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ABSTRAKT  

Politika v oblasti životného prostredia sa opiera o zásady predbežnej opatrnosti, prevencie a 
odstraňovania znečistenia pri zdroji, ako aj o zásadu „znečisťovateľ platí“. Rámec budúcej činnosti 
vo všetkých oblastiach politiky životného prostredia stanovuje viacročné akčné programy v oblasti 
životného prostredia. Sú začlenené do horizontálnych stratégií a zohľadňované v medzinárodných 
rokovaniach o životnom prostredí. V neposlednom rade zohráva kľúčovú úlohu vykonávanie. 
Vzhľadom na globálny nedostatok prírodných zdrojov sa zásada „menej znamená viac“ stala hlavnou 
výzvou pre výrobcov a spotrebiteľov. Na zvládnutie tejto výzvy v čase rýchlo napredujúcej zmeny klímy 
a rastúceho dopytu po energii a zdrojoch zaviedla EÚ celý rad politík a iniciatív, ktoré sú zamerané 
na udržateľnú spotrebu a výrobu. Mali by zlepšiť celkové environmentálne vlastnosti výrobkov počas 
ich celého životného cyklu, stimulovať dopyt po lepších výrobkoch a výrobných technológiách 
a pomôcť spotrebiteľom prijímať informované rozhodnutia. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ:  environment, nástroje, udržateľný rozvoj 
 

ABSTRACT 
Environment policy rests on the principles of precaution, prevention and rectifying pollution at 
source, and on the ‘polluter pays’ principle. Multiannual environmental action programmes set the 
framework for future action in all areas of environment policy. They are embedded in horizontal 
strategies and taken into account in international environmental negotiations. Last but not least, 
implementation is crucial.Faced with a global scarcity of natural resources, ‘doing more with less’ 
has become the main challenge for producers and consumers. To address this challenge during a 
period of rapid climate change and growing demand for energy and resources, the EU has introduced 
a whole range of policies and initiatives aimed at sustainable consumption and production. These 
should improve the overall environmental performance of products throughout their life cycle, 
stimulate demand for better products and production technologies, and help consumers make 
informed choices. 
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Úvod 

 
Globálne systémové trendy a výzvy spojené s populačnou dynamikou, urbanizáciou, 

chorobami a pandémiami, zrýchľujúcou sa zmenou technológií a s neudržateľným hospodárskym 
rastom prispievajú k tomu, že riešenie environmentálnych problémov a dosiahnutie trvalo 
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udržateľného rozvoja je zložité. V záujme zabezpečenia dlhodobej prosperity je potrebné prijať 
opatrenia na riešenie týchto problémov. 

Skúsenosti s kritériami, ktoré boli vyvinuté v dobrovoľných politikách, by sa mohli 
prispôsobiť tak, aby napomáhali vypracovaniu záväzných kritérií. Pre budúci vývoj bude dôležité 
najmä prepojenie medzi produktovými a systémovými kritériami. 

 
Environmentálne orientovaná produkcia a produkty 

 
Politika EÚ v oblasti životného prostredia sa zakladá na článku 11 a článkoch 191 až 193 

Zmluvy o fungovaní Európskej únie. V článku 191 sa boj proti zmene klímy uvádza ako výslovný cieľ 
politiky EÚ v oblasti životného prostredia. Udržateľný rozvoj je zastrešujúcim cieľom EÚ, ktorá sa 
zasadzuje za „vysokú úroveň ochrany a zlepšovania kvality životného prostredia“ (článok 3 Zmluvy 
o Európskej únii). 

Európske nariadenia poskytujú dynamický rámec politík výrobkov na zlepšenie 
environmentálnych vlastností výrobkov počas ich životného cyklu. Politiky Európskej únie sú 
flexibilné tak, aby sa mohli prispôsobiť meniacim sa podmienkam technológie a trhov. Ich požiadavky 
a kritériá sú revidované aby odrážali technické inovácie, ako napr. vývoj materiálov, technológií a 
výrobných procesov. Rozsah produktových politík sa priebežne skúma s cieľom riešiť relevantné nové 
skupiny výrobkov. Rámcom politík výrobkov Európskej únie je ich potenciálna komplementárnosť, 
zabezpečenie synergií a prekonanie potenciálnych nezrovnalostí. „Plán pre Európu efektívne 
využívajúcu zdroje“ (KOM (2011) 571), ktorá je súčasťou stratégie Európa 2020, požaduje trvalo 
udržateľnú spotrebu a výrobu do roku 2050 a navrhuje použiť prístup dobrovoľných a povinných 
opatrení pre niekoľko výrobkov a služieb.  

