
Príloha č.1 Prehľad hlavných strategických dokumentov a zákonov 

v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

 

Príloha Stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky do 2030 poskytuje prehľad a odkazy na platné 

a pripravované stratégie, zákony a programy na národnej a medzinárodnej úrovni. Ciele a navrhované opatrenia 

vychádzajú z týchto politík a dokumentov, sú s nimi v súlade nadväzujú na ich výstupy a smerovanie. Tam kde je 

to možné, kde neplníme národné a medzinárodné záväzky Slovenska alebo na druhej strane sme úspešní 

v napĺňaní politík Envirostratégia 2030 ciele a opatrenia rozširuje. 

 

Globálne a EÚ: 

Ciele udržateľného rozvoja  - Agenda 2030 

Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo 

Trvaloudržateľná spotreba a výroba a integrovaná výrobková politika 

Stratégia Európa 2020 „Plán pre Európu efektívne využívajúcu zdroje“ 

Akčný plán EÚ pre ekoinovácie EcoAP 

7. environmentálny akčný program EÚ 

A guidebook to the green economy 

Dunajská stratégia 

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“ 

 

Na národnej úrovni: 

Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky (1993) ktorou sa riadia aj oblasti ochrany ovzdušia, 

odpadov, vody, horninového prostredia a geológie 

Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja Slovenskej republiky (2001) ktorou sa riadia aj oblasti ochrany 

ovzdušia, odpadov, vody, horninového prostredia a geológie a ochrany klímy 

Stratégia uplatňovania dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky, 2007 

Operačný program kvalita životného prostredia  

 

Dokumenty podľa oblastí: 

 

OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO A ODPADY 

Na národnej úrovni: 

Stratégie: 

Stratégia obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na skládky odpadov 

Národný akčný plán pre zelené verejné obstarávanie (NAP GPP III) 

Programy 

Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020 

Program predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2014 - 2018 

 

http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/udrzatelny-rozvoj/agenda-2030/
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/SK/1-2015-614-SK-F1-1.PDF
http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/europska-unia-zivotne-prostredie/oblasti/trvalo-udrzatelna-spotreba-vyroba/
http://www.sopsr.sk/natura/dokumenty/zdroje-plan.pdf
http://ec.europa.eu/environment/ecoap/frontpage_en
http://www.enviroportal.sk/uploads/files/Dokumenty/7EAP.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/GE%20Guidebook.pdf
http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/voda/dunajska-strategia/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32013D1386
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32013D1386
http://www.minzp.sk/dokumenty/strategicke-dokumenty/strategia-zasady-priority-statnej-environmentalnej-politiky.html
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=13940
http://hsr.rokovania.sk/12256/14-/
http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2015/05/OPKZP_verzia_2.0.pdf
http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/strategia_bioodpad.pdf
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2016/1013
http://www.enviroportal.sk/odpady/program-odpadoveho-hospodarstva-slovenskej-republiky-na-roky-2016-2020
http://www.enviroportal.sk/uploads/files/Odpady/program-predchadzania-vzniku-odpadu-20142018.zip


Právne predpisy SR 

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 

Na úrovni EÚ: 

Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov 

Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o vozidlách po dobe životnosti 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch a 

použitých batériách a akumulátoroch 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES z 15. marca 2006 o nakladaní s odpadom z ťažobného 

priemyslu 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade 

Zelená kniha o nakladaní s biologickým odpadom v Európskej únii (2008) 

Európa 2020 - stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (2010) 

Plán pre Európu efektívne využívajúcu zdroje (2011) 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických 

zariadení 

Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo 

Kompletný súbor právnych predpisov EÚ 

Plány 

EK pripravuje projekt zameraný na hodnotenie dopadu spotreby EÚ na životné prostredie, výsledkom projektu by 

malo byť vytvorenie hodnotiaceho  rámca pre prípravu scenárov a politík, ktoré by mali prispievať k udržateľnej 

spotrebe. 

