 50% a v roku 2022 na 

60%. ( Zákon o odpadoch, 2018) 

 

4.3. Biologický odpad 

 

Článok číslo 22 sa zameriava na biologický odpad,  na základe ktorého členské štáty 

majú podporiť separovaný zber biologického odpadu, pričom cieľ je jeho kompostovanie a 

digescia. Biologický odpad má byť spracovaný tak, aby spôsob jeho spracovania spĺňal 

vysokú úroveň ochrany životného prostredia. Na základe tohto článku Komisia posúdi 

nakladanie s biologickým odpadom, ktoré preverí príležitosť určenia základných 

požiadaviek nakladania s biologickým odpadom a kvalitatívne kritéria kompostovania 

a digescie biologického odpadu. (Smernica Európskeho parlamentu...,2008) 

Biologický odpad definujeme ako „biodegradovaný odpad, ktorý môže byť 

anaeróbne alebo aeróbne rozložený, ako napríklad odpad z potravín, rastlinný odpad, 

papier a lepenka.“ (MŽP SR, 2010, s.4) Medzi biologicky rozložiteľný odpad teda 

zaraďujeme kuchynský, reštauračný  bioodpad, jedlé oleje a tuky, drevo a zelený odpad ako 

kvety, tráva, lístie.  

 V rámci celej EÚ existujú veľké rozdiely v nakladaní s biologickým odpadom. 

Európska agentúra pre životné prostredie posúdila, že existujú tri hlavné prístupy. Prvý 

prístup na týka krajín, ktoré sa vo veľkej miere spoliehajú na spaľovanie s cieľom odviesť 

odpad zo skládok, sprevádzané vysokou mierou zhodnotenia a pokročilými stratégiami 

podpory biologického spracovania odpadu. Tento prístup praktikujú napríklad Dánsko, 

Švédsko, Belgicko a Holandsko.  Druhý prístup sa týka krajín, ktoré majú vysokú mieru 

zhodnotenia materiálu, ale s relatívne nízkou úrovňou spaľovania. Tento prístup je spojený 



 74 

 

s Nemeckom, Rakúskom, Španielskom a Talianskom. Tretí prístup sa týka krajín, ktoré sa 

spoliehajú na skládky odpadov, kde presmerovanie skládok zostáva hlavnou výzvou 

z dôvodu nedostatku kapacít. Medzi krajiny využívajúce tento tretí prístup patrí aj Slovensko 

a väčšina nových členských štátov. (Moňok, 2010) 

 V EÚ biologický odpad predstavuje zvyčajne 30- 40% tuhého komunálneho odpadu, 

pričom väčšina je spracovaný spôsobom, ktorý sa v hierarchii odpadového hospodárstva 

nachádza na nízkych rebríčkoch. V priemere sa na skládku ukladá 41% tuhého komunálneho 

odpadu, zatiaľ čo v niektorých členských štátoch toto percento prekračuje 90%. V dôsledku 

vykonávania vnútroštátnych politík a požiadaviek zavedených v smernici o skládkach 

odpadov, ktoré vyžaduje presmerovanie biologického zo skládok,  sa priemerné množstvo 

skládkovaného odpadu postupne znižuje. (Správa o stave..., 2018) 

 Recyklácia biologického odpadu vrátane kompostovania a anaeróbnej digescie je 

podporovaná separovaným zberov v niektorých krajinách ako je Rakúsko, Švédsko, zatiaľ 

čo Slovensko sa zameriava na kompostovanie zeleného odpadu, zber kuchynského odpadu 

s tuhým komunálnym odpadom. Európska komisia vypracovala Zelenú knihu o nakladaní 

s biologickým odpadom v Európskej únii, kde odhaduje potenciálnu mieru separovaného 

zberu biologického odpadu na 150 kg na obyvateľa za jeden rok, alebo 80 mega ton pre celú 

EŮ. Tento odhad je vrátane kuchynského a odpadu z domácnosti, záhradného odpadu, 

odpadu z verejných majetkov a odpad z potravinárskeho priemyslu. V súčasnosti sa 

približne 30% tohto potenciálu alebo 24 mega ton zhromažďuje osobitne a biologicky 

spracováva.  (Moňok, 2010) 

Záväzné ciele smernice o skládkach odpadov pre biologicky rozložiteľný odpad 

kombinované s cieľom recyklácie 50% domového odpadu do roku 2020 zavedené článkom 

11 odstavec 1s rámcovej smernice o odpade, podnecuje Slovensko, aby sa zameralo aj na 

zber biologického odpadu a mechanizmy recyklácie. Zavedenie systému separovaného 

zberu biologického odpadu, ako aj posúdenie najvhodnejšej možnej úpravy, sú jedným 

z prvých krokov zvýšenia recyklácie biologického odpadu a splnenie tohto ustanovenia 

rámcovej smernice o odpadoch. (Smernica Európskeho parlamentu...,2008) Prekážkou 

implementácie môže byť aj to, že aj napriek zavedenému separovanému zberu, ktorý sa pri 

nakladaní s odpadom považuje za úspešný, tak naďalej pretrváva váhanie ohľadne 

nákladnosti a zložitosti zavedenia systému separovaného zberu biologického odpadu. 

V súlade so smernicou o odpade a smernicou 1999/31/ES o skládkach odpadu 

Slovensko v roku 2010 vytvorilo Stratégiu obmedzenia ukladania biologicky rozložiteľných 
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odpadov na skládky odpadov, a to najmä formou recyklácie a kompostovania. Cieľom bolo 

do roku 2013 zabezpečiť zníženie skládkovania biologického odpadu na 50% a do roku 2020 

sa dostať na úroveň 35% skládkovania biologicky rozložiteľného odpadu. (MŽP SR, 2010) 

 

Obrázok č. 6 

 
 

Zdroj: Stratégia obmedzenia ukladania biologicky rozložiteľných odpadov na skládky 

odpadov 

 

 Pozitívnym krokom bolo keď v roku 2017 došlo k zníženiu množstva 

biologicky rozložiteľného odpadu na skládkach o 10% v porovnaní s rokom 2013, avšak 

celková úroveň obmedzenia množstva skládkovania biologického odpadu dosiahla v roku 

2017 úroveň 57%. Teda obmedzenie množstva skládkovaného biologicky rozložiteľného 

odpadu bolo absolútne nedostačujúce a nepodarilo sa dosiahnuť stanovený cieľ do roku 2013 

50% sa nepodarilo splniť ani v roku 2017, viď obrázok č. 7. Napriek neúspechu dosiahnutia 

50% skládkovania biologického odpadu, Slovenská republika finančne podporuje projekty 

malých obcí zamerané na vybudovanie malých kompostárni. Je to umožnené dotačnými 

schémami Environmentálneho fondu, zacielených na predchádzanie tvorby biologicky 

rozložiteľného komunálneho odpadu a taktiež prostredníctvom Ministerstva životného 

prostredia, ktoré podporuje projekty zamerané na zvýšenú mieru zhodnocovania odpadov. 

V rámci tejto finančnej podpory je možná výstavba nových zariadené ale aj rekonštrukcia 
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už existujúcich zariadení určených k zhodnocovaniu biologicky rozložiteľných odpadov. 

(MŽP SR, 2018) 

Obrázok č. 7:  Obmedzovanie skládkovania biologicky rozložiteľných komunálnych 

odpadov 

 

Zdroj: Vyhodnotenie priebežného plnenia cieľov a opatrení Programu odpadového 

hospodárstva na roky 2016-2020 

 

Cieľ na rok 2020 nebude taktiež možné splniť ak nedôjde k legislatívnym zmenám 

a využitiu efektívnych ekonomických nástrojov, kde je potrebné zvýšenie poplatku za 

skládkovanie odpadu, aby boli subjekty motivované k triedeniu odpadu a nie využívaniu 

najlacnejšej formy. Z legislatívneho hľadiska je potrebné prehodnotenie výnimiek, 

napríklad výnimka nevykonávania triedeného zberu pri ekonomicky neúnosných 

skutočnostiach, ktoré potom vedú z zníženiu efektivity triedeného zberu. Najväčšou 

prekážkou naďalej zostáva nelegálne nakladanie s biologický rozložiteľným odpadom, kedy 

je odpad vyhadzovaný na nelegálnych skládkach alebo spaľovaný počas obdobia jari 

a jesene na pozemkoch, ktoré sú verejné alebo súkromné. Preto sú potrebné opatrenia štátu 

a samospráv, ktoré zabezpečujú samotné predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného 

odpadu. K lepšiemu nakladaniu s biologickým odpadom by mohlo viesť aj vytvorenie 

kontajnerov určených na biologický odpad pri panelákoch, ktoré tam momentálne chýbajú 

na rozdiel od rodinných domov, kde sa takého kontajnery nachádzajú. 
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5. Faktory ovplyvňujúce implementáciu právnych predpisov EÚ 

Právne predpisy EÚ často vzniknú ako výsledok ambicióznych politických dohôd, 

ktoré sa vyznačujú absenciou hlbšej odbornej diskusie a legislatívnej korekcie, ktorá vo 

výsledku vedie k problémom brániacim ich efektívnemu naplneniu. Vedie to k vytváraniu 

priepasti samotnou tvorbou práva a následnou implementáciou.  

Pri testovaní hypotézy, ktorá tvrdí, že nedodržiavanie smerníc Európskej únie, s čím 

súvisí úspešná, resp. neúspešná implementácia,  je zriedka dôsledkom úmyselnej deštrukcie, 

ale skôr iných faktorov, či už na organizačnej, právnej, technickej alebo inej úrovni, sa 

zameriame na určité faktory ktoré majú možnosť ovplyvniť implementáciu v podmienkach 

Slovenskej republiky.  

Slovensko si  prevedenie práva EÚ do svojho vnútroštátneho poriadku nastavilo ešte 

pred vstupom do štruktúr Európskej únie, a to formou aproximačného nariadenia vlády, kedy 

ťažiskom preberania boli smernice. Predtým bola potrebná úprava predpisov na ústavnej 

úrovni. V článku číslo 7, odstavec 2 Ústavy Slovenskej republiky sa stanovuje, že „právne 

záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi 

Slovenskej republiky. Prevzatie právne záväzných aktov, ktoré vyžadujú implementáciu, sa 

vykoná zákonom alebo nariadením vlády podľa čl. 120 ods.2.“ (Ústava SR, 1992, s.1) 

V článku 120 odst. 2 sa stanovuje, že „ak tak ustanoví zákon, vláda je oprávnená vydávať 

nariadenia aj na vykonanie Európskej dohody o pridružení ustanovenej medzi Európskymi 

spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane 

druhej a na vykonávanie medzinárodných zmlúv podľa čl. 7. ods.2.“ (Ústava SR, 1992,  

s.16) Ústavným zákonom č.90/2001 Z.z. bol tento inštitút aproximačných nariadení 

zavedený do Ústavy SR.  (Ústavný zákon 90/2001 Z.z.) Na dané ústavné zmeny nadviazal 

i zákon č. 19/2002 Z.z., ktorý stanovuje podmienky na vydávanie aproximačných nariadení 

vlády SR.  

Paragraf 2 uvedeného zákona vymedzuje oblasti, v ktorých môžu byť prijaté 

aproximačné nariadenia. Avšak vytýčenie oblastí je široké a začleňuje oblasti od colného 

práva, ochrany pracovníkov na pracovisku, využitia jadrovej energie, až po oblasť životného 

prostredia. (Zákon č.19/2002 Z.z.) Teda je obťažné nájsť  oblasť práva EÚ, ktorú by nebolo 

možné podriadiť aproximačnému nariadeniu. V kompetencii aproximačných nariadení je 

možnosť ukladania povinnosti pre fyzické alebo právnické osoby, avšak neumožňujú úpravu 

základných práv a slobôd, štátny rozpočet a iné oblasti, ktoré podľa Ústavy SR spadajú pod 

úpravu zákonov. Taktiež na základe aproximačných nariadení nie je možné vytváranie 
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nových štátnych útvarov, ani upravovanie kompetencií už existujúcich štátnych orgánov. 

Rozporuplnou otázkou je, či aproximačné nariadenia môžu upravovať správne sankcie. Pri 

odpovedí na túto otázku vychádzame z Ústavy SR, ktorá umožňuje udelenie povinnosti 

aproximačným nariadením, ale nepovoľuje aby nim boli menené, doplňované alebo rušené 

zákony. (Ústava SR, 1992) Z toho vyplýva, že zákon má vyššiu právnu silu, než 

aproximačné nariadenie.  

Schopnosť ukladania povinností aproximačnými nariadeniami, ale nemožnosť uložiť 

správne sankcie, sa nezdá byť najlepším riešením a nedokáže plnohodnotne zaistiť rýchlu 

a úplnú transpozíciu a implementáciu smerníc alebo iných právnych predpisov EÚ, pretože 

riadne prevedenie práva EÚ musí obsahovať aj dostatočne efektívne a primerané sankcie 

zodpovedajúce novo zavedeným povinnostiam, ktoré by sa teda mali zohľadniť v zmene 

zákona. Z toho dôvodu inštitút aproximačných nariadení rozprúdil veľkú diskusiu a kritiku. 

Ďalším problematickým inštitútom zákona o aproximačných nariadeniach je 

paragraf 3, odstavec 2, kedy ministerstvu, iným orgánom štátnej správy alebo aj Národnej 

banke Slovenska umožňuje všeobecne záväzným právnym aktom vydať podrobnosti vo 

veciach upravenými aproximačnými nariadeniami. (Zákon č.19/2002 Z.z.) Implementácia 

práva EÚ je tak presunutá na nižšiu úroveň, a je otázke do akej miery je táto prax v súlade 

s už spomínaným čl.7. ods.2 Ústavy SR.  Parlament taktiež nefiguruje ako silný kontrolór, 

pretože čo sa týka aproximačných nariadení je Národná rada Slovenskej republiky 

informovaná vládou len v polročných intervaloch, a taktiež je zmocnená iba po tom ako 

prebehne prerokovanie informácií požiadať vládu SR, aby bola právna úprava navrhovaná 

formou aproximačného nariadenia predložená ako vládny návrh zákona. (Zákon č.19/2002 

Z.z.) 

Môžeme konštatovať, že z vyššie uvedeného vyplýva fakt, že tento systém, ktorý bol 

zavedený ešte pred vstupom Slovenska do EÚ predpokladal úspech, avšak vyvoláva mnohé 

otázky a neprejavuje sa, že existencia takého predpisu by zreteľne urýchlila transpozíciu 

smerníc, a to hlavne kvôli nejednoznačnému vyjasneniu vzťahov medzi týmito predpismi 

a samotnými zákonmi. 

5.1. Vyjednávanie právneho predpisu  

Teraz sa môžeme konkrétne zamerať na smernice. Smernice, ktoré majú byť 

transponované do vnútroštátneho právneho poriadku obsahujú rôzne všeobecné ciele, ktoré 

pri vykonávaní štátnou správou môžu byť problematické. Európske predpisy oproti 
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národným sú často písané inak, avšak cieľom obidvoch je dosiahnuť stanovený cieľ. 

Nutnosťou je pochopiť čo všeobecná formulácia daného predpisu znamená pre krajinu 

v praxi. Príkladom je zavedenie povinnosti podávať ucelené informácie verejnosti, a tie 

následne aktualizovať, alebo povinnosť hodnotiť, či minimalizovať možné riziká.  

Podľa Smernice 2008/98/ES má členský štát ku dňu 12. decembra 2010 uviesť 

v účinnosť zákony, alebo iné právne predpisy, ktoré zabezpečia súlad s danou smernicou. 

Avšak Slovenská republika nedokázala tento cieľ splniť a nepreniesla včas smernicu do 

svojho vnútroštátneho právneho poriadku. Pri analýze implementácie však musíme 

podotknúť, že sú to samotné štáty, ktoré na nadnárodnej úrovni vyjednávajú o právnych 

predpisoch EÚ. V tejto súvislosti to znamená, že úspešná implementácia závisí aj od 

predošlého vyjednávania. 

