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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ PRÁVNE PREDPISY
1.
VYHLÁŠKA
Krajského úradu životného prostredia v Bratislave
č. 1/2008 z 19. júna 2008,
ktorou sa vyhlasuje verejnosti voľne prístupná jaskyňa Deravá skala
Krajský úrad životného prostredia v Bratislave podľa § 24 ods. 18 a 19 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a
krajiny (ďalej len „zákon“) a § 7 ods. 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov po dohode so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky, Správou slovenských jaskýň
ustanovuje:
§1
Verejnosti voľne prístupná jaskyňa Deravá skala
Za verejnosti voľne prístupnú jaskyňu sa vyhlasuje prírodná pamiatka Deravá skala v katastrálnom území Plavecký
Mikuláš, okres Malacky (ďalej len „jaskyňa“).
§2
Podmienky využívania jaskyne
1)

Základné povinnosti návštevníkov vo vzťahu k ochrane jaskyne sú ustanovené v § 24 ods. 4 zákona.

2)

Jaskyňa je prístupná návštevníkom za účelom zotavenia a poznávania jej prírodných a historických hodnôt.

3)

Návštevníci sa môžu voľne pohybovať po celej ploche jaskyne.

§3
Označenie jaskyne
1)

Jaskyňa sa označuje tabuľou so štátnym znakom Slovenskej republiky a tabuľou s osobitným označením, ktorá obsahuje nápis „Verejnosti voľne prístupná jaskyňa“ a základné informácie o jaskyni a podmienkach jej využívania
návštevníkmi.

2)

Označenie jaskyne v teréne zabezpečí Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa slovenských jaskýň do
šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.

§4
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2008.
Ing. Aladár Smidžár, v. r.
prednosta
Krajského úradu životného prostredia v Bratislave
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2.
VYHLÁŠKA
Krajského úradu životného prostredia Trnava
č. 4/2008 z 29. mája 2008,
ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Foráš
Krajský úrad životného prostredia Trnava podľa § 22 ods. 1 a 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v
znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“) a § 7 ods. 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

§1
Prírodná rezervácia Foráš

1)

Vyhlasuje sa prírodná rezervácia Foráš (ďalej len ,,prírodná rezervácia“).

2)

Prírodná rezervácia sa nachádza v okrese Dunajská Streda v katastrálnom území Bodíky na parcelách č. 972/3 (časť),
1023, 1282/2, 1288/1 (časť), 1288/2 (časť), 1288/3, 1288/4, 1288/7, 1289/1, 1289/2 (časť), 1294, 1295, 1504/1,
1504/2, 1567/1 (časť), 1567/2, 1570 (časť) podľa katastrálnych máp k. ú. Bodíky č. XVI-26-bi, XVI-26-ci, XVI-27-be v
mierke 1: 2880 so stavom z roku 2003.

3)

Prírodná rezervácia zaberá na lesnom hospodárskom celku Gabčíkovo jednotky priestorového rozdelenia lesa č. 163a,
163b (časť), 164a, 164b, 164c, 164d, 167b, 168c (časť), 169a, 169b, 170a, 170b, 170c, 170d, 170e, 171, 177a, 177b,
178, 179a, 179b, 179c, 179d, 179e, 180 podľa lesníckej porastovej mapy v mierke 1 : 10 000, ktorá je súčasťou lesného
hospodárskeho plánu na lesnom hospodárskom celku Gabčíkovo so stavom k 1. januáru 2005.

4)

Prírodná rezervácia má výmeru 115, 52 ha.

5)

Ochranné pásmo prírodnej rezervácie sa podľa § 17 ods. 3 zákona nevyhlasuje a neplatí ani ochranné pásmo podľa
§ 17 ods. 7 zákona.

6)

Prírodná rezervácia je v teréne vymedzená podľa katastrálnych máp k. ú. Bodíky č. XVI-26-bi, XVI-26ci, XVI-27-be
v mierke 1 : 2880 so stavom z roku 2003 a podľa lesníckej porastovej mapy v mierke 1 : 10 000, ktorá je súčasťou lesného hospodárskeho plánu na lesnom hospodárskom celku Gabčíkovo so stavom k 1. januáru 2005.

§2
Predmet ochrany a stupeň ochrany prírodnej rezervácie

1)

Účelom vyhlásenia prírodnej rezervácie je zabezpečenie ochrany chránených druhov rastlín a živočíchov, biotopov
európskeho a národného významu v inundačnom území Dunaja a prírodných procesov prebiehajúcich v prirodzených
spoločenstvách lužných lesov a mokradí.

2)

V prírodnej rezervácii platí piaty stupeň ochrany podľa § 16 zákona.
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§3
Vyznačenie a označenie prírodnej rezervácie
1)

Hranice prírodnej rezervácie sa vyznačia v katastri nehnuteľností. Mapy so zakreslenými hranicami prírodnej rezervácie sú spolu s touto vyhláškou a ostatnou dokumentáciou uložené a možno do nich nahliadnuť v štátnom zozname
osobitne chránených častí prírody a krajiny, na Krajskom úrade životného prostredia Trnava, na Obvodnom úrade
životného prostredia Dunajská Streda, na Štátnej ochrane prírody Slovenskej republiky, Regionálnom centre ochrany
prírody v Bratislave, Správe Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy a na Obecnom úrade v Bodíkoch.

2)

Označenie prírodnej rezervácie v teréne zabezpečí Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Regionálne centrum
ochrany prírody v Bratislave, Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.

§4
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2008.

Ing. Ingrid Barteková, v. r.
prednostka
Krajského úradu životného prostredia Trnava
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3.
VYHLÁŠKA
Krajského úradu životného prostredia Trnava
č. 5/2008 zo 17. júna 2008 ,
ktorou sa zrušuje ochrana chráneného stromu Pálfiho smrek
Krajský úrad životného prostredia Trnava podľa § 53 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
zákona č. 454/2007 Z. z. a § 7 ods. 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§1
Zrušenie ochrany chráneného stromu Pálfiho smrek
Zrušuje sa ochrana chráneného stromu Pálfiho smrek, ktorý sa nachádza na parcele KN č. 2055/2 v katastrálnom
území Horné Orešany, okres Trnava z dôvodu zániku predmetu jeho ochrany.

§2
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Krajského úradu životného prostredia Trnava č. 3/2006 z 8. decembra 2006, ktorou sa vyhlasuje
chránený strom Pálfiho smrek.

§3
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2008.

Ing. Ingrid Barteková, v. r.
prednostka
Krajského úradu životného prostredia Trnava
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4.
VYHLÁŠKA
Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici
č. 3/2008 z 26. mája 2008,
ktorou sa vyhlasujú verejnosti voľne prístupné jaskyne
Malá drienčanská jaskyňa a Netopieria jaskyňa
Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici podľa § 24 ods. 18 a 19 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a
krajiny (ďalej len „zákon“) a § 7 ods. 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov po dohode so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky, Správou slovenských jaskýň
ustanovuje:
§1
Verejnosti voľne prístupné jaskyne
Malá drienčanská jaskyňa a Netopieria jaskyňa
Za verejnosti voľne prístupné jaskyne sa vyhlasujú prírodné pamiatky
a) Malá drienčanská jaskyňa – časť Brožkova pustovňa v katastrálnom území Drienčany, okres Rimavská Sobota,
b) Netopieria jaskyňa v katastrálnom území Nemce, okres Banská Bystrica (ďalej len „jaskyne“).

§2
Podmienky využívania jaskýň
1)

Základné povinnosti návštevníkov vo vzťahu k ochrane jaskýň sú ustanovené v § 24 ods. 4 zákona.

2)

Jaskyne sú prístupné návštevníkom za účelom zotavenia a poznávania ich prírodných a historických hodnôt.

3)

Návštevníci sa môžu v jaskyniach pohybovať len po vyznačených prehliadkových trasách uvedených v prílohe.

§3
Označenie jaskýň
1)

Jaskyne sa označujú tabuľami so štátnym znakom Slovenskej republiky a tabuľami s osobitným označením, ktoré
obsahujú nápis „Verejnosti voľne prístupná jaskyňa“ a základné informácie o jaskyni a podmienkach jej využívania
návštevníkmi.

2)

Označenie jaskýň v teréne zabezpečí Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa slovenských jaskýň do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.

§4
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2008.

