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Environmentálne manažérstvo
- definovanie cieľa a významu

 Súbor technických nástrojov a metód na riadenie životného
prostredia, založených na identifikovaní environmentálnych aspektov 
výrobkov, procesov a činností a rozhodovaní organizácie akéhokoľvek typu 

 Cieľ aplikácie : prijať a realizovať účinné proaktívne opatrenia (teda nad 
rámec zákonných požiadaviek)
na znižovanie negatívnych environmentálnych vplyvov pôsobenia organizácie 

 Význam → snaha dosiahnuť súlad s riadenými požiadavkami na 
regionálnej a medzinárodnej úrovni

→ pozitívne reagovať na požiadavky zainteresovaných 
strán a verejnosti a tlaku trhu

→ zabezpečiť včasné prispôsobenie sa narastajúcim globálnym                    
environmentálnym  a sociálnym požiadavkám , udržateľnej výrobe  
a spotrebe a zelenému rastu



Východiská pre aplikovanie environmentálneho 
manažérstva (EM)

 Strategické dokumenty OSN,OECD, EÚ, SR
→ stratégie, programy, akčné plány, indikátory,   

oznámenia a závery Rady, hodnotenia

 Právne predpisy
→ nariadenia EÚ a rozhodnutia Komisie
→ zákony NR SR, vyhlášky a oznámenia MŽP SR

 Technické normy ISO radu 14000 a spoločné normy
→ ISO/TC 207,  CEN/SS S 26, TK 72 (SÚTN)
→ ISO/TC 176,  TK 22(SÚTN)
→ ISO CASCO, TK 107(SÚTN)



Dôvody, prečo prijímať strategické rozhodnutia, právne a 
technické normy

 Charakteristické rysy 20.-21.storočia
→ rozvoj spotrebiteľskej kultúry
→ progresívne znásobenie výrobkov a služieb  na trhu
→ meradlom šťastia je „čím viac vlastniť „
→ rozdiely v spotrebe medzi bohatým severom a  

chudobným juhom planéty  - príklady :
 2O % svetovej populácie  spotrebováva 86 % globálnych  zdrojov
 1/5 najbohatších vlastní 87% všetkých vozidiel
 Problémy :
→ Rozdiely - hlavný zdroj globálnej nestability
→ Súhrnné indikátory avizujú preťaženie celej Zeme  :
 ekologická stopa ľudstva vzrástla medzi r.1961-1999 o 80%
 o 20 % presahovala  biologickú kapacitu Zeme (priemer ekolog. stopy na 1 

obyvateľa – 1,8 ha)



Napriek úsiliam na globálnej, európskej a národných 
úrovniach narastajú celosvetové obavy

Vyčerpanie zdrojov
Ohrozenie prírodného dedičstva,
Sociálne problémy ako dôsledok klimatických zmien

TRENDY
Do roku 2050 sa očakáva nárast obyvateľov planéty z dnešných 6,7 miliardy na 9 
miliárd
Svetová ekonomika vyjadrená globálnym HDP rastie mimoriadne rýchlym 
tempom :
v roku 1950 bola výška HDP 4 bilióny Eur
V roku 2007  - viac ako 42 biliónov Eur

Hlavná hnacia sila → globálne obchodovanie  → pohyb 
surovín a tovarov

Následok → negatívne vplyvy na životné prostredie !
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Aktivity politických lídrov na globálnej a EÚ úrovni v 
kontexte podpory SCP

 Zriadenie Komisie pre SCP pri OSN (2002)– Marakéšsky proces
10-ročný program na rozvoj a  podporu používania  LCA, LCT,LCC metód vo 
väzbe na environment, sociálnu oblasť a socio-ekonomickú oblasť s cieľom 
posilňovania SCP politík 

 IPP COM(2003)302 – nastavenie uvažovania v dimenziách životného cyklu
 STUR  EÚ – jún  2006 – nové ciele EÚ  na znižovanie klimatických zmien
 AP SCP(SIP) EÚ - december 2008
 KEB 2009
 Stratégia EU 2020

KOM (2010)2020 Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a 
inkluzívneho rastu

