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Zoznam použitých skratiek: 

NAPCP Národný program znižovania emisií   
NEC smernica 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 

NH3 amoniak 
NMVOC nemetánové prchavé organické zlúčeniny 
NOX oxidy dusíka 
PM2,5 jemné prachové častice 
SEA posúdenie vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie podľa zákona 

č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

SHMÚ Slovenský hydrometeorologický ústav 
SO2 oxid siričitý 
WM scenár scenár vývoja emisií s existujúcimi opatreniami 
WAM scenáre scenár vývoja emisií s dodatočnými opatreniami 
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I. Základné údaje o obstarávateľovi 
 

1. Názov 
 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
 
 

2. Identifikačné číslo 
 

42181810 

 

 

3. Adresa sídla 
 

Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava  

 
 

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného 

zástupcu obstarávateľa 
 
Kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa: 

Ing. Gabriela Fischerová, generálna riaditeľka sekcie zmeny klímy 
a ochrany ovzdušia 
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava  
Tel.: 02/ 59562590 
E-mail: gabriela.fischerova@enviro.gov.sk 

 
 

5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, 

od ktorej možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente, a miesto 

na konzultácie 
 
Údaje kontaktnej osoby: Ing. Zuzana Kocunová, riaditeľka odboru ochrany ovzdušia 

Tel.: 02/59562271 
E-mail: zuzana.kocunova@enviro.gov.sk 

Miesto na konzultácie:  Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava  

 

  

javascript:decodeEmail('ks!vog!orivne~avorehcsif!aleirbag')
mailto:zuzana.kocunova@enviro.gov.sk
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II. Základné údaje o strategickom dokumente 

 

1. Názov 

 
Stratégia ochrany ovzdušia Slovenskej republiky do roku 2030, 1. časť – Národný program znižovania 
emisií 
 
 

2. Charakter 

 
Stratégia ochrany ovzdušia Slovenskej republiky do roku 2030 (ďalej len „Stratégia“) sa zaraďuje medzi 
dlhodobé strategické dokumenty s celoštátnym dosahom.  Stratégia bude zameraná na obmedzenie 
znečisťovania ovzdušia a zlepšenie kvality ovzdušia. Skladá sa z dvoch častí, ktoré predstavujú 
samostatné dokumenty podliehajúce samostatnému posúdeniu: 

1. časť  - Národný program znižovania emisií 
2. časť - Stratégia na zlepšenie kvality ovzdušia 

 
Predmetom predkladaného oznámenia je 1. časť stratégie - Národný program znižovania emisií.  
 
 

3. Hlavné ciele 
 
Cieľom Národného programu znižovania emisií (ďalej len „Program“) je zabezpečenie plnenia 
národných záväzkov redukcie emisií pre SO2, NOx, NMVOC, NH3, častice PM2,5 stanovených v prílohe II  
smernice 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 (ďalej len „NEC smernica“), ako aj zabezpečenie plnenia cieľov NEC smernice pri 
dosahovaní úrovní kvality ovzdušia, ktoré nemajú nepriaznivý vplyv na ľudské zdravie a životné 
prostredie. 
 
NEC smernica v článku 6 stanovuje členským štátom povinnosť vypracovať, prijať a vykonávať svoje 
národné programy a predložiť ich Komisii v zmysle článku 10 smernice do 1. apríla 2019. 
 
Program ako ucelený koncepčný dokument bude východiskom a hlavným nástrojom pre prijímanie 
účinných opatrení na obmedzenie emisií a dosiahnutie redukčných záväzkov Slovenskej republiky. 
Bude podkladom pre rozhodovanie a správne nasmerovanie opatrení tam, kde sú najviac potrebné 
a kde prinášajú najlepšie výsledky. Program má za cieľ prispieť k identifikácii opatrení a zabezpečeniu 
ich implementácie zapojením dotknutých subjektov, určením zodpovednosti a zabezpečením kontroly 
ich uplatňovania. Bude rešpektovať prijaté závery Clean Air Dialogue1, ktorý sa konal 24.-25. apríla 
2018 v Bratislave a ukotví potrebu a význam širšej, nielen medzirezortnej spolupráce. 
 