Kvalitatívne štandardy pre trh s druhotnými surovinami 

Stratégia o plastoch (EK pripraví Roadmap a komunikáciu do konca r. 2017) 

Plánované aktivity Európskej environmentálnej agentúry EEA: 

V r. 2018 sa plánuje vydanie publikácie „Circular economy and bioeconomy“  

V r. 2016 bola vydaná publikácia „Circular Economy in Europe“ 

 

Na medzinárodnej úrovni 

Bazilejský dohovor o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní 

Štokholmský dohovor o perzistentných organických látkach 

Minamatský dohovor 

 

OVZDUŠIE 

Na národnej úrovni: 

Stratégie 

Stratégia pre redukciu látok PM10 (2013) 

 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-79
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/65c65919-9d8f-4164-8e66-a29eb80fdfe7/language-sk
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A31999L0031
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=celex:32000L0053
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A02006L0066-20131230
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A02006L0066-20131230
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=celex%3A32006R1013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0021http://charon.sazp.sk/Odpady_tp/Texty/2006_21_ES.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0021http://charon.sazp.sk/Odpady_tp/Texty/2006_21_ES.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32008L0098
http://odpady/dokumenty/zelena-kniha-nakladanie-bio-odpad
http://odpady/dokumenty/zelena-kniha-nakladanie-bio-odpad
http://enviroportal.sk/environmentalne-temy/vplyvy-na-zp/priemysel/dokumenty/europa-2020-strategia-na-zabezpecenie-inteligentneho-udrzatelneho
http://enviroportal.sk/plan-pre-europu-efektivne-vyuzivajucu-zdroje
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32012L0019
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32012L0019
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8a8ef5e8-99a0-11e5-b3b7-01aa75ed71a1.0017.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8a8ef5e8-99a0-11e5-b3b7-01aa75ed71a1.0017.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/search.html?CC_1_CODED=15&CC_4_CODED=15103030&name=browse-by:legislation-in-force&CC_2_CODED=1510&displayProfile=allRelAllConsDocProfile&qid=1420785813750&CC_3_CODED=151030&type=named&page=1
http://www.minzp.sk/eu/medzinarodne-dohovory/bazilejsky-dohovor/
http://www.minzp.sk/eu/medzinarodne-dohovory/stokholmsky-dohovor/
http://www.epi.sk/zz/2017-220
http://enviroportal.sk/ovzdusie/strategia-pre-redukciu-latok-pm10


Programy 

Prechodný národný program Slovenskej republiky pre vybrané veľké spaľovacie zariadenia podľa článku 32 

smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (2013) 

Národný program znižovania emisií základných znečisťujúcich látok do roku 2010 (2007) 

Programy na zlepšenie kvality ovzdušia a Integrované programy na zlepšenie kvality ovzdušia 

Právne predpisy SR 

Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov  

Zákon č. 321/2012 Z.z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 

č. 180/2013 Z. z 

Zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch v znení neskorších predpisov 

Plány a dokumenty v príprave 

Národný program znižovania znečisťovania a jeho opatrenia  - Národné záväzky redukcie emisií na rok 2030 

vyplývajúce z európskej právnej úpravy (zo smernice  EÚ 2016/2284) sú pre Slovensko  veľmi ambiciózne. 

Nástroje, ktoré využívame v súčasnosti na znižovanie emisií (emisné limity, technické požiadavky a podmienky 

prevádzkovania) nie sú dostatočné na dosiahnutie potrebného zníženia emisií. Základným dokumentom na 

dosiahnutie emisných redukčných záväzkov bude Národný program znižovania znečisťovania, ktorý určí účinné 

opatrenia na splnenie týchto emisných stropov. Vychádzať  sa bude  z projekcií emisií na rok 2030 a navrhované 

opatrenia budú regulovať najmä tie oblasti, kde existuje najvyšší potenciál znižovania emisií. Opatrenia budú 

zahŕňať  oblasť priemyselnej produkcie, energetiky, dopravy a poľnohospodárstva. Účinným opatrením sa 

predpokladá zavedenie systému obchodovania s emisnými kvótami, ktorý pomôže redukovať emisie predmetnej 

znečisťujúcej látky, tam kde je to ekonomicky najdostupnejšie.     

Stratégia na zlepšenie kvality ovzdušia  a programy na zlepšenie kvality ovzdušia - Úlohou stratégie bude pripraviť 

ucelenú koncepciu riadenia kvality ovzdušia pre Slovenskú republiku a dosiahnuť na celom území dobrú kvalitu 

ovzdušia. To znamená dodržanie limitných cieľových hodnôt pre zdravie ľudí a ekosystémy a vegetáciu a tým 

dosiahnuť úroveň kvality ovzdušia, ktorá nezapríčiní významné negatívne vplyvy pre ľudské zdravie a životné 

prostredie a zníži ich riziká. Hlavným výstupom tejto stratégie budú programy na zlepšenie kvality ovzdušia „šité 

na mieru“  pre konkrétne oblasti riadenia kvality ovzdušia. 