Legislatívny  proces súvisel s neformálnym jednaním expertného výboru Komisie  o 

Tematickej stratégii o predchádzaní vzniku odpadov a ich recyklácii z apríla 2004, ktorého 

cieľom bola výmena skúseností a zodpovedania otázok zameraných na prevenciu vznikov 

odpadov. Komisia v decembri 2005 predložila Rade a Európskemu parlamentu spomínanú 

stratégiu a taktiež návrh smernice o odpadoch. V návrhu boli formulované prístupy 

k odpadu, ktoré sú vytýčené v predchádzajúcej kapitole, kedy sa konkrétne jedná 

o predchádzanie vzniku odpadu, ich opätovné využitie alebo recykláciu. Cieľom návrhu 

bolo tiež uľahčenie odpadovej legislatívy, ktorá by eventuálne mohla viesť k zníženiu 

ukladania odpadov na skládky, ich zhodnocovanie, či recyklovanie. Pracovná skupina Rady 

pre životné prostredie začala s prejedávaním oboch návrhov v roku 2006. (Experti kritizujú 

smernicu...,2006) Stratégia sa nezaoberala novou definíciou odstraňovania a využívania 

odpadu podľa energetického potenciálu, problémom nárastu cezhraničnej prepravy odpadu, 

preto sa stala táto oblasť prioritnou pri prejednávaniach na úrovni ministerstiev a pracovných 

skupín Rady. Zrodili sa obavy, že nebude možné zabrániť nadmernému dovozu odpadov, 

najmä z dôvodu jeho následného energetického využitia. Slovensko sa pripojilo k českému 

stanovisku vyjadrujúcom výhrady voči hierarchii nakladania s odpadom, keďže pre 

Slovensko bolo najväčšou výzvou predchádzanie vzniku odpadu z dôvodu nezameriavania 

sa v predošlých programoch na túto oblasť,  a taktiež k nedostatočnému riešeniu 

cezhraničnej prepravy odpadu z dôvodu obavy znemožnenia kontroly a nelegálnych 

dovozov. Návrh bol považovaný za problematický. Avšak pozitívom je nadviazanie vzťahu 

a vyvinutie iniciatívy s ostatnými členskými štátmi. (Georgievová, 2006) 
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Na úrovni vyjednávania bol návrh Komisie o rámcovej smernici o odpadoch 

podrobený kritike ohľadom neposkytnutia kľúčových definícií, napríklad o životnom cykle. 

Výsledkom toho vznikajú nejasnosti ohľadne schopnosti štátov plniť odpadovú hierarchiu. 

Problémom je taktiež neexistencia deliacej čiary, ktorá by rozdeľovala odpad, ktorý môže 

byť určený ako zdroj, recyklovateľný odpad  alebo uskladnený odpad. V zmysle využitia 

odpadu ako zdroja energie je Komisii vyčítané, že v posudku nepreverila dopad, ktorý sa 

bežne pri tvorení takýchto rozhodnutí vyžaduje. Toto tvrdenie vychádza z faktu, že tí, ktorí 

prevádzkujú spaľovne nevedia podľa textu smernice rozlíšiť či spaľovanie majú poňať ako 

odstránenie či znovuzískanie. Podľa Eriky Minkovej, vtedajšej riaditeľky pre životné 

prostredie európskej divízie pre výrobu kartónov Tetra Pack, nebola potrebná ďalšia 

legislatívna úprava, pretože postačujúcimi boli dobrovoľné korporátne programy. Skeptický 

pohľad bol i na stanovenie cieľov prevencie odpadu, ktoré môžu stať neproduktívnym 

byrokratickým nástrojom aj na nedostatočnú harmonizáciu definície merania odpadu. 

V zmysle odpadovej hierarchie môže byť implementácia zložitá, pretože nie je uvedená 

v povinnej požiadavke.(Experti kritizujú smernicu...,2006) 

Pri vyjednávaní určitého právneho predpisu EÚ sú prítomné príslušné pracovné 

skupiny, prevažne predstavitelia vecných útvarov, alebo európskych koordinačných útvarov 

jednotlivých ministerstiev. Efektívna vyjednávanie vychádza zo strategickej prípravy, 

kontinuálnej pozície a priebežnej aktívnej činnosti, čo Slovensku chýbalo. V prípade účasti 

právnikov, sú to väčšinou právnici bez dlhšej praxe, ktorí ešte nie sú schopní efektívne poňať 

slovenskú a európsku legislatívu, pretože Slovensko v tom čase bolo stále relatívne čerstvým 

členom EÚ.  Na tejto úrovni je dôležitým faktorom aj obmedzenie časového priestoru, kedy 

sa zástupcovia Slovenska, resp. ostatných členských štátov majú vyjadriť. Pod vyvinutým 

nátlakom často dôjde k prijatiu kompromisov, ktoré by za iných okolností neboli 

akceptovateľné. To je jedným z dôvodom prečo Komisia umožňuje široké prevádzacie 

opatrenia a prečo pri ambicióznych projektoch sa sleduje len hlavná línia, oproti ostatným, 

na ktoré neostáva čas.  Potom členské štáty prijímajú právne predpisy, ktoré nie sú 

dostatočne premyslené a zohľadnené vo všetkých aspektoch, preto v prípade Slovenska 

nepovažujeme faktor predošlého vyjednávania ako dostatočný pri efektívnej implementácie. 

Neschopnosť implementácie teda nevychádza z úmyselnej deštrukcie, ale 

z neefektívneho vyjednávacieho procesu, ktorého výsledkom nie sú záväzné ciele, ale 

všeobecné konštrukcie, kde chýbajú potrebné definície potrebné pre subjekty vykonávania 
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danej politiky.. Popri tom sú to faktory časových obmedzení a prípadná absencia praxe 

účastníkov vyjednávaní. 

Nakoniec bola smernica o odpadoch schválená 17. júna 2008, a síce nezavádza 

záväzné ciele v zmysle recyklovania a prevencie tvorby odpadu, tak Komisia pri 

nedosiahnutí potrebných ustanovení členským štátom môže podať žalobu na Európsky 

súdny dvor.  

5.2.  Súlad rámcovej smernice o odpadoch 2008/98/ES a zákona 

o odpadoch č. 223/2001 

Ako analytický východiskový bod považujeme hypotézu, že implementačná 

výkonnosť je priamo spojená s úrovňou zhody, alebo nesúladu s už existujúcimi 

inštitúciami, v našom prípade právnou inštitúciou v zmysle zákona. Efektívna 

implementácia sa očakáva, ak politiky EÚ korešpondujú s tými národnými. 

Prvý zákon o odpadoch bol federálny zákon č. 238/1991 Z.z. Nadväzujúc na tento 

zákon dochádzalo k systematickej regulácii odpadového hospodárstva na Slovensku. V roku 

2001 federálny zákon o odpadoch nahradil zákonom č.223/2001(ďalej „zákon 

o odpadoch“), ktorý nadobudol účinnosť ešte pred vstúpením Slovenska do EÚ. Špecifikom 

zákona o odpadoch bolo zriadenie Recyklačného fondu, ktorého cieľom bola podpora 

vybudovania kapacít na zhodnocovanie a recyklovanie odpadu, a zároveň finančná podpora 

obecného triedeného zberu komunálneho odpadu. V období, kedy bol zákon o odpadoch 

schválený a vytvorený Recyklačný fond, tak Slovensko nebolo ešte členským štátom EÚ, 

a teda neuplatňovalo právnu povinnosť, kedy by výrobcovia alebo dovozcovia museli spĺňať 

záväzné limity pri zhodnocovaní alebo recyklácii odpadu. Keď bol prijatý zákon 

o odpadoch, tak ešte nezavádzal princíp rozšírenej zodpovednosti v takom poňatí ako 

zavádzané smernice EÚ a vychádzal z princípu znečisťovateľ platí. Postupne v súvislosti so 

vstupom Slovenska do EÚ bol zákon o odpadoch viackrát novelizovaný, a zaviedla sa 

povinnosť, aby výrobcovia a dovozcovia spĺňali dané podmienky pri zhodnocovaní 

a recyklácii odpadu. Jedná sa najmä o odpad z obalov, z elektrických a elektronických 

zariadení, použitých batérií, akumulátorov a starých vozidiel. 

Transponovanie smerníc  EÚ do právneho poriadku Slovenskej republiky sa 

odohrávalo postupne a prejavilo sa aj na množstve novelizácií zákona o odpadoch, pričom 

došlo k doplneniu, vypusteniu alebo vloženiu určitých ustanovení. Musíme podotknúť, že 

transpozícia určitých smerníc často je často vykonaná neúplne, či nesprávne. 
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Počas volebného obdobia 2006 až 2010 bol spracovaný návrh nového zákona 

o odpadoch, avšak ten nemal jasný z dôvodu nevysporiadania sa s dvojsečnou existenciou 

Recyklačného fondu a výrobcov disponujúcich priamou zodpovednosťou za odpad, čo 

viedlo k ukončeniu legislatívneho procesu. Úlohou nového zákona malo byť zabezpečenie 

transpozície smernice 2008/98/ES o odpade ku dňu 10.decembra 2010. 

Rámcovou smernicou o odpade sa zavádza nová filozofia, ktorá sa zameriava najmä 

na predchádzanie vzniku odpadov a na ich opätovné využitie, čo predstavovalo pre 

Slovensko veľkú výzvu. Hierarchia odpadového hospodárstva za najdôležitejšie považuje 

samotné predchádzanie vzniku odpadu, avšak v vtedajšom platnom právnom rámci 

a strategických dokumentoch bolo zdôraznené prevažne materiálové zhodnocovanie 

odpadu, k čomu aj boli nasmerované dovtedajšie opatrenia. S cieľom uplatňovať hierarchiu 

odpadového hospodárstvo muselo Slovensko prijať novú právnu úpravu. Napriek faktu, že 

Slovensko prialo zákon č.343/2012 Z.z o odpadoch, nedošlo k úplnej transpozícia smernice 

o odpade, pretože niektoré ustanovenia nebolo možné transponovať bez toho, aby bola 

vykonaná komplexná zmena zákona o odpadoch, najmä čo sa týka rozšírenej zodpovednosti 

výrobcov, ktorá bola transponovaná do slovenského právneho poriadku až v roku 2015 

zákonom č. 79/2015 Z.z. ako opisujeme v predchádzajúcej kapitole. Slovensko v období 

transpozície nebolo dostatočne pripravené na vytvorenie nových inštitútov či prvkov, ktoré 

musela následne spracovať v novom zákone o odpadoch. 

Podľa smernice 2008/98/ES  sa má hierarchia odpadového hospodárstva odrážať 

v právnych predpisoch alebo opatreniach v oblasti predchádzania vzniku odpadu, 

nakladania s ním a celkovo čo najefektívnejšie uplatňovať hierarchiu odpadu. V zákone 

o odpadoch z roku 2001 už existovala základná hierarchia odpadu, avšak nemala okamžitý 

normatívny význam, skôr sa uplatňovala prostredníctvom iných opatrení, ako programy 

odpadového hospodárstva, udeľovanie súhlasov. Keďže táto hierarchia odpadu nebola 

harmonizovaná s článkom 4 danej smernice, tak odstavec 1 zákona o odpadoch musel byť 

doplnený s účinnosťou od 1. januára 2013, kedy sa hierarchia odpadového hospodárstva 

stáva záväznou, avšak v praxi ako je zreteľné z predchádzajúcej kapitoly je dodržiavanie 

neúplné. Taktiež existoval nesúlad medzi zákonom o odpadoch a smernicou o odpadoch 

v oblasti definícií. Zatiaľ čo zákon o odpadoch ponúka 15 definícií, tak smernica o odpadoch 

20, pričom v súvislosti s hierarchiou zavádza pojem opätovné použitie, príprava na opätovné 

použitie, predchádzanie vzniku ale aj charakteristiku pojmov ako biologický odpad, či 

odpadové oleje, ktoré v zákone o odpadoch absentujú. 
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Pokiaľ ide o článok 7 smernice, ktorý sa týka klasifikácie odpadov v členskom štáte, 

tu badáme súlad, keďže v odstavci 3 zákona o odpadoch je odpad klasifikovaný podľa 

zoznamu odpadov, ktorý bol vytvorený na základe ustanovenia vyhlášky MŽP SR 

č.284/2001.Odpad je rozdelený do kategórií a v súlade s rozhodnutím Komisie 

2000/532/ES. Odpad je rozdelený na nebezpečný odpad a odpad, ktorý nie je nebezpečný, 

pričom každý odpad je označený šesťciferným číslom a kategóriou, s výnimkou 

nešpecikovaného odpadu. Dôležité je aj, či sa klasifikačný systém odpadu, ktorý nie je 

nebezpečný odlišuje od európskeho zoznamu odpadov, avšak na Slovensku je tento 

klasifikačný systém v súlade. 

V prípade legislatívnych alebo nelegislatívnych opatrení, ktoré má členský štát 

ustanoviť v zmysle rozšírenej zodpovednosti výrobcu podľa článku 14 smernice, vtedajší 

slovenský zákon o odpadoch obsahoval len základnú zodpovednosť za porušenie povinnosti, 

pri ktorej bol stanovený finančný trest. Avšak  Slovensko v zákone o odpadoch a zákone 

o obaloch ešte pred transpozíciou smernice 2008/98/ES zaviedol niekoľko povinností 

týkajúcich sa rozšírenej zodpovednosti, ale neobsahoval konkrétnu časť zameranú na 

rozšírenú zodpovednosť. Patria sem ustanovenia zákona o odpadoch, kedy distribútori 

elektrických a elektronických zariadení majú povinnosť spätného zberu použitých zariadení 

zo súkromných domácností, a taktiež že výrobcovia vozidiel a ich častí majú zabezpečiť 

zvýšený podiel recyklovaných materiálov používaných pri výrobe vozidiel, pokiaľ to 

neohrozuje bezpečnosť samotného vozidla. Výrobcovia sú povinní zabezpečiť vyrábanie 

a navrhovanie výrobkov v súlade s osobitnými ustanoveniami, aby uľahčili demontáž 

a zhodnocovanie, najmä opätovné využitie a recykláciu. Zákon o obaloch tiež vyžaduje, aby 

osoby, ktoré uvádzajú do obehu nápoje v obaloch, ktoré sa nedajú opakovane použiť, boli 

povinné zaviesť do obehu aj výrobok rovnakého druhu, ale už z opätovne využiteľného 

obalu. 

Na implementáciu článku 10 smernice o zhodnocovaní a separovanom zbere odpadu 

v súlade s článkami 4 a 13 smernice bolo Slovensko pripravené, na základe povinnosti 

každej osoby nakladať s odpadom v súlade so zákonom o odpadoch. Ten, kto sa stane 

povinným na základe rozhodnutí alebo povolení vydaných na základe tohto zákona, tak musí 

s odpadom nakladať v súlade s daným rozhodnutím alebo povolením. Podmienka získania 

povolenia vydaného orgánmi verejnej správy v oblasti odpadového hospodárstva tiež 

pomáha splniť stanovené ustanovenie. 
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Podľa článku 10 ods. 2, sa vyžadovalo, aby na uľahčenie alebo zlepšenie 

zhodnocovania sa odpad zbieral osobitne, avšak v tom čase na Slovensku nebol biologicky 

rozložiteľný kuchynský a jedálenský odpad zaradený do separovaného zberu. Až od 1. 

januára 2013 sú obce povinné zaviesť a zabezpečiť separovaný zber biologicky 

rozložiteľného komunálneho odpadu, s výnimkou odpadu vyprodukovaného 

prevádzkovateľmi kuchyne. Taktiež boli definované výnimky z tohto nariadenia, z dôvodu 

zavedenia novej povinnosti a nového systému separovaného zberu odpadu, ktoré sa líšili od 

predošlého systému separovaného zberu odpadu. 

Podľa článku 11 smernice o odpadoch mali členské štáty prijať opatrenia na podporu 

opakovaného použitia výrobkov a prípravy na opätovné využitie. V zákone o odpadoch sa 

nenachádza definícia opätovného použitia, ani opatrenia na jeho podporu.  Implementáciu 

tohto článku mohlo Slovensko previesť až na základe POH 2011-2015, ktorý obsahuje 

opatrenia na podporu opätovného použitia a recyklácie komunálneho odpadu. Následne 

v rokoch 2012 bola spracovaný náčrt PPVO na roky 2014-2018.  

Podľa článku 11 sa tiež vyžaduje, aby boli toky odpadov oddelené a to najmä papier, 

plast, sklo a kov, a podľa článku 22 taktiež separovaný zber biologického odpadu. Avšak 

v niektorých krajinách sa niektoré odpady stále zbierali spoločne alebo prostredníctvom 

zmiešaného zberu. Keď sa odpad nezhromažďuje oddelene pri zdroji, tak potom je zmiešaný 

a vyskytuje sa v prúde odpadu, ktorý je zložený z viacerých materiálov. Na Slovensku sa 

v rámci separovaného zberu papiera, kovu, skla či plastov sa nerozlišuje, či sa jedná o odpad 

z obalov alebo nie. V prípade elektrických a elektronických zariadení so zabudovanými 

batériami alebo akumulátormi, je možné zbierať tieto zariadenia spolu aj s použitou batériou, 

ale spracovateľ je následne povinný vybrať batérie a akumulátory a zabezpečiť ich odovzdať 

osobe ktoré sa zameriava na zhodnocovanie použitých batérií a akumulátorov. 

Podľa zásady znečisťovateľ platí, má ten, kto je za znečistenie zodpovedný, aj niesť 

zodpovednosť a náklady za  nakladanie s daným odpadom. Tento princíp je uplatnený 

v článku 14 smernice. Na Slovensku podľa ods. 4 zákona o odpadoch náklady na náklady 

vedúce k zneškodneniu odpadu a náklady na zneškodnenie nesie držiteľ odpadu, pre ktorého 

bolo zneškodnenie vrátane zberu a spracovania odpadu vykonané. V prípade, že je držiteľ 

odpadu neznámy, tak náklady nesie posledný známy držiteľ alebo výrobca odpadu. Obce sú 

zas zodpovedné za nakladanie s komunálnym a malým stavebným odpadom. 