RNDr. Marián Siekela, v. r.
prednosta
Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici
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Príloha k vyhláške č. 3/2008
Krajského úradu životného prostredia
v Banskej Bystrici
Prehliadkové trasy jaskýň
A. Malá drienčanská jaskyňa

B. Netopieria jaskyňa
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5.
VYHLÁŠKA
Krajského úradu životného prostredia v Prešove
č. 6/2008 z 13. júna 2008,
ktorou sa vyhlasujú verejnosti voľne prístupné jaskyne Hučivá diera,
Elektrárenská jaskyňa, Komín, Jaskyňa v Skalke a Jaskyňa v Čube
Krajský úrad životného prostredia v Prešove podľa § 24 ods. 18 a 19 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“) a § 7 ods. 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov po dohode so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky, Správou slovenských jaskýň
ustanovuje:
§1
Verejnosti voľne prístupné jaskyne
Hučivá diera, Elektrárenská jaskyňa, Komín,
Jaskyňa v Skalke a Jaskyňa v Čube
Za verejnosti voľne prístupné jaskyne sa vyhlasujú prírodné pamiatky
a) Hučivá diera v katastrálnom území Tatranská Lomnica, okres Poprad,
b) Elektrárenská jaskyňa v katastrálnom území Tatranská Lomnica, okres Poprad,
c) Komín v katastrálnom území Lipovce, okres Prešov,
d) Jaskyňa v Skalke v katastrálnom území Toporec, okres Kežmarok,
e) Jaskyňa v Čube v katastrálnom území Podolínec, okres Stará Ľubovňa (ďalej len „jaskyne“).
§2
Podmienky využívania jaskýň
1)

Základné povinnosti návštevníkov vo vzťahu k ochrane jaskýň sú ustanovené v  § 24 ods. 4 zákona.

2)

Jaskyne sú prístupné návštevníkom za účelom zotavenia a poznávania ich prírodných a historických hodnôt.

3)

Návštevníci sa môžu voľne pohybovať po celej ploche jaskýň.
§3
Označenie jaskýň

1)

Jaskyne sa označujú tabuľami so štátnym znakom Slovenskej republiky a tabuľami s osobitným označením, ktoré
obsahujú nápis „Verejnosti voľne prístupná jaskyňa“ a základné informácie o jaskyni a podmienkach jej využívania
návštevníkmi.

2)

Označenie jaskýň v teréne zabezpečí Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa slovenských jaskýň do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.
§4
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2008.

Ing. Václav Mihok, v. r.
prednosta
Krajského úradu životného prostredia v Prešove
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6.
VYHLÁŠKA
Krajského úradu životného prostredia v Prešove
č. 7/2008 z 19. júna 2008,
ktorou sa vyhlasuje chránený strom Skalniansky jaseň
Krajský úrad životného prostredia v Prešove podľa § 49 ods. 1 a 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a § 7 ods. 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§1
Chránený strom Skalniansky jaseň
1)

Vyhlasuje sa chránený strom Skalniansky jaseň (ďalej len „chránený strom“).

2)

Chránený strom sa nachádza na parcele č. 225 v katastrálnom území Vyšná Pisaná, v okrese Svidník a na lesnom
hospodárskom celku Kapišová v jednotke priestorového rozdelenia lesa č. 209.

3)

Chránený strom je v teréne vymedzený podľa katastrálnej mapy (mapový list č. 3 - 1) v mierke 1 : 5000 so stavom k
12. máju 2005 a podľa lesníckej porastovej mapy v mierke 1 : 10 000, ktorá je súčasťou lesného hospodárskeho plánu
na lesnom hospodárskom celku Kapišová so stavom k 1. januáru 1998.

4)

Ochranné pásmo chráneného stromu sa nevyhlasuje; podľa § 49 ods. 6 zákona je ním územie v plošnom priemere jeho
koruny, ktorý je zväčšený o jeden a pol metra, najmenej však v okruhu 10 metrov od kmeňa stromu.
§2
Predmet ochrany

Účelom vyhlásenia jedného exempláru druhu jaseň štíhly (Fraxinus excelsior, L.) za chránený strom je ochrana významného
stromu s vedeckou, ekologickou a estetickou hodnotou rastúceho na lesnom pozemku na území CHKO Východné Karpaty.
§3
Vyznačenie a označenie chráneného stromu
1)

Pozemok s chráneným stromom v rozsahu jeho ochranného pásma sa vyznačí v katastri nehnuteľností. Mapy s vyznačeným pozemkom s chráneným stromom v rozsahu jeho ochranného pásma sú spolu s touto vyhláškou a ostatnou dokumentáciou ochrany prírody a krajiny uložené a možno do nich nahliadnuť v štátnom zozname osobitne chránených
častí prírody a krajiny, na Krajskom úrade životného prostredia v Prešove, na Obvodnom úrade životného prostredia v
Stropkove, stálom pracovisku vo Svidníku, na Štátnej ochrane prírody Slovenskej republiky, Regionálnom centre ochrany prírody v Stakčíne, Správe Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty a na Obecnom úrade vo Vyšnej Pisanej.

2)

Označenie chráneného stromu v teréne zabezpečí Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Regionálne centrum
ochrany prírody v Stakčíne, Správa Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty do šiestich mesiacov odo dňa
nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.
§4
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2008.
Ing. Václav Mihok, v. r.
prednosta
Krajského úradu životného prostredia v Prešove
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7.
VYHLÁŠKA
Krajského úradu životného prostredia v Prešove
č. 8/2008 z 19. júna 2008,
ktorou sa vyhlasuje chránený strom Mazgalická lipa
Krajský úrad životného prostredia v Prešove podľa § 49 ods. 1 a 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a § 7 ods. 2 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§1
Chránený strom Mazgalická lipa
1)

Vyhlasuje sa chránený strom Mazgalická lipa (ďalej len „chránený strom“).

2)

Chránený strom sa nachádza na parcele č. 185 v katastrálnom území Dlhoňa, v okrese Svidník a na lesnom extraviláne obce Dlhoňa na parcele č. 185 v katastrálnom území Dlhoňa, v okrese Svidník a na lesnom hospodárskom celku
Kapišová v jednotke priestorového rozdelenia lesa č. 227 10.

3)

Chránený strom je v teréne vymedzený podľa katastrálnej mapy (mapový list č. 4 - 1) v  mierke 1 : 5000 so stavom k
12. máju 2005 a podľa lesníckej porastovej mapy v mierke 1 : 10 000, ktorá je súčasťou lesného hospodárskeho plánu
na lesnom hospodárskom celku Kapišová so stavom k 1. januáru 1998.

4)

Ochranné pásmo chráneného stromu sa nevyhlasuje; podľa § 49 ods. 6 zákona je ním územie v plošnom priemere jeho
koruny, ktorý je zväčšený o jeden a pol metra, najmenej však v okruhu 10 metrov od kmeňa stromu.
§ 2 Predmet ochrany

Účelom vyhlásenia jedného exempláru druhu lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos, Scop.) za chránený strom je ochrana významného stromu s vedeckou, ekologickou a estetickou hodnotou rastúceho na lesnom pozemku na území CHKO Východné Karpaty.
§3
Vyznačenie a označenie chráneného stromu
1)

Pozemok s chráneným stromom v rozsahu jeho ochranného pásma sa vyznačí v katastri nehnuteľností. Mapy s vyznačeným pozemkom s chráneným stromom v rozsahu jeho ochranného pásma sú spolu s touto vyhláškou a ostatnou dokumentáciou ochrany prírody a krajiny uložené a možno do nich nahliadnuť v štátnom zozname osobitne chránených
častí prírody a krajiny, na Krajskom úrade životného prostredia v Prešove, na Obvodnom úrade životného prostredia
v Stropkove, stálom pracovisku vo Svidníku, na Štátnej ochrane prírody Slovenskej republiky, Regionálnom centre
ochrany prírody v Stakčíne, Správe Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty a na Obecnom úrade v Dlhoni.

