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Návrh 

Zákon č... o zmene klímy a nízkouhlíkovej transformácii 

 Slovenskej republiky 

 

 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: 

 

§ 1 

Predmet zákona 

 

(1) Tento zákon za účelom stabilizácie koncentrácie skleníkových plynov spôsobujúcich 

skleníkový efekt v atmosfére tak, aby sa minimalizovali nepriaznivé účinky zmeny klímy, 

upravuje    

a) povinnosti osôb pri zabezpečení plnenia záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z 

Rámcového dohovoru Organizácie spojených národov v oblasti zmeny klímy (ďalej len 

„dohovor“)1,  Parížskej dohody2, Kjótskeho protokolu3 (ďalej len „protokol“) a práva 

Európskej únie upravujúceho problematiku zmeny klímy (ďalej len „plnenie záväzkov v 

oblasti zmeny klímy“), 

b) ciele, 

c) plnenie záväzkov v oblasti zmeny klímy a mechanizmus ich kontroly, 

d) Národný systém pre politiky a opatrenia a sledovanie emisií skleníkových plynov a ich 

záchytov, 

e) pôsobnosť Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len 

„ministerstvo“ ) a Slovenskej inšpekcie životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“) pri 

plnení záväzkov v oblasti zmeny klímy, 

f) pôsobnosť iných orgánov verejnej správy, 

g) korekčný mechanizmus pre sektory mimo systém obchodovania s emisnými kvótami, 

h) zodpovednosť za porušenie povinností podľa tohto zákona.  

 

 

(2) Tento zákon sa nevzťahuje na obchodovanie s emisnými kvótami podľa osobitného 

predpisu.4) 

 

§ 2 

Základné pojmy 

 

Na účely tohto zákona sa rozumie 

 

                                                 
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:21994A0207(02)&from=SK  
2 https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2017/99/ZZ_2017_99_20170503.pdf 
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22002A0515(01):SK:NOT 
4 Zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:21994A0207(02)&from=SK
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22002A0515(01):SK:NOT
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a) zmenou klímy je zmena v klimatických pomeroch spôsobená priamo alebo nepriamo 

ľudskou činnosťou, a je pozorovaná navyše k prirodzeným zmenám klímy, 

b) nepriaznivé účinky zmeny klímy sú zmeny vo fyzickom životnom prostredí alebo 

biotope vyplývajúce zo zmeny klímy, ktoré majú významné škodlivé účinky na zloženie, 

pružnosť alebo produktivitu prirodzených alebo riadených ekosystémov alebo na fungovanie 

sociálno-ekonomických systémov, alebo na zdravie ľudí, 

c) skleníkové plyny sú oxid uhličitý (CO2), metán (CH4), oxid dusný (N2O), hexafluorid 

síry (SF6) a fluorid dusitý (NF3), ako aj fluorokarbóny (HFC) a perfluorokarbóny (PFC) 

uvedené v prílohe V,  v časti 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2018/1999 o riadení 

energetickej únie a opatrení v oblasti klímy, v platnom znení; 

d) emisie skleníkových plynov znamenajú antropogénne uvoľňovanie skleníkových 

plynov v tonách ekvivalentu oxidu uhličitého, pričom tonou ekvivalentu oxidu uhličitého jedna 

metrická tona oxidu uhličitého (CO2) alebo také množstvo akéhokoľvek iného skleníkového 

plynu, ktoré má ekvivalentný potenciál globálneho otepľovania, pričom potenciál je určený  

delegovaným nariadením Komisie č. 666 / 2014 z 12. marca 2014, ktorým sa stanovujú 

základné požiadavky týkajúce sa inventarizačného systému Únie a zohľadňujú zmeny v 

potenciáloch globálneho otepľovania a medzinárodne dohodnutých usmerneniach o 

inventúrach podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 alebo 

delegovaným aktom prijatým podľa článku 26 ods. 6 písm. b) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady č. 2018/1999 o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy 

e) záchyt je akýkoľvek proces, činnosť alebo mechanizmus, ktorým sa z atmosféry 

odstraňuje skleníkový plyn, aerosól alebo prekurzor skleníkového plynu, 

f) LULUCF je sektor využívania pôdy, zmien vo využívaní pôdy a lesného hospodárstva, 

g) emisná trajektória je trajektória znižovania emisií skleníkových plynov, 

h) adaptáciou na zmenu klímy prispôsobovanie prírodných alebo sociálno-ekonomických 

systémov prebiehajúcej alebo očakávanej zmene klímy, s cieľom znižovať zraniteľnosť a 

možné negatívne dôsledky, zvyšovať odolnosť a adaptívnu kapacitu a využívať pozitívne 