Závery Rady „Udržateľné hospodárenie s materiálmi , SCP“(2010)
KOM(2011)21 Európa efektívne využívajúca zdroje – hlavná iniciatíva v rámci 
stratégie Európa 2020 

EcoAP – Pr Akčný plán EÚ pre eko-inovácie (2011-2012)
Pr AP SCP (2011-2012)



Dôležité výzvy  vyplývajúce zo záverov  Rady   pre proces 
implementácie AP SCP a SIP(2008)

 Zvyšovanie produktivity zdrojov / pomer HDP/použité zdroje/ 
zvyšovaním synergie vyplývajúcej z efektívneho využívania regulačných, dobrovoľných 
a podporných nástrojov verejnými orgánmi, podnikateľmi a spotrebiteľmi

 Vypracovanie  štúdií Komisiou o hospodárstve využívajúcom 
odpad s dôrazom na ZZ / od začiatku po začiatok/ a 3R/redukcia,reutilizácia, 
recyklácia/

 Prehodnotenie harmonizácie postupov na určenie referenčných
environmentálnych vlastností výrobkov, ktoré sa zabudujú do procesu 
verejného obstarávania ako minimálne environmentálne charakteristiky

 Zabudovanie merania „uhlíkovej stopy“ ako dôležitého indikátora na 
hodnotenie energetickej a environmentálnej účinnosti výrobkov a technológií

 Posilnenie a rozvoj činností podporujúci najlepšie postupy na pôsobenie
Spoločenskej zodpovednosti organizácií /CSR/ (ISO 26000)

 Zavedenie verifikácie environmentálnych parametrov nových 
technológií / ETV, EcoAP/



Strategický rámec AP SCP/SIP

AP SCP/SIP vytvára strategický rámec pre tri kľúčové oblasti :
 Zodpovednejšia spotreba a environmentálne prijateľnejšie výrobky
1. Rámcová smernica pre ekodizajn (EuP)
2. Označovanie výrobkov

- Smernica o energetickom štítkovaní 
- Nariadenie EP a R (ES)č. 66/2010 o environmentálnej značke EÚ,
- národné a nadnárodné systémy environmentálneho označovania (ISO   

14024),
- EPD(ISO 14021, ISO 14025)

3. Motivačné opatrenia
– GPP , zelené nakupovanie spotrebiteľmi, zelené nakupovanie súkromným  
sektorom  
- spolupráca s maloobchodníkmi a spotrebiteľmi
- tvorba metód na získavanie konzistentných údajov  o výrobkoch (ILCD 
, technické sektorové normy   

EN a prEN na produktové skupiny zo 
strojárenstva, stavebníctva, elektrotechniky ).



Strategický rámec AP SCP/SIP

 Hospodárnejšia výroba 
1. Efektívnejšie využívanie zdrojov – metódy LCA, PCF, PWF, ekologická  

stopa
2. Podpora ekologických inovácií – prETV, prAP pre ekoinovácie, ETAP
3. Posilnenie env. potenciálu priemyslu 

– nariadenie EP a R (ES)č. 1221/2009 o EMAS
- iniciatívy priemyselnej politiky pre enviro priemysel (zvyšovanie 

zamestnanosti  v enviro odvetví, dobrovoľné dohody)
- pomoc MSP

 Cesta ku globálnym trhom pre udržateľné výrobky a technológie.



Stratégia EURÓPA 2020
pre rast a 
zamestnanosť 
Prijatá 25.-26.3. 2010  Európskou radou
Sústreďuje päť kľúčových oblastí :

Znalosti
Inováciu

Udržateľnejšie hospodárstvo
Vysokú zamestnanosť

Sociálne  začlenenie
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Kľúčové dobrovoľné nástroje a metódy EM na 
zlepšovanie environmentálneho správania

Nástroj/metóda

 Systémy environmentálneho manažérstva   (EMS,EMAS)
 Environmentálne označovanie produktov   (I.typ, II.typ, III. 

typ)
 Analýza životného cyklu produktu (LCA) 
 Ekodizajn
 Hodnotenie environmentálneho správania
 Environmentálny benchmarking
 Účtovníctvo materiálových tokov
 Environmentálny reporting 
 Celospoločenská zodpovednosť organizácií (CSR) 