Akčné plány na zabezpečenie kvality ovzdušia 

 

Na úrovni EÚ: 

Oznámenie Európskej komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru 

a výboru regiónov - Program Čisté ovzdušie pre Európu  

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe  

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/81/ES o národných emisných stropoch pre určité znečisťujúce 

látky v znení smernice Rady 2006/105/ES  a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 - platná 

do 30. júna 2018 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 2016 o znížení národných emisií 

určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES a zrušuje smernica 2001/81/ES.  

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 zo 16. septembra 2009 o látkach, ktoré poškodzujú 

ozónovú vrstvu 

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 zo 16. apríla 2014 o fluórovaných skleníkových 

plynoch, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 842/2006 

 

 

http://enviroportal.sk/ovzdusie/prechodny-narodny-program-slovenskej-republiky-pre-vybrane-velke-spalovacie-zariadenia
http://enviroportal.sk/ovzdusie/prechodny-narodny-program-slovenskej-republiky-pre-vybrane-velke-spalovacie-zariadenia
http://enviroportal.sk/ovzdusie/narodny-program-znizovania-emisii-zakladnych-znecistujucich-latok
http://enviroportal.sk/ovzdusie/zlepsenie-kvality-ovzdusia
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2010-137http:/www.noveaspi.sk/products/lawText/1/85155/1/2
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-321http:/www.zakonypreludi.sk/zz/2012-321
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-321http:/www.zakonypreludi.sk/zz/2012-321
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-286
http://enviroportal.sk/ovzdusie/akcne-plany-na-zabezpecenie-kvality-ovzdusia
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52013DC0918
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52013DC0918
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:02008L0050-20150918
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32001L0081
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32001L0081
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.344.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2016:344:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.344.01.0001.01.SLK&toc=OJ:L:2016:344:TOC
http://publications.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/8763c086-b40e-11e3-86f9-01aa75ed71a1/language-sk
http://publications.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/8763c086-b40e-11e3-86f9-01aa75ed71a1/language-sk
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_150_R_0008&from=SK
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_150_R_0008&from=SK


Na medzinárodnej úrovni 

Ženevský dohovor o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranice štátov a príslušné protokoly 

Viedenský Dohovor o ochrane ozónovej vrstvy a Montrealský protokol o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu 

 

ZMENA KLÍMY 

Na národnej úrovni: 

Stratégie: 

Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy 

Iné dokumenty: 

Zabezpečenie klimaticko-energetického balíčka v podmienkach SR 

Národné správy SR o zmene klímy 

  

Národné inventarizačné správy SR o emisiách skleníkových plynov 

Správa o priebežnom stave plnenia prijatých medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky v oblasti politiky 

zmeny klímy za rok 2016  

 

Právne predpisy SR 

Zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá 

trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok v znení neskorších predpisov 

Plány 

Stratégia nízko-uhlíkového rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 

 

Na úrovni EÚ: 

Nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 525/2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov 

a nahlasovania ďalších informácií na úrovni ČŠ a EÚ relevantných z hľadiska zmeny klímy (MMR); 

Nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 749/2014 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov 

a nahlasovania ďalších informácií na úrovni ČŠ a EÚ relevantných z hľadiska zmeny klímy; 

Rozhodnutie EP a Rady č. 406/2009/ES o úsilí ČŠ znížiť emisie skleníkových plynov s cieľom splniť záväzky ES 

týkajúce sa zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2020; 

Smernica EP a Rady EÚ č. 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových 

plynov v spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 600/2012 o overovaní správ o emisiách, správ o tonokilometroch a akreditácii 