účinky zmeny klímy, 

i) mitigácia, zmierňovanie zmeny klímy rozumieme antropogénne intervencie na zníženie 

emisií skleníkových plynov zo zdrojov alebo zväčšenie záchytov skleníkových plynov. 

j) zdrojom je proces alebo činnosť, pri ktorej sa uvoľňuje plyn spôsobujúci skleníkový 

efekt, aerosól alebo častice plynu do atmosféry, 

k) sektorom je sektor alebo kategória zdroja v zmysle smernice 2003/87/ES o vytvorení 

systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii, nariadenia 2018/842 

o záväznom ročnom znižovaní emisií skleníkových plynov členskými štátmi v rokoch 2021 až 

2030 a nariadenia 2018/841 o začlenení emisií a odstraňovania skleníkových plynov z 

využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva,     

l) sektor mimo systém obchodovania s emisnými kvótami je sektor alebo kategória zdroja 

uvedená k podľa osobitného predpisu,5 konkrétne sa jedná o sektor energetiky, priemyselné 

procesy a používanie výrobkov, poľnohospodárstvo a odpad,   

                                                 
5Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/842 o záväznom ročnom znižovaní emisií skleníkových 

plynov členskými štátmi v rokoch 2021 až 2030, ktorým sa prispieva k opatreniam v oblasti klímy zameraným 

na splnenie záväzkov podľa Parížskej dohody, a o zmene nariadenia (EÚ) č. 525/2013, článok 2.   
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m) ročnými pridelenými emisnými kvótami maximálne ročne povolené emisie 

skleníkových plynov na roky 2021 až 2031 ustanovené osobitným predpisom6. 

 

§ 3 

Klimatické ciele 

 

(1) V súlade s medzinárodným a európskym právom sa Slovenská republika zaviazala 

k dlhodobým a krátkodobým klimatickým cieľom.   

 

(2) Do roku 2050 sa Slovenská republika zaväzuje dosiahnuť klimatickú neutralitu, čo 

znamená, že v roku 2050 sa dosiahne rovnovážny stav medzi emisiami skleníkových plynov a 

ich odstraňovaním v Slovenskej republike a dosiahne sa nulová bilancia emisií skleníkových 

plynov.  

 

(3) Do roku 2030 sa Slovenská republika zaväzuje znížiť emisie skleníkových plynov v 

celom hospodárstve o 55 %  v porovnaní s úrovňou v roku 1990 po odpočítaní odstránených 

emisií. 

 

(4) Do roku 2030 sa  Slovenská republika zaväzuje dosiahnuť redukciu -43% v porovnaní 

s úrovňami v roku 2005 pre sektory, ktoré sú zahrnuté v systéme obchodovania s emisnými 

kvótami podľa osobitného predpisu.7 Úroveň roka 2005 predstavuje overené emisie v systéme 

obchodovania s emisnými kvótami. K úrovni roka 2005 sa pripočítajú emisie roka 2005, ktoré 

boli na základe komplexného preskúmania údajov v najnovších národných inventúrach za rok 

2005 v zmysle nariadenia 2018/842 odpočítané zo sektorov mimo systém obchodovania s 

emisnými kvótami. 

 

(5)  Do roku 2030 sa  Slovenská republika zaväzuje dosiahnuť redukciu  -22,7% v 

porovnaní s úrovňami v roku 2005 pre sektory mimo systém obchodovania s emisnými 

kvótami. Úroveň referenčného roka 2005 je stanovená na základe komplexného preskúmania 

údajov v najnovších národných inventúrach za rok 2005 v zmysle nariadenia 2018/842 (a počas 

obdobia rokov 2021 – 2030 sa môže zmeniť). 

