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Lisabonská zmluva - podpísaná najvyššími 

predstaviteľmi členských štátov EÚ 
  13. decembra 2007 

 
-  štandardná medzinárodná zmluva 
-  mení a dopĺňa zakladajúce zmluvy – Zmluvu o 

Európskej únii (Maastrichtská zmluva) a 
Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva 
(Zmluva o fungovaní EÚ) 



}  konsolidované znenie - MZV SR  
Cieľ:  priniesť názorný prehľad úprav a 

doplnkov zakladajúcich zmlúv Európskej únie 
po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy 

 
}  oficiálne konsolidované znenie zmlúv - 

Generálny sekretariát Rady Európskej únie v 
roku 2008 



}  Preambula 
}  VI hláv (Spoločné ustanovenia, Ustanovenia                     

o demokrat ických zásadách, Ustanovenia                        
o inštitúciách, Ustanovenia o posilnenej spolupráci, 
Všeobecné ustanovenia o vonkajšej činnosti únie                
a osobitné ustanovenia o spoločnej zahraničnej                   
a bezpečnostnej politike, Záverečné ustanovenia) 
◦  kapitoly, oddiely, články 



Ciele: 
}  uchovávať  hodnoty, základné záujmy, bezpečnosť, 

nezávislosť a celistvosť 
}  upevňovať a podporovať demokraciu, právny štát, 
ľudské práva a zásady medzinárodného práva; 

}  zachovávať mier 
}  podporovať trvalo udržateľný hospodársky, sociálny 

a environmentálny rozvoj rozvojových krajín s 
hlavným cieľom odstrániť chudobu 



}  povzbudzovať integráciu všetkých krajín do 
svetového hospodárstva, prispievať k vypracovaniu 
medzinárodných opatrení na zachovávanie a 
zlepšovanie kvality životného prostredia , 
zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj 

}  pomáhať obyvateľstvu, krajinám a regiónom 
postihnutým prírodnými katastrofami alebo 
katastrofami spôsobenými ľudskou činnosťou  

}  presadzovať medzinárodný systém založený na 
posilnenej mnohostrannej spolupráci a dobrej správe 
vecí verejných v celosvetovom meradle 



}  Preambula 
}  7 častí (Zásady, Nediskriminácia a občianstvo 

únie, Vnútorné politiky a činnosti únie, 
Pridruženie zámorských krajín a území, 
Vonkajšie činnosti únie, Inštitucionálne a 
finančné ustanovenia, Všeobecné a záverečné 
ustanovenia) 
◦  hlavy, kapitoly, oddiely, príp. články 



Komisia podporuje úzku spoluprácu medzi členskými 
štátmi a uľahčuje koordináciu ich činnosti vo všetkých 
oblastiach sociálnej politiky: 

ü  zamestnanosti 
ü pracovného práva a pracovných podmienok 
ü  základného a vyššieho odborného vzdelávania, 

sociálneho zabezpečenia 
ü prevencie pracovných úrazov a chorôb z povolania 
ü ochrany zdravia pri práci 
ü   práva združovať sa a práva na kolektívne vyjednávanie 

medzi zamestnávateľmi a pracovníkmi 
 



•  vypracúva štúdie 
 
•  podáva stanoviská a organizuje porady tak o 

problémoch vznikajúcich na vnútroštátnej úrovni, ako 
aj o problémoch týkajúcich sa medzinárodných 
organizácií 

 
•  predkladá iniciatívy zamerané na vydanie usmernení a 

stanovenie ukazovateľov, organizovanie výmeny 
najlepšej praxe a prípravu potrebných prvkov na 
pravidelné monitorovanie a vyhodnocovanie 



Ciele: 
v vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia 
v zlepšenie verejného zdravia, prevenciu ľudských 

chorôb a ochorení, a odstraňovanie zdrojov 
nebezpečenstva pre telesné a duševné zdravie 

v boj proti najzávažnejším chorobám podporou 
výskumu ich príčin, prenosu a prevencie, ako aj 
zdravotnícke informácie a osvetu, monitorovanie 
závažných cezhraničných ohrození zdravia, včasné 
varovanie 



v obmedzenie škôd na zdraví spojených s drogami, 
vrátane informačnej a preventívnej činnosti 

v spolupráca medzi členskými štátmi zameraná na 
zlepšenie komplementárnosti ich zdravotníckych 
služieb v cezhraničných oblastiach 

v členské štáty v spojení s Komisiou navzájom 
koordinujú svoje politiky a programy 