2)

Označenie chráneného stromu v teréne zabezpečí Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Regionálne centrum
ochrany prírody v Stakčíne, Správa Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty do šiestich mesiacov odo dňa
nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.
§4
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2008.
Ing. Václav Mihok, v. r.
prednosta
Krajského úradu životného prostredia v Prešove
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8.
O Z N Á M E N I E O O P R AV E C H Y B Y
vo vyhláške Obvodného úradu životného prostredia v Bratislave č. 1/2007
z 20. marca 2007, ktorou sa vyhlasuje chránený krajinný prvok Vápenický potok
V § 1 ods. 2 sa za „2664“, za „2669/9“, za „2669/47“ vkladá slovo „časť“
V § 1 ods. 3 sa mení výmera z „3,3652 ha“ na „2,5161 ha“.
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STANOVISKÁ, SPRÁVY A INFORMÁCIE
1.
ZOZNAM PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSÔB
oprávnených vykonávať geologické práce podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 569/2007 Z. z.
o geologických prácach (geologický zákon)
(Aktualizované k 01. 07. 2008)
PRÁVNICKÉ OSOBY

OBCHODNÉ MENO
A.S.A.SLOVENSKO, s.r.o.
AALYAH, s.r.o.
ADVENTURE WEBER GROUP, s.r.o.
AG & E, s.r.o.
AG AUDIT, s.r.o.
AGEO, s.r.o.
AGG, s.r.o.
AGRICOLA-B, s.r.o.
ALLIED GOLD RESOURCES SLOVAKIA, s.r.o.
ALTEC INTERNATIONAL, s.r.o.
AQUA-GEO, s.r.o.
AQUATEST P & R, s.r.o.
AQUATEST, a.s. Slovakia, OZ
AQUIFER, s.r.o.
ARKONA PLUS, s.r.o.
AUREX TRADE, s.r.o.
AWAST SLOVAKIA, s.r.o.
B & J ESO, s.r.o.
BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o.
BAPA, s.r.o.
BECKOV MINERALS, s.r.o.
BEL/NOVAMANN INTERNATIONAL, s.r.o.
BELLMIN, s.r.o.
BENOX, s.r.o.
BHF ENVIRONMENTAL, s.r.o.
BIMARA, s.r.o.
BNC, s.r.o.
BRATISLAVSKÁ VOD. SPOLOČNOSŤ, a.s.
CARPATHIAN OIL SLOVAKIA, s.r.o. v likvidácii
CENTRAL EUROPEAN METALS, s.r.o.
CESTAN,s.r.o. Košice

SÍDLO
Zohor
Tomášov
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Košice
Bratislava
Holešov
Bratislava
Bratislava
Košice
Bratislava
Košice
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Bratislava
Bratislava
Banská Štiavnica
Spišská Nová Ves
Bratislava
Spišská Nová Ves
Banská Bystrica
Bratislava
Nitra
Žiar nad Hronom
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Košice
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DRUH GEOLOGICKÝCH PRÁC
LG,HG,IG,ŽP,TP
GFM
IG,ŽP,LP
GF
HG,IG,ŽP
IG
LG,HG,IG,ŽP
LG,HG,IG,ŽP
LG,IG,ŽP,GF
HG,ŽP
IG,HG,ŽP,MŽP,SP
HG,IG,ŽP
GV,HG,ŽP,TP
HG,IG,ŽP
TP
RGV,LG,ŽP,HG,IG,GCH
ŽP, HGCH
HG,ŽP,IG,RGV,GF,TP
LG,IG,ŽP
LG,ŽP,TP
LG,IG,ŽP,GF
LP
LG,HG,ŽP,TP
LG,ŽP,TP
IG,HG,ŽP,GF
GV,LG
LG,ŽP,TP
HG
RGV,LG,ŽP
GV,LG
IG,HG,ŽP,TP

OBCHODNÉ MENO
COMAG – Commodities Agency, s.r.o.
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
CROWN ENERGY, s.r.o.
DATA IMAGE, s.r.o.
DEKONTA SLOVENSKO, s.r.o.
DEKOSTA, s.r.o.
DOM STEINER, s.r.o.
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
DRILL, s.r.o.
DÚHA, a.s.
DUNAJ HYDROCARBONS, s.r.o.
EASTERN MED.RESOURCES SLOVAKIA,s.r.o.
EKOGEOS, s.r.o.
EKOGEOSTAV, s.r.o.
EKOGEOS-ZAKLADANIE, s.r.o.
EKOHYDROGEO, s.r.o.
EKOLAB, s.r.o.
EKOLÍNIA, s.r.o. Rožňava
EKOLOGICKÝ A HYDROGEOL.SERVIS, s.r.o.
EKOTRADE, s.r.o.
EL, s.r.o.
ELEKTROVOD HOLDING, a.s.
ELGEO-TRADING, s.r.o.
EN-GEO Consult, s.r.o.
ENSAFE SLOVAKIA, s.r.o.
ENVICONSULT, s.r.o.
ENVIGEO, a.s.
ENVING, s.r.o.
ENVIROGOLD, s.r.o.
ENVIRONCENTRUM, s.r.o.
ENVIROSAN, s.r.o.
ENVISAN – GEM, a.s. OZ
EPS biodegradácie, s.r.o.
EQUIS, s.r.o.
ESPRIT, s.r.o.
EURO-GEOLOGIC, a.s.
EUROLIFE, s.r.o.
EUROTHERA, s.r.o.
FIDAP, s.r.o.
G.B.E.s.r.o.
G55, s.r.o.
GAS OIL ENGINEERING, a.s.
GEKO Košice, s.r.o.
GEL, s.r.o.
GEO SLOVAKIA, s.r.o.
GEO, s.r.o.

SÍDLO
Bratislava
Banská Štiavnica
Bratislava
Bratislava
Košice
Bratislava
Gánovce
Bratislava
Bratislava
Prešov
Bratislava
Banská Štiavnica
Bratislava
Banská Bystrica
Bratislava
Bratislava
Košice
Rožňava
Trenčín
Bratislava
Spišská Nová Ves
Bratislava
Pezinok
Plavecký Štvrtok
Bratislava
Žilina
Banská Bystrica
Rakovčík
Tornaľa
Košice
Slovenská Ľupča
Bratislava
Malacky
Bratislava
Banská Štiavnica
Bratislava
Bratislava
Plavecký Štvrtok
Bratislava
Spišská Nová Ves
Banská Bystrica
Poprad
Košice
Turčianske Teplice
Košice
Nitra
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DRUH GEOLOGICKÝCH PRÁC
LG
GV,LG
LG,ŽP
GF,ŽP
HG,ŽP
IG,HG,ŽP,TP
LG,HG,IG,ŽP,GF
IG,TP
IG,HG,ŽP,LP,TP
HG,IG,ŽP
LG,ŽP
LG,TP
HG,IG,ŽP,LP
ŽP
HG,IG,ŽP
HG,IG,ŽP
LP
LG,HG,IG,ŽP,TP
ŽP, HGCH
ŽP,GCH
LP,GCH,ŽP
IG,TP
LG
ZGV,RGV,IG,ŽP
HG,ŽP
HG,ŽP
RGV,LG,HG,IG,ŽP,GCH,TCHP,TP
HG
LG,ŽP,TP
HG,ŽP,TP
ŽP
IG,ŽP,MŽP,SP
ŽP
RGV,IG,ŽP,GF,LG,HG
RGV,HG,ŽP,GF
LG,GF,ŽP
IG,HG,ŽP,GV,GF
HG,IG,ŽP
IG,ŽP,GF
LG,ŽP,TP
GV,LG,IG,HG,ŽP,TP
IG
IG,HG,ŽP
LP,TCHP
GV,HG,IG,ŽP,TP,LP,GF
LG,IG,HG,ŽP,LP,TP

OBCHODNÉ MENO
GEOBRICK Si & Pe, s.r.o.,organ.zložka
GEOBUILDING, s.r.o.
GEOCOM, s.r.o.
GEOCOMP, s.r.o.
GEOCOMPLEX, a.s.
GEOCONSULT, s.r.o.
GEODYN, s.r.o.
GEOEKOTECHNIKA, a.s.
GEO-FERRYS, s.r.o.
GEOFIZYKA KRAKÓW, s.r.o.
GEOFOS, s.r.o.
GEOFYZIKA a.s. BRNO-OZ
GEOFYZIKÁLNY ÚSTAV SAV
GEOHYCO, a.s.
GEOKONTAKT , s.r.o. KOŠICE
GEOLAB, s.r.o.
GEOLÓGIA PaB, s.r.o.
GEOLOGICKÝ PRIESKUM KOŠICE, s.r.o.
GEOLOGICKÝ ÚSTAV SAV
GEOPAS, s.r.o.
GEOPHYSICAL SERVICES Ltd.
GEOPOL PREŠOV, s.r.o.
GEOPOL, s.r.o.
GEOPRIESKUM INTERNATIONAL, s.r.o.
GEOPRIESKUM, v.o.s.
GEOS, a.s.
GEOSAN, s.r.o.
GEOSAN, s.r.o. – OZ
GEOSPEKTRUM, s.r.o.
GEOSTA, s.r.o.
GEOSTATIK, s.r.o.
GEOTEC-GS, a.s. OZ
GEO-TECHNIC-CONSULTING, s.r.o.
GEOTECHNIK PLUS, s.r.o.
GEOTECHNIK, s.r.o.
GEOTEST BRATISLAVA, s.r.o.
GEOTHERMEX, s.r.o.
GEOTON, s.r.o.
GEOTRANS PREŠOV, s.r.o.
GEOTREND, s.r.o.
GET, s.r.o. OZ
GP-3,s.r.o.
GSP SPIŠSKÁ NOVÁ VES, s.r.o.
G-TREND, s.r.o.
HAGEOS, s.r.o.
HES COMGEO BRATISLAVA, s.r.o.