(6) Sektorové ciele pre sektory cestnej dopravy, budov, odpadov, poľnohospodárstva a 

LULUCF sú  určené v Prílohe I. 

 

 

 

§ 4 

Povinnosti osôb a orgánov verejnej správy 

 

                                                 
6 nariadenie 2018/842 o záväznom ročnom znižovaní emisií skleníkových plynov členskými štátmi v rokoch 

2021 až 2030 
7 Zákon č. 414/2012 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami 
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(1) Orgány verejnej správy, právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia  sú povinné 

poskytnúť ministerstvu  alebo ním poverenej právnickej osobe na základe písomnej alebo 

elektronickej žiadosti a v určenej lehote informácie alebo  údaje za účelom plnenia 

informačných povinností  Slovenskej republiky súvisiacich s plnením záväzkov v oblasti 

zmeny klímy. 8 

 

(2)  Žiadosť podľa odseku 1 musí obsahovať určenie  

a)  informačnej povinnosti vo vzťahu ku ktorej sa požadované informácie alebo údaje  použijú, 

b)  lehoty na poskytnutie informácie alebo údajov; ak lehota nie je ustanovená vo vykonávacom 

predpise, určí sa lehota primeraná rozsahu a dobe plnenia informačnej povinnosti.  

Na konanie podľa odseku 1 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.9  

 

(3) Orgány verejnej správy sú povinné 

a) poskytnúť ministerstvu alebo ním poverenej právnickej osobe súčinnosť pri plnení 

informačných povinností Slovenskej republiky súvisiacich s plnením záväzkov v oblasti zmeny 

klímy, 

b) robiť politiky a opatrenia, ktorých cieľom bude plnenie opatrení uvedených v nízkouhlíkovej 

stratégii, v Integrovanom národnom energetickom a klimatickom pláne  a na plnenie záväzkov 

v oblasti zmeny klímy podľa § 3 tohto zákona.  

 

(4) Ústredné orgány štátnej správy sú povinné poskytnúť ministerstvu na základe žiadosti 

ministerstva návrhy opatrení, ktorými sa zabezpečí plnenie záväzkov v oblasti zmeny klímy za 

oblasti, ktoré spadajú do oblasti ich pôsobnosti10 a za sektorové ciele podľa §3 a prílohy I. Ďalej 

sú povinné informovať ministerstvo o pokroku v plnení týchto patrení a o potrebe prijatia 

nových opatrení alebo o potrebe aktualizácie už prijatých opatrení. 

 

(5) Ak ministerstvo zistí, že daný ústredný orgán štátnej správy nedosahuje dostatočný pokrok 

pri plnení svojich povinností podľa odseku 3 a 4 a plnení sektorových cieľov podľa § 3 a prílohy 

I,  ústredný orgán štátnej správy zodpovedný za znižovanie emisií skleníkových plynov v 

danom sektore predloží ministerstvu na základe žiadosti určenej ministerstvom a v lehote 

určenej ministerstvom plán dodatočných opatrení, ktorý obsahuje 

 

a) ďalšie opatrenia, aby si splnil povinnosti podľa odseku 3 a 4 a podľa § 3 a prílohy I, 

b) časový harmonogram realizácie týchto opatrení, ktorý umožní posúdiť každoročný pokrok 

pri dosahovaní cieľov podľa §3.  

 

 (6) Ministerstvo vydáva stanovisko k účinnosti predložených plánov dodatočných 

opatrení. Dotknutý ústredný orgán štátnej správy v najväčšej možnej miere zohľadní stanovisko 

ministerstva pri revízií plánu dodatočných opatrení. 

 

                                                 
8 Nariadenie EÚ 2018/1999 z 11. decembra 2018 o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy 
9 Zákon 71/1967 Zb. o Správnom konaní 
10 Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších 

predpisov  
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§ 5 

Rada vlády pre zelenú dohodu 

 

 

1) Rada je zriadená podľa § 2, ods. 2 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a 

organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. 