Základné technické nástroje 
pre kompletné implementovanie systémového 

prístupu v riadení životného prostredia organizácie

 STN EN ISO 14001:2005 - norma na certifikáciu EMS
 STN ISO 14004:2005 – podporná norma na zavedenie EMS
 STN ISO 14005:2012 - podporná norma na fázové zavedenie                                                                  

EMS
 STN EN ISO 14O31: 2002 – podporná norma na hodnotenie  

environmentálneho správania organizácie
 STN EN ISO 19011: 2003 – štandardizované postupy auditovania 

systémov manažérstva
(int., ext., certifikačný, iný typ auditu)

 STN EN ISO/IEC 17021:2011 – štandardizované požiadavky na 
orgány vykonávajúce audit a certifikáciu SM



Právny rámec na systémové riadenie 
životného prostredia organizácie

 Nariadenie EP a R(EÚ) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o 
dobrovoľnej účasti organizácií v schéme EÚ pre environmentálne 
manažérstvo a audit(EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie(ES) č. 
761/2001 a rozhodnutia komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES

 Platnosť : od 11.1.2011
 Prechodné ustanovenia:

- pre registrované organizácie  - posunutie overovania o 6    
mesiacov, ak sa malo uskutočniť pred 11.7.2010

- pre env. overovateľov – po nadobudnutí účinnosti       
nariadenia musia spĺňať požiadavky nariadenia

- členské štáty – po 11.1.2011 musia zabezpečiť plnú funkčnosť 
postupov akreditácie env. overovateľov a registrácie organizácií



Doterajšie súvisiace právne predpisy v SR

• Zákon NR SR č.491/2005 Z.z. o environmentálnom overovaní a 
registrácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre 
environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení
niektorých zákonov – účinný od 1.1.2006,  ešte stále 
platný, schválenie nového zákona sa plánuje v NR SR v novembri 
2011

• Vyhláška MŽP SR č.606/2005 Z.z. –príslušný vykonávací právny 
predpis – ešte stále platná

• Zákon NR SR č.505/2009 Z.z. o akreditácii orgánov 
posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov

• Vyhláška ŠÚ SR č. 377/2010 Z.z., ktorou sa vydáva štatistický 
číselník krajín

• Vyhláška ŠÚ SR č. 377/2010 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická
klasifikácia ekonomických činností (prebraté nariadenie EP a R (ES)č. 
1893/2OO6 –2. revízia NACE



Štruktúra nariadenia EPaR(EÚ) 1221/2009

PREAMBULA

KAPITOLY

I. Všeobecné ustanovenia

II. Zápis organizácií do registra

III. Povinnosti organizácií 

zapísaných v registri

IV. Pravidlá týkajúce sa PO

V. Environmentálni overovatelia

VI. Orgán udeľujúci akreditáciu 

/licenciu

VII. Pravidlá týkajúce sa ČŠ

VIII. Pravidlá týkajúce sa EK

IX. Záverečné ustanovenia

PRÍLOHY

I. Environmentálne preskúmanie
II. Požiadavky na EMS a ďalšie 

údaje, ktoré by mali poskytnúť 
organizácie

III. Interný environmentálny audit
IV. Podávanie  environmentálnych 

správ
V            Logo EMAS

VI           Informačné požiadavky na  

registráciu
VII        Vyhlásenie environmentálneho 

overovateľa o overovaní a 
validácii



Zlepšenie operačného mechanizmu schémy

EMAS III oproti  EMAS II
a) Hlavné (povinné) environmentálne ukazovatele

KPI (PIV 2)
– Pomoc organizáciám použiť zodpovedajúce ukazovatele

b) Referenčné dokumenty pre sektory
– Sprievodca pre organizácie, uľahčuje implementáciu požiadaviek EMAS

c) Postupy vedúce k registrácii
– uľahčujú zavedenie (čl.32 ods 1 až 4)

d) Prehodnotenie frekvencií auditov
– pre malé organizácie

e) Združená registrácia
– zníženie  administratívnych a finančných prekážok organizáciám, ktoré majú 

miesta vo viacerých ČŠ

f) Prístup formou klastru
- poskytuje špecifickú pomoc organizáciám v implementačných fázach