overovateľov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 601/2012 o monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových plynov podľa smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/LSU/?uri=CELEX:31981D0462
https://www.enviroportal.sk/uploads/scoredocument/vieden2203_1985.pdf
https://www.enviroportal.sk/uploads/scoredocument/montreal1609_1987.pdf
http://www.minzp.sk/files/oblasti/politika-zmeny-klimy/nas-sr-2014.pdf
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=20606
http://www.enviroportal.sk/klimaticke-zmeny/narodne-spravy-sr-o-zmene-klimy
http://www.enviroportal.sk/klimaticke-zmeny/sprava-o-priebeznom-stave-plnenia-prijatych-medzinarodnych-zavazkov-slovenskej-republiky-v-oblasti-politiky-zmeny-klimy-za-rok-2013
http://ghg-inventory.shmu.sk/documents.php
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26360
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26360
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-414
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-414
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-309
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-309
https://www.minzp.sk/files/oblasti/oze/biopaliva-a-biokvapalina/2011-271.pdf
https://www.minzp.sk/files/oblasti/oze/biopaliva-a-biokvapalina/2011-271.pdf
http://www.minzp.sk/iep/strategicke-materialy/nizko-uhlikova-strategia/
http://www.minzp.sk/files/oblasti/politika-zmeny-klimy/mmr_525_2013_eu.pdf
http://www.minzp.sk/files/oblasti/politika-zmeny-klimy/mmr_525_2013_eu.pdf
https://publications.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/1e4be72c-d098-40f1-b3b7-b5eb1c59d56f
https://publications.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/1e4be72c-d098-40f1-b3b7-b5eb1c59d56f
http://www.telecom.gov.sk/externe/legeu/ochrana/03-0087.pdf
http://www.telecom.gov.sk/externe/legeu/ochrana/03-0087.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A32012R0600
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A32012R0600
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32012R0601
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32012R0601


Nariadenie Komisie (EÚ) č. 389/2013 ktorým sa zriaďuje register Únie podľa smernice Európskeho parlamentu 

a Rady 2003/87/ES a rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ES a č. 406/2009/ES a ktorým sa 

zrušujú nariadenia Komisie (EÚ) č. 920/2010 a č. 1193/2011 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1031/2010 o harmonograme, správe a iných aspektoch obchodovania s emisnými 

kvótami skleníkových plynov formou aukcie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES 

o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve 

Plán prechodu na konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050 

Biela kniha - Adaptácia na zmenu klímy: Európsky rámec opatrení 

Klimaticko-energetický balíček 

Európska adaptačná stratégia  

 

Na medzinárodnej úrovni 

Rámcový dohovor OSN o zmene klímy a Kjótsky protokol 

Parížska dohoda 

Dodatok z Dauhy ku Kjótskemu protokolu  

 

VODA 

Na národnej úrovni: 

Stratégie: 

Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy (2014)  

Voda ako strategická surovina štátu (2012)  

Národná pozícia SR k Stratégii EÚ pre dunajský región (Dunajská stratégia) (2011) 

Stratégia pre implementáciu Rámcovej smernice o vode v SR (2004) 

Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja (2001)  

Programy 

Národný program SR pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd - 

aktualizácia k 31.12.2012 

Program monitorovania stavu vôd  

Koncepcie 

Návrh orientácie, zásad a priorít vodohospodárskej politiky SR do roku 2027 (2015), Propagačná publikácia 

(SK/EN) 

Koncepcia vodohospodárskej politiky SR do roku 2015 (2006) 