 

2) Rada je odborný poradný, koordinačný a iniciatívny orgán vlády Slovenskej republiky pre 

otázky týkajúce sa Európskej zelenej dohody ako vízie na dosiahnutie cieľov udržateľného 

rozvoja a prechodu na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo do roku 2050 a s tým súvisiacu 

implementáciu kľúčových politík a opatrení zameraných na dosiahnutie klimatických 

a environmentálnych  cieľov a nadväzujúcu transformáciu hospodárskeho, environmentálneho, 

energetického a sociálneho systému Slovenskej republiky, vrátane transformácie odvetví 

priemyslu, pôdohospodárstva, dopravy, cestovného ruchu, výrobnej, nevýrobnej, spotrebnej 

a sociálnej  sféry.  

 

3) Rada garantuje koordináciu a spoluprácu primárne dotknutých rezortov (ministerstvo, 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Ministerstvo pôdohospodárstva a 

rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo 

obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí 

Slovenskej republiky, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  Slovenskej republiky, Ministerstvo 

zdravotníctva Slovenskej republiky), samospráv, akademickej obce, mimovládnych a 

odborných organizácií a monitoruje pokrok pri implementácii Európskej zelenej dohody.  

 

4) Zloženie rady  

a) Radu tvoria predseda rady, piati podpredsedovia rady, členovia rady a tajomník rady. 

Tajomník nie je riadnym členom rady. Celkový počet členov rady s hlasovacím právom je 34. 

Ak ide o ministrov, ktorí sú členmi rady, je členstvo v rade zastupiteľné štátnym tajomníkom 

daného ministerstva, z dôvodu neodkladných pracovných povinností ministra. Ak sa iný člen 

rady nemôže osobne zúčastniť zasadnutia rady, písomne poverí ním určeného zástupcu.  

b) Predsedom rady je minister životného prostredia Slovenskej republiky. 

c) Podpredsedami rady sú podpredseda vlády a minister hospodárstva Slovenskej republiky, 

podpredseda vlády a minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 

republiky, podpredseda vlády pre legislatívu a strategické plánovanie, minister zahraničných 

vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a minister pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka Slovenskej republiky. 

 

5) Podrobnosti o činnosti rady upravuje štatút rady, a rokovací poriadok, ktorý schvaľuje rada, 

ktorý upravuje najmä priebeh jej zasadnutí, prijímanie rozhodnutí a doručovanie materiálov 

potrebných na zasadnutia rady členom rady.  
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6) Rada môže zriadiť pracovné a expertné skupiny, ktoré sa budú podieľať na príprave 

a posudzovaní  materiálov predkladaných na zasadnutie rady a na úlohách súvisiacich 

s implementáciou  a monitorovaním Európskej zelenej dohody. 

 

§ 6 

Nízkouhlíková stratégia 

 

(1) Nízkouhlíková stratégia je dlhodobou stratégiou na plnenie záväzkov v oblasti zmeny 

klímy, ktorým sa na obdobie do roku 2050  určujú dlhodobé ciele znižovania emisií 

skleníkových plynov na národnej úrovni a  rámcové opatrenia na ich dosiahnutie.  

 

(2) Nízkouhlíková stratégia sa vypracúva v zmysle čl. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a 

Rady č. 2018/1999 o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy a pravidelne sa 

aktualizuje v súlade s týmto nariadením.  

 

 

 

 

§ 7 

Integrovaný národný energetický a klimatický plán  

 

(1) Integrovaný národný energeticky a klimatický plán je krátkodobým plánom na plnenie 

záväzkov v oblasti zmeny klímy a energetiky, ktorým sa na obdobie 10 rokov určujú  

a) krátkodobé ciele znižovania emisií skleníkových plynov na národnej úrovni a opatrenia na 

ich dosiahnutie,  

b) iné opatrenia, ktoré sú v súlade s dlhodobými cieľmi. 

 

(2) Integrovaný národný energetický a klimatický plán sa vypracúva v zmysle čl. 9 nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady č. 2018/1999 o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti 

klímy.  

 

 

 

§ 8 

 

Národný systém pre politiky a opatrenia a sledovanie emisií a záchytov skleníkových 

plynov a ich prekurzorov 

 

(1) Národný systém pre politiky a opatrenia a sledovanie emisií a záchytov skleníkových 

plynov a ich prekurzorov  

a) slúži na pravidelné sledovanie a odhad emisií skleníkových plynov zo zdrojov 

a sledovanie záchytov oxidu uhličitého, 

b) slúži na sledovanie prekurzorov emisií skleníkových plynov a ostatných znečisťujúcich 

látok, 
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c) zabezpečenie plnenia podľa osobitného predpisu,11 

d) spravuje databázu údajov slúžiacich na zabezpečenie plnenia informačných povinností 

Slovenskej republiky súvisiacich s plnením záväzkov v oblasti zmeny klímy. 