 

4. Obsah (osnova) 
 
Obsahová náplň Programu sa bude odvíjať od prílohy III smernice NEC, ktorá definuje minimálny obsah 
národného programu znižovania emisií (NAPCP – National Air Pollution Control Programme), ako aj od 

                                                           
1 http://ec.europa.eu/environment/air/clean_air/dialogue.htm 

http://ec.europa.eu/environment/air/clean_air/dialogue.htm
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požadovaného rozsahu podľa štruktúry programu uvedenej v prílohe vykonávacieho rozhodnutia 
Komisie, ktorým sa stanovuje spoločný formát NAPCP (aktuálne v podobe návrhu). 
 
V súlade s požiadavkami na obsah programu bude jeho osnova pozostávať z nasledovných hlavných 
častí: 
 

- Úvod, 
- Východiská v oblasti ochrany ovzdušia 

o táto časť bude obsahovať opis priorít v oblasti ochrany ovzdušia a ich vzťah k cieľom 
ostatných politík, ako aj popis zodpovedností na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni 

- Pokrok v znižovaní emisií a zlepšovaní kvality ovzdušia dosiahnutý realizáciou dosiaľ prijatých 

politík a opatrení a súlad s národnými a európskymi záväzkami 

o bude popísaný pokrok v znižovaní emisií dosiahnutý realizáciou dosiaľ prijatých politík 
a opatrení a súlad s národnými a európskymi záväzkami znižovania emisií, ako aj 
pokrok v zlepšovaní kvality ovzdušia dosiahnutý realizáciou dosiaľ prijatých politík a 
opatrení a súlad s národnými a európskymi záväzkami v oblasti kvality ovzdušia. 
Súčasťou má byť aj popis cezhraničného vplyvu zdrojov znečisťovania ovzdušia  

- Projekcie vývoja na základe existujúcich opatrení a politík 

o program bude zahŕňať projekcie emisií (WM scenár - s existujúcimi opatreniami), ako 

aj projektované dopady na zlepšenie kvality ovzdušia a súlad s požiadavkami na kvalitu 

ovzdušia 

- Potenciálne opatrenia na dosiahnutie redukčných záväzkov do roku 2020 a 2030, vrátane 

očakávanej úrovne emisií pre rok 2025 

o v tejto časti má byť uvedený podrobný opis potenciálnych opatrení na dosiahnutie 

redukčných záväzkov, vplyv opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia a životné prostredie, 

odhad nákladov a prínosov a dodatočné opatrenia týkajúce sa poľnohospodárstva 

- Vybrané opatrenia a politiky v členení podľa sektorov, vrátane časového harmonogramu ich 

implementácie a zodpovednosti 

o popísané budú vybrané opatrenia a zodpovedné orgány a hodnotenie súladu opatrení 

s plánmi a programami v iných oblastiach 

- Projektované kombinované dopady opatrení (WAM scenár – s dodatočnými opatreniami) na 

zníženie emisií, kvalitu ovzdušia a životné prostredie a súvisiace neistoty (ak relevantné) 

o v tejto časti bude popísané projektované dosiahnutie zníženia emisií (WAM), 

nelineárna trajektória znižovania emisií a využitie flexibility (ak relevantné). Zároveň sa 

očakáva zahrnutie informácií o zlepšení kvality ovzdušia a dopadoch na životné 

prostredie 

  
 

5. Uvažované variantné riešenia zohľadňujúce ciele a geografický rozmer 

strategického dokumentu 
 
Strategický dokument s celoštátnym dosahom sa pripravuje v jednom variante riešenia.  
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6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania 
 