Únia a členské štáty podporujú spoluprácu s tretími 
krajinami a s príslušnými medzinárodnými 
zdravotníckymi organizáciami v oblasti verejného 
zdravia 



1.  opatrenia na stanovenie vysokých štandardov 
kvality a bezpečnosti pre ľudské orgány a látky 
ľudského pôvodu, krv a krvné deriváty 

2.  opatrenia v oblasti veterinárnej starostlivosti a 
rastlinnej výroby, ktorých priamym cieľom je 
ochrana verejného zdravia 

3.  opatrenia stanovujúce vysoké normy pre kvalitu a 
bezpečnosť liekov a zdravotníckych pomôcok 
 



4.  motivačné opatrenia určené na ochranu a zlepšenie 
ľudského zdravia, najmä na boj proti veľkým 
cezhraničným zdravotným pohromám 

5.  opatrenia týkajúce sa monitorovania závažných 
cezhraničných ohrození zdravia, včasného 
varovania v prípade takýchto ohrození a boja proti 
nim 

6.  opatrenia, ktorých priamym cieľom je ochrana 
verejného zdravia, pokiaľ ide o tabak a nadmerné 
užívanie alkoholu, pričom je vylúčená akákoľvek 
harmonizácia zákonov a iných právnych predpisov 
členských štátov 
 



 
Rešpektuje sa zodpovednosť členských štátov 
za vymedzenie ich zdravotnej politiky, za organizáciu a 

poskytovanie zdravotníckych služieb a zdravotnej 
starostlivosti.  

 
 
Zodpovednosť členských štátov zahŕňa správu 

zdravotníckych služieb a zdravotnej starostlivosti, 
ako aj rozdeľovanie zdrojov, ktoré sú im pridelené.  



Ciele: 
§  udržiavanie, ochrana a zlepšovanie kvality životného 

prostredia 
§  ochrana ľudského zdravia 
§  rozvážne a racionálne využívanie prírodných zdrojov, 
§  podpora opatrení na medzinárodnej úrovni na riešenie 

regionálnych alebo celosvetových problémov životného 
prostredia (boj proti zmene klímy) 
 



Hlavný cieľ:  
q obmedzovanie chudoby a v dlhodobom horizonte jej 

odstránenie 
  
Ďalší cieľ: 
q pomoc a záchrana obyvateľstva tretích krajín, 

obetiam prírodných katastrof alebo katastrof 
spôsobených ľudskou činnosťou s cieľom pokryť 
humanitárne potreby 

 



ü viacročné programy spolupráce s rozvojovými 
krajinami  

ü financovanie - Európska investičná banka 
 
ü dodržiavanie medzinárodného práva a zásad 

nestrannosti, neutrality a nediskriminácie 

ü koordinácia a v súlade s činnosťami medzinárodných 
organizácií a orgánov, najmä tých, ktoré sú súčasťou 
systému OSN 



 
}  z kultúrneho, náboženského a humanistického 

dedičstva Európy, z ktorého sa vyvinuli univerzálne 
hodnoty nezrušiteľných a nescudziteľných práv 
ľudskej bytosti, slobody, demokracie, rovnosti a 
právneho štátu 

 
 



•  UČENÁ PRÁVNICKÁ SPOLOČNOSŤ, Zmluva o Európskej 
únii ( Konsolidované znenie), 2011, dostupné na internete: 

h t t p : / / w w w . u c p s . s k /
Lisabonska_zmluva_Zmluva_o_Europskej_unii 

•  MZV SR, Zmluva o fungovaní Európskej únie                                   
( Konsolidované texty v znení Lisabonskej zmluvy), 2008, 
dostupné na internete: 

h t tp : / /www.mzv. sk /App/WCM/media .ns f /vw_ByID/
ID_3B704251D03F1D46C1257674002F6340_SK/$File/
Zmluva_o_EU.pdf 

 



 
 
      Ďakujem za pozornosť! 