 

(2) Správu národného systému pre politiky a opatrenia a sledovanie emisií a záchytov 

skleníkových plynov a ich prekurzorov zabezpečuje právnická osoba poverená 

ministerstvom12.  

 

(3) Štruktúru národného systému pre politiky a opatrenia a sledovanie emisií a záchytov 

skleníkových plynov a ich prekurzorov ustanoví ministerstvo usmernením a zverejní na 

svojom webovom sídle. 

 

(4) Počítanie uhlíkovej stopy pre rôzne subjekty v Slovenskej republiky sa bude riadiť 

metodológiou, ktorá bude zverejnená na stránke SHMÚ.  

 

 

§  9 

Ministerstvo životného prostredia  

 

(1) Ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy vo veciach politiky zmeny klímy, 

zabezpečuje plnenie medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky podľa Dohovoru, 

Protokolu, Parížskej dohody  a právnych aktov Európskej únie týkajúcich sa politiky zmeny 

klímy tým, že  

a) je kontaktným miestom vo vzťahu k príslušným orgánom dohovoru, protokolu, Parížskej 

dohody a vo vzťahu k Európskej komisii a iným európskym a medzinárodným 

organizáciám v súvislosti s politikou zmeny koímy, 

b)  zabezpečuje plnenie informačných povinností  Slovenskej republiky súvisiacich s plnením 

záväzkov v oblasti zmeny klímy vo vzťahu k príslušným orgánom dohovoru, protokolu, 

Parížskej dohody a vo vzťahu k Európskej komisii, 

c)  zabezpečuje vypracovanie, aktualizáciu,  kontrolu a hodnotenie stavu plnenia 

Integrovaného národného energetického a klimatického plánu a Nízkouhlíkovej stratégie na 

účely plnenie záväzkov v oblasti zmeny klímy,   

d) samostatne alebo prostredníctvom Rady vlády pre zelenú dohodu koordinuje ústredné 

orgány štátnej správy a ostatné ústredné orgány štátnej správy pri plnení ich povinností  

podľa §4 za oblasti, ktoré spadajú do oblasti ich pôsobnosti13  a pri plnení ich sektorových 

cieľov podľa §3 a prílohy I,  

e) žiada iné ústredné orgány štátnej správy o návrhy opatrení, ktorými sa zabezpečí plnenie 

záväzkov v oblasti zmeny klímy za oblasti/sektory, ktoré spadajú do oblasti pôsobnosti 

týchto orgánov  a za ich sektorové ciele podľa §3 a prílohy I, 

                                                 
11 článok 18 a 39 Nariadenia EÚ 2018/1999 z 11. decembra 2018 o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti 

klímy 
12 Slovenský hydrometeorologický ústav 
13Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších 

predpisov. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1999&from=SK
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f) navrhuje dodatočné opatrenia, ktoré musia byť premietnuté v pláne dodatočných opatrení 

podľa § 4 ods. 5, 

g) v spolupráci s dotknutými rezortmi vykonáva kontrolu plnenia plánu dodatočných opatrení,  

h) v spolupráci s dotknutými rezortmi vykonáva aktualizáciu plánu dodatočných opatrení na 

základe výsledkov kontroly,  vrátane stanovenia  nákladov na realizáciu opatrení , 

i) v spolupráci s dotknutými rezortmi vyhodnocuje stav plnenia plánu dodatočných opatrení 

z hľadiska  záväzkov Slovenskej republiky podľa §  4 ods. 5,  

j) v spolupráci s dotknutými rezortmi na základe výsledkov kontroly aktualizuje plán 

dodatočných opatrení a náklady na jeho plnenie na nasledujúci rok,  

k) poveruje právnickú osobu na prevádzku národného systému podľa § 8  

l) dohliada nad efektívnym fungovaním a rozvíjaním národného systému podľa § 8; 