Základné procesy vyplývajúce z nariadenia EP a R 
(ES) č. 1221/2009

Udržiavanie a obnovenie registrácie (register, 
úroveň)

Zápis organizácie do registra (registrácia), dohľad

Overovanie, validácia, dozor

Akreditácia, licencie, dohľad

Určenie PO, AO, LO, OPP, KO
Podpora                                 • schéma EMAS
Informácie                              • malé organizácie
Pomoc                                    • organizácie

Organizácie

Príslušný orgán (PO) 
(OPP)

Environmentálny 
overovateľ

Akreditačný 
orgán/licenčný orgán

Členský štát



Kroky organizácie

ISO/EN ISO 

14001

(2004)

Podávanie správ 
verejnosti

Zhoda s právnymi predpismi

Účasť 

zamestnancov

Zlepšenie

výkonnosti

Environmentálne preskúmanie

Environmentálne vyhlásenie

Environmentálne overenie  & validácia 

(P IV)

(P I)

(PVI)

KPI

(P I)



Porovnanie požiadaviek na uvádzanie ukazovateľov 
EP v EV

EMAS II
EMAS III                                         

(A- ročný vstup/vplyv, B- ročný 
výstup, R=A/B) 

Emisie do ovydušia Emisie
»emisie CO2 (kg/t vyrobeného materiálu) 
»množstvo celkových emisií VOC (t/rok), (mg/m3) 
»produkcia emisií hluku 
Odpady Odpad
»percentuálny podiel druhotne využitého odpadu za 
jednotlivé roky 
»zloženie druhotne využitého odpadu (t/rok) 
»nárast množstva vybraných druhov odpadu (t/rok) 
v porovnaní s nárastom zamestnancov 
»zloženie pevného odpadu (t/rok), (t/t vyrobeného 
materiálu) 
»zloženie tekutého odpadu (m3/rok) 
Voda Voda
»spotreba pitnej vody (m3), (m3/t spotrebovaného 
materiálu), (m3/t vyrobeného materiálu) 
»sledovanie koncentračných limitov v splaškovej vode 
likvidovanej v ČOV 
»množstvo odpadovej priemyselnej vody (m3/t 
vyrobeného materiálu) 
»množstvo splaškovej vody (m3 na jedného 
pracovníka), (tisícoch m3 ) 

Celková ročná emisia skleníkových plynov (t) 

Celková ročná produkcia odpadu (t) 

Celková ročná spotreba vody (m3) 



Porovnanie požiadaviek na uvádzanie ukazovateľov  
EP v EV

EMAS II
EMAS III                                         

(A- ročný vstup/vplyv, B- ročný 
výstup, R=A/B) 

Energia Energetická efektívnosť
»energetická náročnosť (kW/Nm3) – spotreba 
elektrickej energie na jednotku produkcie Celkové využívanie priamej energie(t) 
»spotreba elektrickej energie (t/t vyrobeného 
materiálu), (kWh) 
»spotreba zemného plynu (m3/t vyrobeného materiálu) 
, (m3) 

Materiálová efektívnosť

Ostatné Biologická diverzita
»havarijná pripravenosť 
»protipožiarna ochrana 
»bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (štatistika 
úrazov) 
»starostlivosť o vonkajšie prostredie 

Celkové využívanie obnoviteľnej energie (t) 

Využívanie pôdy (m2) 

Ročný hmotnostný prietok požitých materiálov (t) 



Proces registrácie

Organizácia Environmentálny 
overovateľ

Príslušný orgán Akreditačný 
orgán/LO

Implementácia 
EMAS

Overovanie
Validácia

Žiadosť o zápis 
do registra

•Externá
komunikácia
Používanie loga

Akreditovaný/
licencovaný
overovateľ

External Audit
(verification/validation)

Dozor nad 
činnosťou 

overovateľov

Akreditácia 
overovateľov

Registračný 
útvar

Kontrola 
požiadaviek a 
dokumentácie

Rozhodnutie o 
zaregistrovaní

Kontrola chýb

Centrálna 
registrácia v 
Európskej komisii 

Osvedčenie o 
registrácii

áno

nie









Registrácia EMAS v SR v rokoch 2004 - 2010
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ENVIRONMENTÁLNE OZNAČOVANIE   
PRODUKTOV (Typ I)

 dobrovoľný nástroj environmentálnej politiky,
 preventívny prístup v oblasti ochrany životného prostredia,
 pozostáva z procesov :

1. tvorby environmentálnych kritérií na produkty,
2. posudzovania zhody vlastností produktu s vopred  

stanovenými environmentálnymi kritériami.