Podľa článku 16  ods. 1 smernice o odpadoch majú členské štáty povinnosť zriadiť 

integrovanú a primeranú sieť zariadení na zneškodňovanie a zhodnocovanie zmiešaného 
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komunálneho odpadu. Zámerom zásad sebestačnosti a blízkosti v článku 16 je viesť 

jednotlivé štáty aj EÚ ako celku k sebestačnosti pri zhodnocovaní a zneškodňovaní odpadu. 

Na Slovensku bol na základe zákona o odpadoch v roku 2001 zriadený Recyklačný fond, 

ktorého cieľom bolo podporiť vytváranie zhodnocovacích a hlavne recyklačných kapacít. 

Fond taktiež finančne podporoval separovaný zber komunálneho odpadu v obciach. POH na 

roky 2011-2015 obsahuje ustanovenie na podporu výstavby integrovaných stredísk pre 

materiálne a energetické zhodnotenie komunálneho odpadu. 

V článku číslo 16 sa taktiež uvádza, že členské štáty nemusia mať k dispozícii celú 

škálu infraštruktúry odpadového hospodárstva, ale môžu spolupracovať s ostatnými 

členskými štátmi. Na Slovensku sa takáto osobitná spolupráca neuskutočňuje inak, ako 

v súlade s požiadavkami na cezhraničnú prepravu odpadu. Slovensko je úplne sebestačné pri 

zneškodňovaní odpadu, pretože má dostatočné kapacity na zneškodňovanie odpadu 

vyprodukovaného na jeho území. Podľa ods. 3 zákona o odpadoch je cezhraničná preprava 

odpadu z jedného členského štátu na Slovensko za účelom jeho zneškodnenia zakázaná, 

pokiaľ medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovensko viazané nestanovujú inak. 

Čo sa týka nebezpečného odpadu, tak členské štáty mali prijať opatrenia na 

nakladanie s nebezpečným odpadom, ktoré je obsiahnuté v článku 17 smernice. To malo 

Slovensko zriadené podľa prvej sekcie zákona o odpadoch, kedy na nakladanie 

s nebezpečným odpadom sa vyžaduje povolenie od orgánu štátnej správy na obdobie 

maximálne troch rokov. Na základe zákona o odpadoch sa zakazuje miešanie jednotlivých 

kategórií nebezpečného odpadu, zmiešanie je možné len v prípade zvýšenia bezpečnosti 

zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadu. Nebezpečný odpad musí byť pri zbere, 

preprave a skladovaní vhodne zabalený a označený v súlade s osobitnými predpismi. 

Článok číslo 21 vyžadoval, aby sa odpadové oleje, pokiaľ to je technicky 

uskutočniteľné, zbierali oddelene. Slovensko však nemalo osobitný systém separovaného 

zberu a spracovania odpadových olejov. Úprava olejov je až súčasťou POH na roky 2011-

2015. Zákon o odpadoch upravuje základné povinnosti týkajúce sa odpadových olejov, ako 

je napríklad zákaz vypúšťania odpadových olejov do tokov povrchových, podzemných vôd 

alebo kanalizácií. Článok číslo 21smernice taktiež uvádza, že by sa odpadový olej nemal 

miešať s inými odpadovými olejmi rôznych vlastností. Na Slovensku je riedenie alebo 

miešanie jednotlivých kategórií nebezpečných odpadov zakázané. Odpadové oleje sa môžu 

zbierať, prepravovať, regenerovať, alebo zneškodňovať iba ak sú oddelené od iných druhov 

odpadu. 
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Článok číslo 28 vyžaduje, ale členské štáty vypracovali plány odpadového 

hospodárstva, ktoré budú v súlade s rozsahom smernice o odpadoch, hierarchiou odpadu, 

ochranou ľudského zdravia a so zásadou sebestačnosti. Plány mali pokrývať druhy, 

množstvá vzniknutého odpadu, hodnotenie systémov zberu alebo preskúmanie technológií 

a politík odpadového hospodárstva. Na Slovensku bol národný POH na roky 2006-2010, bol 

prijatý dňa 15. februára 2006, teda pred konečným dátumom transpozície smernice 

o odpadoch. Avšak v čase jeho prijatia nebol pripravený na podmienky stanovené 

smernicou, najmä čo sa týka odpadovej hierarchie. Vtedajšiemu POH chýbal mechanizmus, 

ktorý by uložil prijatie krajských programov v skutočnom čase v nadväznosti na 

celonárodný program. Následne bol prijatý ďalší POH na roky 2011 – 2015, ktorý už 

zodpovedal požiadavkám smernice o odpadoch. POH si mali vypracovávať aj obce. Čo sa 

týka povinnosti vypracovať PPVO stanovené v článku 29 smernice do dňa 12. decembra 

2013, tak Slovensko túto povinnosť splnilo, pretože prípravná dokumentácia takéhoto 

programu bola vypracovaný ešte v roku 2013 a predložená vláde SR na rokovanie v druhej 

polovici roka 2013. 

Z uvedeného vyplýva, že uvedený zákon o odpadoch č 223/2001 Z.z., ktorý bol 

v čase, kedy mala byť transponovaná smernice o odpadoch 2008/98/ES v platnosti,  nebol 

plne v súlade so smernicou o odpadoch 2008/98/ES, a keďže chýbali určité ustanovenia 

a mechanizmy, Slovenská republika nebola schopná hladko transponovať smernicu 

o odpadoch a bolo potrebné prijať zmeny. Na to bol potrebný nový zákon. Počas volebného 

obdobia 2006 až 2010 bol spracovaný návrh nového zákona o odpadoch, ktorý mal ambíciu 

transponovať smernicu o odpadoch, avšak ten nemal jasný koncept z dôvodu 

nevysporiadania sa s dvojsečnou existenciou Recyklačného fondu a výrobcov disponujúcich 

priamou zodpovednosťou za odpad, čo viedlo k ukončeniu legislatívneho procesu. Úlohou 

nového zákona malo byť zabezpečenie transpozície smernice 2008/98/ES o odpade ku dňu 

10.decembra 2010. Nakoniec sa prikláňame k autorke Borzelovej, ktorá za nevyhnutnú 

podmienku zmeny považuje nesúlad. Tvrdí, že zlyhanie je možné prekonať tlakom zhora, 

ako sú konanie Európskej komisie o porušení (Borzel, 2000) 

5.3. Nadnárodný nátlak a konanie o porušení právneho predpisu 

 Keďže politickí predstavitelia sa nevyznačovali snahou riešiť daný problém a prísť 

s riešením v požadovanom časovom horizonte, výsledkom bolo, že Slovenská republika 
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nepreviedla transpozíciu smernice včas, a tak Komisia podala žalobu na Európsky súdny 

dvor, čím dochádza k aplikácii faktora supranacionálneho nátlaku. 

Komisia zisťuje porušenia právnych predpisov EÚ na základe vlastných vyšetrovaní 

alebo na základe sťažností občanov, podnikov alebo iných zainteresovaných strán. Za 

porušenie právnych predpisov EÚ môže Európska komisia podniknúť právne kroky na 

začatie formálneho konania o porušení povinností, ktorá prebieha v niekoľkých etapách 

a končí formálnym rozhodnutím, tak ako je stanovené v zmluvách EÚ. To sa koná, ak 

členský štát EÚ netransponoval ustanovenia smerníc a neimplementuje právne predpisy EÚ. 

Komisia sa môže obrátiť na Súdny dvor, ktorý v prípadom pretrvávajúceho nedodržiavania 

vedie k uloženiu finančných sankcií. (Melindis, Russel, 2020) 

 

Obrázok č. 8: Poručovanie environmentálnych právnych predpisov členskými štátmi 

v rokoch  2008 - 2014 

 

Zdroj: Melindis, Russel, 2020 

 

Ako je vidieť z obrázka č.8  tak celkový počet porušení týkajúcich sa životného 

prostredia v EÚ od roku 2008 do roku 2012 klesal. Vo fáze medzi rokmi 2008 až 2010 došlo 

k jasnému vrcholu v počte environmentálnych porušení, v porovnaní s ďalšou fázou od roku 

2011, ktorá vykazuje mierny nárast, respektíve pokles v roku 2014. V prípade Slovenska 

znázornenom na obrázku č. 9 je najväčší počet porušení v roku 2009 v počte 19, potom od 

roku 2010 zaznamenávame pokles, respektíve mierny rast  od roku 2012 s výnimkou roka 
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2013, kedy sa počet porušení zvýšil na 17 z dôvodu nesúladu. Avšak naďalej pretrvávajú 

problémy s presadzovaním a implementáciou, ktoré neboli efektívne vyriešené a naďalej sú 

prekážkou.  Pokles na Slovensku od roku 2013 je ovplyvnený skúsenosťou žaloby zo strany 

Európskej komisie z roku 2012, a teda pokles  môže byť spôsobený hrozbou pokuty zo 

strany Európskeho súdneho dvora. Zmenil sa aj postoj štátov k postupu pri porušení 

právnych predpisov s tým, že si uvedomujú náklady. Je pravdepodobné, že vyvíjaný tlak na 

dodržiavanie v čase finančných ťažkostí a deficitov verejných financií je silnejší, pretože to 

spôsobuje dodatočné náklady v súvislosti s platením pokút, čo by pripravilo štát o potrebné 

finančné zdroje, ktoré by mohli použiť na iné oblasti politiky. Pokiaľ ide o iné štáty EŮ, tak 

toto zníženie odráža dobrú spoluprácu a koordináciu členských štátov a priebežné 

monitorovanie zo strany Európskej komisie. Zlepšenie možno pripísať aj dlhodobému 

plánovaniu a angažovaným environmentálnym ambíciám niektorých členských štátov ako 

je Nemecko, ktoré zmenilo svoj rastový model na udržateľnejšiu cestu. (Liefferink, Wurzel, 

2017) Medzi hlavné ekonomické faktory môže patriť i to, že je to odrazom hospodárskej 

krízy 2008, kedy znížená priemyselná výroba, investície a kúpna sila občanov mohla 

spôsobiť menej environmentálnych presahov. Avšak implementácia právnych predpisov 

v oblasti životného prostredia  je čoraz náročnejšia z dôvodu  neustáleho znižovania 

dostupnosti verejných výdavkov na činnosti zamerané na presadzovanie práva.  

Obrázok č. 9: Porušovanie environmentálnych predpisov Slovensko 

 

Zdroj: Európska komisia 2020 
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 Európska komisia žiadala Slovensko a ďalších päť členských štátov, aby do 

decembra 2010 oznámili transpozíciu rámcovej smernice EÚ o odpadoch do svojho 

vnútroštátneho práva. Na odporúčanie komisára pre životné prostredie Janeza Potočnika, 

Komisia zaslala odôvodnené stanovisko, na základe ktorého majú členské štáty dva mesiace 

na prispôsobenie sa, avšak Slovenská republika to nesplnila, a tak 26. júna 2012 Európska 

komisia v zastúpení P. Hetscha, D.Dusterhausa a A. Tokára podali žalobu na Slovenskú 

republiku.  Komisia určila, že neprijatím legislatívnych, regulačných a správnych opatrení 

potrebných na dosiahnutie súladu jeho vnútroštátnych právnych predpisov so smernicou EÚ 

a Rady 2008/98/ES z dňa 19. novembra o odpadoch, alebo tým, že neoznámila Komisii 

takého opatrenia, si Slovenská republika nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplávajú z článku 

40 o transpozícií, kedy „členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a 

správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 12. decembra 2010. 

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz 

na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty. Členské štáty oznámia 

Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v 

oblasti pôsobnosti tejto smernice.“ (Smernica Európskeho parlamentu..., 2008)  

Ak členské štáty netransponujú právne predpisy EÚ do vnútroštátneho práva 

v požadovanej lehote, Komisia môže požiadať Súdny dvor o uloženie finančnej sankcie pri 

prvom podaní Súdnemu dvoru bez toho, aby sa musel vrátiť súdnemu dvoru na druhé 

rozhodnutie. Sankcie zahŕňajú denné platby a penále, ktoré sa majú zaplatiť odo dňa 

rozsudku, za predpokladu, že krajiny ešte stále nie sú v súlade, až do konca ukončenia 

transpozície.  Komisia na základe článku 260 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, na 

základe ktorého Komisia môže predložiť vec Súdnemu dvoru EŮ, uložila Slovenskej 

republike finančné penále vo výške 17 136 eur za každý deň omeškanie. (Žaloba podaná 

dňa..,2012)  

Dochádzame k záveru, že až nadnárodný nátlak vo forme žaloby Európskej komisie 

a hrozba udelenia penále vo výške vyše 17 tisíc eur denne za omeškanie primäla Slovenskú 

republiku k ďalším krokom. Predloženie novely bolo avizované vtedajším ministrom 

životného prostredia Petrom Žigom. Pôvodne mala byť daná problematika riešená novým 

zákonom o odpadoch, z čoho bolo dočasne upustené, z dôvodu, že návrh predošlého 

ministra životného prostredia Jozsefa Nagya nebol správne pripravený, naopak on tvrdil, že 

nový minister pravdepodobne nepredniesol náležité vylepšené znenie navrhovaného zákona. 

V medzirezortnom pripomienkovaní návrhu zákona predloženého ministerstvom životného 
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prostredia v júli 2012 bolo vyše 2800 pripomienok. (Euractiv, 2012) Napokon došlo 

k schváleniu novely zákona o odpadoch č.342/2012 Z.z. účinnou od 1. januára 2013, ktorou 

sa transponuje smernica 2008/98/ES o odpadoch do vnútroštátneho právneho poriadku 

Slovenska. Novela bola zameraná len na nevyhnutné potreby transpozície smernice 

o odpade, zavádza nové pojmy, odpadovú hierarchiu a taktiež upravuje určité záväzky 

orgánov územnej samosprávy. 

Vďaka prijatiu novely zákona o odpadoch č. 342/2012 Z.z., čím sa transponovala 

smernica 2008/98/ES o odpadoch,  Komisia dňa 20.decembra 2012 stiahla svoju žalobu na 

Súdnom dvore a navrhla, aby Slovensko nieslo náklady trov konania. Za bežných okolností 

trovy konanie nesie žalobca, ktorý stiahol žalobu, avšak v tomto prípade Komisia stiahla 

žalobu na Slovensko, pretože prijalo opatrenia, ktorými boli splnené povinnosti, ale až po 

tom, ako bola žaloba podaná. Súdny dvor teda dňa 28. januára 2013 rozhodol o výmaze vo 

veci C-305/12, teda vo veci nesplnenia povinnosti Slovenskom. (Uznesenie predsedu 

Súdneho..,2013)   

Konštatujeme, že faktor nadnárodného nátlaku, ktorý Európska únia vyvíja 

prostredníctvom svojich inštitúcii, teda v tomto prípade Európskou komisiou, je 

v podmienkach Slovenskej republiky efektívny. Takouto schopnosťou doviesť členský štát 

k plneniu svojich povinností Európska únia prejavuje svoju dominanciu. Slovensko 

v prípade porušení sa snaží pod hrozbou penále konať čo najrýchlejšie,  a to aj z dôvodu, že 

konanie o porušení právnych predpisov alebo komunitárneho práva nevyvoláva dobrý dojem 

a mienku o Slovenskej republike. Štáty ako Slovensko, ktoré sa na základe svojej minulosti 

snažia preukázať, že sú plnohodnotnými členmi štruktúr EÚ sú citlivé voči pokarhaniam zo 

strany EÚ. 
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Záver 

Napriek tomu, že environmentálna politika nebola súčasťou hlavnej agendy pri  

založení EÚ, tak dnes je kľúčovým predstaviteľom v tejto oblasti. Na základe vývoja 

environmentálnej politiky charakterizovanej v prvej časti diplomovej práce konštatujeme, 

že EŮ v oblasti životného prostredia vytvorilo rozsiahlu legislatívu. Táto právna úprava je 

založená na relatívne jednoznačnom právnom základe. Z formálneho hľadiska niet pochýb, 

že predpisuje rolu v správaní a obmedzuje určité činnosti. Tendencia EÚ formovať 

očakávania presiahla aj členské štáty ES, kedy štáty, ktoré usilovali o pristúpenie akým bola 

Slovenská republika, sa už podieľali na úprave, respektíve na domácej úrovni prispôsobovali 

domáce orgány v oblasti životného prostredia tak, aby zabezpečili ich súlad s očakávanými 

vyjadreniami v predpisoch ES.  

Politický vývoj na Slovensku vytvoril formu domácej politiky kompatibilnú 

s účasťou v EÚ a potvrdil, že europeizácia v tomto prípade znamená proces transformácie 

domácich štruktúr európskymi rámcami, normami a pravidlami. Vlády nasledujúce od 1998 

dokázali lepšie riadiť európsku integráciu. Tvrdilo sa, že europeizácia je problematický 

proces v štátoch ako Slovensko, kde sa tvrdo sledovala nacionalistická mobilizácia etno-

teritoriálneho charakteru spojeného so zavedením nezávislej štátnosti. Dôkazom však je, že 

napriek štrukturálnej nestabilite slovenského straníckeho systému a iným problémovým 

otázkam ohľadne menšín, je europeizácia pozitívnym a prospešným aspektom 

k  transformácii Slovenska od zlyhávajúcej demokracie k európskej multinárodnej. 