Koncepcia využitia hydroenergetického potenciálu  vodných tokov SR do r. 2030 

Aktualizácia koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030 

Koncepcia na ochranu vodných zdrojov Európy 

Právne predpisy SR 

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov  

 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/661d99c8-b801-11e2-ab01-01aa75ed71a1/language-sk/format-PDFA1A
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/661d99c8-b801-11e2-ab01-01aa75ed71a1/language-sk/format-PDFA1A
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/661d99c8-b801-11e2-ab01-01aa75ed71a1/language-sk/format-PDFA1A
https://publications.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/cfa61382-25c3-489c-99f2-71439ed1423f
https://publications.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/cfa61382-25c3-489c-99f2-71439ed1423f
https://publications.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/cfa61382-25c3-489c-99f2-71439ed1423f
http://www.enviroportal.sk/energetika/plan-prechodu-na-konkurencieschopne-nizkouhlikove-hospodarstvo-v-roku-2050
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0147:FIN:SK:PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20081216IPR44857+0+DOC+XML+V0//SK
https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what_en#tab-0-1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A21994A0207(02)
https://www.enviroportal.sk/uploads/scoredocument/kjoto1112_1997.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:22016A1019(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:22015A0804(01)
http://www.enviroportal.sk/voda/strategia-adaptacie-sr-na-nepriaznive-dosledky-zmeny-klimy
http://www.enviroportal.sk/voda/voda-ako-strategicka-surovina-statu-2012
http://www.enviroportal.sk/voda/narodna-pozicia-sr-k-strategii-eu-pre-dunajsky-region
http://www.enviroportal.sk/voda/strategia-pre-implementaciu-ramcovej-smernice-o-vode
http://www.enviroportal.sk/voda/narodna-strategia-trvalo-udrzatelneho-rozvoja
http://www.enviroportal.sk/voda/narodny-program-sr-pre-vykonavanie-smernice-rady
http://www.enviroportal.sk/voda/narodny-program-sr-pre-vykonavanie-smernice-rady
https://www.enviroportal.sk/agendy/obcan/voda/monitorovanie-stavu-vodnych-utvarov
http://www.enviroportal.sk/voda/navrh-orientacie-zasad-a-priorit-vodohospodarskej-politiky-sr-do-roku-2027-2015
http://www.minzp.sk/files/sekcia-vod/orientacia-zasady-priority-vodohosp-politiky-sr-do-r-2027_po-oprave-tlacovej-chyby.pdf
http://www.minzp.sk/files/sekcia-vod/orientacia-zasady-priority-vodohosp-politiky-sr-do-r-2027_po-oprave-tlacovej-chyby.pdf
http://www.enviroportal.sk/voda/koncepcia-vodohospodarskej-politiky-sr-do-roku-2015
http://www.enviroportal.sk/environmentalne-temy/vplyvy-na-zp/energetika/dokumenty/koncepcia-vyuzitia-hydroenergetickeho-potencialu-vodnych-tokov-sr
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/LP/2016/942
http://www.enviroportal.sk/voda/koncepcia-na-ochranu-vodnych-zdrojov-europy
http://www.epi.sk/zz/2004-364


Plány 

Plány manažmentu čiastkových povodí (2010) 

Vodný plán Slovenska (2016) 

Plán manažmentu medzinárodného povodia rieky Dunaj 

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií (2015) 

Plán manažmentu povodňového rizika (2015)  

 

Na úrovni EÚ: 

Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd 

Smernica Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z 

poľnohospodárskych zdrojov 

Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu 

Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000 ustanovujúca rámec pôsobnosti 

spoločenstva v oblasti vodnej politiky 

Spoločná implementačná stratégia pre rámcovú smernicu o vode 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z 15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie, 

ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES z  12. decembra 2006 o ochrane podzemných vôd pred 

znečistením a zhoršením kvality 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23. októbra 2007 o hodnotení a manažmente 

povodňových rizík 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES zo 16. decembra 2008 o environmentálnych normách 

kvality v oblasti vodnej politiky 

Stratégia EÚ pre dunajský región (2011) 

7. environmentálny akčný program (2013) 

Protokol o vode a zdraví – k Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier 

z roku 1992 – Národné ciele SR III (2014) 

Oznámenie komisie Európskemu parlamentu, rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a výboru 

regiónov Koncepcia na ochranu vodných zdrojov Európy 

 

Na medzinárodnej úrovni 

Multilaterálna spolupráca a bilaterálna spolupráca na hraničných vodách 

Belehradský dohovor -  Dohovor o režime plavby na Dunaji 

Dohovor o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier  

Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja  

Protokol k Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier z roku 1992 

 

HORNINOVÉ PROSTREDIE 

Na národnej úrovni: 

Programy 

Program prevencie a manažmentu zosuvných rizík (2014 – 2020) (2013) 