Počas procesu navrhovania produktov sa okrem technických, ekonomických a obchodných 
požiadaviek stali environmentálne aspekty nielen pridanou hodnotou, ale aj požiadavkou. Návrh má 
silný vplyv na environmentálne vplyvy v ďalších fázach životného cyklu výrobkov, napríklad výroba, 
distribúcia, používanie a koniec životnosti. Ak sa tieto vplyvy predpovedajú a zohľadnia sa v 
počiatočnom štádiu návrhu, je ľahké zlepšiť environmentálne vlastnosti výrobkov. Preto niekoľko 
nariadení Európskej únie povzbudzuje výrobcov k tomu, aby vytvárali výrobky vzhľadom na celý 
životný cyklus. Predvídať budúce environmentálne požiadavky, vedie podnik často ku konkurenčným 
výhodám. 

Snahy o elimináciu nepriaznivých vplyvov ľudských aktivít spôsobujúcich vážne 
environmentálne problémy sa v poslednom období sústreďujú na implementáciu tzv. dobrovoľných 
proenvironmentálne orientovaných politických nástrojov. Globálne environmentálne problémy majú 
stále zhoršujúci sa trend, napríklad ubúdajú prirodzené lesy mierneho pásma, subtrópov a trópov, 
ubúda poľnohospodárskej pôdy následkom jej degradácie, stúpa znečistenie morí, ničia sa citlivé 
morské ekosystémy, nenávratne miznú rastlinné a živočíšne druhy. 

Tematika trvalo udržateľného rozvoja sa radí medzi priority ako dosiahnuť medzinárodnú 
spoluprácu pri riešení medzinárodných problémov ekonomického, sociálneho, kultúrneho alebo 
humanitárneho charakteru a pri podpore a podnecovaní rešpektovania ľudských práv a základných 
slobôd pre všetkých bez ohľadu na rasu, pohlavie, jazyk alebo náboženstvo. 

Na to, aby mal rozvoj dlhodobý pozitívny efekt, musí byť trvalo udržateľný. Trvalo 
udržateľný rozvoj hovorí o snahe zabezpečiť, aby zdroje Zeme, ktoré využívame na ekonomický rast, 
boli dostupné aj pre budúce generácie. Pozornosť, ktorá je v súčasnosti venovaná hrozbám globálnych 
klimatických zmien, je príkladom ako ľudská sloboda a ľudský rozvoj môžu byť narušené, keď sú 
záujmy ekonomického rastu a rozvoja oddelené od záujmov životného prostredia. Riešenie súčasných 
environmentálnych problémov je nielen otázkou technického riešenia, ktoré donedávna bolo vyvolané 
buď ako reakcia na vzniknutý environmentálny problém alebo v rámci progresívnejšieho prístupu ako 
preventívny prístup. Mala by to byť zmena hodnotovej orientácie človeka, ako jedinca, ale aj 
spoločnosti i celého ľudstva.  
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Hlavným cieľom udržateľného rozvoja  je zabezpečenie environmentálnej, sociálnej a 
ekonomickej udržateľnosti rastu, s osobitným dôrazom na ochranu a zlepšenie životného prostredia pri 
zohľadnení zásady „znečisťovateľ platí“.  
 
Proenvironmentálne orientované dobrovoľné prístupy 
 

V poslednom období v oblasti presadzovania politiky životného prostredia došlo k 
významnému rozšíreniu uplatňovania spektra proenvironmentálne orientovaných dobrovoľných 
prístupov. Prejavujú sa tendencie zvyšovania diverzity nástrojov, založených v nemalej miere na 
dobrovoľných proenvironmentálne orientovaných aktivitách výrobcov a rastúcom environmentálnom 
uvedomení všetkých zainteresovaných. Viaceré postupy boli postupne štandardizované. Súčasne s ich 
praktickým rozširovaním začal prebiehať ich výskum, zameraný nielen na skúmanie teoretických 
aspektov, ale aj zovšeobecňovanie praktických skúseností získaných z jednotlivých štúdií. 

Environmentálne manažérstvo predstavuje implementovanie súboru dobrovoľných nástrojov 
environmentálnej politiky, ktoré  umožňujú zavedenie systémového prístupu  riešenia problémov v 
oblasti starostlivosti o životné prostredie a neustále zlepšovanie správania sa organizácií.  

Dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky je možné definovať ako formalizované 
prostriedky (napríklad technické predpisy, normy), ktoré môže subjekt (napríklad. podnik) využívať 
vo svojej environmentálnej stratégii, pričom ale ich používanie mu žiadny právny predpis neprikazuje. 
Medzi najznámejšie dobrovoľné nástroje, patria  

• EMS - Systémy manažérstva environmentu, ISO 14001: 2015 
• EMAS Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit (eco-management and audit 

scheme), 
• environmentálne označovanie produktov typ I (Type I environmental labelling), ISO 12024: 

2018 
• environmentálne označovanie produktov typ II (Type II environmental labelling), ISO 

12021: 2016 
• environmentálne označovanie produktov typ III (Type III environmental declarations), ISO 

14025: 2006 
• environmentálne manažérske účtovníctvo (EMA - Environmental management accounting), 
• verejné zelené zákazky (Green Public Procurement, GPP), 
• ekodizajn, 
• posudzovanie životného cklu (LCA - Life-cycle assessment), Life Cycle Inventory (LCI), 

life-cyle impact assessment (LCIA), (LCT - Life Cycle Thinking) 
• Posudzovanie environmentálnej výkonnosti systémov produktu (Eco-efficiency assessment 

of product systems), ISO 14045: 2012 
• environmental benchmarking (porovnávanie sa s najlepším), 
• dobrovoľné environmentálne dohody, 
• hodnotenie možností čistejšej produkcie, 
• monitoring a targeting (meranie a hodnotenie, M&T), 
• environmentálny reporting, 
• uhlíková stopa (carbon footprint),ekologická stopa (ecological footprint), vodná stopa (water 

footprint). 
 
Prepojenie dobrovoľných nástrojov s ďalšími nástrojmi ochrany životného prostredia 
 

Dobrovoľné nástroje sú vzájomne prepojiteľné. Systémy manažérstva environmentu (EMS) je 
možné prepojiť s väčšinou dobrovoľných nástrojov, napríklad možnosti čistejšej produkcie je možné 
použiť namiesto úvodného preskúmania, finálnemu výrobku je možné udeliť environmentálnu značku.  
Metodika čistejšej produkcie dovoľuje určiť príčiny negatívnych vplyvov subjektu na životné 
prostredie a zvýšiť tak preventívne zameranie systémov manažérstva environmentu a ich eko-
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efektívnosť, ktorú je možné sledovať pomocou environmentálneho manažérskeho účtovníctva (EMA - 
Environmental management accounting). 

 
Dobrovoľné nástroje je možné kombinovať s ďalšími nástrojmi ochrany životného prostredia, 

napríklad s   
• IPPC – integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania, 
• spoločenská zodpovednosť podniku (Corporate Social Responsibility, CSR) - dobrovoľné 

integrovanie sociálnych a environmentálnych hľadísk do každodenných firemných operácií a 
interakcií s firemnými stakeholdery. 

 
Systémy manažérstva environmentu – STN EN ISO 14001: 2016 (Environmental management 

systems - EMS; ISO 14001: 2015), Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit (Eco-
Management and Audit Scheme  - EMAS), environmentálne označovanie produktov, zelené verejné 
obstarávanie sú príklady dobrovoľných nástrojov uplatňovaných v oblasti životného prostredia, ktoré 
nie sú vynútené zákonom, ani motivované žiadnou formou stimulácie, ich neuplatňovanie nie je 
postihnuteľné. Ide o nástroje preventívnej stratégie realizované vo forme opatrení zameraných na 
znižovanie znečisťovania životného prostredia. 

Norma ISO 14001: 2015 špecifikuje požiadavky na systém manažérstva environmentu, ktorý 
organizácia môže použiť na zlepšenie svojho environmentálneho správania. Táto medzinárodná norma 
je určená na použitie organizáciou, ktorá sa usiluje manažovať svoje environmentálne zodpovednosti 
systematickým spôsobom, ktorý prispieva k environmentálnemu pilieru udržateľnosti. Norma ISO 
14001: 2015 pomáha organizácii dosahovať zamýšľané výstupy svojho systému manažérstva 
environmentu, ktoré poskytujú hodnotu pre životné prostredie, samotnú organizáciu a zainteresované 
strany. V súlade s environmentálnou politikou organizácie, zamýšľané výstupy systému manažérstva 
environmentu zahŕňajú: zlepšovanie environmentálneho správania; plnenie záväzných požiadaviek; 
dosahovanie environmentálnych cieľov. ISO 14001: 2015 je použiteľná v akejkoľvek organizácii, bez 
ohľadu na veľkosť, typ a charakter. Uplatňuje sa na environmentálne aspekty jej činností, produktov a 
služieb, ktoré organizácia určí. 

Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit je dobrovoľným nástrojom Európskej únie 
vytvoreným pre organizácie, ktorý pomáha hodnotiť, riadiť a zlepšovať ich environmentálne 
správanie. EMAS III, posledná revízia nariadenia EMAS, ktorá nadobudla účinnosť 11. januára 2010, 
a ktorej prílohy boli aktualizované v auguste roku 2017, robí zo schémy EMAS najdôveryhodnejší a 
najsilnejší nástroj na trhu v oblasti systémov manažérstva environmentu. Okrem požiadaviek 
medzinárodnej normy EN ISO 14001 je schéma EMAS doplnená niekoľkými prvkami navyše. 

V súlade s presadzovaním stratégie proaktívnych a proudržateľných prístupov sa postupne 
uplatňujú snahy o prechod od riešenia environmentálnych problémov následne po ich vzniku 
k riešeniam technicky preventívnym a udržateľným v celom životnom cykle technológie a výrobku. 
Ochrana životného prostredia sa dynamicky vyvíja a stáva sa rozhodujúcou súčasťou života 
spoločnosti. Postupne sa mení správanie producentov a spotrebiteľov a rastúcou mierou sa uplatňujú 
zásady preventívnosti, princíp dobrovoľnosti a účasť verejnosti na riešení problémov ochrany 
životného prostredia.  Realizujú sa systémy environmentálneho riadenia priemyselných a  výrobných  
činností, zvýšená pozornosť sa venuje vplyvu samotných výrobkov (ako produktov spotreby, 
polotovarov a materiálov) na životné prostredie.   

Na riešenie environmentálnych problémov a environmentálnu motiváciu výrobcov sa 
presadzuje environmentálne hodnotenie a označovanie produktov ako jedna z foriem preventívnej 
environmentálnej stratégie. Je založená na princípe dobrovoľnosti. Environmentálna značka, ktorá 
spĺňa viaceré environmentálne kritériá, je schválená tretími stranami a zohľadňuje životný cyklus 
produktu, predstavuje dôležitý prvok kombinácie nástrojov environmentálnej politiky. Cieľom 
environmentálneho označovania produktov je informovať spotrebiteľov aj výrobcov o 
nadštandardných, environmentálne prijateľných parametroch produktov označených 
environmentálnou značkou a motivovať ich k výrobe resp. používaniu týchto produktov. 
Environmentálna značka by mala usmerniť spotrebiteľov ku kúpe tých výrobkov a služieb, ktoré v 
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porovnaní s inými výrobkami a službami v tom istom výrobkovom rade majú lepšie vlastnosti z 
hľadiska ich vplyvu na životné prostredie. 

Environmentálne hodnotenie a označovanie produktov (ekolabeling) znamená označovanie 
výrobkov alebo služieb, ktoré sú k životnému prostrediu ohľaduplnejšie ako ostatné produkty 
porovnateľných kvalitatívnych parametrov (substituenti). Ekolabeling prekračuje hranice reálneho 
času subjektov trhu z hľadiska pozitívnych dopadov na životné prostredie a environmentálnych 
následkov predvýrobnej etapy, výroby, užitia a likvidácie odpadov. Rozhodujúcou mierou sa môže 
podieľať na vytváraní správneho vzťahu subjektov trhu k zložkám životného prostredia, ich ochrany a 
tvorby, pri zvýšení opatrnosti a znižovaní rizika v rozhodovacích procesoch a prevencii škôd a strát v 
životnom prostredí a v konečnom dôsledku pri zvyšovaní ekonomickej efektívnosti činností a 
výsledkov činností.  

Postupné zavádzanie národných alebo nadnárodných ekolabelingových systémov má za cieľ 
vytvárať technické podmienky inštitucionálneho zabezpečenia podporných aktivít, umožňujúcich 
realizovať konkurenčné prostredie na trhu medzi substituentami a zviditeľniť ich odlišný vplyv na 
životné prostredie. Ekolabelingové systémy sú certifikačné systémy, riadené tzv. treťou nezávislou st 
ranou, pôsobiacou medzi výrobcom, dovozcom a spotrebiteľom. 