Po absolvovaní prístupového procesu Slovenska do EÚ, kedy sa Slovenská republika 

stala dňa 1. mája oficiálnym členom EÚ, sa existujúca národná environmentálna politika 

stala politicky aj právne neoddeliteľnou od environmentálnej politiky EŮ, ktorá priniesla 

určitý stupeň medzinárodnej zodpovednosti za spôsob, akým národné vlády 

v Európe spravujú svoje environmentálne zdroje. Právne predpisy EÚ v oblasti životného 

prostredia sú však značne rôznorodé pokiaľ ide o politické nástroje a postupy k správe veci 

verejných. Právne predpisy EÚ sa taktiež do veľkej miery líšia, pokiaľ ide o jasnosť, 

komplexnosť, konzistentnosť a politické odporúčania týkajúce sa vykonávania jednotlivých 

právnych aktov. Niekomu sa môže zdať, že príliš zasahuje do národnej úrovne, jej 

rozhodovacie postupy sú pomalé, alebo že venuje veľa pozornosti osobitným záujmom a nie 

záujmom európskych občanov. 

V práci sme si vybrali konkrétnu oblasť environmentálnej politiky, a to odpadové 

hospodárstvo. Popri cieli podania komplexného prehľadu vývoja environmentálnej politiky 
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na úrovni EÚ a Slovenskej republiky, bolo hlavným cieľom analýza odpadového 

hospodárstva, pričom sme sa zamerali na smernicu o odpadoch 2008/98/ES a jej 

implementáciu na Slovensku. Konkrétnejšie sme sa zamerali na hierarchiu odpadového 

hospodárstva. Slovensku sa nedarilo danú hierarchiu správne uplatňovať z dôvodu, že 

Slovensko nebolo na hlavnú oblasť hierarchie, a to predchádzanie vzniku odpadu 

v doterajších programoch odpadového hospodárstva zamerané, a vyžadovalo si určitý čas na 

prispôsobenie a kreáciu programov, ktoré by odrážali ciele smernice. Avšak aj po vzniku 

PPVO 2014-2018 došlo k nárastu objemu vzniknutého odpadu, a to o 48,72% do roku 2018, 

a teda Slovensku sa nedarí dostatočne plniť daný cieľ. Čo sa týka zhodnocovania odpadu na 

Slovensku taktiež pretrvávajú nedostatky z dôvodu zvýšenej miery skládkovania oproti 

recyklácii. Za dôvod sme určili nedostatočné stimuly domácnosti, ktoré by viedli k motivácii 

triediť odpad, a taktiež nízke poplatky za skládkovanie, z čoho nevyplýva motivácia hľadať 

iné spôsoby zhodnotenia. Okrem potreby zavedenia vyšších poplatkov za skládkovanie, 

respektíve zákazu skládkovania bol vyvinutý koncept rozšírenej zodpovednosti, ktorým 

došlo k zásadným zmenám v dovtedajších zmluvných vzťahov, avšak nie je priamym 

nástrojom zintenzívnenia lepšieho triedenia odpadu. Implementácie rozšírenej 

zodpovednosti nie je dokonalá a dala by sa zefektívniť účinnou schémou rozšírenej 

zodpovednosti, ktorá by internalizovala skutočné výdavky na nakladanie s odpadom v rámci 

maloobchodnej ceny produktu a spoločnosti vyrábajúcej produkt, čím sa výrobcovia stávajú 

finančne zodpovední a sú povzbudení, aby znižovali tieto náklady s cieľom zachovania 

konkurencieschopnosti a zamerania sa na ekodizajn produktov. Taktiež sme sa zamerali na 

biologický odpad, kedy podľa smernice sa mali členské štáty zamerať na jeho separovaný 

zber a obmedzenie jeho ukladania na skládky odpadu, avšak Slovensko ani v tomto ohľade 

nevykazuje dobré výsledky, pretože nedokázalo splniť stanovené ciele ešte na rok 2013 vo 

forme zníženia množstva skládkovaného biologicky rozložiteľného odpadu o 50% ani do 

roku 2017. 

Avšak predchádzajúca časť za zaoberala už vykonávaním konkrétnych oblastí danej 

smernice, ale najväčším problémom, na ktorý sa zameriavame bola samotná implementácia 

– teda proces transpozície a uplatňovania politík EÚ, v našom prípade smernice o odpadoch 

2008/98/ES do vnútroštátneho poriadku Slovenskej republiky. Zatiaľ čo ostatné štáty 

potvrdili transpozíciu danej smernice do svojho vnútroštátneho poriadku v časovom limite, 

tak Slovenská republika nedodržala termín transpozície do 10. decembra 2010.  
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V práci prichádzame s východiskom, že implementácia, respektíve problémy 

s implementáciou spôsobujú určité faktory. Slovenská republika sa niekedy ocitá 

v nevýhodnej pozícii nielen kvôli vlastnému pochybeniu, ale aj z dôvodu prehnane 

ambicióznych dohôd, ktoré absentujú väčší odborný základ, ktoré vo výsledku sú obťažné 

dodržiavať. Problematická zväčša býva i komplexnosť a vágnosť textu smernice, z ktorej 

pre členské štáty nevyplývajú konkrétne ciele.  

Ako jeden z prvých faktorov sme identifikovali zavedenie aproximačných nariadení 

ešte pred vstupom Slovenskej republiky do EÚ. Tento na prvý pohľad dobrý nápad, ktorý 

mal pôvodne uľahčiť aproximáciu, následnú transpozíciu sa ukázal ako problematický, 

keďže na jednej strane môže ukladať povinnosti, ale sankcie za ich porušenie už nie, čo 

v praxi nemotivuje dané subjekty k ich vykonávaniu Taktiež nebol plne vyjasnený vzťah 

medzi týmito nariadeniami a zákonmi, čo nepovažujeme za efektívnu skutočnosť pri 

urýchľovaní transpozície. Z výsledkov našej analýzy sme došli k záveru, že implementácia 

závisí aj od predošlého vyjednania právneho predpisu, kedy za ideálnych podmienok sa štáty 

dohodnú na vyhovujúcom znení textu pre všetky zúčastnene strany vedené odborníkmi, a tak 

implementácia by prebehla bez väčších komplikácií. Avšak v prípade Slovenskej republiky 

sa vzniesla proti návrhu smernice kritika voči nejasnostiam v texte, definíciám a potrebe 

ďalších legislatívnych opatrení.  

Z uvedeného vyplýva, že nešlo o úmyselnú deštrukciu zo strany Slovenskej 

republiky, ale o pôsobenie faktorov vo forme aproximačných nariadení, ktoré napriek 

dobrému úmyslu nenapomohli implementácii a taktiež vyjednanie textu smernice nebolo zo 

strany Slovenskej republiky úspešné, a tak text a podmienky nevyhovujúce Slovenskej 

republike sa len ťažko mohli efektívne implementovať a dodržiavať, čím potvrdzujeme 

pravdivosť prvej hypotézy. 

Naša druhá hypotéza, na základe ktorej úspešná implementácia a dodržiavanie závisí 

od súladu medzi požiadavkami európskej politiky a existujúcimi politikami na vnútroštátnej 

úrovni, sa ukázala v prípade Slovenskej republiky ako pravdivá. Porovnávali sme smernicu 

o odpadoch a zákon o odpadoch 223/2001 Z.z., ktoré neboli v súlade, a kde sme 

identifikovali nezrovnalosti v definíciách, kedy v slovenskom zákone o odpadoch neboli 

zmienené určité pojmy, či absenciu kľúčových ustanovení, napríklad o rozšírenej 

zodpovednosti, bez ktorých nemohlo Slovensko previezť transpozíciu smernice.  

Z analýzy implementácie vyvodzujeme záver, že najefektívnejším faktorom sa 

prejavil nadnárodný nátlak, kedy Európska únia prostredníctvom svojich inštitúcií, a to 
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Európskej komisie a Súdneho dvora EŮ, pod hrozbou sankcie vo výške vyše 17 tisíc eur za 

každý oneskorený deň, docielili transpozíciu smernice 2008/98/ES do vnútroštátneho 

právneho poriadku Slovenskej republiky. Týmto krokom a schopnosťou dotlačiť členský 

štát k určitému konaniu pod hrozbou určitej sankcie, EÚ ukazuje svoju jasnú dominanciu 

voči členským štátom, čím môžeme konštatovať značný vplyv EÚ na Slovenskú republiku.  
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Summary 

Although environmental policy was not part of the main agenda at the beginning of 

the EU, it is now a key player in this area. Based on the development of environmental policy 

characterized in the first part of the thesis, we state that the EC has developed extensive 

legislation in the field of environment. This legislation is based on a relatively clear legal 

basis. From a formal point of view, there is no doubt that it prescribes a role in behavior and 

restricts certain activities.  

Political developments in Slovakia have created a form of domestic policy 

compatible with participation in the EU and confirmed that Europeanization in this case 

means a process of transformation of domestic structures by European frameworks, norms 

and rules.. However, the proof is that despite the structural instability of the Slovak party 

system and other problematic issues regarding minorities, Europeanization is a positive and 

beneficial aspect to the transformation of Slovakia from a failing democracy to a European 

multinational one. Following Slovakia’s accession process to the EU, when the Slovak 

Republic became an official member of the EU on 1 May 2004, the existing national 

environmental policy became politically and legally inseparable from the EU environmental 

policy, which brought a degree of international responsibility for the way national 

governments in Europe. manage their environmental resources.  

In this diploma thesis, we have chosen a specific area of environmental policy, 

namely waste management. In addition to the goal of providing a comprehensive overview 

of the development of environmental policy at the level of the EU and the Slovak Republic, 

the main goal was the analysis of waste management, focusing on the Waste Directive 

2008/98/EC and its implementation in Slovakia. More specifically, we focused on the waste 

management hierarchy. Slovakia failed to properly apply the hierarchy because Slovakia 

was not focused on the main area of the hierarchy, namely waste prevention in existing waste 

management programs, and required some time to adapt and create programs that reflect the 

objectives of the Directive. Regarding waste recovery in Slovakia, shortcomings also persist 

due to the increased rate of landfilling compared to recycling. For this reason, we identified 

insufficient incentives for households, which would lead to an incentive to sort waste, as 

well as low landfill fees, which does not imply an incentive to look for other ways of 

recovery. In addition, the concept of extended liability has been developed, which has led to 

fundamental changes in previous contractual relationships. We also focused on bio-waste, 
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where according to the directive, Member States had to focus on its separate collection and 

restriction of landfilling, but Slovakia is not showing good results in this respect either. 

The biggest problem we focus on is the implementation itself - the process of 

transposition and application of EU policies, in our case the Waste Directive 2008/98/ EC 

into the national law of the Slovak Republic. Slovakia did not meet the transposition deadline 

by 10 December 2010. In this diploma thesis we come up with the starting point that the 

implementation, respectively the problems with the implementation are caused by certain 

factors. As one of the first factors, we identified the introduction of approximation 

regulations before the accession of the Slovak Republic to the EU. This seemingly good 

idea, which was originally intended to facilitate approximation and subsequent transposition, 

proved to be problematic, as on the one hand it may impose obligations, but no sanctions for 

non-compliance, which in practice does not motivate the operators to implement them. From 

the results of our analysis, we came to the conclusion that the implementation also depends 

on the previous negotiation of legislation, where, under ideal conditions, states agree on a 

suitable text for all stakeholders led by experts, so implementation would take place without 

major complications. However, in the case of the Slovak Republic, criticisms of the draft 

directive were raised against ambiguities in the text, definitions and the need for further 

legislative measures. It follows from the above that problems with implementation do not 

come from an intentional destruction by the Slovak Republic, but the action of factors. 

Based on the statement that successful implementation and compliance depend on 

compliance with the requirements of European policy and existing policies at the national 

level, proved to be true in the case of the Slovak Republic. We compared the Waste Directive 

2008/98/EC and the Waste Act 223/2001 Coll., which were not in compliance, and where 

we identified inconsistencies in the definitions and key provisions, such as extended liability, 

without which Slovakia could not transpose the Directive. 

We conclude that the most effective factor was the transnational pressure, when the 

European Union, through its institutions, namely the European Commission and the Court 

of Justice of the European Union, under threat of a sanction of more than 17 thousand euros 

for each delayed day, achieved the transposition of Directive 2008/98 / EC into the national 

law of the Slovak Republic. With this step and the ability to force a Member State to act 

under a certain sanction, the EU is showing its clear dominance over the Member States, 

which allows us to state the EU's significant influence over the Slovak Republic. 

 



 97 

 

Zoznam použitej literatúry 

 

Knihy a monografické publikácie: 

FIGEĽ, Ján, ADAMIŠ, Miroslav. 2003. Slovensko na ceste do Európskej únie. Kapitoly 

a súvislosti. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, Centrum pre 

európsku politiku. 204 s. ISBN: 80-968148-4-2. 

GOETZ, Klaus H.,  HIX, Simon. 2001. Europeanised Politics?: European Integration and 

National Political Systems. Abingdon: FRANK CASS PUBLISHERS, 247 s. ISBN 0-7146-

5141-9. 

HAAS, Ernst. B.. 1958. The Uniting of Europe: Political, Social, and Economic Forces, 

1950-1957. Stanford: Stanford University Press, 552 s. ISBN 0804705151. 

HERITIER, Adrienne. „Leaders“ and „Laggards“ in European Clean Air Policy. In: 

UNGER, Brigitte, WAARDEN VAN, Frans. Convergence of Diversity? 

Internationalisation and Economic Policy Response. Avebury: Aldershot, 1995, s. 278-305. 

ISBN 1856289257. 

JORDAN, Andrew. 2005. Environmental Policy in the European Union. London: Earthscan. 

305 s. Second edition. ISBN: 1-84407-157-X. 

KRÁL, Richard.  2002. Transpozice a implementace směrnic ES v zemích EU a ČR. 

Vydanie 1. Praha: C. H. Beck. 158 s. ISBN 80-7179-688-3 

MCGRORY, D. P. 1990. Air Pollution Legislation in the United States and the European 

Community. In: European Law Review. Vol. 15, No. 4, Aug. s. 304 

RADAELLI, Claudio M. The Europeanization of Public Policy. In: FEATHERSTONE, 

Kevin, RADAELLI, Claudio M. The Politics of Europeanization. Oxford: Oxford 

University Press, 2003,  s. 27-56. ISBN 0-19-925208-4.  

STRANKS, Jeremy W. 2007. A-Z of the Environment. Londýn: Thorogood. 530 s. ISBN 

978-1854184153. 

VANDERMEERSCH, Dirk. The Single European Act and the Environmental Policy of the 

European Economic Community. In: KRÄMER, Ludwig. European Environmental Law. 



 98 

 

London: Darthmouth Publishing Company and Ashgate Company, 2003. ISBN 978-0-7546-

2310-6. 

VINK, Maarten P., GRAZIANO Paolo. Challenges of a New Research Agenda. In: 

GRAZIANO, Paolo, VINK, Maarten P. Europeanization: New Research Agendas. 

Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008, s. 3-20. ISBN 978-0-230-20431-7. 

 

Elektronické  zdroje: 

Aktualizovaná národná stratégia ochrany biodiverzity do roku 2020 [online]. Bratislava: 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, 2013 [cit. 02. 04. 2020]. Dostupné 

z: https://www.minzp.sk/files/sekcia-

ochranyprirodyakrajiny/dohovory/biodiverzita/narodna_strateg_ochr_biodiverz_2020.pdf 

BÖRZEL, Tanja A., RISSE, Thomas. Conceptualizing the Domestic Impact of Europe. The 

Politics of Europeanisation [online]. Oxford: Oxford University Press, s. 57-80. Dostupné 

z: 

https://www.researchgate.net/publication/228879233_Conceptualizing_the_Domestic_Imp

act_of_Europe 

COMMISION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. State of the environment: First 

report [online]. Brussels - Luxembourg, 1977 [cit. 06. 03. 2020]. Dostupné z: 

http://aei.pitt.edu/37278/1/State.of.Environment.1st.report.pdf 

Čo je organizácia zodpovednosti výrobcov – OZV? ENVI-PAK.sk [online]. Bratislava: 

Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) ENVI-PAK, ©2003-16. [cit. 20. 04. 2020]. 

Dostupné z: https://envipak.sk/clanok/9-co-je-organizacia-zodpovednosti-vyrobcov--ozv 

ČTK. Gašparovič vrátil parlamentu kontroverzný zákon o odpadoch. In: Sme.sk. [online]. 

30.7.2009 [cit. 10.3.2020]. Dostupné z: https://domov.sme.sk/c/4956823/gasparovic-vratil-

parlamentu-kontroverzny-zakon-o-odpadoch.html 

DRÁB, Ján, ENGEĽ, Marek, KRIŠTÓFY, Tomáš. Ako pretriediť triedený zber [online].  