SÍDLO
Bratislava
Bratislava
Košice
Hodruša-Hámre
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Spišská Nová Ves
Beňuš
Bratislava
Žilina
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Košice
Košice
Spišská Nová ves
Košice
Bratislava
Žilina
Budapešť
Prešov
Galanta
Spišská Nová Ves
Považ. Podhradie
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Považ. Podhradie
Žilina
Bratislava
Bratislava
Košice
Košice
Bratislava
Pezinok
Košice
Prešov
Žilina
Banská Bystrica
Prešov
Spišská Nová Ves
Bratislava
Uhorská Ves
Banská Bystrica
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DRUH GEOLOGICKÝCH PRÁC
LG,LP
LG,HG,IG,ŽP
ZGV,RGV
RGV,LG,HG,IG
ZGV,RGV,LG,HG,IG,ŽP,GF,GCH
IG,ŽP
RGV,HG,ŽP,GF
TP
HG,IG,TP,LG,ŽP
GF
IG,ŽP,HGCH,HG,GF,LP,TP
RGV,LG,HG,IG,ŽP,GF
GF,ŽP
HG,IG,ŽP,TP,LP,GF
IG,ŽP
LP,ŽP
RGV,LG,HG,IG,ŽP
LG
ZGV,RGV,LG,LP
GF
GF,ŽP
IG,ŽP
IG,HG,ŽP
TP
IG,HG,ŽP,TP
IG,HG,ŽP
HG,ŽP
HG,ŽP
RGV,LG,HG,IG,ŽP,GF
HG,IG,ŽP,TP
IG,TP
IG
LG,HG,IG,ŽP,GF,TP
IG
LG,HG,IG,ŽP
HG,IG,ŽP,TP,
HG, GF
HG,IG,ŽP,MŽP,SP
HG,IG,ŽP,TP
RGV,HG,IG,ŽP,TP,LP
GV,LG
IG
RGV,LG,HG,IG,ŽP
GF
IG,HG,TP
HG,IG,ŽP

OBCHODNÉ MENO
HES COMGEO, s.r.o.
HGM-ŽILINA, s.r.o.
HHE SLOVAKIA, s.r.o.
HORNONITRIANSKE BANE PRIEVIDZA, a.s.
HORSMAN, s.r.o.
HS-INGREAL, a.s.
HUNGARIAN HORIZON ENERGY, Ltd. OZ
HYDRANT, s.r.o.
HYDROCONSULT BRATISLAVA, š.p.
HYDROPOL-RUDOLF POLÁK, s.r.o.
HYDROTEAM, s.r.o.
HYDROVRT, a.s.
IGM, s.r.o.
IGP – Dr.Mikuš, s.r.o.
INGEO, a.s. ŽILINA
INGEO-ENVILAB, s.r.o.
INGEO-gps, s.r.o.
INGEO-ighp, s.r.o.
INGIS, s.r.o.
INVEST SERVIS, s.r.o.
IPOS, s.r.o.
ISPO, s.r.o. inžinierske stavby
ISTREX, s.r.o.
ITES VRANOV, s.r.o.
KAROTÁŽ A CEMENTACE, s.r.o.
KERKO – PERLIT, a.s.
KERKO, a.s.
KERKORUD, a.s.
KERKOSAND, a.s.
KERKOTHERM, a.s.
KONZULT. SKUPINA PODZEMŃÁ VODA, s.r.o.
KORAL, s.r.o.
KREMNICA GOLD, a.s.
LADISLAV VARGA, s.r.o.
LAN PARTNER, s.r.o.
LUDOVIKA HOLDING, s.r.o.
M.S.C., s.r.o.
MAGURA HOLDINGS, s.r.o.
MASEVA, s.r.o.
MINERAL-EX, s.r.o.
MND SERVISNÍ, a.s. organizačná zložka
MONTANA KOŠICE, s.r.o.
MONTANA, s.r.o.
MPC, s.r.o.
NAFTA EXPLORATION, s.r.o.
NAFTA, a.s.

SÍDLO
Banská Bystrica
Žilina
Bratislava
Prievidza
Prešov
Košice
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bernolákovo
Banská Bystrica
Bratislava
Žilina
Žilina
Žilina
Žilina
Bratislava
Lúčnica n/Žitavou
Banská Bystrica
Prešov
Bratislava
Vranov
Michalovce
Košice
Košice
Košice
Šajdík. Humence
Košice
Bratislava
Spišská Nová Ves
Banská Bystrica
Bratislava
Bratislava
Banská Bystrica
Trnava
Spišská Nová Ves
Košice
Bratislava
Skalica
Košice
Košice
N. Mesto n/Váhom
Gbely
Gbely
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DRUH GEOLOGICKÝCH PRÁC
HG,IG,ŽP,GF,TP
HG,IG,ŽP,MŽP,SP
LG
LG,HG,P,GF,TP,LP
HG,IG,ŽP,TP
GV,LG,HG,IG,ŽP,TP,LP
LG
HG,IG,ŽP,MŽP,SP
HG,IG
IG,HG,ŽP,TP
HG,IG,ŽP
HG,TP,LP
GV,LG,IG,HG,ŽP,TP
IG,TP
HG,IG,ŽP,GF,TP
ŽP,LP,TCHP
HG,IG,ŽP,TP
RGV,HG,IG,ŽP, LP,TP
IG
ŽP
IG
IG,TP
ŽP,TP
LP
GF,TP
LG,TP,TCHP,LP
LG,TP,LP,TCHP
LG
LG,ŽP,TP
LG
RGV,HG,IG,ŽP
RGV,LG,HG,IG,GF,TP
LG,ŽP
IG
TP
LG,ŽP
LG,GF
LG,GF
RGV,LG,HG,ŽP
LG,HG,IG,ŽP,GF,TP
RGV,LG, TP
RGV,HG,IG,ŽP,TP
RGV,LG,HG,IG,ŽP,TP
LG,IG,HG,ŽP,GF
LG,GF
LG,GF,TP,LP

