
Životné  
prostredie

Európa má ctižiadostivé právne predpisy a politiky na ochranu ovzdušia a vody v záujme podpory obehového hospodárstva, 
zvyšovania miery recyklácie a ochrany prírody. Ich vykonávanie je kľúčové pri dosahovaní environmentálnych cieľov. Európska 
komisia preto zahájila preskúmavanie vykonávania environmentálnych právnych predpisov a politík (EIR – Environmental 
Implementation Review), nástroj, ktorý pomáha krajinám riešiť systémové prekážky environmentálnej integrácie prostredníctvom 
identifikovania príčin slabého uplatňovania predpisov a politík. EIR pozostáva z pravidelného cyklu analýzy, dialógu a partnerskej 
podpory. V tomto informačnom liste sú zhrnuté výsledky druhého balíka EIR uverejnené v apríli 2019.

SLOVENSKO
Preskúmavanie vykonávania 
environmentálnych právnych 
predpisov a politík

Profil krajiny
Slovensko je vnútrozemská krajina v srdci 
Európy. Jeho prírodné prostredie a biodiver-
zita, ktoré zahŕňajú jednu z najväčších sústav 
NATURA 2000, patria medzi jeho najsilnejšie 
aktíva. Slovensko je hornatá krajina a lesy 
pokrývajú 40 % územia. Má tiež bohaté vod-
né zdroje, pričom 96 % územia sa nachádza 
v povodí rieky Dunaj a zvyšok v povodí rieky 
Visla. Keďže súčasný hospodársky model kra-
jiny je vo veľkej miere závislý od energeticky 
náročných priemyselných odvetví, oddelenie 
previazanosti hospodárskeho rastu od tlaku 
na životné prostredie zostáva výzvou. 

 ✚  Analytická práca Slovenského inštitútu environmentálnej politiky, ktorý spolupracuje aj s Organizáciou pre hospodársku 
spoluprácu a rozvoj a Svetovou bankou, sa využíva pri zostavovaní novej slovenskej environmentálne stratégie do roku 2030. 

 ✚  Nový odbor kontroly EIA súladu na ministerstve životného prostredia overuje projekty, ktoré majú byť spolufinancované 
z finančných prostriedkov EÚ, pričom uplatňuje metodiku, ktorú vytvorila Európska investičná banka a Spoločná pomoc na 
podporu projektov v európskych regiónoch (Jaspers).

 ✚  V rokoch 2016 – 2017 sa dva projekty zo Slovenska dostali do výberu 28 najlepších projektov LIFE zameraných na prírodu 
alebo informácie.

PRÍKLADY OSVEDČENÝCH POSTUPOV ZO SLOVENSKA

Hlavný pokrok EIR 2019
 ✚  Slovensko prijalo nový zákon o zvýšení poplatkov za skládkovanie 
a súčasne pozmenilo vnútroštátny zákon o odpadoch, s cieľom 
zlepšiť triedenie obalového komunálneho odpadu a neobalových 
výrobkov a posilniť pravidlá prevádzky a zatvorenia skládok. 

 ✚  Slovensko nedávno vykázalo zlepšenie stavu druhov a biotopov 
po rozšírení pevninskej časti sústavy Natura 2000 podľa smernice 
o vtákoch a biotopoch.
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Úplné znenie správy o Slovensku a správy o ostatných krajinách, ako aj oznámenie „Preskúmavanie vykonávania envi-
ronmentálnych právnych predpisov a politík 2019: Európa, ktorá ochraňuje svojich občanov a zvyšuje kvalitu ich života“ 
sú k dispozícii na: 

http://ec.europa.eu/environment/eir/index_en.htm

Hlavné výzvy EIR 2019

Partnerská podpora
EIR je podporené partnerským nástrojom TAIEX (EIR P2P), ktorým sa financuje výmena skúsenosti a poznatkov medzi 
environmentálnymi autoritami v členských štátoch. V júli 2018 Slovensko hostilo seminár EIR P2P o znižovaní emisií z vy-
kurovania domácností a slovenskí odborníci sa takisto zúčastnili na seminároch organizovaných v iných členských štátoch.

#EIReview

Vodné hospodárstvo
Z posúdenia plánov manažmentu povodia 

druhej generácie vyplýva, že Slovensko je ďaleko od dosiah-
nutia dobrého stavu/potenciálnych cieľov pre vodné útvary 
v dôsledku nepostačujúcej vodohospodárskej politiky vráta-
ne nedostatkov z minulosti pri uplatňovaní výnimiek z cieľov 
rámcovej smernice o vode. Aktuálne investovanie do infraš-
truktúrnych projektov, ktoré sú predovšetkým spolufinancova-
né z finančných prostriedkov EÚ, nepostačuje na dosiahnutie 
úplného súladu so smernicou o nakladaní s komunálnymi 
odpadovými vodami.

Kvalita ovzdušia
Je nevyhnutné znížiť emisie zo spaľovania pev-

ných palív v domácnostiach a z poľnohospodárstva, dopravy 
a priemyslu. Úsilie politiky ďalej sťažuje nedostatočné moni-
torovanie kvality ovzdušia a  chýbajúce dáta. Prijali sa prvé 

kroky na to, aby sa zrušenie dotácií na výrobu vysoko-emisnej 
elektrickej energie z lignitu, ktoré sú škodlivé pre životné pros-
tredie, presunulo na skorší dátum z roku 2030 na 2023, podľa 
rozhodnutia vlády z roku 2018.

Odpad
Slabá výkonnosť v oblasti odpadového hospo-

dárstva, pričom zdrojom obáv je nízka miera recyklácie a silná 
závislosť od skládkovania. Podľa správy Komisie o včasnom 
varovaní z roku 2018 Slovensku hrozí, že do roku 2020 
nesplní cieľ 50 % recyklácie komunálneho odpadu. Nutné 
zmeny v odpadovom hospodárstve budú výrazne závisieť od 
uplatňovania novoprijatých právnych predpisov o odpadoch 
a ďalších daňových stimulov.
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