Bratislava: Inštitút environmentálnej politiky, 2020. [cit. 20. 4.2020].  Dostupné z: 

https://www.minzp.sk/files/iep/ako_pretriedit_triedeny_zber.pdf 

https://www.minzp.sk/files/sekcia-ochranyprirodyakrajiny/dohovory/biodiverzita/narodna_strateg_ochr_biodiverz_2020.pdf
https://www.minzp.sk/files/sekcia-ochranyprirodyakrajiny/dohovory/biodiverzita/narodna_strateg_ochr_biodiverz_2020.pdf
https://www.researchgate.net/publication/228879233_Conceptualizing_the_Domestic_Impact_of_Europe
https://www.researchgate.net/publication/228879233_Conceptualizing_the_Domestic_Impact_of_Europe
http://aei.pitt.edu/37278/1/State.of.Environment.1st.report.pdf
https://envipak.sk/clanok/9-co-je-organizacia-zodpovednosti-vyrobcov--ozv


 99 

 

EURACTIV. Experti kritizujú smernicu o odpade. In: EurActiv.sk [online]. 15. 06. 2006. 

[cit. 05. 05. 2020]. Dostupné z: https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/news/experti-

kritizuju-smernicu-o-odpade/  

EURACTIV. MŽP: Slovensko reaguje na žalobu EK, novela zákona o odpadoch preberá 

smernicu. In: Ucps.sk [online]. 30. 08. 2012. [cit. 01. 05. 2020]. Dostupné z: 

http://www.ucps.sk/clanok-0-

2008/MZP_Slovensko_reaguje_na_zalobu_EK__novela_zakona_o_odpadoch_prebera_sm

ernicu.html 

EURÓPA 2020 - Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho 

rastu [online]. Európska komisia. Brusel, 2010 [cit. 10. 03. 2020]. Dostupné z: https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:SK:PDF 

EUROPEAN COMMISSION. Environment: Commission asks Court to impose financial 

penalties on four Member States, urges Belgium to comply with EU waste legislation. Press 

Release. In: ec.europa.eu [online] 26. 04. 2012. [cit. 05. 05. 2020]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/EN/IP_12_422 

European Commission. Posledná zmena 17. 02. 2020 [cit. 10. 05. 2020]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/environment/legal/law/statistics.htm  

EUROPEAN COMMUNITIES COMMISION. Programme of environmental action of the 

European Communities [online]. Luxembourg, 1973, p. 6 [cit. 06. 03. 2020]. Dostupné z: 

http://aei.pitt.edu/56114/1/B1149.pdf 

FALKNER, Gerda, TREIB, Oliver, HARTLAPP, Miriam, LEIBER, Simone. Complying 

with Europe: EU Harmonisation and Soft Law in the Member States [online]. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2005 [cit. 02. 05. 2020]. ISBN 978-0-511-11361-1. Dostupné 

z: 

https://www.researchgate.net/publication/281717900_Complying_with_Europe_EU_Harm

onisation_and_Soft_Law_in_the_Member_States?fbclid=IwAR2fJbeCPGaJcqeLj7fwXnm

_msCM1OnxbHDFZMKUZXd-5EaYj2K9F_PQdNM  

GAŠPARÍKOVÁ, Božena. Nová rámcová smernica o odpadoch a námety na spôsob jej 

transpozície. In: www.enviro.sk [online]. 11. 11. 2010 [cit. 15. 04. 2020]. Dostupné z: 

https://www.enviro.sk/33/nova-ramcova-smernica-o-odpadoch-a-namety-na-sposob-jej-

https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/news/experti-kritizuju-smernicu-o-odpade/
https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/news/experti-kritizuju-smernicu-o-odpade/
http://www.ucps.sk/clanok-0-2008/MZP_Slovensko_reaguje_na_zalobu_EK__novela_zakona_o_odpadoch_prebera_smernicu.html
http://www.ucps.sk/clanok-0-2008/MZP_Slovensko_reaguje_na_zalobu_EK__novela_zakona_o_odpadoch_prebera_smernicu.html
http://www.ucps.sk/clanok-0-2008/MZP_Slovensko_reaguje_na_zalobu_EK__novela_zakona_o_odpadoch_prebera_smernicu.html
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:SK:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:SK:PDF
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/EN/IP_12_422
https://ec.europa.eu/environment/legal/law/statistics.htm
http://aei.pitt.edu/56114/1/B1149.pdf
https://www.researchgate.net/publication/281717900_Complying_with_Europe_EU_Harmonisation_and_Soft_Law_in_the_Member_States?fbclid=IwAR2fJbeCPGaJcqeLj7fwXnm_msCM1OnxbHDFZMKUZXd-5EaYj2K9F_PQdNM
https://www.researchgate.net/publication/281717900_Complying_with_Europe_EU_Harmonisation_and_Soft_Law_in_the_Member_States?fbclid=IwAR2fJbeCPGaJcqeLj7fwXnm_msCM1OnxbHDFZMKUZXd-5EaYj2K9F_PQdNM
https://www.researchgate.net/publication/281717900_Complying_with_Europe_EU_Harmonisation_and_Soft_Law_in_the_Member_States?fbclid=IwAR2fJbeCPGaJcqeLj7fwXnm_msCM1OnxbHDFZMKUZXd-5EaYj2K9F_PQdNM
https://www.enviro.sk/33/nova-ramcova-smernica-o-odpadoch-a-namety-na-sposob-jej-transpozicie-uniqueidmRRWSbk196Fv3xOw8VyVmMepLMEoaDmqEpUPBRIJn9Jkg9-bMPOX8w/


 100 

 

transpozicie-uniqueidmRRWSbk196Fv3xOw8VyVmMepLMEoaDmqEpUPBRIJn9Jkg9-

bMPOX8w/ 

HARRIS, Erika. Europeanization of Slovakia. Comparative European Politics 2 [online]. 

Basingstoke: Palgrave Macmillan, p. 185-211 [cit. 13. 04. 2020]. ISSN 1472-4790. 

Dostupné z: 

https://www.researchgate.net/publication/233607914_Europeanization_of_Slovakia  

HAVERLAND, Markus. National Adaptation to European Integration: The Importance of 

Institutional Veto Points. Journal of Public Policy [online]. Cambridge: Cambridge 

University Press, Vol. 20, Issue 1, s. 83-103 [cit. 04. 05. 2020]. ISSN 1469-7815. Dostupné 

z: https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-public-policy/article/national-

adaptation-to-european-integration-the-importance-of-institutional-veto-

points/CC16D1F6C61A3DCB89ABA619342803B9 

KLINDA, Jozef. Štátna environmentálna politika od vzniku Slovenskej republiky. 

Enviromagazín [online]. Bratislava: 02/2013, s. 22-25 [cit. 30. 03. 2020]. Dostupné z: 

http://www.enviromagazin.sk/enviro2013/enviro2/18_statna.pdf 

KLINDA, Jozef. Životné prostredie Slovenskej republiky v rokoch 1992-1993 [online]. 

Bratislava: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, 1993, 520s [cit. 30. 03. 

2020]. Dostupné z: https://www.enviroportal.sk/uploads/report/1992-3-sprava.pdf 

KNILL, Christoph, LENSCHOW, Andrea. Coping with Europe: the impact of British and 

German administrations on the implementation of EU environmental policy. Journal of 

European Public Policy [online]. Taylor & Francis, Vol 5, 1998 – Issue 4, s. 595-614 [cit. 

05. 05. 2020]. ISSN 1466-4429. Dostupné z: 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13501769880000041?fbclid=IwAR2RabM_

grNV4nhxs1idJ6H39H2WPLRpOUH__ujGyA9MP6INIljLoAN5JqM 

LADRECH, Robert. Europeanization of Domestic Politics and Institutions: The Case of 

France. Journal of Common market Studies [online]. Vol. 32, No. 1, s. 69-88 [cit. 10. 04. 

2020]. ISNN 1468-5965. Dostupné z: 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1468-5965.1994.tb00485.x 

Legal Enforcement. Statistics on environmental infringements. In: ec.europa.eu [online]. 

https://www.enviro.sk/33/nova-ramcova-smernica-o-odpadoch-a-namety-na-sposob-jej-transpozicie-uniqueidmRRWSbk196Fv3xOw8VyVmMepLMEoaDmqEpUPBRIJn9Jkg9-bMPOX8w/
https://www.enviro.sk/33/nova-ramcova-smernica-o-odpadoch-a-namety-na-sposob-jej-transpozicie-uniqueidmRRWSbk196Fv3xOw8VyVmMepLMEoaDmqEpUPBRIJn9Jkg9-bMPOX8w/
https://www.researchgate.net/publication/233607914_Europeanization_of_Slovakia
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-public-policy/article/national-adaptation-to-european-integration-the-importance-of-institutional-veto-points/CC16D1F6C61A3DCB89ABA619342803B9
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-public-policy/article/national-adaptation-to-european-integration-the-importance-of-institutional-veto-points/CC16D1F6C61A3DCB89ABA619342803B9
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-public-policy/article/national-adaptation-to-european-integration-the-importance-of-institutional-veto-points/CC16D1F6C61A3DCB89ABA619342803B9
http://www.enviromagazin.sk/enviro2013/enviro2/18_statna.pdf
https://www.enviroportal.sk/uploads/report/1992-3-sprava.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13501769880000041?fbclid=IwAR2RabM_grNV4nhxs1idJ6H39H2WPLRpOUH__ujGyA9MP6INIljLoAN5JqM
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13501769880000041?fbclid=IwAR2RabM_grNV4nhxs1idJ6H39H2WPLRpOUH__ujGyA9MP6INIljLoAN5JqM
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1468-5965.1994.tb00485.x


 101 

 

Legislatívny proces. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky [online]. 

Bratislava: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. [cit. 03. 05. 2020]. 

Dostupné z: https://www.minzp.sk/eu/legislativny-

proces/?fbclid=IwAR0q1_SPXuJdqbviPZu6PK8oyM720X6q4jXdshm35-

5vDVgZrwlAxklrsEg 

LIEFFERINK, Duncan, WURZEL, Rüdiger K. W. Environmental leaders and pioneers: 

agents of change? Journal of European Public Policy [online]. Taylor & Francis, Vol. 24, 

2017 – Issue 7, s. 951-968 [cit. 01. 05. 2020]. ISSN 1466-4429. Dostupné z: 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13501763.2016.1161657 

MALOVÁ, Darina – WEISS, Peter. 2018. Slovensko a evropská integrace – výsledky 

a perspektívy ve verěrjnem diskurzu. In: LONDÁK, Miroslav a kol. Slovensko – evropský 

příbeh. Praha: Academia. 2018, s. 273-298. Dostupné z: 

https://www.academia.cz/uploads/media/preview/0001/05/ed951260fee51c20e3d28e31121

8a9a2ac8dd645.pdf 

MASTENBROEK, Ellen, KAEDING, Michael. Europeanization Beyond the Goodness of 

Fit: Domestic Politics in the Forefront. Comparative European Politics [online]. 

Basingstoke: Palgrave Macmillan, s. 331-354 [cit. 03. 05. 2020]. ISSN 1472-4790. Dostupné 

z:https://www.researchgate.net/publication/233645218_Europeanization_Beyond_the_Goo

dness_of_Fit_Domestic_Politics_in_the_Forefront?fbclid=IwAR0eroefjSylsMMefXtH5k

U7jqAAzD7Ijv2ETibYuUFHCemkBLVdDGsMH0o 

MATISOVÁ, Andrea. Prístupový proces Slovenska do Európskej únie. Začleňovanie 

Slovenska do NATO a EÚ. Medzinárodné otázky [online]. 2002, Vol. 11, No. 2, s. 132-152 

[cit. 19. 04. 2020]. Dostupné z: 

https://www.jstor.org/stable/44963525?seq=2#metadata_info_tab_contents 

MELIDIS, Michail, RUSSEL, Duncan J. Environmental policy implementation during the 

economic crisis: an analysis of European member state „leader-laggard“ dynamics. Journal 

of Environmental Policy & Planning [online]. Taylor & Francis, Vol. 22, 2020 – Issue 2, s. 

198-210 [cit. 05. 05. 2020]. ISSN 1522-7200. Dostupné z: 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1523908X.2020.1719051?needAccess=true

&redirect=1 

https://www.minzp.sk/eu/legislativny-proces/?fbclid=IwAR0q1_SPXuJdqbviPZu6PK8oyM720X6q4jXdshm35-5vDVgZrwlAxklrsEg
https://www.minzp.sk/eu/legislativny-proces/?fbclid=IwAR0q1_SPXuJdqbviPZu6PK8oyM720X6q4jXdshm35-5vDVgZrwlAxklrsEg
https://www.minzp.sk/eu/legislativny-proces/?fbclid=IwAR0q1_SPXuJdqbviPZu6PK8oyM720X6q4jXdshm35-5vDVgZrwlAxklrsEg
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13501763.2016.1161657
https://www.researchgate.net/publication/233645218_Europeanization_Beyond_the_Goodness_of_Fit_Domestic_Politics_in_the_Forefront?fbclid=IwAR0eroefjSylsMMefXtH5kU7jqAAzD7Ijv2ETibYuUFHCemkBLVdDGsMH0o
https://www.researchgate.net/publication/233645218_Europeanization_Beyond_the_Goodness_of_Fit_Domestic_Politics_in_the_Forefront?fbclid=IwAR0eroefjSylsMMefXtH5kU7jqAAzD7Ijv2ETibYuUFHCemkBLVdDGsMH0o
https://www.researchgate.net/publication/233645218_Europeanization_Beyond_the_Goodness_of_Fit_Domestic_Politics_in_the_Forefront?fbclid=IwAR0eroefjSylsMMefXtH5kU7jqAAzD7Ijv2ETibYuUFHCemkBLVdDGsMH0o
https://www.jstor.org/stable/44963525?seq=2#metadata_info_tab_contents
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1523908X.2020.1719051?needAccess=true&redirect=1
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1523908X.2020.1719051?needAccess=true&redirect=1


 102 

 

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky. Zmluva o Európskej únii. Zmluva 

o fungovaní Európskej únie. Konsolidované texty v znení Lisabonskej zmluvy [online]. 

Vydanie 1. Bratislava: Ministerstvo zahraničných vecí SR vo vydavateľstve AVI 

TOBAPRESS, s. r. o., 2008 [cit. 02. 05. 2020]. ISBN 978-80-88726-24-1. Dostupné z: 

https://www.mzv.sk/documents/10182/11845/Zmluva_o_EU.pdf/89897b04-a8a5-4aa2-

91e3-4d773e80606d 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR). Vyhodnotenie 

priebežného plnenia cieľov a opatrení Programu odpadového hospodárstva na roky 2016-

2020. [online].  Bratislava: MŽP SR, 2018. [cit. 30. 4.2020] Dostupné z: 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/23377/1 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Program predchádzania vzniku 

odpadu SR na roky 2014 – 2018 [online]. Bratislava: Ministerstvo životného prostredia 

Slovenskej republiky, 2013. [cit. 22. 04. 2020]. Dostupné z: 

https://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-

obaly/registre-a-zoznamy/ppvo-vlastnymaterial.pdf 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Program predchádzania vzniku 

odpadu Slovenskej republiky na roky 2019-2025 [online]. Bratislava: Ministerstvo životného 

prostredia Slovenskej republiky, 2018. [cit. 21. 04. 2020]. Dostupné z: 

https://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-

obaly/registre-a-zoznamy/ppvo-sr-19-25.pdf 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Stratégia obmedzovania ukladania 

biologicky rozložiteľných odpadov na skládky odpadov [online]. Bratislava: Ministerstvo 

životného prostredia Slovenskej republiky, 2010 [20. 04. 2020]. Dostupné z: 

https://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-

obaly/registre-a-zoznamy/strategia_bioodpad.pdf 

MOŇOK, Branislav. Nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi. Príručka pre 

samosprávy [online]. Košice: Priatelia Zeme – SPZ, 2010 [cit. 20. 04. 2020]. ISBN 978-80-

967972-8-8. Dostupné z: https://www.priateliazeme.sk/spz/files/prirucka-o-nakladani-s-

bro.pdf 

https://www.mzv.sk/documents/10182/11845/Zmluva_o_EU.pdf/89897b04-a8a5-4aa2-91e3-4d773e80606d
https://www.mzv.sk/documents/10182/11845/Zmluva_o_EU.pdf/89897b04-a8a5-4aa2-91e3-4d773e80606d
https://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/ppvo-vlastnymaterial.pdf
https://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/ppvo-vlastnymaterial.pdf
https://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/ppvo-sr-19-25.pdf
https://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/ppvo-sr-19-25.pdf
https://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/strategia_bioodpad.pdf?fbclid=IwAR0WL5AsRe8vqygVFvnB6Tm5n3wwvx38pG_4LFYJF-khFKk_0Pn-UditAZA
https://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/strategia_bioodpad.pdf?fbclid=IwAR0WL5AsRe8vqygVFvnB6Tm5n3wwvx38pG_4LFYJF-khFKk_0Pn-UditAZA
https://www.priateliazeme.sk/spz/files/prirucka-o-nakladani-s-bro.pdf
https://www.priateliazeme.sk/spz/files/prirucka-o-nakladani-s-bro.pdf


 103 

 

MORAVCSIK, Andrew. Preferences and Power in the European Community: A Liberal 

Intergovernmentalist Approach. Journal of Common Market Studies [online]. 1993, Vol. 31, 

No. 4, s. 473-524 [cit. 19. 04. 2020]. Dostupné z: 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-5965.1993.tb00477.x 

Odpadové hospodárstvo. Ústredný portál verejnej správy [online]. Ministerstvo životného 

prostredia Slovenskej republiky, 2018. Posledná zmena 24. 10. 2018 [cit. 14. 04. 2020]. 

