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ABSTRAKT 

ÚLOHOU PRÍSPEVKU JE PRIBLÍŽENIE LEGISLATÍVNEHO RÁMCA EXISTENCIE ORGANIZÁCIÍ 
ZODPOVEDNOSTI VÝROBCOV SO ZAMERANÍM SA NA ICH ÚČEL, POSLANIE A CIELE. 
PRÁVNYM RÁMCOM, KTORÝ VÝRAZNE OVPLYVŇUJE ICH FUNGOVANIE JE PRINCÍP 
ROZŠÍRENEJ ZODPOVEDNOSTI VÝROBCOV, NA ZÁKLADE KTOREJ JE DEFINOVANÝ ÚČEL 
A PODSTATA ČINNOSTI OZV NA SLOVENSKU. CIELE SÚ URČOVANÉ NIELEN LEGISLATÍVOU, 
ALE AJ SAMOTNOU FILOZOFIOU KONKRÉTNEJ ORGANIZÁCIE ZODPOVEDNOSTI 
VÝROBCOV. V BUDÚCNOSTI SA ICH POSLANIE BUDE ROZŠIROVAŤ AJ VĎAKA NÁSTROJOM 
EURÓPSKEJ ÚNIE V OBLASTI ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA IMPLEMENTOVANÉ DO PRAXE V 
SR. 
 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV), zákon o odpadoch, Európska únia, 
životné prostredie, ciele 
 

ABSTRACT 
THE TASK OF THE CONTRIBUTION IS TO BRING THE LEGISLATIVE FRAMEWORK OF THE 
EXISTENCE OF PRODUCER RESPONSIBILITY ORGANIZATIONS BY FOCUSING ON THEIR 
PURPOSE, MISSION AND OBJECTIVES. THE LEGAL FRAMEWORK, WHICH SIGNIFICANTLY 
AFFECTS THEIR FUNCTIONING, IS THE PRINCIPLE OF EXTENDED PRODUCER 
RESPONSIBILITY, ON THE BASIS OF WHICH THE PURPOSE AND NATURE OF THE 
ACTIVITIES OF PRO´S IN SLOVAKIA ARE DEFINED. THE OBJECTIVES ARE DETERMINED 
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NOT ONLY BY LEGISLATION, BUT ALSO BY THE PHILOSOPHY OF THE SPECIFIC 
PRODUCERRESPONSIBILITY ORGANIZATION. IN THE FUTURE, THEIR MISSION WILL BE 
EXTENDED THROUGH THE EUROPEAN UNION'S ENVIRONMENTAL INSTRUMENTS 
IMPLEMENTED TO THE SLOVAK PRACTICE. 
 
KEY WORDS: ProducerResponsibilityOrganization (PRO), WasteAct, EuropeanUnion, environment, 
objectives 

 
 

I. Úvod 
 

Po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie 1. mája 2004 sa náš štát zaviazal prijímať 
spoločné legislatívne nástroje a právne predpisy vydávané Európskou komisiou, vrátane povinnosti 
zavádzania, prípadne zosúlaďovania smerníca nariadení do národných zákonov. Súčasne to znamená 
implementáciu právnych aktov Európskej únie do slovenskej legislatívy. Úlohou tohto príspevku však 
nie je vysvetliť princípy a fungovanie legislatívneho procesu implementácie a zosúladenia právnych 
predpisov EÚ so zákonmi a vyhláškami prijímaných Národnou radou Slovenskej republiky, respektíve 
príslušných ministerstiev. 

Faktom však je, že Európska únia vďaka svojim legislatívnym nástrojom výrazne ovplyvňuje 
národné zákonodarstvo, čo je evidentné aj pri nariadeniach v oblasti politiky životného prostredia. 
Nariadenia predložené Európskou komisiou, ktoré schvaľuje Európsky parlament a Rada, má 
Slovenská republika, rovnako ako aj ostatné členské štáty povinnosť priamo uplatniť a sú záväznými, 
teda od nich sa odvíja zmena národnej legislatívy. Prijatím konkrétnej smernice, alebo smerníc 
Európska únia zaväzuje členské štáty k dosiahnutiu stanoveného cieľa a najčastejšie sa pristupuje aj 
k transponovaniu do vnútroštátneho práva (Európska komisia, 2021), čo je aj prípad slovenského 
zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prípadne vypracovávanie 
programov predchádzania vzniku odpadov. 
 