OBCHODNÉ MENO
NATUR-NET, s.r.o.
NORTH ENVIRO, s.r.o.
OPTIMA-GP, a.s.
PARIX AGENCY, s.r.o.
PERÚTKA, s.r.o.
PIDECO CFG, s.r.o.
PÖYRY ENVIRONMENT, a.s. OZ
PROGEO, s.r.o.
RADAM MINING CO, s.r.o.
RADÓN SK, s.r.o.
RCE, s.r.o. v likvidácii
REDGREY SYSTEM, s.r.o.
RELIX, s.r.o.
RIMA MURÁŇ, s.r.o.
RNDr. MIROSLAV DRAHOŠ – HYDROS, s.r.o.
RNDr. PETER LEŠICKÝ – GEOTEST, s.r.o.
RUDOHORSKÁ INVEST. SPOLOČNOSŤ, a.s.
SABAR, s.r.o.
SAER Slovakia, s.r.o.
SANA, s.r.o.
SEDLECKÝ KAOLÍN – SLOVENSKO, s.r.o.
SENEX, s.r.o.
SENSOR, s.r.o.
SIDERIT, s.r.o. Nižná Slaná
SIERRA ENTERPRISES, s.r.o.
SKANSKA BS, a.s.
SKANSKA DS, a.s. OZ
SLOGOLD-SLOVAKIA, s.r.o.
SLOV. AGENTÚRA ŽIVOT.PROSTREDIA
SLOV.TECHN. UNIVERZITA V BRATISLAVE
SLOVENSKÁ BANSKÁ, s.r.o.
SLOVENSKÁ GEOLOGICKÁ, a.s.
SLOVENSKÉ BANSKÉ MÚZEUM
SLOVENSKÉ KOVY, s.r.o.
SLOVENSKÉ NERASTY, s.r.o.
SLOVENSKÝ PLYNÁR. PRIEMYSEL, a.s.
SLOVGEOTERM, a.s.
SLOVZEOLIT, s.r.o. Spišská Nová Ves
SOLIVARY, a.s. Prešov
SPP-DISTRIBÚCIA, a.s.
ST. GEOLÓGIA, GEOMECHANIKA, SGG, s.r.o.
St. STEPHAN GOLD, s.r.o.
STAS-STAVBY A SANÁCIE, s.r.o.
STAVASTA, s.r.o.
STAVEBNÍ GEOLÓGIE-GEOTECHNIKA,a.s. OZ
STR.VODÁR. PREVÁDZ.SPOLOČNOSŤ, a.s.

SÍDLO
Bratislava
Košice
Nová Baňa
Bratislava
Bratislava
Trebišov
Trenčín
Žilina
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Kordíky
Bratislava
Bratislava
Rožňava
Kordíky
Senec
Spišská Nová Ves
Markušovce
Bratislava
Bratislava
Banská Bystrica
Šamorín
Bratislava
Nižná Slaná
Lučenec
Prievidza
Bratislava
Spišská Nová Ves
Banská Bystrica
Bratislava
Hodruša-Hámre
Gbely
Banská Štiavnica
Banská Štiavnica
Banská Štiavnica
Bratislava
Bratislava
Spišská Nová Ves
Prešov
Bratislava
Košice
Bratislava
Trnava
Banská Štiavnica
Bratislava
Banská Bystrica
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DRUH GEOLOGICKÝCH PRÁC
IG,ŽP
HG,IG,ŽP,MŽP,SP
LG,HG,IG,ŽP,TP,GF
HG,ŽP
HG
LG,HG,IG,ŽP
IG
RGV,LG,HG,IG,ŽP
LG
ŽP,GF
HG,ŽP,GF
GF
GF
LG,HG,IH,ŽP,TP
HG,ŽP,MŽP,SP
IG,HG,ŽP,GF
RGV,LG,TP,LP
RGV,LG,TP,TCHP
TP
HG,ŽP
GV,LG
HG,ŽP
IG,HG,ŽP,GF,GV
RGV,LG,TP,LP
HG,ŽP
LG,TP
LG,TP
LG,ŽP
RGV,LG,ŽP,GCH,TCHP,TP
ZGV,RGV,IG,ŽP
RGV,LG,LP,TP
RGV,LG,GF
RGV,LG,IG,HG,ŽP
LG
LG
RGV,LG,HG,IG,ŽP
GV,HG,TP
HG,IG,ŽP
LG
LG,IG,ŽP
HG,IG,ŽP
LG,ŽP,TP
IG,TP
LG,HG,IG,ŽP
IG,LP
HG,IG,ŽP

OBCHODNÉ MENO

SÍDLO

STREDOSL. VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
STUMBACH, s.r.o.
SZEMERE H., s.r.o.

Banská Bystrica
Bratislava
Viničné

ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV D. ŠTÚRA

Bratislava

ŠTRKY SLOVAKIA, s.r.o.
TAXES OIL, s.r.o.
TD CONSULT, s.r.o.
TEHELNE VRANOV, s.r.o.
TECHNICKÁ UNIVERZITA v Košiciach
TERRATEST Žilina, s.r.o.
TERRATEST, s.r.o.
TOPGEO, s.r.o.
TRANSIAL, s.r.o.
UNIGEO SLOVENSKO, s.r.o.
UNIVERZITA KOMENSKÉHO
URANPRES, s.r.o.
ÚVR, a.s. Košice
V & V GEO, s.r.o.
V.O.D.S. - EKO, a.s.
V.O.D.S., a.s.
VIDRA SLOVAKIA, s.r.o.
VODNÉ ZDROJE SLOVAKIA, s.r.o.
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š.p.
VPÚ DECO BRATISLAVA, a.s.
VÝCHODOSLOVENSKÁ ŤAŽOBNÁ, s.r.o.
VÝSK.ÚSTAV PÔDOZN. A OCHRANY PÔDY
VÝSKUMNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, s.r.o.
WH GEOTREND, s.r.o.
WHARF RESOURCES SLOVAKIA, s.r.o.
ZAMGEO, s.r.o. Rožňava
ZÁPADOSL.VODÁRENSKA SPOLOČNOSŤ, a.s.
ŽELBA, a.s.
ŽIARSKA FINANČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.

Moldava n/Bodvou
Hodonín
Bratislava
Humenné
Košice
Žilina
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Spišská Nová Ves
Košice
Bratislava
Košice
Košice
Horný Bar
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Banská Bystrica
Bratislava
Košice
Nitra
Bratislava
Rožňava
Nitra
Spišská Nová Ves
Žiar nad Hronom
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DRUH GEOLOGICKÝCH PRÁC
HG,IG,ŽP
LG
RGV,ŽP,GF
GV,LG,HG,IG,ŽP,GF,GCH,LP,TCHP,
MŽP,SP
LG,TP,TCHP,LP
LG
IG,TP,LP
LG
RGV,HG,IG,ŽP,LG
LG,HG,IG,ŽP,LP,TP
IG,HG,ŽP,LP
HG,IG,TP
IG,GF,ŽP
IG,ŽP
GV,HG,IG,ŽP,GCH,GF
RGV,LG,HG,IG,ŽP,GF,LP,TCHP,TP
IG
IG,HG,ŽP,LP,TP
LG,HG,IG,ŽP
LG,HG,IG,ŽP
HG,IG,ŽP
HG,IG,ŽP,TP,LP, GF
HG,GF
IG,ŽP,LP
LG,TP,LP,TCHP
GCH,ŽP
IG
IG,ŽP,LP,TP
LG,IG,ŽP,GF
LG,ŽP,TP,ČS
HG
RGV,LG,TP,LP
HG,IG,ŽP

FYZICKÉ OSOBY
PRIEZVISKO, MENO, TITUL

TRVALÉ BYDLISKO

ANTAL Ján, RNDr.
ANTONICKÁ, Beáta, Ing.
BACHŇÁK Marián, Ing.
BALIAK František
BAROK Maroš, Ing.
BAROŠ Dušan, RNDr.
BARTKOVÁ Anna
BENADA Stanislav, Ing., PhD.
BENE Ernest
BERTA Karol, RNDr.
BLAŽO Eduard, RNDr.
BRHLOVIČ Gerhard, RNDr.
BRICHTA Roman, RNDr.
BRUTENIČ Ivan, Mgr.
BULKO Ján, RNDr.
CSIZMADIA Róbert, Mgr.
ČAGANEK Milan
ČERNOHOUS Karel, Mgr.
ČERTÍK Peter, Ing.
DÉNESOVÁ Katarína, RNDr.
DOBROVODA Peter
DORČÁK Dušan, Ing., CSc.
DORČÍK Gabriel, Mgr.
DOVINA Vladimír, RNDr. CSc.
DRAHOŠ Miroslav, RNDr.
DRAPPAN Ľudovít, RNDr.
DURBÁK Eduard, Ing.
ĎURIANČIK Milan, RNDr.
ĎUROVIČ Emil, RNDr.
EGYÜD Karol, RNDr.
FABIÁN Marián, RNDr.
FATUL Rudolf, RNDr.
FECEK Pavol, RNDr.
FENDEKOVÁ Miriam, Doc. RNDr. CSc.
FILOVÁ Ivana, Mgr.
FRANC Stanislav
GÁLISOVÁ Mária, RNDr.
GRECH Ján, RNDr.
HAJČÍK Jozef, Ing.
HARCEK Pavol
HARNIČÁR Adrián, RNDr.
HARUŠŤÁK Pavol, RNDr.
HENKEĽOVÁ Milada, Ing.
HLAVATÝ Zoltán, RNDr., CSc.