 Rozsah pôsobnosti schémy environmentálneho označovania
 Akýkoľvek výrobok alebo akákoľvek služba, ktoré sa  

dodávajú na trh Spoločenstva na účely distribúcie,  
spotreby  alebo používania.

 Z rozsahu pôsobnosti sú vyňaté:
 humánne a veterinárne lieky,
 zdravotnícke pomôcky,
 nápoje,
 potraviny:  Európska komisia vykoná do 31. decembra    

2011 štúdiu, v ktorej preskúma realizovateľnosť 
ustanovenia spoľahlivých kritérií týkajúcich sa  
environmentálnych vlastností počas celého  
životného cyklu takýchto produktov vrátane 
produktov rybolovu a akvakultúry. 

 V štúdii by sa mala venovať osobitná pozornosť 
vplyvu akýchkoľvek kritérií na potraviny a krmivá, 
ako aj nespracované poľnohospodárske produkty
spadajúce do pôsobnosti nariadenia (ES) č.  
834/2007.“



Udeľovanie národnej environmentálnej značky „
Environmentálne vhodný produkt“

 Podmienky a postup pri udeľovaní značky upravuje od zákon č.
469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení
neskorších predpisov. (Od r.1997 sa realizoval NPEHOV).Aktualizácia
sa predpokladá schváliť v NR SR v novembri 2011.
 Národnú environmentálnu značku môže získať len ten produkt, ktorý
spĺňa osobitné podmienky pre príslušnú skupinu produktov, stanovené v
Oznámeniach MŽP SR.

Udeľovanie environmentálnej značky EÚ „Európsky kvet

 Podmienky na udeľovanie a používanie značky 
ustanovuje s účinnosťou od 19.2.2010 nariadenie EP a R 
(ES) č. 66/2010 o environmentálnej značke EÚ. 

 Európsku environmentálnu značku môže získať len 
ten produkt, ktorý spĺňa environmentálne kritériá pre 
príslušnú skupinu produktov stanovené v rozhodnutiach 
Európskej komisie.



Environmentálne kritériá na riešené 
skupiny produktov v SR

 Od roku 1997 až doteraz boli riešené environmentálne 
kritériá   pre 33 skupín produktov :
sorpčné materiály, cementy, oceľové smaltované vane a 
sprchovacie misy, mleté vápence, lepidlá a 
tmely, biodegradovateľné plastové materiály a produkty z 
nich, vykurovacie kotly na plynné palivá vybavené 
horákom s ventilátorom alebo atmosférickým 
horákom, plynové infražiariče, tuhé ušľachtilé 
biopalivá, dosky na báze dreva, murovacie 
materiály, baliaci papier a vlnitá lepenka, drôtovo-
kamenné konštrukcie, prostriedky na zimnú 
údržbu, zariadenia na spaľovanie tuhej biomasy, a ďalšie 
 Kritériá  sú ako technické dokumenty vydávané MŽP SR

formou Osobitných podmienok (teda vopred stanovené  
špecifické požiadavky) na vybrané skupiny produktov



Rozhodnutia Komisie vydané pre 26 skupín produktov 
(z toho 2 služby)

turistická ubytovacia služba, kempingová služba 
pracie prostriedky, 
drevený nábytok, drevené podlahové krytiny, 
tissue papier, mydlá, šampóny a vlasové kondicionéry,
náterové farby a laky, obuv
univerzálne čistiace prostriedky a čistiace prostriedky pre 
sanitárne  zariadenia, 
televízory, osobné počítače, prenosné počítače, a ďalšie

Dve nové skupiny produktov „Budovy“ a „Tlačový papier“ sú 
v procese riešenia





Distribúcia environmentálnych vplyvov
JRC IPTS marec 2010- prieskum  env. zoradenia produktov

EIPRO Environmental impacts (% of total)