II. Vznik a poslanie organizácií zodpovednosti výrobcov 
 

Akýmsi predchodcom súčasných organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV) na Slovensku bol 
do 31. decembra 2016 Recyklačný fond, fungujúci už od 1. januára 2002. Bol to neštátny účelový 
fond, ktorý slúžil „na sústreďovanie finančných prostriedkov od dovozcov a výrobcov komodít 
stanovených zákonom a ich následné poskytnutie na podporu zberu, zhodnotenia a spracovania 
opotrebovaných batérií a akumulátorov, odpadových olejov, opotrebovaných pneumatík, 
viacvrstvových kombinovaných materiálov, elektrických a elektronických zariadení, plastov, papiera, 
skla, vozidiel, kovových obalov.“ (Liebscherová, Tóthová, 2015). Transponovaním európskej 
legislatívy do vnútroštátneho práva vznikla potreba upraviť fungovanie odpadového hospodárstva 
v Slovenskej republike. Novelizáciou zákona č. 79/2015 o odpadoch účinnou od 1. januára 2016 sa 
tým zaviedla tzv. rozšírená zodpovednosť výrobcov, ktorá definuje vyhradené výrobky, na ktoré sa 
vzťahuje táto rozšírená zodpovednosť, výrobcov a súhrn ich povinností vzťahujúcich sa na vyhradené 
výrobky počas všetkých fáz jeho života (životného cyklu). Cieľom rozšírenej zodpovednosti výrobcov 
je predchádzanie vzniku odpadu a zároveň snaha o opätovné použitie vyhradených výrobkov, ich 
recyklácia, prípadne iné zhodnotenie (Zákon č. 79/2015 o odpadoch, 2021). 

Ešte počas fungovania Recyklačného fondu však postupne vznikali prvé organizácie 
zodpovednosti výrobcov, ktoré do 30. júna 2016 existovali ako oprávnené a kolektívne organizácie. 
Zákon po tomto dátume upravil ich pomenovanie a vymedzil ich predmet činnosti, ciele, práva 
a povinnosti. Zároveň vstúpili do platnosti aj ich autorizácie, oprávňujúce vykonávať rozsah činností 
v rámci daného vyhradeného prúdu výrobkov, ktorými sa stali elektrozariadenia, batérie 
a akumulátory, obaly, neobalové výrobky, pneumatiky a vozidlá. Súčasne, predmetom činnosti sa 
stalo aj plnenie vyhradených povinností povinným subjektom, ktoré začali vyplývať z rozšírenej 
zodpovednosti výrobcov. 
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III. Ciele OZV 
 
Primárnym cieľom existencie organizácií zodpovednosti výrobcov v podmienkach Slovenskej 

republiky by malo byť predchádzanie vzniku odpadu, čo je zároveň prvým bodom v hierarchii 
odpadového hospodárstva vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Hlavným účelom je tak 
zabezpečenie a prevádzkovanie efektívneho a funkčného systému združeného nakladania s odpadom 
na báze neziskovosti. Napriek tomu, chyby v zákone o odpadoch umožnili v niektorých prípadoch 
určitým OZV zisk v rôznej miere vytvárať. 

Legislatívne úpravy práv a povinností organizácií zodpovednosti výrobcov sú obsiahnuté najmä 
v § 28 zákona č. 79/2015 o odpadoch a tie definujú predovšetkým povinnosť zabezpečenia hlavného 
účelu svojej existencie, nediskriminácie na základe zmluvných vzťahov s ďalšími subjektmi 
pôsobiacimi v odpadovom hospodárstve, dodržiavanie pridelenej autorizácie pre daný vyhradený prúd 
odpadu, plniť zastúpeným výrobcom vyhradené povinnosti, vykonávať propagačné a vzdelávacie 
aktivity (Zákon č. 79/2015 o odpadoch, 2021), ako aj ďalšie povinnosti voči Ministerstvu životného 
prostredia SR a ostatným orgánom štátnej či verejnej moci. 

Každá organizácia zodpovednosti výrobcov si však môže stanoviť vlastné interné ciele, ktoré 
nesmú byť v rozpore s legislatívou a mali by podporovať dosahovanie primárneho cieľa. Ako príklad 
je možné uviesť OZV E-cycling, ktorá si stanovila podporovanie zvýšenia ochrany životného 
prostredia v rámci všetkých pracovných i voľnočasových aktivít, ako na firemnej úrovni, tak 
i spoločenskej. Prostredníctvom svojich zamestnancov rozširuje potrebu chrániť životné prostredie 
cieleným zameraním sa nielen na blízke okolie, ale i v rámci aktivít v ostatných regiónoch Slovenska. 
Jedná sa hlavne o realizáciu opätovného použitia výrobkov, správneho nakladania s triedenými 
zložkami komunálneho odpadu, vzdelávanie, konzultácie a správne informovanie o potrebe recyklácie 
odpadov a rovnako aj o zabezpečenie reálne efektívnej recyklácie elektrozariadení, batérií 
a akumulátorov, prípadne obalov a neobalových výrobkov (E-cycling, 2021). 