Bratislava
Spišská Nová Ves
Rožňava
Beňuš
Bojnice
Poprad
Banská Bystrica
Hodonín
Dolné Obdokovce
Lučenec
Bratislava
Bratislava
Báhoň
Bratislava
Trenčín
Bratislava
Skalica
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Revúca
Banská Bystrica
Bratislava
Kordíky
Levice
Prešov
Banská Bystrica
Nová Baňa
Spišská Nová Ves
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Veľké Kostoľany
Banská Bystrica
Prešov
Brvnište
Kysucké Nové Mesto
Svit
Bratislava
Bratislava
Šamorín
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DRUH GEOLOGICKÝCH PRÁC
HG,IG,ŽP,MŽP,SP
LG,IG
LG,HG,IG,ŽP,TP
IG,HG
ŽP
IG
LP
LG
TP
IG,HG,ŽP,TP
IG,LP,ČS
IG,TP
TP
HG,ŽP
HG,IG,ŽP
IG
TP
IG
LG,IG,ŽP
HG,ŽP
HG,IG,ŽP
LG
HG,ŽP
GV,HG
HG,ŽP,MŽP,SP
LG
IG
HG,IG
HG,IG
LG,ŽP,TP
IG,ŽP
IG,HG,ŽP
HG,IG,ŽP
HG,ŽP
GV,LG
TP
ŽP,HGCH
HG,IG,ŽP
IG,TP,HG
HG,ŽP
IG,GF,TP,LP
IG,ŽP
LG
HG,ŽP

PRIEZVISKO, MENO, TITUL
HODÁŇ Štefan, RNDr.
HOLZER Rudolf, Doc.,RNDr.,CSc.
HORNIAK Jozef
HRNČÁROVÁ Mária, RNDr.
HRONCOVÁ Zuzana, RNDr., CSc.
HUČKO Ján
HUDEC Štefan
HUSÁR Róbert, RNDr.
HVOŽĎARA Pavol, Doc. RNDr. CSc.
JAKUBIS Ivan, RNDr.
JALČ Dušan, RNDr.
JANČOK Jozef
JÁNOŠ Juraj, Ing.
JANTÁK Viktor, RNDr.
JASSINGER František, RNDr.
JENČKO Peter, Mgr.
JURČO Dušan, RNDr.
JURKOVIČ Ľuboslav
KANDA Ján, RNDr.
KLÚZ Marián, RNDr.
KMEŤ Vladimír, RNDr.
KMINIAK Milan, Mgr.
KOLARČIK Peter
KONĆÁL Ján, RNDr.
KOPAS Martin
KÓŠA Juraj
KOVÁČIK Jozef
KOVÁČIK Jozef, RNDr.
KOVÁČIKOVÁ Mária, RNDr.
KRÁL Miroslav, RNDr., CSc.
KRŠÁK Milan
KUBO Igor, Ing.
KUPKA Štefan, RNDr.
KYJAK Jozef
LAJČÁK Štefan, RNDr.
LAZOŇ Ondrej, Ing.
LESAY Vladimír, Ing.
LEŠICKÝ Peter, RNDr.
LIČÁK Ľubomír
LOBÍK Milan, RNDr.
MACHÁNEK Michal, Mgr.
MAKUŠOVÁ Jana, RNDr.
MALJKOVIČ Július, Ing.
MATEJČEK Antonín, RNDr.
MATIOVÁ Zdena, RNDr.
MEDEK Ivan, Ing.

TRVALÉ BYDLISKO
Holíč
Bratislava
Tekovská Breznica
Nemce
Banská Bystrica
Tomášov
Belá
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Červenica
Košice
Bratislava
Bratislava
Lieskovec
Bratislava
Palárikovo
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Nové Zámky
Bratislava
Prešov
Nitra
Hanušovce n/Topľou
Bratislava
Žilina
Banská Bystrica
Plavecký Štvrtok
Pezinok
Bratislava
Žilina
Bratislava
Žilina
Spišská Nová Ves
Prievidza
Bratislava
Senec
Fulianka
Nové Mesto n/V.
Bratislava
Banská Bystrica
Bratislava
Žilina
Žilina
Nitra
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DRUH GEOLOGICKÝCH PRÁC
LG
IG,ŽP
TP
RGV,LG,HG,IG,ŽP,TP,GCH,TCHP
LG,ŽP,LP,TP,TCHP
GFM
TP
IG,ŽP,LP
RGV,LG,ŽP
IG,ŽP
IG,HG,ŽP
LG,HG,IG,TP
IG
IG
IG,TP
IG,TP
IG
TP
GF
HG,ŽP,ČS
IG,HG,ŽP,TP
HG,IG,ŽP
TP
LP, GD v IG
TP
IG,TP
ČS
IG
GV,IG,ŽP
GF,HG
HG,IG,ŽP,TP,ČS
IG
HG,ŽP
TP
GF,ŽP
HG,IG,ŽP
GF
IG,GF,HG,ŽP
HG,IG,ŽP,TP
LG,IG,ŽP
GF
GF
LG,ŽP
IG,ŽP
HG,ŽP
IG

PRIEZVISKO, MENO, TITUL
MEDVEĎOVÁ Marta, Ing.
MESKO Miroslav, RNDr.
MIKLÓŠ Jaroslav, RNDr. CSc.
MIKULÁŠ Emil
MIKUŠ Pavol, Mgr.
MINÁRIK Juraj, RNDr.
MOKRÁ Mária, Ing.
MOLČAN Tomáš, RNDr.
MOLITORIS Štefan
MOSEJ Juraj, Ing.
NAGY Ladislav
NAHÁLKA Miroslav, RNDr.
NÉMETHY Peter, RNDr. CSc.
NIKOLAJ Maroš, Mgr.
NIŽŇANSKÝ Michal
NOVOTNÝ Miroslav, RNDr., CSc.
OBERT Ladislav, RNDr., CSc.
OBUCH Štefan, RNDr.
ORVAN Juraj, RNDr.
OSLÍK Ján, RNDr.
OSTROLUCKÝ Ján, RNDr.
OZORÁKOVÁ Renáta
PAPÁČ Pavel
PÁSTOR Ján, RNDr.
PLŠKO Július, Ing.
POKORNÝ Milan, RNDr.
POLÁK Rudolf, RNDr.
POLÁK Pavel, Ing.
POMORSKÝ František, RNDr.
POTIČNÝ Jaroslav, Ing.
POTYŠ Zdenek, RNDr.
PROHINSKÝ Jozef, Ing.
RAJNOHA Ján, RNDr.
REHOROVSKÁ Kamila
RENDEK Ján
ROVŇÁK Martin, Mgr.
RYBÁRIKOVÁ Ružena, RNDr.
SALAI Miloslav, RNDr.
SASVÁRY Tibor, Prof. Ing. PhD.
SENKO Dušan, Ing.
SENTKERESTI Jozef
SIHELNÍKOVÁ Alica, Ing.
SKAVINIAK Marián, RNDr.
SLÁVIK František, RNDr.
SPIŠÁK Zoltán, Ing.
SPRUŠANSKÝ Vladimír

TRVALÉ BYDLISKO
Prešov
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Trenčín
Žilina
Nová Dubnica
Hanušovce n/Topľou
Košice
Dolné Obdokovce
Kvetoslavov
Bratislava
Žilina
Vrbové
Žilina
Bratislava
Piešťany
Žilina
Banská Bystrica
Košice
Nové Zámky
Kráľovce
Banská Bystrica
Piešťany
Bohdanovce n/Trn.
Bratislava
Prešov
Svit
Prešov
Žilina
Košice
Banská Bystrica
Žilina
Dubnica n/Váhom
Bratislava
Žilina
Bratislava
Košice
Holíč
Žilina
Košice
Banská Štiavnica
Trnava
Košice
Radimov
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DRUH GEOLOGICKÝCH PRÁC
HG,IG,ŽP
IG
IG,ŽP
IG,HG,ŽP
IG,TP
IG,HG
IG
IG
LP
ŽP
TP
GF,IG
HG,ŽP
GF
TP
IG
IG
HG,IG,TP
HG,ŽP
ŽP
HG,ŽP,IG
LP
TP
LG
HG,ŽP,GF
IG,HG,ŽP
IG,HG,ŽP,TP
IG,ŽP
LG,IG,ŽP
IG,ŽP,TP,LP
HG,ŽP
LG
ŠLP
HG
TP
IG,LP,ČS
IG
IG,HG
ZGV,RGV,LG
LG,IG,TP
HG
HG,ŽP
RGV,HG,IG,ŽP
IG,ŽP
IG,ŽP
TP