Vecný a časový harmonogram procesu prípravy a schvaľovania Programu zodpovedá požiadavkám na 
jeho obsah. Hlavné aktivity a činnosti realizované v rámci prípravy Programu je možné definovať 
nasledovne: 

1) analýza regulačného rámca ochrany ovzdušia na Slovensku v kontexte politík iných 
rezortov, 

2) analýza súčasnej situácie – analýza dostupnosti údajov o vývoji emisií a identifikácia 
problematických oblastí,  

3) hodnotenie pokroku a ďalšieho vývoja v znižovaní emisií a dopad aktuálnych politík – 
prostredníctvom projekcie emisií - WM scenár, 

4) identifikácia potenciálnych opatrení - činnosť pracovných skupín, 
5) vypracovanie ekonomických analýz nákladov a efektívnosti navrhovaných opatrení 

(spolupráca so Svetovou bankou), 
6) započítanie nových/dodatočných opatrení do projekcií emisií prostredníctvom WAM 

scenárov 
7) posúdenie vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie podľa zákona 

č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov- proces SEA, 

8) finalizácia NAPCP, 
9) schvaľovanie NAPCP, 
10) predloženie NAPCP Komisii do 1. apríla 2019. 

 
Indikatívny vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania stratégie: 
 

Aktivita 1Q 
2018 

2Q 
2018 

3Q 
2018 

4Q 
2018 

1Q 
2019 

analýza súčasnej situácie  
 

     

hodnotenie pokroku v znižovaní emisií a dopadov na 
kvalitu ovzdušia 
 

     

identifikácia potenciálnych opatrení   
 

     

ekonomické analýzy  
 

     

projekcie WAM 
 

     

proces SEA 
 

     

finalizácia NAPCP 
 

     

schvaľovanie NAPCP      

predloženie NAPCP Komisii do 1. apríla 2019      

 
 

7. Vzťah k iným strategickým dokumentom 
 
V oblasti ochrany ovzdušia boli prijaté viaceré medzinárodné dohovory a na národnej úrovni boli 
vypracované a schválené stratégie a programy. Podľa jednotlivých úrovní je Program vo vzťahu 
s nasledovnými strategickými dokumentmi:  
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- medzinárodné strategické dokumenty 
o Dohovor o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranice štátu, 
o Protokol o znížení acidifikácie, eutrofizácie a prízemného ozónu k Dohovoru o 

diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 
(Göteborský protokol) vrátane jeho dodatku z roku 2012 
 

- národné strategické dokumenty  
o Stratégia na redukciu PM10, 
o Programy na zlepšenie kvality ovzdušia,  
o Regionálny program na zlepšenie kvality ovzdušia pre prízemný ozón, 
o Zelenšie Slovensko - Stratégia environmentálne politiky Slovenskej republiky do roku 

2030 (Envirostratégia 2030) - v štádiu pripomienkovania.   
 

 

8. Orgán kompetentný na jeho prijatie 
 
Kompetentným orgánom na prijatie strategického dokumentu je vláda Slovenskej republiky a Európska 
komisia. 
 
 

9. Druh schvaľovacieho dokumentu (napr. uznesenie Národnej rady Slovenskej 

republiky, uznesenie vlády Slovenskej republiky, nariadenie) 
 
Strategický dokument bude schválený vo forme Uznesenia vlády Slovenskej republiky. 
 
 
 

III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického 
dokumentu na životné prostredie vrátane zdravia  
 
 

1. Požiadavky na vstupy 
 
Potreba vypracovania Programu nadväzuje na nevyhnutnosť prijatia účinných opatrení na dosiahnutie 
národných záväzkov znižovania emisií podľa NEC smernice. Redukčné záväzky sú definované ako 
požadované percentuálne zníženie emisií v porovnaní s východiskovým rokom 2005 a sú stanovené 
pre roky 2020 a 2030 („pre ktorýkoľvek rok od roku 2020 do roku 2029“ a „pre ktorýkoľvek rok od roku 
2030“). Aktuálne projekcie vývoja emisií ukazujú, že bez prijatia dodatočných opatrení nebude možné 
zabezpečiť dosiahnutie prísnych redukčných záväzkov pre vybrané znečisťujúce látky, najmä pokiaľ ide 
o úrovne stanovené od roku 2030.  
 