http://www.enviroportal.sk/voda/dokumenty/plany-manazmentu-ciastkovych-povodi
http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/voda/koncepcne-aplanovacie-dokumenty/vodny-plan-slovenska-aktualizacia-2015/
http://www.vuvh.sk/rsv2/index.php?option=com_content&view=article&id=61%3Aimplementacia-rsv-v-medzinarodnom-spravnom-uzemi-povodia-dunaj&catid=50%3Aimplementaciia-rsv-v-spravnom-uzemi-povodia-dunaja&Itemid=71&lang=sk
http://www.enviroportal.sk/voda/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-a-verejnych-kanalizacii
http://www.enviroportal.sk/voda/plan-manazmentu-povodnoveho-rizika-2015
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:31991L0271
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A31991L0676
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A31991L0676
https://publications.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/880a8575-7ee4-438e-b953-567df6719e26
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A32000L0060
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A32000L0060
https://www.minzp.sk/files/sekcia-vod/spolocna-impl-strategia-smernicu-vode-smernicu-manazmente-hodnoteni-povodnovych-rizik.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0007
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0007
https://publications.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/f9e68783-b70b-4fc7-a3c4-d4cf0d5a122f
https://publications.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/f9e68783-b70b-4fc7-a3c4-d4cf0d5a122f
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32007L0060
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A32007L0060
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0105
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0105
http://www.mzv.sk/sk/zahranicna__politika/europske_zalezitosti-dunajska_strategia
http://enviroportal.sk/rastlinstvo-a-zivocisstvo/7-environmentalny-akcny-program
http://www.enviroportal.sk/voda/protokol-o-vode-a-zdravi-k-dohovoru-o-ochrane-a-vyuzivani-hranicnych-vodnych-tokov
http://www.enviroportal.sk/voda/protokol-o-vode-a-zdravi-k-dohovoru-o-ochrane-a-vyuzivani-hranicnych-vodnych-tokov
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52012DC0673
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52012DC0673
http://www.minzp.sk/oblasti/voda/medzinarodne-dohovory/multilateralna-spolupraca/
https://www.minzp.sk/files/oblasti/voda/medzinarodne-dohovory/multi-spolupraca/1-Dohovor_rezim_plavby_na_Dunaji.doc
http://www.minzp.sk/files/press/dohovor_o_ochrane_a_vyuzivani_hraninch_vodnych_tokov_a_jazier.pdf
https://www.enviroportal.sk/dokumenty/medzinarodne-dohovory/dohovor/181
http://www.enviroportal.sk/horniny/program-prevencie-a-manazmentu-zosuvnych-rizik


Program prevencie a manažmentu rizík vyplývajúcich z opustených a uzavretých úložísk ťažobného odpadu (2014 

- 2020)“ 

Koncepcie 

Koncepcia geologického výskumu a geologického prieskumu územia Slovenskej republiky na roky 2012 - 2016 (s 

výhľadom do roku 2020) (2012) 

Aktualizácia Koncepcie geoparkov SR 

Iné 

Informácia o stave monitorovania geologických faktorov životného prostredia s poukázaním na hroziace havárie a 

možnosti predchádzania týmto haváriám (2017) 

Aktualizácia surovinovej politiky Slovenskej republiky pre oblasť nerastných surovín (2004) 

Právne predpisy SR 

Zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže 

Zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu v znení neskorších predpisov 

Plány 

Vo väzbe na nový Štátny program sanácie environmentálnych záťaží pre obdobie rokov 2022 až 2027 sa bude 

pokračovať v prieskume environmentálnych záťaží na najrizikovejších lokalitách, vypracovávaní rizikových analýz 

environmentálnych záťaží a štúdií uskutočniteľnosti sanácií a sanácií pre vybrané lokality environmentálnych 

záťaží. V súčasnosti je platný strategický dokument „Štátny program sanácie environmentálnych záťaží (2016-

2021)“, ktorý je schválený uznesením vlády č. 7/2016 z 13. januára 2016. 

O aktuálnom stave monitorovania bude naďalej každoročne spracovávaný materiál Informácia o stave 

monitorovania geologických faktorov životného prostredia s poukázaním na hroziace havárie a možnosti 

predchádzania týmto haváriám.   

 

Na úrovni EÚ: 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (2009/31/ES) o geologickom ukladaní oxidu uhličitého 

Európa efektívne využívajúca zdroje – hlavná iniciatíva v rámci stratégie Európa 2020 (2011)  

 

OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY 

Na národnej úrovni: 

Stratégie: 

Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy (2014) 

Aktualizovaná národná stratégia ochrany biodiverzity do roku 2020 (2014) 

Národná stratégia ochrany biodiverzity na Slovensku (1997) 

Koncepcie 

Koncepcia ochrany prírody a krajiny (2006) 