 

§  10 

Ústredné orgány štátnej správy 

 

(1) Ústredné orgány štátnej správy sú zodpovedné za plnenie politík a opatrení podľa § 3 a 4 

za oblasti/sektory, ktoré spadajú do oblasti ich pôsobnosti, 14 najmä 

 

a)  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v oblasti realizácie politík a opatrení na 

plnenie cieľov v oblasti energetickej efektívnosti, využívania obnoviteľných zdrojov 

energie, sektory priemysel, energetiku a teplárenstvo,  

b) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v oblasti  realizácie, hodnotenia a 

kontroly politík a opatrení na znižovanie emisií v sektore dopravy a je zodpovedné za 

energetickú hospodárnosť budov a politiky mestského rozvoja, 

c) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v oblasti realizácie, 

hodnotenia a kontroly politík a opatrení na znižovanie emisií v sektore poľnohospodárstva 

a v oblasti realizácie hodnotenia a kontroly politík a opatrení na zvyšovanie záchytov v 

sektore využívania pôdy, zmien vo využívaní pôdy a lesného hospodárstva, 

d) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v súvislosti so 

sociálnymi dopadmi opatrení na riešenie zmeny klímy na obyvateľstvo,    

e) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti s dopadom zmeny klímy na 

zdravie obyvateľstva, 

f) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v oblasti realizácie, 

hodnotenia a kontroly opatrení v oblasti vedy, výskumu, vzdelávania, 

g) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v oblasti  realizácie, hodnotenia a kontrola 

opatrení v oblasti adaptácie, 

h) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky v oblasti realizácie, hodnotenia a kontroly 

opatrení v oblasti adaptácie, 

i) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky pri 

zabezpečení  súčinnosti pri riešení úloh spojených s politikou zmeny klímy a adaptácie 

                                                 
14 ibid 
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v medzinárodnom a európskom  kontexte a vo väzbe na rozvojovú pomoc a medzinárodnú 

bezpečnosť, 

j) Ministerstvo  financií Slovenskej republiky pri poskytovaní  súčinnosti pri zabezpečovaní 

finančných zdrojov na plnenie národných a medzinárodných záväzkov v oblasti zmeny 

klímy a adaptácie, 

k) Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 

v oblasti investícii v oblasti zmeny klímy a adaptácie.  

 

 

 

 

§ 11 

Ostatné ústredné orgány štátnej správy 

 

Ostatné orgány štátnej správy sú povinné 

  

a) zabezpečiť plnenie politík a opatrení na znižovanie emisií skleníkových plynov za oblasť 

svojej kompetencie, 

b) zabezpečiť súčinnosť pri plnení cieľov zákona s ostatnými orgánmi štátnej správy. 

 

 

§ 12 

Samospráva 

 

2) Samosprávy, vyššie územné celky, mestá a obce prostredníctvom svojich orgánov  

  

a) si vypracujú emisné audity a na ich základe prijmú územné, miestne, mestské alebo obecné 

stratégie pre nízkouhlíkový rozvoj a adaptačné stratégie do 3 rokov od prijatia tohto zákona,  

b) prijmú akčné plány pre stratégie uvedené v bode a) do 5 rokov od prijatia tohto zákona,  

c) strategické dokumenty podľa bodov a) a b) budú vypracované podľa metodických 

usmernení ministerstva dostupných na webe ministerstva,  

d) integrujú adaptačné a mitigačné opatrenia do svojich lokálnych koncepcii a územných 

plánov rozvoja, 

e) zabezpečia plnenie politík a opatrení na znižovanie emisií skleníkových plynov podľa §4, 

f) zabezpečia súčinnosť pri plnení cieľov zákona podľa §3.  

  

 

§ 13 

Adaptácia na zmenu klímy 

 

 

(1) Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy ustanovuje inštitucionálny rámec 

a koordinačný mechanizmus na zabezpečenie účinnej implementácie adaptačných opatrení 
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na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach, ako aj na zvýšenie celkovej informovanosti 

o tejto problematike.  

 

(2) Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy je pravidelne aktualizovaná 

uznesením vlády Slovenskej republiky. Počet rokov platnosti aktualizovaného dokumentu 

určí vláda Slovenskej republiky. 