PRIEZVISKO, MENO, TITUL
STUPAVSKÁ Margita
ŠÁLY Jozef, RNDr.
ŠÁLYOVÁ Božena, RNDr.
ŠARÍK Ivan, RNDr.
ŠARÍK Martin, RNDr.
ŠEVČÍK Ivan
ŠIKULA Gabriel
ŠKVARKA Juraj, Ing.
ŠUJAN Martin, RNDr.
ŠUSTEK Milan, Ing.
TABAK Ján, Ing.
TIMKO Ľubomír, Ing.
TOMETZ Ladislav, Ing. PhD.
TUNEGOVÁ Zoja
VANČÍK Ľubomír, RNDr.
VANČÍKOVÁ Inge, RNDr.
VARJÚ Zoltán, RNDr.
VASS Dionýz, Prof., RNDr., DrSc.
VÁVRA Milan, RNDr.
VAVREK Peter
VEĽKÝ Ladislav, RNDr.
VIRÁGOVÁ Edita
VLASKOVÁ Dana, RNDr.
VOJTAŠKO Ivan, RNDr. CSc.
VRÁBEĽ Peter, Mgr.
VRANA Kamil, RNDr., CSc.
VRANOVSKÁ Andrea, RNDr.
ZADŇANČIN Vincent
ŽÁK Dušan, RNDr.
Vysvetlivky:

ZGV
RGV
LG
IG
HG
ŽP
GD
GF
GFM
GCH
HGCH
LP
ŠLP
TCHP
TP
ČS
TS
MŽP
SP

TRVALÉ BYDLISKO
Bratislava
Stupava
Gbely
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Vlky
Bratislava
Bratislava
Žilina
Žilina
Slanec
Košice
Košice
Bratislava
Bratislava
Komárno
Bratislava
Trenčín
Prešov
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Žilina
Bratislava
Bratislava
Rajec
Bratislava

DRUH GEOLOGICKÝCH PRÁC
GFM
GV,LG,ŠÚ
RGV,LG,GF
IG,HG,ŽP
IG,ŽP
GFM
IG,ŽP
HG,IG,ŽP
RGV,IG,ŽP,GF
IG
LG,LP
HG, IG, TP,LP
IG,HG,ŽP
LP
IG
IG,LP
HG,IG,ŽP
RGV,LG
IG
TP
IG,ŽP
GFM
LP
IG,ŽP
IG
HG,ŽP,GCH
HG
TP
HG,ŽP

základný geologický výskum
regionálny geologický výskum
ložiskový geologický prieskum
inžinierskogeologický prieskum
hydrogeologický prieskum
geologický prieskum životného prostredia
geologická dokumentácia
geofyzikálne práce
geofyzikálne merania
geochemické práce
hydrogeochemické práce
laboratórne práce
špeciálne laboratórne práce
technologické práce
technické práce
čerpacie skúšky
terénne skúšky
monitorovanie geologických faktorov životného prostredia
sanačné práce
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22

Malá Čausa R str. platnosť

Gbelce R str. platnosť

Vidina – Halier

Istebné R str. platnosť

Lúka II. R str. platnosť

Bánová R str. platnosť

Štrba R str. platnosť

Považský Chlmec–Všivák

Čierna Lehota R str. platnosť

Krivosúd – Bodovka R str. platnosť

Pezinok–Cajl.homola R str. platnosť

Pondelok R str. platnosť

Hrabovo

Lišov R str.platnosť

Hontian. Trsťany–Ladia R str.platnosť

Prievidza II.

Ochodnica R str.platnosť

Zlatná na Ostrove R str.platnosť

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Výhradné ložisko

01

P.č.

štrkopiesky

stavebný kameň

stavebný kameň

stavebný kameň

stavebný kameň

Piesky

tehliarske suroviny

stavebný kameň

stavebný kameň

stavebný kameň

Dekoračný kameň

tehliarske suroviny

tehliarske suroviny

stavebný kameň

stavebný kameň

tehliarske suroviny

tehliarske suroviny

tehliarske suroviny

Nerast

GP, š.p. Spišská Nová Ves

GP, š.p. Spišská Nová Ves

GP, š.p. Spišská Nová Ves

GP, š.p. Spišská Nová Ves

GP, š.p. Spišská Nová Ves

GP, š.p. Spišská Nová Ves

GP, š.p. Spišská Nová Ves

GP, š.p. Spišská Nová Ves

GP, š.p. Spišská Nová Ves

GP, š.p. Spišská Nová Ves

GP, š.p. Spišská Nová Ves

GP, š.p. Spišská Nová Ves

GP, š.p. Spišská Nová Ves

GP, š.p. Spišská Nová Ves

GP, š.p. Spišská Nová Ves

GP, š.p. Spišská Nová Ves

GP, š.p. Spišská Nová Ves

GP, š.p. Spišská Nová Ves

Organizácia

rozhodnutí o výhradnom ložisku (nevyhradený nerast)
(Aktualizované k 01.07.2008)

ZOZNAM

2.

60/1511-4464/89

60/72-254/90

60/67-255/90

60/296-1318/90

60/287-1309/1990

60/294-1316/90

60/653-3037/89

60/684-2081/89

60/1157-5950/89

60/1104-5573/1989

60/800-3869/89

60/631-2955/89

60/365-2242/89

60/625-2922/89

60/606-2887/89

60/650-3034/89

60/339-2028/89

60/73-454/89

Číslo rozhodnutia

20.03.1990

20.03.1990

20.03.1990

15.03.1990

15.03.1990

13.03.1990

07.02.1990

07.02.1990

20.12.1989

06.12.1989

21.08.1989

17.07.1989

17.07.1989

17.07.1989

17.07.1989

17.07.1989

30.05.1989

27.01.1989

Dátum

23

Komárno- priestor A R str.platnosť

Komárno - priestor C R str.platnosť

Patince R str.platnosť

Oravský Biely Potok

Hrušovo R str.platnosť

Opiná R str.platnosť

Rákoš – Dobrák R str.platnosť

Sedlice R str.platnosť

Orechová R str.platnosť

Svinica R str.platnosť

Janík R str.platnosť

Chlmec R str.platnosť

Nitrica R str.platnosť

Zamarovce R str.platnosť

Nové Mesto n/V.-Zongor R str.platnosť

Beša nad Latoricou

Devínske jazero

Raková R str.platnosť

Košťany – Bikor R str.platnosť

Drážkovce – Belá R str.platnosť

Breznička – Červeň

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

33a

34

35

36

37

38

Výhradné ložisko
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P.č.