Dostupné z: https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_odpadove-hospodarstvo-1 

OFFERTÁLEROVÁ, Monika. Európska smernica o spaľovaní odpadov. In: www.enviro.sk 

[online]. 15. 06. 2015 [cit. 16. 04. 2020]. Dostupné z: https://www.enviro.sk/33/europska-

smernica-o-spalovani-odpadov-

uniqueidmRRWSbk196Fv3xOw8VyVmMepLMEoaDmqQD7roH25i7Bkg9-bMPOX8w/ 

Prístupové kritériá (Kodanské kritériá). EUR-Lex [online]. 2020 [cit. 23. 04. 2020]. 

Dostupné z: https://eur-

lex.europa.eu/summary/glossary/accession_criteria_copenhague.html?locale=sk 

Programy odpadového hospodárstva. Enviroportál: Informačný portál rezortu MŽP SR 

[online]. Banská Bystrica: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,  ©2004-

2020. [cit. 21. 05. 2020]. Dostupné z: https://www.enviroportal.sk/verejna-

sprava/odpad/programy-odpadoveho-hospodarstva 

RADAELLI, Claudio M. The Europeanization of Public Policy. In: FEATHERSTONE, 

Kevin, RADAELLI, Claudio M. The Politics of Europeanization. Oxford: Oxford 

University Press, 2003,  s. 27-56. ISBN 0-19-925208-4.  

RISSE, Thomas, GREEN COWLES, Maria, CAPORASO, James. Europeanization and 

Domestic Change: Introduction. In: GREEN COWLES, Maria, CAPORASO, James, 

RISSE, Thomas. Transforming Europe: Europeanization and Domestic Change. Ithaca: 

Cornell University Press, 2001, s. 1-20. ISBN 0-8014-3793-8. 

Rokovania o pristúpení Bulharska a Rumunska k Európskej únii. Zmluva o pristúpení: 

Protokol, príloha VII [online]. Brusel, 2005 [cit. 05. 04. 2020]. Dostupné z: 

http://www.cdep.ro/ue/tratat/sk/aa00010-re02.sk05.pdf 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-5965.1993.tb00477.x
https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_odpadove-hospodarstvo-1
https://www.enviro.sk/33/europska-smernica-o-spalovani-odpadov-uniqueidmRRWSbk196Fv3xOw8VyVmMepLMEoaDmqQD7roH25i7Bkg9-bMPOX8w/
https://www.enviro.sk/33/europska-smernica-o-spalovani-odpadov-uniqueidmRRWSbk196Fv3xOw8VyVmMepLMEoaDmqQD7roH25i7Bkg9-bMPOX8w/
https://www.enviro.sk/33/europska-smernica-o-spalovani-odpadov-uniqueidmRRWSbk196Fv3xOw8VyVmMepLMEoaDmqQD7roH25i7Bkg9-bMPOX8w/
https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/accession_criteria_copenhague.html?locale=sk
https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/accession_criteria_copenhague.html?locale=sk
http://www.cdep.ro/ue/tratat/sk/aa00010-re02.sk05.pdf


 104 

 

Slovenská inšpekcia životného prostredia. Činnosť SIŽP [online]. Bratislava: ©Slovenská 

inšpekcia životného prostredia, 2006-2020 [cit. 22. 04. 2020]. Dostupné z: 

https://www.sizp.sk/sizp/cinnost-sizp 

Slovensko a Európa po summite Európskej únie v Laekene [online]. Hospodárske noviny, 

09. 01. 2002 [cit. 10. 04. 2020]. Dostupné z: https://hnonline.sk/svet/18337-slovensko-a-

europa-po-summite-europskej-unie-v-laekene 

Slovensko povedalo „áno“ vstupu do EÚ. In: www.trend.sk [online]. News and Media 

Holding, a. s., 29. 04. 2003 [cit. 10. 04. 2020]. Dostupné z: 

https://www.trend.sk/spravy/slovensko-povedalo-ano-vstupu-eu 

Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2018 (Rozšírené 

hodnotenie kvality a starostlivosti). Enviroportál.sk: Informačný portál rezortu MŽP SR 

[online]. Bratislava: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, 2019. [cit. 20. 

04. 2020]. Dostupné z: https://www.enviroportal.sk/spravy/detail/10261?p=9341 

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „7. environmentálny 

akčný program a nadväzné opatrenia k 6. environmentálnemu akčnému programu“ 

(prieskumné stanovisko)[online]. Európsky hospodársky a sociálny výbor. Brusel, 2012 [cit. 

06. 03. 2020]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SK/ALL/?uri=CELEX:52012AE1052 

Statement from the Paris Summit. Bulletin of the European Communities [online]. 

Luxembourg: Office for official publications of the European Communities, p. 14-26 [cit. 

05. 03. 2020]. Dostupné z: 

https://www.cvce.eu/obj/statement_from_the_paris_summit_19_to_21_october_1972-en-

b1dd3d57-5f31-4796-85c3-cfd2210d6901.html 

Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky [online]. Ministerstvo 

životného prostredia Slovenskej republiky, 1993 [cit. 03. 04. 2020]. Dostupné z: 

https://www.minzp.sk/strategicke-dokumenty/strategia-zasady-priority-statnej-

environmentalnej-politiky.html 

https://www.sizp.sk/sizp/cinnost-sizp
https://hnonline.sk/svet/18337-slovensko-a-europa-po-summite-europskej-unie-v-laekene
https://hnonline.sk/svet/18337-slovensko-a-europa-po-summite-europskej-unie-v-laekene
https://www.trend.sk/spravy/slovensko-povedalo-ano-vstupu-eu
https://www.enviroportal.sk/spravy/detail/10261?p=9341
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX:52012AE1052
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX:52012AE1052
https://www.cvce.eu/obj/statement_from_the_paris_summit_19_to_21_october_1972-en-b1dd3d57-5f31-4796-85c3-cfd2210d6901.html
https://www.cvce.eu/obj/statement_from_the_paris_summit_19_to_21_october_1972-en-b1dd3d57-5f31-4796-85c3-cfd2210d6901.html
https://www.minzp.sk/strategicke-dokumenty/strategia-zasady-priority-statnej-environmentalnej-politiky.html
https://www.minzp.sk/strategicke-dokumenty/strategia-zasady-priority-statnej-environmentalnej-politiky.html


 105 

 

ŠIMÍČKOVÁ, Marcela. Enviromentální ekonomie a environmentální politika. In: 

Environmentální vzdělávaní. Ostrava: VŠB – Technická Univerzita Ostrava, 2006, s. 403-

464. ISBN 80-248-1113-8. 

Štatút Slovenskej agentúry životného prostredia. Slovenská agentúra životného prostredia 

[online]. Banská Bystrica: 22. 11. 2013 [cit. 22. 04. 2020]. Dostupné z: 

https://www.sazp.sk/sazp/dokumenty.html  

TONČÍK, Miroslav. Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky. [online]. 1. 

vyd. Bratislava: Slovenská agentúra životného prostredia, 1994 [cit 15.3.2020]. Dostupné z: 

https://www.enviroportal.sk/uploads/report/1994-sprava.pdf 

Towards Sustainability: A European Community programme of policy and action in relation 

to the environment and sustainable development [online]. Official Journal of the European 

Communities, 1993 [cit. 08. 03. 2020]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/environment/archives/action-programme/env-act5/pdf/5eap.pdf 

UNALAN, Dilek, COWELL, Richard, J.. Europeanization, strategic environmental 

assessment and the impacts on environmental governance. Environmental Policy and 

Governance [online]. 2009, Vol. 19, No. 1 [cit. 19. 04. 2020]. Dostupné z: 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/eet.493  

URBAN, Luděk. Lisabonská strategie. www.euroskop.cz [online]. 2019 [cit. 10. 03. 2020]. 

Dostupné z: https://www.euroskop.cz/8742/sekce/lisabonska-strategie/ 

VAN BUEREN, Ellen. Environmental policy [online]. 2014 [cit. 05. 03. 2020]. Dostupné z: 

https://www.britannica.com/topic/environmental-policy 

Vláda schválila zvýšenie poplatkov za skládkovanie odpadu. Ministerstvo životného 

prostredia Slovenskej republiky: Tlačové správy 2018 [online]. Bratislava: Ministerstvo 

životného prostredia Slovenskej republiky, 22. 08. 2018. [cit. 20. 04. 2020]. Dostupné z: 

https://www.minzp.sk/tlacovy-servis/tlacove-spravy/tlacove-spravy-2018/tlacove-spravy-

august-2018/vlada-schvalila-zvysenie-poplatkov-za-skladkovanie-odpadu.html 

Zneškodňovanie odpadov. Odpady-portal.sk [online]. Property & Enviroment s. r. o., 2010. 

Posledná zmena 15. 04. 2010 [cit. 18. 04. 2020]. Dostupné z: https://www.odpady-

portal.sk/Dokument/100386/zneskodnovanie-odpadov.aspx 

https://www.sazp.sk/sazp/dokumenty.html
https://ec.europa.eu/environment/archives/action-programme/env-act5/pdf/5eap.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/eet.493
https://www.euroskop.cz/8742/sekce/lisabonska-strategie/
https://www.britannica.com/topic/environmental-policy
https://www.minzp.sk/tlacovy-servis/tlacove-spravy/tlacove-spravy-2018/tlacove-spravy-august-2018/vlada-schvalila-zvysenie-poplatkov-za-skladkovanie-odpadu.html
https://www.minzp.sk/tlacovy-servis/tlacove-spravy/tlacove-spravy-2018/tlacove-spravy-august-2018/vlada-schvalila-zvysenie-poplatkov-za-skladkovanie-odpadu.html
https://www.odpady-portal.sk/Dokument/100386/zneskodnovanie-odpadov.aspx
https://www.odpady-portal.sk/Dokument/100386/zneskodnovanie-odpadov.aspx


 106 

 

Právne dokumenty: 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave 

odpadu [online]. [cit. 20. 04. 2020]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1013&from=SK 

 

Národná stratégia ochrany biodiverzity na Slovensku [online]. Ministerstvo životného 

prostredia Slovenskej republiky, 1997 [cit. 03. 04. 2020]. Dostupné z: 

https://www.minzp.sk/files/sekcia-

ochranyprirodyakrajiny/dohovory/biodiverzita/NARODNA-STRATEGIA-Biodiverzita-

1997.pdf 

 

Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja [online]. Úrad vlády Slovenskej republiky, 

2001 [cit. 02. 04. 2020]. Dostupné z: https://hpur.vlada.gov.sk/data/files/5636_narodna-

strategia-trvalo-udrzatelneho-rozvoja.pdf 

 

Národný environmentálny akčný program II – predkladacia správa [online]. Ministerstvo 

životného prostredia Slovenskej republiky, 2004 [cit. 03. 04. 2020]. Dostupné z: 

https://www.minzp.sk/strategicke-dokumenty/narodny-environmentalny-akcny-program-

ii.html 

 

Oznámenie č. 158/1997 Z. z. Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky 

o podpísaní Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami 

a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej [online]. 

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky, 1997 [cit. 17. 03. 2020]. Dostupné z: 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1997/158/ 

 

Resolution of the Council of the European Communities and of the representatives of the 

Governments of the Member States, Meeting within the Council [online]. Official Journal of 

the European Communities, 1983 [cit. 06. 03. 2020]. Dostupné z: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:41983X0217  

 

Resolution of the Council of the European Communities and of the Representatives of the 

Governments of the Member States, Meeting within the Council [online]. Official Journal of 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1013&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1013&from=SK
https://www.minzp.sk/files/sekcia-ochranyprirodyakrajiny/dohovory/biodiverzita/NARODNA-STRATEGIA-Biodiverzita-1997.pdf
https://www.minzp.sk/files/sekcia-ochranyprirodyakrajiny/dohovory/biodiverzita/NARODNA-STRATEGIA-Biodiverzita-1997.pdf
https://www.minzp.sk/files/sekcia-ochranyprirodyakrajiny/dohovory/biodiverzita/NARODNA-STRATEGIA-Biodiverzita-1997.pdf
https://hpur.vlada.gov.sk/data/files/5636_narodna-strategia-trvalo-udrzatelneho-rozvoja.pdf
https://hpur.vlada.gov.sk/data/files/5636_narodna-strategia-trvalo-udrzatelneho-rozvoja.pdf
https://www.minzp.sk/strategicke-dokumenty/narodny-environmentalny-akcny-program-ii.html
https://www.minzp.sk/strategicke-dokumenty/narodny-environmentalny-akcny-program-ii.html
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1997/158/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:41983X0217
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:41983X0217


 107 

 

the European Communities, 1987 [cit. 06. 03. 2020]. Dostupné z: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:41987X1207  

Rímska zmluva z 25. marca 1957 o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva 

a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu [online]. [cit. 11. 03. 2020]. Dostupné z: 

https://www.nrsr.sk/web/Static/sk-SK/EU/Doc/zmluva-o-euratome.pdf 

 

Rozhodnutie 1600/2002/ES Európskeho parlamentu a Rady z 22. júla 2002, ktorým sa 

ustanovuje šiesty environmentálny akčný program spoločenstva [online]. [cit. 10. 03. 2020]. 

Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A32002D1600 

 

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1386/2013/EÚ z 20. novembra 2013 

o všeobecnom environmentálnom akčnom programe Únie do roku 2020 „Dobrý život 

v rámci možností našej planéty“ [online]. [cit. 10. 03. 2020]. Dostupné z: 

https://www.enviroportal.sk/uploads/files/Dokumenty/7EAP.pdf 

 

Single European Act [online]. Official Journal of the European Communities, 1986 [cit. 06. 

03. 2020]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:11986U/TXT&from=SK 

 

Smernica európskeho parlamentu a Rady  2018/850 z 30. mája 2018, ktorou sa mení 

smernica 1999/31/ES o skládkach odpadov [online]. [cit. 15. 04. 2020]. Dostupné z: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0850&from=EN 

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/12/ES z 11. marca 2008, ktorou sa mení 

a dopĺňa smernica 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých bateriách 

a akumulátoroch, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu [online]. [cit. 

20. 04. 2020]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SK/TXT/?uri=CELEX:32008L0012 

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade 

a o zrušení určitých smerníc [online]. [cit. 15. 04. 2020]. Dostupné z: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0098&from=SK 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:41987X1207
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:41987X1207
https://www.nrsr.sk/web/Static/sk-SK/EU/Doc/zmluva-o-euratome.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A32002D1600
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A32002D1600
https://www.enviroportal.sk/uploads/files/Dokumenty/7EAP.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:11986U/TXT&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:11986U/TXT&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0850&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0850&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32008L0012
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32008L0012
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0098&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0098&from=SK


 108 

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade 

z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) [online]. [cit. 12. 04. 2020]. Dostupné z: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0019 

 

Smernica Rady 67/548/EHS z 27. júna 1967 o aproximácii zákonov, iných právnych 

predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania 

nebezpečných látok [online]. [cit. 11. 03. 2020]. Dostupné z: https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31967L0548:SK:HTML 

 

Smernica Rady 70/157/EHS zo 6. februára  1970 o aproximácii právnych predpisov 

členských štátov o prípustnej hladine hluku a o výfukových systémoch motorových vozidiel 

[online]. [cit. 11. 03. 2020]. Dostupné z: https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1970L0157:20070705:SK:PDF 

 

Smernica Rady 70/220/EHS z 20. marca 1970 o aproximácii právnych predpisov členských 

štátov o opatreniach proti znečisťovaniu ovzdušia emisiami z motorových vozidiel [online]. 

[cit. 11. 03. 2020]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A01970L0220-20070101 

 

Smernica Rady 72/306/EHS z 2. augusta 1972 o aproximácii právnych predpisov členských 

štátov vo vzťahu k opatreniam, ktoré sa majú prijať proti emisiám znečisťujúcich látok 

z dieselových motorov vozidiel [online]. [cit. 11. 03. 2020]. Dostupné z: 

https://www.mindop.sk/externe/ehk_osn/21-30/72-0306.pdf 

 

Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z., 

ústavného zákona č. 9/1999 Z. z., ústavného zákona č. 90/2001 Z. z., ústavného zákona č. 

140/2004 Z. z., ústavného zákona č. 323/2004 Z. z., ústavného zákona č. 463/2005 Z. z., 

ústavného zákona č. 92/2006 Z. z., ústavného zákona č. 210/2006 Z. z., ústavného zákona č. 