Skupiny produktov Abiotic
depletion

Global
warming

Ozone
layer

depletion

Human
toxicity

Ecotoxicity Photo-
chemical
oxidation

Acidification Eutrophication

Autá 15,41 15,00 10,30 20,70 11,10 16,60 10,30 4,75

Miesta určené na konzumáciu 
nápojov a potravín

6,17 8,08 7,88 7,36 8,10 7,82 8,45 12,10

Mäsokombináty 3,01 5,54 3,32 3,59 4,88 3,88 6,14 11,00

Bytová výstavba 3,26 4,03 4,37 5,13 4,38 4,73 3,87 1,44

Porážka a spracovanie
hydiny

2,53 3,93 3,11 2,96 3,15 3,42 4,46 6,68

Textilné produkty 1,89 2,17 3,15 2,50 6,25 2,96 2,20 4,82

Tekuté mlieko 1,72 2,38 1,87 1,86 2,61 2,08 2,63 4,91

Vykurovací system
(v miestnosti)

18,85 4,93 1,22 1,93 1,20 3,89 2,98 1,05

Výrobky z mäsa
(párky, klobásy, salámy)

1,42 2,52 1,66 1,78 2,19 1,93 2,80 4,83

Syr prírodný, tavený
a jeho napodobneniny

1,47 2,11 1,57 1,64 2,30 1,81 2,34 4,32

Stavebné komponenty
vrátane izolácie

1,49 1,82 1,99 2,30 1,92 2,14 1,82 0,67

Celkovo – Top 11 57,21 52,51 40,44 51,75 48,09 51,25 47,98 56,57



Proces posudzovania zhody produktov:
a) posudzovanie zhody so základnými požiadavkami  
b) posudzovanie zhody so špecifickými (environmentálnymi)   

požiadavkami

Doklady, ktoré predkladá žiadateľ 
(producent, výrobca, dovozca, poskytovateľ 
služby, veľkoobchodník, maloobchodník) k preukázaniu 
zhody spolu so žiadosťou:

vyhlásenia o zhode

 rozhodnutia, povolenia príslušného úradu štátnej  

správy,

 záznamy z kontrol SIŽP,

 certifikát posúdenia zhody, ak ide o určený výrobok

 správy o emisiách,
technickú dokumentáciu,

karty bezpečnostných údajov,

Vyhlásenia manažmentu  

protokoly o skúškach.



Počet udelených národných environmentálnych značiek 
„Environmentálne vhodný produkt“ v rokoch 2002 - 2010
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Prvé produkty v SR ocenené európskou značkou:
 ubytovacia služba (r.2008)

 toaletný papier a kuchynské utierky – 4 výrobky  SHP Harmanec (r.  

2009)

Súčasný stav v SR:
 v procese schvaľovania je 1 ubytovacia služba (hotel v košiciach)

 Podpísaná licenčná zmluva ministrom ŽP 2 výrobkom z  tissue papiera  
(SHP Slavošovce)

! 2 podniky SR majú udelenú značku EÚ v Rakúsku a vo 
Švédsku !

spolu s logom musí byť 
uvádzané registračné 
číslo  produktu



Environmentálne označovanie typu II
(vlastné environmentálne tvrdenia 
výrobcov, dovozcov, poskytovateľov služieb)

 Dobrovoľný informačný nástroj, ktorý  môže  používať akákoľvek 
organizácia. Je štandardizovaný medzinárodnou normou ISO 14021.

 Vlastné vyhlásenia tvrdení o environmentálnych vlastnostiach 
produktov môže formulovať a zverejniť samotný 
výrobca, dovozca, predajca bez potvrdenia treťou stranou, ale údaje v 
ňom zverejnené musí mať dokladované skúškami nezávislou ,najlepšie 
akreditovanou skúšobňou. (Zamedzenie klamlivej reklamy !)

 V praxi sa využíva najmä vo vybraných  sektoroch, kde nie sú na 
produkty stanovené kritériá a producenti majú záujem preukázať 
vybrané environmentálne vlastnosti napr. vo  verejnom obstarávaní.



Ďakujem za pozornosť !

Kontakt :
emiliabodova@hotmail.com

mailto:emiliabodova@hotmail.com
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