 

http://www.enviroportal.sk/horniny/koncepcia-geologickeho-vyskumu-prieskumu
http://www.enviroportal.sk/horniny/koncepcia-geologickeho-vyskumu-prieskumu
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26490
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=26490
http://www.enviroportal.sk/horniny/aktualizacia-surovinovej-politiky
http://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/75351/1/2
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2011-258
http://www.epi.sk/zz/2007-569
http://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/82753/1/2http:/www.zakonypreludi.sk/zz/1988-44
http://www.epi.sk/zz/2008-514http:/www.epi.sk/zz/2008-514
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0021http://charon.sazp.sk/Odpady_tp/Texty/2006_21_ES.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1493380568065&uri=CELEX:32009L0031
http://www.enviroportal.sk/horniny/europa-efektivne-vyuzivajuca-zdroje
http://www.enviroportal.sk/rastlinstvo-a-zivocisstvo/strategia-adaptacie-sr-na-nepriaznive-dosledky-zmeny-klimy
http://www.enviroportal.sk/environmentalne-temy/zlozky-zp/rastlinstvo-a-zivocisstvo/dokumenty/aktualizovana-narodna-strategia-ochrany-biodiverzity-do-roku-2020
http://www.enviroportal.sk/narodna-strategia-ochrany-biodiverzity-na-slovensku
http://www.enviroportal.sk/koncepcia-ochrany-prirody-a-krajiny


Programy 

Program starostlivosti o mokrade Slovenska na roky 2015 – 2021 (2015) 

Iné 

Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Horná Orava na roky 2017 – 2046 (2017) 

Informácia o vyhodnotení plnenia úloh Akčného plánu pre implementáciu opatrení vyplývajúcich z Aktualizovanej 

národnej stratégie ochrany biodiverzity do roku 2020 (2017) 

Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2016 – 2020 (2016) 

Správa o plnení Akčného plánu na roky 2012 – 2014 k aktualizovanému Programu starostlivosti o mokrade 

Slovenska na roky 2008 – 2014 (2015) 

Dokumenty starostlivosti o osobitne chránené časti prírody a krajiny a o územia medzinárodného významu  

Program starostlivosti o Národný park Poloniny na roky 2017 – 2026 (2016) 

Program starostlivosti o Národný park Slovenský raj na roky 2016 – 2025 (2015) 

Dokumenty územného systému ekologickej stability 

Dokumenty osobitne chránených častí prírody a krajiny 

Dokumenty starostlivosti o dreviny 

Právne predpisy SR 

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s 

nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení 

neskorších predpisov 

Zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení zákona 

č. 78/2008 Z. z.. 

Plány 

Akčný plán pre mokrade na roky 2015 – 2018 k Programu starostlivosti o mokrade Slovenska na roky 2015 – 2018 

(2015) 

Akčný plán pre implementáciu opatrení vyplývajúcich z aktualizovanej Národnej stratégie ochrany biodiverzity do 

roku 2020 (2014) 

 

Dokumenty Európskej únie 

Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 (An EU biodiversity strategy to 2020) (2011) 

7. environmentálny akčný program (2013) 

Strategický plán pre biodiverzitu v rokoch 2011 - 2020 (Strategic Plan for Biodiversity 2011-  2020) (2010) 

Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín 

Nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín 

reguláciou obchodu s nimi 

Smernica Rady 1999/22/ES z 29. marca 1999 o chove voľne žijúcich živočíchov v zoologických záhradách  

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva  

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z  22. októbra 2014 o prevencii a manažmente 

introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov 

http://www.enviroportal.sk/rastlinstvo-a-zivocisstvo/program-starostlivosti-o-mokrade-sr-2015-2021
http://www.enviroportal.sk/rastlinstvo-a-zivocisstvo/program-starostlivosti-o-chranene-vtacie-uzemie-horna-orava-na-roky-2017-2046
http://www.enviroportal.sk/rastlinstvo-a-zivocisstvo/informacia-o-vyhodnoteni-plnenia-uloh-akcneho-planu-pre-implementaciu-opatreni-vyplyvajucich-z-aktualizovanej-narodnej-strategie-ochrany-biodiverzity-do-roku-2020
http://www.enviroportal.sk/rastlinstvo-a-zivocisstvo/informacia-o-vyhodnoteni-plnenia-uloh-akcneho-planu-pre-implementaciu-opatreni-vyplyvajucich-z-aktualizovanej-narodnej-strategie-ochrany-biodiverzity-do-roku-2020
http://www.enviroportal.sk/rastlinstvo-a-zivocisstvo/programove-vyhlasenie-vlady-sr-na-obdobie-rokov-2016-2020
http://www.enviroportal.sk/rastlinstvo-a-zivocisstvo/akcneho-planu-na-roky-2012-2014-mokrade
http://www.enviroportal.sk/rastlinstvo-a-zivocisstvo/akcneho-planu-na-roky-2012-2014-mokrade
http://www.enviroportal.sk/agendy/ochrana-prirody/dokumenty-starostlivosti-o-osobitne-chranene-casti-prirody-a-krajiny-a-o-uzemia-medzinarodneho-vy
http://www.enviroportal.sk/rastlinstvo-a-zivocisstvo/program-starostlivosti-o-narodny-park-poloniny-na-roky-2017-2026
http://www.enviroportal.sk/rastlinstvo-a-zivocisstvo/dokumenty/program-starostlivosti-o-np-slovensky-raj-2016-2025
http://www.enviroportal.sk/agendy/ochrana-prirody/dokumenty-uzemneho-systemu-ekologickej-stability
http://www.enviroportal.sk/agendy/ochrana-prirody/dokumenty-osobitne-chranenych-casti-prirody-a-krajiny
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Smernica 2001/18/ES Európskeho parlamentu a Rady z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky 

modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení smernice Rady 90/220/EHS,   

Smernica 2009/41/ES Európskeho parlamentu a rady zo 6. mája 2009 o používaní geneticky modifikovaných 

mikroorganizmov v uzavretých priestoroch a o zrušení smernice Rady 90/219/EHS, 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných 

potravinách a krmivách. 

 

Na medzinárodnej úrovni 

Dohovor o biologickej diverzite 

Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov 

Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) 

Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť 

Dohoda o ochrane africko-euroázijských druhov sťahovavého vodného vtáctva (AEWA) 

Dohovor o mokradiach 

Karpatský dohovor 

Európsky dohovor o krajine 

Kartagenský protokol o biologickej bezpečnosti k Dohovoru o biologickej diverzite 

 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA, VZDELÁVANIE A OSVETA 

Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta  vychádza z komplexného prierezového strategického dokumentu 

– Stratégie, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky, schválenej uznesením  NR SR č.339/1993 a 

uznesením vlády SR č. 619/1993,č.849/1993 a č. 531/1994 s cieľom vybudovania uceleného školského a 

mimoškolského systému environmentálnej výchovy a vzdelávania a environmentálnej osvety. 

Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta  má na  národnej úrovni oporu  vo viacerých  programových 

dokumentoch, avšak okrem vyššie spomenutého  dokumentu, medzi kľúčové patrí  Koncepcia  environmentálnej  

výchovy, vzdelávania prijatá uznesením vlády č. 846/1997  a Rezortná koncepcia environmentálnej výchovy, 

vzdelávania a osvety  do roku 2025 prijatá  poradou vedenia  ministra životného prostredia uznesením č. 119/2015. 

Na medzinárodnej  úrovni boli ciele environmentálnej výchovy vytýčené  na Konferencii UNESCO v Tibilisi v roku 

1997. UNESCO zohralo kľúčovú úlohu  pri príprave návrhu Stratégie EHK OSN k vzdelávaniu k trvalo udržateľnému 

rozvoju. Skupina expertov z UNESCO a EHK OSN pripravila návrh Stratégie, tak  aby sa poskytoval  flexibilný 

rámec, využiteľný pre podporu a presadzovanie vzdelávania a výchovy k trvaloudržateľnému rozvoju vo  všetkých 

55 členských štátoch EHK OSN. 

http://enviroportal.sk/dokumenty/medzinarodne-dohovory/dohovor/94
http://enviroportal.sk/dokumenty/medzinarodne-dohovory/dohovor/115
http://enviroportal.sk/dokumenty/medzinarodne-dohovory/dohovor/114
http://enviroportal.sk/dokumenty/medzinarodne-dohovory/dohovor/174
http://enviroportal.sk/dokumenty/medzinarodne-dohovory/dohovor/175
http://www.minzp.sk/postupy-ziadosti/ochrana-prirody-krajiny/medzinarodne-dohovory/ramsarsky-dohovor/
http://www.minzp.sk/postupy-ziadosti/ochrana-prirody-krajiny/medzinarodne-dohovory/karpatsky-dohovor/
http://www.minzp.sk/eu/medzinarodne-dohovory/europsky-dohovor-krajine-european-landscape-convention/
http://www.minzp.sk/dokumenty/strategicke-dokumenty/strategia-zasady-priority-statnej-environmentalnej-politiky.html
http://www.minzp.sk/files/dokumenty/strategicke-dokumenty/rezortna-koncepcia-evvao.pdf
http://www.minzp.sk/files/dokumenty/strategicke-dokumenty/rezortna-koncepcia-evvao.pdf