Vstupnými podkladmi, relevantnými pre prípravu strategického dokumentu sú jednak dohody 
formované na medzinárodnej úrovni, stratégie a programy na národnej úrovni ako aj smernice 
Európskeho Parlamentu a Rady EÚ. Podkladom budú taktiež údaje z národnej emisnej inventúry  
a metodiky využívané pri reportovaní národných emisií podľa príslušných predpisov a usmernení 
Európskej komisie a Európskej environmentálnej agentúry, za predkladanie ktorých zodpovedá 
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). 
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Pri tvorbe Programu budú zohľadnené postupy v zmysle Metodiky a inštitucionálneho rámca tvorby 
verejných stratégií, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 197 zo dňa 26. 04. 2017.  
Kľúčovým prvkom prípravy Programu je zapojenie relevantných subjektov a partnerov, 
keďže problematika ochrany a kvality ovzdušia presahuje kompetencie rezortu Ministerstva životného 
prostredia.  
 
Nevyhnutnými vstupnými informáciami budú tiež údaje o emisiách a relevantné projekcie emisií. 
Riešené budú primárne oblasti a sektory, ktoré sa významnou mierou podieľajú na znečistení ovzdušia.  
 
 

2. Údaje o výstupoch 

 
Výstupmi posúdenia strategického dokumentu sú najmä vládou Slovenskej republiky schválený 
samotný strategický dokument. 
Program je pripravovaný za účelom hľadania efektívnych riešení v oblasti ochrany ovzdušia, najmä na 
dosiahnutie redukcie emisií a zlepšenie kvality ovzdušia. Návrh opatrení v Programe a ich následná 
implementácia má zabezpečiť dosiahnutie redukčných záväzkov SR na roky 2020 a 2030 pre jednotlivé 
znečisťujúce látky definované v prílohe II NEC smernice (oxid siričitý - SO2, oxidy dusíka - NOX, 
nemetánové prchavé organické zlúčeniny - NMVOC, amoniak - NH3 a jemné prachové častice - PM2,5), 
ako aj zabezpečenie plnenia cieľov NEC smernice pri dosahovaní úrovní kvality ovzdušia, ktoré nemajú 
nepriaznivý vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie. 
Opatrenia budú nasmerované do oblastí, kde sú najviac potrebné a kde sa očakáva dosiahnutie 
najlepších výsledkov. Riešené bude najmä vykurovanie domácností, doprava, 
priemysel, energetika, poľnohospodárstvo a iné.  
Program zadefinuje nielen priority ochrany ovzdušia ale aj nástroje ich presadzovania, popíše 
kompetencie a zodpovednosti. Zoznam identifikovaných opatrení bude zahŕňať určenie zodpovedných 
subjektov, ako aj harmonogram ich implementácie. 
 
 

3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie 
 
Plnenie redukčných záväzkov a riešenie problémov kvality ovzdušia je možné len prostredníctvom 
prijatia účinných a komplexných opatrení na strane viacerých/niekoľkých sektorov. Návrh 
a implementácia opatrení bude vyžadovať medzisektorálny prístup a spoluprácu. Potenciálne vplyvy 
Programu sa, s ohľadom na prierezovosť problematiky, dotýkajú celej rady sektorov. Opatrenia budú 
smerované do oblastí a sektorov, ktoré sa najviac podieľajú na znečistení ovzdušia.    
Filozofia Programu smeruje nielen k dosiahnutiu zníženia emisií a zabezpečeniu plnenia redukčných 
záväzkov Slovenskej republiky, ale aj k zlepšeniu stavu nielen v kvalite ovzdušia ale nepriamo aj stavu 
v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve, stave ekosystémov, kvalite sídelného prostredia a ďalších. 
V dlhodobom horizonte sa pozitívne dopady predpokladajú aj v ekonomických ukazovateľoch. 
Implementáciou Programu je možné predpokladať skôr priame ako aj nepriame prevažne pozitívne 
vplyvy/dopady na životné prostredie. Rozsah dopadov bude pritom závislý od riešenej oblasti, 
charakteru a spôsobu implementácie jednotlivých opatrení.   
 