100/2010 Z. z., ústavného zákona č. 356/2011 Z. z., ústavného zákona č. 232/2012 Z. z., 

ústavného zákona č. 161/2014 Z. z. a ústavného zákona č. 306/2014 Z. z. [online]. [cit. 10. 

03. 2020]. Dostupné z: https://www.prezident.sk/upload-files/20522.pdf 

 

Ústava Slovenskej republiky, Zbierka zákonov č. 460/1992 z 1. septembra 1992 [online]. 

[cit. 01. 05. 2020]. Dostupné z: http://www.slpk.sk/dokumenty/ustava.pdf 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0019
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31967L0548:SK:HTML
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31967L0548:SK:HTML
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1970L0157:20070705:SK:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1970L0157:20070705:SK:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A01970L0220-20070101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A01970L0220-20070101
https://www.mindop.sk/externe/ehk_osn/21-30/72-0306.pdf
https://www.prezident.sk/upload-files/20522.pdf
http://www.slpk.sk/dokumenty/ustava.pdf


 109 

 

Ústavný zákon 90/2001 Z. z., z 23. februára 2001, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava 

Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov [online]. [cit. 02. 05. 

2020]. Dostupné z: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/90/ 

 

Uznesenie Predsedu súdneho dvora z 28. januára 2013 vo veci C-305/12, ktorej predmetom 

je žaloba o nesplnenie povinnosti podľa článku 258 ZFEÚ, podaná 26. júna 2012 [online]. 

[cit. 13. 05. 2020]. Dostupné z: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=133892&pageIndex=0&

doclang=SK&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=641455 

 

Zákon 312/2018 Z. z. zo 17. októbra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým 

sa menia a dopĺňajú niektoré zákony [online]. [cit. 17. 04. 2020]. Dostupné z: 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/312/ 

 

Zákon 37/2010 Z. z., z 20. januára 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. 

o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších 

predpisov [online]. [cit. 30. 03. 2020]. Dostupné z: https://www.slov-lex.sk/pravne-

predpisy/SK/ZZ/2010/37/ 

 

Zákon 372/2010 Z. z., zo 7. septembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. 

z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších 

predpisov [online]. [cit. 30. 03. 2020]. Dostupné z: https://www.slov-lex.sk/pravne-

predpisy/SK/ZZ/2010/372/ 

 

Zákon 525/2003 Z. z.  z 5 novembra 2003 o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov [online]. [cit. 30. 03. 2020]. Dostupné z: 

https://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/56409/1/2 

 

Zákon č. 17/1992 Z. z. o životnom prostredí [online]. [cit. 25. 03. 2020]. Dostupné z: 

https://www.epi.sk/zz/1992-17 

Zákon č. 19/2002 Z. z, z 18. decembra 2001, ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania 

aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky [online]. [cit. 02. 05. 2020]. Dostupné 

z: https://www.epi.sk/zz/2002-19 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/90/
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=133892&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=641455
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=133892&pageIndex=0&doclang=SK&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=641455
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/312/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/37/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/37/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/372/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/372/
https://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/56409/1/2
https://www.epi.sk/zz/1992-17
https://www.epi.sk/zz/2002-19


 110 

 

Zákon č. 222/1996 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o organizácii miestnej štátnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov [online]. [cit. 28. 03. 2020]. Dostupné z: 

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-222 

 

Zákon č. 79/2015 Z. z. zo 17. marca 2015  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov [online]. [cit. 13. 04. 2020]. Dostupné z: https://www.epi.sk/zz/2015-79 

 

Zákon o odpadech  č. 238/1991 Sb. [online]. [cit. 10. 03. 2020]. Dostupné z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-238 

 

Žaloba podaná dňa 26. júna 2012 – Európska komisia/Slovenská republika, Vec C-305/12 

[online]. Úradný vestník Európskej únie. [cit. 15.05. 2020]. Dostupné z: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62012CN0305 

 

Vedecko – kvalifikačné práce: 

GEORGIEVOVÁ, Zita. Role České republiky v procesu tvorby politiky životního prostředí 

Evropské unie. Praha, 2006. 123 s. Diplomová práca. Fakulta humanitních studií Univerzity 

Karlovy. Vedúci práce: JUDr. Jan Dusík, M.Sc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-222
https://www.epi.sk/zz/2015-79
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-238
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62012CN0305
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62012CN0305


 111 

 

Univerzita Karlova 

Fakulta sociálních věd 

Institut politologických studií 

 

Projekt diplomovej práce 

 

Environmentálna politika Európskej únie a jej 

vplyv na environmentálnu politiku Slovenskej 

republiky 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Meno: Bc. Tamara Kozáková 

Vedoucí práce: Doc. PhDr. Jan Karlas, M.A., Ph.D. 

Štúdijný odbor: Mezinárodní vztahy 

Rok predloženía: 2019 

 

 

 



 112 

 

Úvod do témy 

 

V diplomovej práci sa zameriame na  aktuálny a globálne diskutovaný aspekt 

politiky, explicitne aspekt environmentálnej politiky. Konkrétnym cieľom výskumu 

v diplomovej práci bude zameranie sa na environmentálnu politiku Európskej únie a jej 

vplyv na environmentálnu politiku Slovenskej republiky. Vplyv budeme analyzovať 

prostredníctvom uplatnenia konceptov implementácie legislatív do národných sfér a taktiež 

proces  europeizácie v časovom horizonte pätnástich rokov pôsobenia Slovenskej republiky 

v štruktúrach Európskej únie.. Výber témy je inšpirovaný súčasnou zvýšenou mierou 

pozornosti venovanej životnému prostrediu, samotnej environmentálnej politike zo strany 

politických činiteľov ako aj samotnej prezidentky Slovenskej republiky, ale i samotným 

slovom politika, ktoré predstavuje uspokojovanie potrieb spoločnosti a samotného štátu, čo 

v prípade našej diplomovej práce budú predstavovať regulácie na ochranu životného 

prostredia, ktoré priamo vplývajú na kvalitu života občanovej Európskej únie, a teda i 

Slovenskej republiky. Keďže sa životné prostredie vplyvom vývoja spoločnosti ohrozuje 

a vyvíja neudržateľným smerom, vznikli potrebné regulácie a legislatívne rámce zo strany 

silných politických aktérov ako je  Európska únia, ktoré sa prenášajú do vnútorných politík 

ostatných aktérov politiky, na štáty a ich inštitúcie činné v danej oblasti. 

Napriek tomu, že pri sformovaní Európskeho hospodárskeho spoločenstva 

Rímskymi zmluvami v roku 1957 sa neprikladala dôležitosť otázkam životného prostredia, 

tak postupne s vývojom spoločenstva a vytvorením Európskej únie sa environmentálne 

normy Európskej únie stali jednými z najprísnejších v globálnom rozmere.  

Slovenská republika vstúpila do Európskej únie spolu s ďalšími deviatimi štátmi 

strednej a východnej Európy 1. mája 2004. Toto takzvané východné rozšírenie je 

považované za jedno z najväčších a najrozsiahlejších rozšírení. Vstupu týchto krajín do EÚ 

predchádzali dlhé rokovania a debaty o prijatí a procese zosúladenia legislatívy v rôznych 

oblastiach politiky. Jednou z týchto oblasti je aj Environmentálna politika. Počas 

prístupového obdobia Slovenskej Republiky do Európskej únie prešlo environmentálne 

právo generálnou reformou a počas tohto obdobia prebiehali aj hlavné formálne rokovania 

o zavedení environmentálneho aquis communautaire do slovenského právneho rámca. 

Environmentálna legislatíva EÚ je dynamický a neustále sa vyvíjajúci proces a europeizácia 

slovenskej environmentálnej politiky pretrváva až dodnes. Environmentálna politika je 

v posledných rokoch veľmi aktuálnou a dôležitou témou nielen na Európskej úrovni. Preto 
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je vývoj prijímania európskej legislatívy v oblasti environmentálnej politiky v SR 

atraktívnou témou. 

Európska únia spolu s jednotlivými vládami členských štátov, špecializovaných 

programov, právnych predpisov a spôsobov financovania pravidelne v niekoľko ročných 

intervaloch stanovujú konkrétne ciele európskej environmentálnej politiky. Z mnohých 

cieľov environmentálnej politiky môžeme spomenúť ochranu prírodného kapitálnu 

Európskej únie, prechod na nízkouhlíkové, ekologické a konkurencieschopné hospodárstvo, 

efektívne využívanie zdrojov, inovácie v oblasti životného prostredia a  ochrana občanov 

Európskej únie pred environmentálnymi rizikami ovplyvňujúcimi ich zdravie a blahobyt. 

Základným cieľom environmentálnej politiky je však ekologický rast a udržateľnosť rastu.  

V roku 1992, bolo Slovensko ešte v rámci  ČSFR zúčastnenou stranou konferencie 

v Rio de Janeiro, kde bola prijatá Deklarácia z Rio de Janeiro o životnom prostredí a rozvoji 

– Riodeklarácia a Agenda 21 ako základné východiská a návody zosúladenia ekonomického 

a sociálneho rozvoja so záujmom ochránenia životného prostredia. Po vzniku samostatnej 

Slovenskej republiky v roku 1993, je  článok 44 a 45, oddiel 6, druhá hlava, Ústavy 

Slovenskej republiky venovaný životnému prostrediu, a to v zmysle práva každého občana 

na priaznivé životné prostredie a na skoré a kompletné informácie o jeho stave. Taktiež 

ustanovuje, že  nikto nesmie nad mieru ustanovenú zákonom ohrozovať ani poškodzovať 

životné prostredie. Po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie muselo prijať Acquis 

Communautaire – európsku legislatívu. Masívnu väčšinu environmentálnych predpisov 

vychádza z Európskej únie – Európskej komisie a Generálneho riaditeľstva pre životné 

prostredie. Preto v práci analyzujeme vývoj environmentálnej politiky samotnej Európskej 

únie, jej princípy, nástroje, inštitucionálne zabezpečenie uplatňovanie environmentálnej 

politiky a implementáciu členských štátov, konkrétne Slovenskej republiky. 

Európska únia úplne neurčuje smer environmentálnych hnutí v regióne, ale zásadne 

ovplyvňuje ich vývoj v zmysle stanovovania významných častí agend, ktoré riešia 

environmentalisti a pomáha utvárať prostriedky a podmienky samotného aktivizmu. 

Rozširovanie noriem, otázok, spôsobov činnosti a priamej podpory zo strany EÚ zvýšilo 

organizačnú činnosti, vedomosti ale aj zručnosti mnohých aktérov v danej oblasti. Pre 

zvýšenie efektívnosti environmentálnej politiky je potrebné dosiahnutie rovnováhy medzi 

prioritami externých aktérov, elít hnutia na národnej úrovni a medzi občanmi.  

Vplyv Európskej únie na environmentálnu politiku členského štátu spočíva v politickom 

tlaku budovať kapacity environmentálnych organizácii, otváržať vládne rozhodovacie 
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procesy a poskytuje silného spojenca v snahe hnutí zlepšiť ochranu životného prostredia 

a udržať aspekt ekológie v národných agendách. Avšak dominantné postavenie EÚ, 

definovanie priorít a stanovovanie usmernení, ktoré formujú politické procesy v členských 

krajinách ohrozuje viditeľnosť iných environmentálnych otázok, ktoré nie sú prioritami EÚ. 

Najpriamejší vplyv EÚ je prostredníctvom jej vlastnej environmentálnej agendy. Európska 

únia uskutočňovala politiku podpory prijímania svojich noriem pre emisie, vývoj 

monitorovacích systémov. Európska únia venuje pozornosť implementácii rozhodnutí 

týkajúcich sa životného prostredia, pričom jedna z hlavných snáh EÚ vo vzťahu ku krajinám 

strednej a východnej Európy bolo naliehanie vytvoriť procesy posudzovania vplyvov na 

životné prostredie s fázou verejného vstupu. 

Ďalším mechanizmom rozšírenia environmentálnej politiky EÚ do členských krajín 

je harmonizácia zákonov, ktorá predchádzala ešte vstupu do EÚ, čo môžeme nazvať aj 

procesom europeizácie. Pričom europeizáciu chápeme ako proces re-orientácie tvaru 

a smerovania politiky do takej miery, aby sa politická a hospodárska dynamika EÚ stala 

súčasťou organizačnej logiky národných politík a politiky. (D.Unalan, R.Cowell,2009). 

Existuje „bottom-up“ dimenzia europeizácie, ktorá zahŕňa zdokonaľovanie, alebo zdieľanie 

spoločných presvedčení EÚ, formálnych a neformálnych diskurzov a identít, ktoré 

vychádzajú z členského štátu, zatiaľ čo dimenzia „top-down“ zahŕňa preberanie smerníc EÚ, 

nariadení a inštitucionálnych štruktúr na domácu úroveň členského štátu.  Europeizácia 

závisí na inštitúciách, mechanizmoch a inštrumentoch národnej politiky. Harmonizácia 

environmentálnej politiky si môže vyžadovať základné zmeny v rozhodovacích procesoch, 

pričom niektoré krajiny pri transponovaní politík z EÚ do vnútroštátnych predpisov 

zlyhávajú v implementácii očakávaných účinkov, čo vedie k „dutej harmonizácii.“ 

V rámci Slovenska sa uskutočnili sektorové dialógy, ktoré majú za cieľ pomôcť 

nasmerovať vykonávanie právnych predpisov a politiky EÚ v oblasti životného prostredia. 

V roku 2016 bol vytvorený Inštitút environmentálnej politiky, ktorý sa stal hlavným 

analytikom činnosti MŽP. V rovnakom roku bol vytvorený odbor na kontrolu súladu 

legislatívy v environmentálnej oblasti, ktorý bol hlavnou podmienkou pre poskytnutie 

prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Implementácia 

jednotlivých smerníc environmentálnej politiky bude ďalším predmetom analýzy našej 

práce.  
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Cieľ práce a výskumná otázka 

Cieľom diplomovej práce bude podanie komplexného prehľadu vývoja 

environmentálnej politiky Európskej únie a environmentálnej politiky  Slovenskej republiky 

od jej formovania až po súčasnosť. V prípade Slovenskej republiky pre nás bude cieľom 

stručne analyzovať environmentálnu politiku pred vstupom do štruktúr Európskej únie 

a následne detailné zameranie na environmentálnu politiku po pristúpení do Európskej únie, 

ktorej je Slovenská republika členom od roku 2004. Vplyv Európskej únie v oblasti 

environmentálnej politiky Slovenska je zásadný, preto sa zameriame na aplikáciu prísnych 

rámcov vydávaných Európskou úniou ich adaptáciou vo sférach Slovenskej republiky. 

Poukážeme na možné spôsoby realizácie environmentálnej politiky v Európskej únii 

a v Slovenskej republike. 

Prvá deskriptívna časť práce bude venovaná environmentálnej politike Európskej 

únie, pričom poskytneme komplexný pohľad na jej vývoj od  sedemdesiatych rokov 20. 

storočia, kedy začala byť environmentálna politika sférou jej záujmu. Pre pochopenie 

spôsobu fungovania environmentálnej politiky na úrovni Európskej únie bude dôležité 

ozrejmiť jej právny základ, princípy a nástroje jej presadzovania.  

Časť zameraná na environmentálnu politiku Slovenskej republiky bude venovaná 

stručnému prehľadu environmentálnej politiky od vzniku samostatnej Slovenskej republiky 

v roku 1993 až po vstup do Európskej únie v roku 2004 a jej ďalšie fungovanie po vstupe 

do jej štruktúr. Cieľom bude zameranie sa na národné programy v oblasti životného 

prostredia. Po vstupe do Európskej únie Slovensko muselo podstúpiť zmeny a prijať prísne 

regulácie zo strany Európskej únie, ktoré budeme bližšie analyzovať v analytickej časti 

práce. 

Analytická časť práce by nás mala priviezť k pochopeniu významu vplyvu 

environmentálnej politiky Európskej únie na environmentálnu politiku Slovenskej 

republiky. V jednotlivých častiach sa pokúsime o bližšiu analýzu europeizácie Slovenska a 

implementáciu určitých regulácii vo sférach životného prostredia Slovenskej republiky, 

konkrétnych spôsobov adaptácie a dosahovanie výsledkov a pristúpime k ich hodnoteniu.  

V teoretickej časti práce sa zameriame na faktory, ktoré ovplyvňujú úspešnosť 

implementácie a europeizácie environmentálnej politiky na Slovensku, pričom pozornosť 

bude zameraná najmä na oblasť odpadovej politiky. Zameranie sa na túto oblasť by nám 

malo objasniť oblasti deficitu vykonávania environmentálnej politiky, najmä ak ide o jej 
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uplatňovanie a presadzovanie. Medzi hlavné premenné, ktoré sa pokúsime aplikovať patria 

národná ústavná charakteristika, komplexnosť a slabá kvalita direktívnych nariadení, 

rozmedzie a komplexnosť existujúcich národných zákonov a národná legislatívna kultúra. 