V júli 2008 Komisia predložila balík opatrení a návrhov týkajúcich sa udržateľnej spotreby a 
výroby a udržateľnej priemyselnej politiky (COM(2008)0397), ktorých cieľom je zlepšiť 
environmentálne vlastnosti výrobkov počas celého ich životného cyklu, zvýšiť informovanosť 
spotrebiteľov a dopyt po udržateľnom tovare a udržateľných výrobných technológiách, podporovať 
inovácie v priemysle EÚ a zaoberať sa medzinárodnými otázkami. Tieto návrhy dopĺňajú súčasné 
politiky EÚ, ako je integrovaná politika výrobkov (IPV), ktorá ako prvá oficiálne zaviedla 
zohľadňovanie životného cyklu (LCT - Life Cycle Thinking) do európskych politík, a zároveň z týchto 
politík vychádzajú. Cieľom zohľadňovania životného cyklu je zistiť možnosti zlepšenia tovaru a 
služieb, ktoré by znížili environmentálny dosah a využívanie zdrojov vo všetkých fázach životného 
cyklu určitého výrobku alebo služby (suroviny/dodávateľské reťazce/používanie výrobku/koniec 
životnosti: účinky likvidácie a možnosti opätovného použitia či recyklácie).  

Akčný plán pre udržateľnú spotrebu a výrobu viedol k iniciatívam v týchto oblastiach:  
• rozšírenie pôsobnosti smernice o ekodizajne,  
• revízia nariadenia o environmentálnej značke,  
• revízia nariadenia o environmentálnom manažérstve a audite,  
• právne predpisy o zelenom verejnom obstarávaní,  
• plán pre efektívne využívanie zdrojov a akčný plán ekologických inovácií.  

 
Tieto nástroje sú neoddeliteľnou súčasťou obnovenej stratégie EÚ pre trvalo udržateľný rozvoj 

(STUR EÚ). V dôsledku jej revízie v roku 2009 sa posilnil dlhodobý záväzok EÚ riešiť výzvy 
týkajúce sa trvalo udržateľného rozvoja. 
 
 
ZÁVER 
 

Politika v oblasti životného prostredia sa opiera o zásady predbežnej opatrnosti, prevencie a 
odstraňovania znečistenia pri zdroji, ako aj o zásadu „znečisťovateľ platí“. Rámec budúcej činnosti vo 
všetkých oblastiach politiky životného prostredia stanovuje viacročné akčné programy v oblasti 
životného prostredia. Sú začlenené do horizontálnych stratégií a zohľadňované v medzinárodných 
rokovaniach o životnom prostredí. V neposlednom rade zohráva kľúčovú úlohu vykonávanie. Ochrana 
životného prostredia a inovácie pomáhajú vytvárať nové príležitosti pre podnikanie a zamestnanosť, 
ktoré stimulujú ďalšie investície. 
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Nariadeníe Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v 
schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit – EMAS III. 

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1505 ktorým sa menia prílohy I, II a III k nariadeniu Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme 
Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS). 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2018/2026, ktorým sa mení príloha IV k nariadeniu Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme 
Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS). 

Odporúčanie Komisie č. 2003/532/ES o usmernení pre implementáciu nariadenia (ES) č. 761/2001 
Európskeho parlamentu a Rady umožňujúceho dobrovoľnú účasť organizácií v schéme 
environmentálneho manažérstva auditu (EMAS) Spoločenstva vzhľadom na výber a 
používanie indikátorov environmentálneho správania. 

Regulation 1836/93 - Community eco-management and audit scheme (EMAS) 
Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 

on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit 
scheme (EMAS), repealing Regulation (EC) No 761/2001 and Commission Decisions 
2001/681/EC and 2006/193/EC (EMAS III) 

Regulation (EC) No 761/2001 of the European Parliament and of the Council of 19 March 2001 
allowing  voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit 
scheme; (EMAS II) 

Smernica 2008/1/ES o IPKZ 
Smernica EPaR č. 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola 

znečisťovania životného prostredia) 
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Sustainable Development Goals -  [on-line] Available on - URL: https://www.iso.org/sdgs.html 
What is EMAS? – [on-line] Available on - URL: https://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm 
Life Cycle Thinking, What is Life Cycle Thinking? – [on-line] Available on - URL: 

https://www.lifecycleinitiative.org/starting-life-cycle-thinking/what-is-life-cycle-thinking/ 
Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov 
Zákon NR SR č. 351/2012 o environmentálnom overovaní a registrácií organizácií v schéme 

Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 
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