 

4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva 

 
Program by mal významným spôsobom pomôcť Slovenskej republike naplniť nielen svoje záväzky voči 
EÚ, ale najmä voči svojim obyvateľom, ktorých základným právom je právo na zdravé životné 
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prostredie a právo dýchať čistý vzduch. Schválenie Programu a realizácia účinných opatrení na redukciu 
emisií prispeje k zlepšeniu kvality ovzdušia a k zníženiu nepriaznivých vplyvov na zdravie.   
Pozitívne dopady na ľudské zdravie a prínos sa predpokladá najmä v skupine citlivých ľudí, t.j detí 
a starých ľudí ako aj ľudí trpiacich astmou, ľudí s respiračnými ochoreniami, alergikmi. Rovnako možno 
predpokladať aj zníženie nákladov na zdravotnú starostlivosť súvisiacu najmä s elimináciou 
práceneschopnosti. 
 
 

5. Vplyvy na chránené územia [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia 

európskeho významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), národné 

parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti a pod.] vrátane 

návrhu opatrení na ich zmiernenie  

 
Opatrenia navrhované v Programe majú zmierniť negatívne vplyvy súvisiace so znečistením ovzdušia. 
Znečistenie ovzdušia spôsobuje, okrem iného, poškodenia lesov a prírodných ekosystémov (v dôsledku 
acidifikácie, eutrofizácie a poškodenia prízemným ozónom). Znečistenie má pôvod najmä 
v antropogénnech zdrojoch (vykurovanie, doprava, priemysel, energetika a pod.) a viaže sa tak hlavne 
na sídlené prostredie. Opatrenia budú preto primárne nasmerované do urbárneho prostredia, do 
regulácie existujúcich zdrojov znečisťovania ovzdušia, mobilných zdrojov alebo lokálnych zdrojov.  Zo 
samotných cieľov Programu možno očakávať nepriame ako aj priame skôr budúce pozitívne vplyvy na 
chránené územia najmä z dôvodu redukcie pozaďových koncentrácií znečisťujúcich látok. Program 
podporuje využívanie medzisektorálneho prístupu a je preto predpoklad, že pri definovaní cieľov 
a opatrení sa bude prihliadať na záujmy ochrany prírody a možné dopady na chránené územia. Návrh 
a schválenie Programu nevytvára predpoklad negatívnych vplyvov na chránené územia. 
 

 

6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu 
 
Riziká súvisiace s uplatňovaním strategického dokumentu vo vzťahu k životnému prostrediu sa 
neočakávajú. 
Identifikované riziká súvisia predovšetkým s tvorbou strategického dokumentu a vo vzťahu 
k životnému prostrediu sú viazané najmä na dostupnosť vstupných informácií v požadovanej kvalite. 
Požiadavky na údaje sa vyžadujú v kvalite údajov na reportovanie. Nedostatky a riešenia sa hľadajú 
priebežne počas etapy spracovania strategického dokumentu. 
 
 

7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice 
 
V rámci vypracovania oznámenia a identifikácie predpokladaných vplyvov strategického dokumentu 
na životné prostredie vrátane zdravia, neboli identifikované významné negatívne vplyvy, ktoré by 
presahovali štátne hranice.  
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IV. Dotknuté subjekty 
 
 

1. Vymedzenie dotknutej verejnosti vrátane jej združení 
 
S ohľadom na charakter strategického dokumentu a jeho dosah, je dotknutou verejnosťou taká 
verejnosť, ktorá je dotknutá alebo pravdepodobne dotknutá konaním týkajúcim sa životného 
prostredia, alebo má záujem na takomto konaní. 
Dotknutou verejnosťou sú tak všetci občania SR a subjekty, združenia a iniciatívy občanov, právnických 
a fyzických osôb pôsobiacich v SR, ktoré budú mať záujem zapojiť sa do procesu a participovať na 
príprave Programu. 
 