Zameriame sa i na teóriu „goodness of fit“, ktorá má silnejší teoretický rámec a snaží sa 

vysvetliť rozdielny vplyv EÚ na členské štáty.  

Hlavnými výskumnými otázkami, ktorými sa budeme v našej diplomovej práci 

zaoberať sú–Ako prebiehal vývoj environmentálnej politiky Slovenskej republiky 

v časovom horizonte od vstupu do Európskej únie v roku 2004 až po súčasnosť? Aké 

výsledky a zmeny prinieslo členstvo Slovenskej republiky v EÚ v oblasti environmentálnej 

politiky? Aké faktory ovplyvňujú úspešnosť implementácie odpadovej politiky na 

Slovensku? 

Prehľad predpokladanej literatúry 

Vzhľadom na aktuálnosť témy environmentálnej politiky  predpokladáme dostatok 

odborných zdrojov v anglickom, českom a slovenskom jazyku uchovávaných v nám 

dostupných knižniciach a voľne dostupných internetových zdrojov, z ktorých uskutočníme 

výber informácií. Aby sme poskytli najaktuálnejšie informácie budeme vyžívať knižné 

a internetové zdroje. K vysvetleniu dôležitých pojmov použijeme terminologický slovník 

environmentalistu a iné dostupné slovníky zaoberajúce sa životným prostredím. 

Presné vymedzenie pojmu “europeizácia” doposiaľ neexistuje. V literatúre sa 

stretávame s rôznymi definíciami tohto pojmu, čo dokazujú aj publikácie, kde sa autori 

okrem iného snažia definovať tento pojem. Asi najrozšírenejšia definícia europeizácie 

pochádza od Claudia M. Radaelliho, ktorú popisuje v publikácii “Whither Europeanization? 

Concept stretching and substantive change. European Integration online Papers”. Thomas 

Risse spolu s ďalšími autormi v knihe “Transforming Europe. Europeanization and 

Domestic change” a Robers Ladrech v knihe “Europeanization of Domestic Politics and 

Institutions: The Case of France” sa snažia okrem iného aj pochopiť a objasniť ako 

jednotlivé procesy európskej integrácie vplývajú na vnútroštátne inštitúcie a celkovú 

politickú kultúru krajiny. Kniha rovnako zdôrazňuje vplyv europeizácie na formálne 

štruktúry ako sú vnútroštátne právne systémy a národné a regionálne samosprávy.  

Jednotlivé dopady europeizácie sa snažia popísať Kevin Featherstone v publikácii 

„The Politics of Europeanization” a aj autori Borzel a Risse v ich publikácii “When Europe 

Hits Home". Na ich začiatku možno samozrejme nájsť ďalšiu z definícii europeizácie. 
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Publikácia Kevina Featherstona začína stručným popisom historického vývoja daného 

pojmu. Autor sa v publikácii pokúša klasifikovať aké dôsledky môže mať europeizačný 

proces na členské štáty EÚ, čo uvádza následne v štyroch možnostiach: Inertia, Absorption, 

Transformation a Retrenchment, ktoré aj podrobnejšie popisuje. Autori Borzel a Risse 

popisujú ako funguje proces europeizácie v troch základných dimenziách domácej politiky. 

Predstavujú aj prehľadný zoznam zmien, ktoré europeizácia potenciálne generuje v rôznych 

sférach politiky.  

V článku „Europeanization of Slovakia,“ autor Harris tvrdí, že politický vývoj na 

Slovensku vytvoril formu domácej politiky kompatibilnú s účasťou v EÚ a potvrdil, že 

europeizácia v tomto prípade znamená proces transformácie domácich štruktúr európskymi 

rámcami, normami a pravidlami. V prípade Slovenska to znamenalo zintenzívnenie 

demokratizačného procesu za hranicami štátu. Predmetom skúmania v článku je štruktúra 

politickej konkurencie v období od roku 1998 do 2004 a taktiež vzťah medzi otázkami 

identity a európskou integráciou. Autor argumentuje tým, že vlády nasledujúce od 1998 

dokázali lepšie riadiť európsku integráciu. Tvrdilo sa, že europeizácia je problematický 

proces v štátoch ako Slovensko, kde sa tvrdo sledovala nacionalistická mobilizácia etno-

teritoriálneho charakteru spojeného so zavedením nezávislej štátnosti. Dôkazom však je, že 

napriek štrukturálnej nestabilite slovenského straníckeho systému a iným problémovým 

otázkam ohľadne menšín, je europeizácia pozitívnym a prospešným aspektom k pomalej 

transformácii Slovenska od zlyhávajúcej demokracie k európskej multinárodnej. 

V reporte „Implementing EU Waste Legislation for Freen Growth“ z roku 2011, 

Európska komisia navrhuje možnosti ako zlepšiť implementáciu odpadovej legislatívy EU 

v rámci jej všetkých členských štátov. Pretrvávajúce medzery v implementácii, ako sú 

nezákonné prepravy odpadu a hospodárenie s odpadmi, ktoré sú v rozpore s právnymi 

predpismi EÚ, spôsobujú vážne škody životného prostredia, prestavujú riziko pre ľudské 

zdravie a vytvárajú ekonomické náklady. Na základe reportu sa zistilo, že existujú 

všeobecné prekážky, ktoré bránia lepšej implementácii. Medzi prekážky patria technické 

a trhové prekážky, administratívne prekážky, znalostné prekážky a ekonomické prekážky. 

Štúdia sa zameriava na porovnanie dvoch scenárov, pričom jeden nezahŕňa progres 

v odpadovom hospodárstve a druhý zahŕňa úplnú implementáciu právnych predpisov EÚ 

o odpade. Oba tieto scenáre sú znázornené v období 2008-2020. 

Pri priamom zameraní sa na vykonávanie environmentálnej politiky môžeme využiť 

aktuálnu správu Európskej komisie o krajine Slovensko, s názvom „Preskúmavanie 
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vykonávania environmentálnych právnych predpisov a politík.“ Report sa zameriava na 

tematické oblasti prechodu EÚ na obehové, ekologické a konkurencieschopné 

nízkouhlíkové hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje, ochranu, zachovanie 

a zveľaďovanie prírodného kapitálu, zabezpečenie zdravia a kvality života občanov. 

V druhej časti sa zameriava na vykonávacie nástroje ako je ekologické zdaňovanie, zelené 

verejné obstarávanie, environmentálne financie a investície ale i posilnením správy v oblasti 

životného prostredia. Pričom cieľom je zlepšiť celkovú správu v oblasti životného 

prostredia, zvýšiť transparentnosť, angažovanie občanov, dodržiavanie predpisov a ich 

presadzovanie, ale i správny administratívny chod. 

Už v práci Hértier-ovej v roku 1995 možno nájsť počiatky (základy) hypotézy 

o úspešnosti implementácie EÚ politík. Vo svojej práci tvrdí, že členské štáty sa snažia 

preniesť svoju politiku na úroveň politiky EÚ, s cieľom zakotviť ich v záväzných právnych 

predpisoch EÚ. Táto predstava bola neskôr rozšírená do procesu európskej adaptácie.  

Prvým autorom, ktorý sformuloval argument o úspešnosti implementácie (o dobrej 

zhode) bol Duina (1997, 1999). Predpokladal, že ak bude smernica vyhovovať  záujmovým 

skupinám rovnako ako aj národnej rade, jej implementácia bude rýchla a bezproblémová. 

Avšak naopak, implementácia nebude úspešná, ak bude smernica vyžadovať zásadné zmeny 

politiky, či reorganizáciu záujmových skupín. Kľúčom k tomuto je vzťah s parlamentom, 

ktorý v tomto celom účinkuje ako takzvaný ochranca status quo. Duina testoval jeho 

hypotézu na základe troch faktorov: postoj členského štátu voči EÚ, záujmy kľúčových 

politických aktérov a dĺžku legislatívneho procesu. Po jeho testoch na smernici 

o odmeňovaní v roku 1975 a smernici o znečisťovaní ovzdušia z roku 1980 dospel k záveru, 

že nie je potrené túto hypotézu hneď zatracovať, pretože požiadavky smerníc na zmenu 

národnej legislatívy sa ukázali ako dosť vplyvné. Knill a Lenschow (1998) aj napriek 

podobnej interpretácii ich hypotézy, kde tvrdia, že správnosť implementácie závisí od súladu 

medzi Európskou legislatívou a legislatívou členského štátu, prišili s úplne odlišnými 

výsledkami ako Duin. Iba tri z ôsmych sledovaných smerníc súhlasili s ich hypotézou. 

Nakoniec, dokazovanie samotnej hypotézy „goodness of fit“ bola vypracovaná na základe 

porovnávacej štúdie pri zavádzaní šiestich pracovných smerníc, ktorá poukazuje na zlyhanie 

tzv. misfit hypotézy (hypotéza zlyhania). Iba 22% prípadov boli v súlade s danou hypotézou. 

V konečnom dôsledku sa všetci autori zhodli na vyjadrení, že je veľmi dôležité stále zobrať 

v úvahu domácu politiku členského štátu a kultúru súladu rôznych členských štátov.  
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Konceptuálny a teoretický rámec, výskumná hypotéza 

 

Pre našu diplomovú prácu bude dôležité vysvetlenie základného pojmu, s ktorým 

budeme pracovať počas celého procesu písania diplomovej práce- environmentálna politika, 

nazývaná aj politikou životného prostredia. 

 Na základe mnohých definícii môžeme vybrať jednu charakteristiku 

environmentálnej politiky ako akéhokoľvek opatrenia vlády, spoločnosti alebo inej verejnej 

alebo súkromnej organizácie, týkajúce sa vplyvov ľudskej činnosti na životné prostredie, 

najmä opatrení, ktoré sú určené na prevenciu alebo zníženie škodlivých účinkov ľudskej 

činnosti. Prínosná je aj definícia samotného environmentalizmu ako svetonázoru vedúcemu 

k pochopeniu potreby rešpektovania environmentu a vedenia takého spôsobu života, ktorý 

nelikviduje podmienky jeho ďalšej existencie, a tým aj človeka na Zemi. 

Základnými konceptami blízko korešpondujúcimi s témou našej práce, ktoré 

poslúžia k bližšej analýze environmentálnej politiky EÚ a Slovenskej republiky, budú 

europeizácia a implementácia environmentálnej politiky a jej právnych predpisov.  

Europeizácia je vnímaná aj ako premenná, ktorá sa má stať neoddeliteľnou súčasťou 

primárneho práva. Europeizácia je využívaná ako prostriedok ku skúmaniu vzájomných 

väzieb medzi domácimi politickými systémami a rovinou EÚ. Pre pojem europeizácie 

doposiaľ neexistuje jeho presné vymedzenie, keďže v literatúre sa stretávame s viacerými 

definíciami tohto procesu. Jednou z nich je aj tá od Roberta Ladrecha, ktorý definuje 

europeizáciu ako proces reorientácie smeru a podoby politiky do takej miery, kde sa 

politická a ekonomická dynamika EÚ stáva súčasťou organizačnej logiky národnej politiky 

a tzv. policy-making. Podľa tejto definície je teda hlavnou skutočnosťou to, že jednotlivé 

štáty redefinujú svoje záujmy v súlade s požiadavkami EÚ. Aj ďalší autori ako James 

Caporaso, Thomas Risse a Maria Green Cowles majú podobný pohľad na vec a definujú 

europeizáciu ako vznik a vývoj rôznych štruktúr vládnutia na európskej rovine, tzn. Vznik 

politických právnych a sociálnych inštitúcií spojených s politickým riešením problémov, 

ktoré formalizujú vzťahy medzi aktérmi, a vznik politických sietí špecializujúcich sa na 

vytváranie autoritatívnych európskych pravidiel.  

Druhým hlavným konceptom je implementácia environmentálnej politiky v časovej 

osi 15 rokov od vstupu Slovenska do štruktúr EÚ. Pričom EÚ disponuje ambicióznymi 

normami a politikami v oblasti environmentálnej politiky, ktorých cieľom je chrániť 

ovzdušie, vodu, podporovať obehové hospodárstvo, zvýšiť mieru recyklácie a ochranu 
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prírody. Implementovanie týchto politík a noriem je kľúčové pre dosiahnutie 

environmentálnych cieľov a preto Európska komisia spustila vykonávanie správ 

o implementácii environmentálnej politiky, aby pomohla krajinám v presnom adresovaní 

problémov a prekážok v jednotlivých prípadoch. 

Teoretický rámec práce bude pozostávať z analýzy faktorov ovplyvňujúcich 

implementáciu, europeizáciu environmentálnej politiky Slovenskej republiky, najmä 

v oblasti odpadového hospodárstva. V tejto časti sa zameriame na preskúmanie hypotéz, 

ktoré budeme analyzovať pomocou prístupov „goodness of fit“ zameraný na europeizáciu 

a hypotézy vychádzajúce z predpokladu  závislosti úspešného dodržiavania od súladu 

existujúcich vnútroštátnych inštitúcií a požiadaviek politiky EÚ. 

 

Hypotéza 1: Slovenská republika po vstupe do Európskej únie zaznamenala kvantitatívny 

a kvalitatívny nárast environmentálnej legislatívy, ktorý je výsledkom pozitívneho procesu 

europeizácie a finančnej podpory z fondov Európskej únie. 

 

Hypotéza 2: Nedodržiavanie smerníc Európskej únie je zriedka dôsledkom úmyselnej 

deštrukcie, ale skôr organizačných, právnych, technických a finančných príčin. 

 

Hypotéza 3: Úspešné dodržiavanie závisí od súladu medzi požiadavkami európskej politiky 

a existujúcimi inštitúciami na vnútroštátnej úrovni. 

 

Empirické dáta a technika analýzy 

 

Pri písaní diplomovej práce budeme využívať metodologický postup vypracovania 

rešerše, zhromažďovania odbornej literatúry, analýzy získaných údajov, komparácii údajov 

a na konci samotnej práce prejdeme k hodnoteniu dosiahnutých výsledkov. 

Metóda práce bude v teoretických častiach zameraná deskriptívne. Počas 

spracovania odbornej literatúry použitej pri písaní diplomovej práce budeme využívať 

analýzu, dedukciu, indukciu a pri využívaní empirických dát z grafov a tabuliek taktiež 

komparáciu dosahovaných výsledkov. Pre lepšie pochopenie témy predpokladáme využitie 

tabuliek a grafov, ktoré budú znázornené v prílohe diplomovej práce.  



 121 

 

V analytickej časti práce budeme popisovať vývoj implementácie jednotlivých smerníc 

EÚ v oblasti odpadového hospodárstva SR. Vývoj legislatívy v období od vstupu SR do EÚ 

do roku 2015 bude rozdelený do štyroch časových periód: 

1. Implementácia legislatívy o komunálnom odpade – Perióda 2004-2006 

2. Implementácia legislatívy o komunálnom odpade – Perióda 2007-2009 

3. Implementácia  odpadovej legislatívy – Perióda 2010 - 2012 

4. Implementácia odpadovej legislatívy – Perióda 2013 – 2015 

Pri vyhodnocovaní týchto trojročných periód sa budeme opierať o reporty (tlačové správy) 

vypracované Európskou úniou. Predmetom týchto reportov je podanie správ o dosahovaní 

rôznych cieľov v oblasti zberu, opätovného použitia, recyklácie a zhodnocovania odpadu. 

Tieto správy sa týkajú všetkých typov odpadov, ako sú odpad z obalov, odpad z elektrických 

a elektronických zariadení, vozidlá po dobe životnosti, použité batérie a akumulátory, 

domový a podobný odpad a stavebný a demolačný odpad. Tieto trojročné správy sú založené 

na dotazníkoch stanovených v rozhodnutiach Komisie spolu s členskými štátmi a pokrývajú 

hlavné aspekty predpisov o odpade.   

Pri popise plánov a všetkých činností na roky 2016 – 2020 budeme v analytickej  

časti vychádzať z programu odpadového hospodárstva SR vypracovaného Ministerstvom 

životného prostredia Slovenskej republiky. Tento popisuje všetky dôležité súčasti 

odpadového hospodárstva a popisuje záväzné ciele, ktoré si udala SR do roku 2020. Popri 

tom budeme vychádzať z aktuálnej správy o vykonávaní environmentálnych právnych 

predpisov za rok 2019 – Správa o krajine – SLOVENSKO.  

 

Predpokladaná osnova diplomovej práce 

1. Úvod 
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3. Environmentálna politika Európskej únie 

3.1. Vývoj environmentálnej politiky Európskej únie 

3.2. Princípy environmentálnej politiky Európskej únie 

3.3. Legislatívne právne akty environmentálnej politiky Európskej únie 

4. Environmentálna politika Slovenskej republiky 

4.1. Environmentálna politika Slovenskej republiky pred vstupom do Európskej únie 

4.2. Environmentálna politika Slovenskej republiky po vstupe do Európskej únie 

4.3. Stratégie, zásady a priority environmentálnej politiky  
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5. Implementácia európskych environmentálnych právnych predpisov a politík zo strany 

Slovenskej republiky 

6. Faktory ovplyvňujúce implementáciu environmentálnej politiky Slovenska 
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