 
IV. Vízie do budúcnosti alebo čo nové sa pripravuje? 
 

Čaká nás bezodpadová budúcnosť? K tejto predstave by sme sa mali minimálne pomaly 
približovať, čo si uvedomujú aj organizácie zodpovednosti výrobcov. Nakoniec, je to aj naša 
zodpovednosť, povinnosť i prioritný cieľ. Vzhľadom na to, ako sa odpad naďalej hromadí na 
skládkach a v oceánoch a tým priamo či nepriamo ohrozuje zvieratá a rastlinstvo vo voľnej prírode, 
nebola potreba riešiť znečistenie životného prostredia odpadom nikdy tak naliehavá ako dnes. Ľudstvo 
ju začína vnímať ako najvyššiu prioritu a povinnosť, ktorú musíme brať vážne. 

Slovensko je na prahu zavedenia zálohového systému na PET fľaše a hliníkové plechovky. 
Zálohový systém konečne začne na Slovenku fungovať - od 1. januára 2022. 

V súvislosti s tým je na podporu zelenej ekonomiky v členských štátoch Európskej únie 
vyčlenená aj najväčšia časť balíka v rámci európskeho Plánu obnovy a to v objeme 2,301 miliardy 
Eur(Európska komisia, 2020).Plán obnovy počíta i s reformou nakladania so stavebným odpadom, 
pričom podľa envirorezortu Slovenskej republiky môže táto reforma pomôcť pri zavedení obehového 
hospodárstva do praxe, nakoľko v rámci produkcie odpadov tento segment predstavuje dlhodobo 
najvýznamnejší odpadový prúd. Slovensku totiž v recyklácii stavebných odpadov patrí posledné 
miesto spomedzi všetkých členov Únie, nakoľko miera recyklácie je len na úrovni 54 %. Hlavným 
cieľom nového návrhu zákona má byť teda reforma nakladania s takýmto druhom odpadu, 
prostredníctvom ktorej sa má zvýšiť potenciál obehového hospodárstva v oblasti stavebného odpadu a 
sektoru stavebníctva. To by malo viesť k zvýšeniu miery recyklácie a predchádzaniu vzniku 
stavebného odpadu. Zmeny sa dotknú aj poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
V tomto prípade je zodpovednou inštitúciou Ministerstvo financií SR. Novela má zabezpečiť 
vytvorenie legislatívneho rámca na určenie poplatku za komunálny odpad, ktorého zber prebieha 
vážením. Jedná sa teda o vyvolanú zmenu v nadväznosti na zákon o odpadoch (Motúzová, 2021). 

V priebehu roka 2022 má Ministerstvo životného prostredia SR pripraviť i novelu zákona o 
vodách, ktorá je reakciou na nariadenie Európskeho parlamentu a Európskej Rady o minimálnych 
požiadavkách na opätovné využívanie vody, nielen odpadovej. Prípravy pokračujú tiež ohľadne 
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návrhu zákona o zmene klímy a nízkouhlíkovej transformácii, ktorú Slovenská republika potrebuje 
k plneniu stanovených environmentálnych cieľov. 
 
Záver 
 

Existencia a pôsobenie organizácií zodpovednosti výrobcov v Slovenskej republike je 
z prevažnej časti formovaná legislatívou Európskej únie. Prostredníctvom environmentálnych 
nástrojov ovplyvňuje nielen ich poslanie a ciele, ale aj úlohu a činnosť do budúcnosti. Zmeny zákona 
č. 79/2015 o odpadoch majú výrazný dopad na odpadové hospodárstvo v praktickom živote v našej 
krajine a tým nielenže formujú ďalšie pôsobenie OZV, ale i návyky občanov. Nakoľko je v súčasnosti 
celospoločenskou prioritou predchádzanie vzniku odpadu, respektíve priblíženie sa k „bezodpadovej“ 
budúcnosti, významnú úlohu hrajú a budú hrať v tomto procese práve organizácie zodpovednosti 
výrobcov. Tie však potrebujú pre naplnenie svojho poslania vhodný legislatívny rámec a procesy, 
ktoré umožnia čím skôr implementovať novinky v odpadovom hospodárstve, či už sa to bude týkať 
zálohového systému, Plánu obnovy a z neho vplývajúcich pravidiel, prípadne iných budúcich 
zákonných zmien. Ako a či sa tieto zmeny správne pretavia do praxe nám ukáže len čas a vôľa 
zainteresovaných aktérov. 
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