 

(3) Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy prostredníctvom 

implementácie prierezových a špecifických adaptačných opatrení a úloh má za cieľ zvýšiť 

pripravenosť Slovenska na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.  

 

(4) Vypracovanie stratégií, akčných plánov, iných koncepčných a strategických dokumentov, 

informácií o dosiahnutom pokroku pri realizácií adaptačných opatrení podľa tohto zákona 

a správ o adaptácii podľa čl. 7 Parížskej dohody zabezpečuje ministerstvo tak, aby sa udržal 

cieľ v oblasti adaptácie, ktorým je zvyšovanie adaptívnej kapacity, posilnenie odolnosti a 

zníženie zraniteľnosti na zmenu klímy s cieľom prispieť k udržateľnému rozvoju a 

zabezpečiť adekvátnu adaptačnú odozvu v kontexte teplotného cieľa podľa čl. 2 Parížskej 

dohody. 

 

(5) Integrované podávanie správ o národných adaptačných opatreniach a finančnej a 

technologickej podpore poskytovanej rozvojovým krajinám podľa čl. 19 ods. 1 a 3 

nariadenia Európskej únie a Rady č. 2018/1999 o riadení energetickej únie a opatrení v 

oblasti klímy vypracováva ministerstvo v spolupráci s dotknutými orgánmi verejnej správy. 

 

(6) Na dotknuté orgány verejnej správy, právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov sa v 

súvislosti s poskytovaním informácií a údajov pre aktualizáciu dokumentov uvedených v § 

12, ods. 1 až 5 tohto zákona alebo na vytváranie nových primerane vzťahuje § 4 ods. 1 a 2 

tohto zákona. 

 

(7) Dotknuté orgány verejnej správy, právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia sú 

povinní poskytnúť ministerstvu súčinnosť pri aktualizácii dokumentu uvedeného v § 13, 

ods. 1 tohto zákona alebo vytváraní nových. 

 

(8) Dotknuté orgány verejnej správy, právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia sú 

povinní poskytnúť ministerstvu súčinnosť pri vytváraní dokumentov uvedených v § 13 ods. 

4 a 5 tohto zákona. 

 

 

§ 14 

Korekčný mechanizmus pre sektory mimo systém obchodovania s emisnými kvótami 

 

(1) Plnenie cieľa  vrátane jeho splnenia pre sektory mimo systém obchodovania s emisnými 

kvótami podľa § 3 odseku 3 sa realizuje prostredníctvom plnenia emisnej trajektórie, ktorej 
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emisie musia byť pokryté ročne pridelenými emisnými kvótami15. V prípade, že sa 

Slovenskej republike nebude priebežne plniť cieľ, vrátane jeho splnenia na konci 

sledovaného obdobia podľa § 3 odseku 3,  bude musieť od iných štátov priebežne 

dokupovať chýbajúce ročne pridelené emisné kvóty, resp. naraz nakúpiť tieto kvóty na 

splnenie cieľa. Kúpna cena potrebná na zakúpenie týchto kvót bude znášaná spoločne tými 

rezortami, ktoré nesú zodpovednosť za svoje sektorové politiky. 

 

(2) Prerozdelenie kúpnej ceny za ročne pridelené emisné kvóty bude vychádzať z presného 

podielu emisií v sektoroch mimo systém obchodovania s emisnými kvótami podľa 

nasledujúceho kľúča prerozdeľujúceho emisné sektory podľa jednotlivých ministerstiev:  

a) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky  za sektor priemyselné procesy a 

používanie výrobkov, za sektor energetiky okrem dopravy a budov,  

b) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a Ministerstvo hospodárstva 

Slovenskej republiky za sektor dopravy, 

c) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a Ministerstvo hospodárstva 

Slovenskej republiky za sektor budov. 

d) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky za sektor 

poľnohospodárstvo,  

e) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky za sektor odpadov.  

 

(3) Presné prerozdelenie kúpnej ceny určí príloha II tohto zákona, a bude vychádzať 

z posledných overených emisií za dané sektory podľa inventúrnej správy zverejnenej na 

stránke SHMÚ.  

