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Čo je environmentálne vyhlásenie ?

Je súbor všetkých potrebných informácií na jednom mieste, ktoré:

sú transparentné a pravdivé

informujú o postoji organizácie k ochrane životného prostredia a

o vykonaných opatreniach na ochranu ŽP

poskytujú viac environmentálnych údajov ako je 

dostupné u väčšiny spoločností v EÚ

sú online prístupné pre verejnosť, verejné orgány a iné 

zainteresované strany a medziročne aktualizované
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Kde nájdeme jeho náležitosti ?

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti
organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne
manažérstvo a audit (EMAS) – Príloha IV

• Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2018/2026 z 19. 12. 2018,
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)
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Čo obsahuje?
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Predstavenie 
spoločnosti 

(aktivity, prehľad činností, 
výrobkov, služieb) 

Štruktúru 
spoločnosti 

(environmentálnu politiku a 
opis riadiacej štruktúry) 

Identifikované 
významné 

environmentálne 
aspekty

Krátkodobé a 
dlhodobé 

environmentálne 
ciele

Environmentálne vyhlásenie



Čo obsahuje?
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Opis plánovaných 
opatrení na 

zlepšenie správania

Zhodnotenie 
dostupných údajov 
o environmentálnom 

správaní 

Informácie o 
dodržiavaní 
právnych 

požiadaviek

Environmentálneho 
overovateľa 

(meno a číslo licencie 
overovateľa)

Environmentálne vyhlásenie



V akej forme sa uvádza?
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 uvádza sa súvislým spôsobom v 
elektronickej alebo tlačenej 
forme

 preferuje sa elektronická 
forma  (využitie internetu, 
sociálnych sietí, formát pdf.)           

? inovácia: forma videa 



energetická účinnosť- celková spotreba 

energie, spotreba/výroba energie z obnoviteľných zdrojov

materiálová efektívnosť – tok používaných 

hlavných materiálov 

Voda – celková spotreba vody
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Hlavné ukazovatele
- sa zameriavajú na správanie v nasledujúcich hlavných oblastiach ŽP



Odpad – celkový vyprodukovaný odpad; celkový vyprodukovaný 

nebezpečný odpad; 

Využívanie pôdy so zreteľom na 
biodiverzitu – celkové využitie pôdy, celkové nevyužiteľné 

plochy (cesty), prírodne orientované plochy – v lokalite a mimo

Emisie - celkové emisie skleníkových plynov CO2, CH4, N2O, 

HFC, PFC...; celkové emisie do ovzdušia SO2, NOx a PM...
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Hlavné ukazovatele
Sa zameriavajú na správanie v nasledujúcich hlavných oblastiach životného prostredia



Ukazovatele environmentálneho správania, 
ktoré organizácie musia uviesť v 

environmentálnom vyhlásení:

1) poskytujú presné zhodnotenie environmentálneho správania     
organizácie

2) sú zrozumiteľné a jednoznačné

3) umožňujú medziročné porovnávanie na účely toho, či došlo k 
zlepšeniu environmentálneho správania organizácie

4) umožňujú porovnanie so sektorovými, s vnútroštátnymi alebo 
regionálnymi referenčnými hodnotami 

5) umožňujú v prípade potreby vykonávať porovnanie s    
právnymi požiadavkami
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Záver – benefity a vylepšenia

Dynamicky 
orientované 

na 
zákazníka

Integrácia 
do 

výročných 
správ

Záruka 
serióznosti 

pri VO

Ľahký 
prístup k 
vyhláseniu

Dobrý 
dizajn, 
vizuálne 

príťažlivé
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Ďakujem za pozornosť !

Magdaléna Veselá
magdalena.vesela@enviro.gov.sk

Odbor politiky životnéhoprostredia

Sekcia environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodnýchvzťahov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
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