 

2. Zoznam dotknutých subjektov 
 
Zoznam dotknutých ústredných orgánov štátnej správy tvoria najmä nasledovné subjekty: 

 Vláda Slovenskej republiky 
 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 životného prostredia Slovenskej republiky,  
 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

 
Zoznam dotknutých orgánov: 

 Bratislavský samosprávny kraj 
 Trnavský samosprávny kraj 
 Trenčiansky samosprávny kraj 
 Banskobystrický samosprávny kraj 
 Nitriansky samosprávny kraj 
 Žilinský samosprávny kraj 
 Prešovský samosprávny kraj 
 Košický samosprávny kraj 
 Združenie miest a obcí Slovenska 
 Únia miest Slovenska 

 
Zoznam dotknutých subjektov z podnikateľského prostredia, vrátane združení a zväzov, ako aj 
mimovládneho sektora, tvoria napríklad: 

 Asociácia zamestnávateľských zväzov 
 ASPEK – Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku 
 Klub 500 
 Republiková únia zamestnávateľov 
 Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky 
 Železnice Slovenskej republiky 
 CARGO 
 SZVT- Slovenský zväz výrobcov tepla 
 SEVA - Slovenská asociácia pre elektromobilitu 
 CEPTA – centrum pre trvalo-udržateľné iniciatívy 
 Občianska iniciatíva za čisté ovzdušie 

http://www.economy.gov.sk/index/index.php
http://www.finance.gov.sk/
http://www.telecom.gov.sk/index/index.php
http://www.mpsr.sk/
http://www.minv.sk/
http://www.enviro.gov.sk/servlets/page/166
http://www.health.gov.sk/
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3. Dotknuté susedné štáty 
 
Prípravou a schválením strategického dokumentu nebudú negatívnymi vplyvmi dotknuté susedné 
štáty.  
 
 
 

V. Doplňujúce údaje 
 

1. Mapová a iná grafická dokumentácia (napr. výkres širších vzťahov v mierke 

primeranej charakteru a pôsobnosti strategického dokumentu)  

 
Mapová a grafická dokumentácia bude použitá primerane charakteru strategického dokumentu.  
 
 

2. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu 
 

Stratégia sa bude opierať okrem iných materiálov o nasledovné:  
 Dohovor o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranice štátu, 
 Protokol o znížení acidifikácie, eutrofizácie a prízemného ozónu k Dohovoru o diaľkovom 

znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 (Göteborský protokol), 
vrátane  jeho dodatku z roku 2012, 

 Stratégia na redukciu PM10, 
 Programy na zlepšenie kvality ovzdušia,  
 Regionálny program na zlepšenie kvality ovzdušia pre prízemný ozón, 
 Zelenšie Slovensko - Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 

(Envirostratégia 2030), 
 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, 

 závery Clean Air Dialogue.   
 
Podrobnosti o materiáloch použitých pri vypracovaní strategického dokumentu budú uvedené 
v samotnom strategickom dokumente.  
 
 
 

VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia 
 
V Banskej Bystrici, august 2018 
 
 

  



13 

 

VII. Potvrdenie správnosti údajov 
 

1. Meno spracovateľa oznámenia 

 
Ing. Andrea Saxová - Slovenská agentúra životného prostredia 
 
 

2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu 

obstarávateľa, pečiatka  
 
 
 
 

      ---------------------------------------------------------- 
                  Ing. Zuzana Kocunová 
              riaditeľka odboru ochrany ovzdušia 