 

§ 15 

Iné správne delikty  

 

(1) Inšpekcia uloží pokutu od X do Y eur povinnej osobe a orgánu štátnej alebo verejnej správy, 

ak neposkytne v určenej lehote informácie alebo údaje za účelom plnenia informačnej 

povinnosti podľa § 4 ods. 1, alebo poskytnuté informácie alebo údaje sú nepravdivé, neúplné 

alebo nejednoznačné.  

 

(2) Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť porušenia tohto zákona, opakované 

porušenie povinnosti, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.  

 

 

(3) Ak sa osoba dopustí iného správneho deliktu do dvoch rokov po tom, čo jej bola za tento 

správny delikt uložená pokuta, môže jej byť uložená pokuta do výšky dvojnásobku hornej 

hranice pokuty. 

  

                                                 
15 Nariadenie 2018/842 o záväznom ročnom znižovaní emisií skleníkových plynov členskými štátmi v rokoch 

2021 až 2030       



12 

 

(4) Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť. 

Výnosy z pokút sú príjmom Environmentálneho fondu. 

  

(5) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa zistenia porušenia povinnosti, najneskôr však 

do troch rokov odo dňa kedy došlo k porušeniu povinnosti. 

(6) Na konanie o uložení pokuty sa  vzťahuje správny poriadok ak tento zákon neustanovuje 

inak. 

 

  

§ 16 

Spoločné ustanovenia 

 

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo ustanoví  

a) podrobnosti o štruktúre dokumentu uvedených v § 13 ods. 2 tohto zákona, 

b) podrobnosti o Integrovanom podávaní správ o národných adaptačných opatreniach a 

finančnej a technologickej podpore poskytovanej rozvojovým krajinám podľa § 13 ods. 5 tohto 

zákona, 

c) podrobnosti v súvislosti § 13 ods. 4 tohto zákona a čl. 2 a 7 Parížskej dohody. 

 

 

§ 17 

Prechodné ustanovenia 

 

§ 18 

Záverečné ustanovenia 

 

 

 

 

Príloha I  

Sektorové ciele pre sektory cestnej dopravy, budov, odpadov, poľnohospodárstvo 

a LULUCF 

 

a) Sektor cestnej dopravy má cieľ do roku 2030 znížiť emisie o X% v porovnaní 

s referenčným rokom 2005. Za tento cieľ je zodpovedné Ministerstvo dopravy 

a výstavby Slovenskej republiky s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. 

b) Sektor budov má cieľ do roku 2030 znížiť emisie o X% v porovnaní s referenčným 

rokom  2005. Za tento cieľ je zodpovedné Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej 

republiky v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.   

c) Sektor poľnohospodárstva má cieľ do roku 2030 znížiť emisie o X% v porovnaní 

s referenčným rokom 2005. Za tento cieľ je zodpovedné Ministerstvo pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. 
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d) Sektor LULUCF má cieľ do roku 2030 zvýšiť záchyty o X% v porovnaní s referenčným 

rokom 1990. Za tento cieľ je zodpovedné Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka Slovenskej republiky. 

e) Sektor odpadov má cieľ do roku 2030 znížiť emisie o X% v porovnaní s referenčným 

rokom 2005. Za tento cieľ je zodpovedné Ministerstvo životného prostredia Slovenskej 

republiky. 

 

 

Príloha II  

Prerozdelenie kúpnej ceny za ročne pridelené emisné kvóty 

 

Prerozdelenie kúpnej ceny za ročne pridelené emisné kvóty bude vychádzať z nasledujúceho 

vzorca 

 

 

X = Z x Y / 100 

 

Pričom  

 

X: Množstvo ročne pridelených emisných kvót, ktorých nákup daný rezort zafinancuje 

Y: Celkové chýbajúce množstvo ročne pridelených emisných kvót v danom roku v zmysle 

nariadenia 2018/842 

Z: Percentuálny podiel sektorov na emisiách skleníkových plynov podľa posledných overených 

údajov o emisiách pod nariadením 2018/842, ktoré sú v pôsobnosti daného rezortu (Sektory sú 

definované na základe emisných kategórií podľa metodológie IPCC. V prípade, že sektor spadá 

do pôsobnosti dvoch rezortov, rozdelí sa tento podiel na polovicu.)  

 

 

 