tehliarske suroviny

tehliarske suroviny

tehliarske suroviny

tehliarske suroviny

štrkopiesky

Piesky

stavebný kameň

tehliarske suroviny

stavebný kameň

stavebný kameň

tehliarske suroviny

stavebný kameň

stavebný kameň

stavebný kameň

stavebný kameň

stavebný kameň

stavebný kameň

stavebný kameň

štrkopiesky

štrkopiesky

štrkopiesky

Nerast

GP, š.p. Spišská Nová Ves

GP, š.p. Spišská Nová Ves

GP, š.p. Spišská Nová Ves

GP, š.p. Spišská Nová Ves

Kamex, š.p. Bratislava

GP, š.p. Spišská Nová Ves

GP, š.p. Spišská Nová Ves

GP, š.p. Spišská Nová Ves

GP, š.p. Spišská Nová Ves

GP, š.p. Spišská Nová Ves

GP, š.p. Spišská Nová Ves

GP, š.p. Spišská Nová Ves

GP, š.p. Spišská Nová Ves

GP, š.p. Spišská Nová Ves

GP, š.p. Spišská Nová Ves

GP, š.p. Spišská Nová Ves

GP, š.p. Spišská Nová Ves

GP, š.p. Spišská Nová Ves

GP, š.p. Spišská Nová Ves

GP, š.p. Spišská Nová Ves

GP, š.p. Spišská Nová Ves

Organizácia

60/872-2292/91

60/871-2291/91

60/869-2291/91

60/870-2287/91

60/1012-2920/91

60/303-1257/90

60/312-1336/90

60/310-1338/90

60/311-1337/90

60/182-812/90

60/184-814/90

60/180-810/90

60/181-811/90

60/187-817/90

60/183-813/90

60/179-809/90

60/1105-5574/89

60/66-256/90

60/307-1385/90

60/305-1383/1990

60/298-1320/90

Číslo rozhodnutia

04.10.1991

04.10.1991

19.09.1991

19.09.1991

30.07.1991

26.04.1990

15.05.1990

15.05.1990

15.05.1990

26.04.1990

26.04.1990

26.04.1990

26.04.1990

26.04.1990

26.04.1990

05.04.1990

29.03.1990

23.03.1990

22.03.1990

21.03.1990

21.03.1990

Dátum

24

Bartošova Lehôtka - Paseka

SNV I - Nová Štôlňa

Krompachy

Kúty
Bartošova Lehôtka
O-str.platnosť
Bartošova Lehôtka

Rudník

Kráľovce

Kráľovce - zrušenie

Zlatno

Vysoká

Žarnov

Gemerská Poloma

Šiatorošská Bukovinka

Šiatorošská Bukovinka - zrušenie

Husiná I.

Husiná I  - zmena

Blhovce-Hodejov

Blhovce-Hodejov - zrušenie

Slovenská Ľupča

Prakovce

40

41

42

43

44 a

45

46

46a

47

48

49

50

51

51a

52

52a

53

53a

54

54 a

44

Pukanec

Výhradné ložisko

39

P.č.

Cu,Pb,Zn,Ag rudy

vápenec (dek.kameň)

čadič vhodný na spr.tav.

čadič vhodný na spr.tav.

čadič vhodný na spr.tav.

čadič vhodný na spr.tav.

čadič vhodný na spr.tav.

čadič vhodný na spr.tav.

Mastenec

keramické íly

Cu, Mo rudy

Kremence

pemzové tufy

pemzové tufy

Kaolín

keramické íly, bentonit

keramické íly

Lignit

Baryt

sadrovec, anhydrit

Zeolit

polymetalické rudy

Nerast

GP, š.p. Spišská Nová Ves

GP, š.p. Spišská Nová Ves

GP, š.p. Spišská Nová Ves

GP, š.p. Spišská Nová Ves

GP, š.p. Spišská Nová Ves

GP, š.p. Spišská Nová Ves

GP, š.p. Spišská Nová Ves

GP, š.p. Spišská Nová Ves

GP, š.p. Spišská Nová Ves

GP, š.p. Spišská Nová Ves

GP, š.p. Spišská Nová Ves

GP, š.p. Spišská Nová Ves

GP, š.p. Spišská Nová Ves

GP, š.p. Spišská Nová Ves

GP, š.p. Spišská Nová Ves

Ing.P.Majer-SARMAT,Kremnica

GP, š.p. Spišská Nová Ves

GP, š.p. Spišská Nová Ves

GP, š.p. Spišská Nová Ves

ŽB, š.p. Spišská Nová Ves

GP, š.p. Spišská Nová Ves

GP, š.p. Spišská Nová Ves

Organizácia

osvedčení o výhradnom ložisku (vyhradený nerast)
(Aktualizované k 01. 07. 2008)

ZOZNAM

3.

60/567-2340/92

6.3/740-93

6.3/1377-94

--

6.3/1372-94

6.3/1372-94

6.3/1378-94

--

6.3/638-792/93

60/661-2776/92

60/914-3524/92

60/569-2338/92

3.3/420-95

60/687-2793/92

60/570-2337/SGÚ/92

307/308/2005-7

6.3/13-2419/92

60/1446-4252/91

60/228-1124/92

60/507-1990/92

60/571-2342/92

60/568-2339/92

Číslo rozhodnutia

17.03.1995

16.11.1993

16.12.1994

22.09.1993

15.12.1994

22.09.1993

16.12.1994

22.09.1993

21.05.1993

27.01.1993

27.01.1993

21.01.1993

13.03.1995

04.11.1993

22.10.1992

13.04.2005

15.10.1992

21.09.1992

04.09.1992

01.09.1992

21.07.1992

15.07.1992

Dátum

25

Vyhne – Banky

Vyhne-Banky - zrušenie

Banská Hodruša I.

Rudňany

Hnilčík O-str.platnosť

Hnilčík O-str.platnosť

Hnilčík I. O-str.platnosť

Pondelok I.

Uhorské

Mníšek nad Hnilcom

Jaklovce I.

Pinciná

Kalinovo-Zlámanec

Oravská Polhora

Banky pri Vyhniach

Banky pri Vyhniach - zrušenie

Kalinovo I.

Malé Kršteňany

Košariská

Košice I.

Lieskovec

Očová

Očová I.

Žarnov I.

Pezinok I.

Veľká nad Ipľom

Klokoč

Lipany

55a

56

57

58

58a

59

60

61

62

63

64

65

66

67

67a

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

Výhradné ložisko

55

P.č.

ropa, zemný plyn

Au

Diatomit

Au, Sb

vápenec (dekoračný kameň)

keramické íly

Bentonit

Bentonit

U, Mo

Dolomit

Dolomit

žiaruvzdorné íly

Au,Ag,Pb,Zn,Cu

Au,Ag,Pb,Zn,Cu

min.I-Br vody

Kremence

bituminózne horniny

Baryt

Cu,Pb,Zn,Ag

Kaolín

Kaolín

Fe, Cu rudy

Cu rudy

Cu, Ag rudy

Fe rudy

Au, Ag rudy

Au,Ag rudy

Au, Ag rudy

Nerast

Nafta, a.s. Gbely

Rhodes Slovakia,.s.r.o. Bratislava

Garden, s.r.o. Lučenec

Envigeo, s.r.o.Banská Bystrica

Maseva, s.r.o. Košice

Envigeo, s.r.o.Banská Bystrica

Envigeo, s.r.o.Banská Bystrica

Envigeo, s.r.o.Banská Bystrica

Uranpres, s.r.o. Spišská N. Ves

GS SR, Bratislava

GP, š.p. Spišská Nová Ves

GP, š.p. Spišská Nová Ves

ŠGÚDŠ Bratislava

GP, š.p. Spišská Nová Ves

Baishan, s.r.o. Žilina

GP, š.p. Spišská Nová Ves

Geocomplex, a.s. Bratislava

Geológia, s.r.o.Spišská Nová Ves

GP, š.p. Spišská Nová Ves

Envigeo, s.r.o.Banská Bystrica

Envigeo, s.r.o. Banská Bystrica

GP, š.p. Spišská Nová Ves

Želba, a.s.v konkurze Sp.N.Ves

GP, š.p. Spišská Nová Ves

GP, š.p. Spišská Nová Ves

GP, š.p. Spišská Nová Ves

ŠGÚDŠ Bratislava

GP, š.p. Spišská Nová Ves

Organizácia

2085/926/96-3.3

855/284/97-3.3

897/311/97-3.3

253/97-3.3

374/133/97-3.3

3.3/1506-96

3.3/1507-96

3.3/1499-96

3.3/404-96

3.3/350-96

3.3/389-96

3.3/366-96

577/2001-3

3.3/419-95

3.3/827-95

3.3/927-95

3.3/1000-95

3.3/782-95

3.3/1172-95

3.3/401-95

3.3/727-95

6.3/214-94

886/2004-7

3.3/997-95

3.3/970-95

6.3/112-94

102/2001-3

6.3/721-93

Číslo rozhodnutia

25.08.1997

25.03.1997

24.03.1997

17.03.1997

28.02.1997

17.01.1997

17.01.1997

17.01.1997

01.04.1996

25.03.1996

11.03.1996

15.03.1996

21.08.2001

05.03.1996

05.03.1996

26.02.1996

09.02.1996

09.08.1995

09.08.1995

09.08.1995

09.08.1995

18.07.1995

29.11.2004

18.07.1995

14.08.1995

07.04.1995

13.02.2001

17.03.1995

Dátum

26

Liptovské Klačany

Markušovce

Čachtice

Ozdín

Ozdín - zrušenie

Medzibrod

Poruba

Horné Lefantovce

Hôrka nad Váhom

Solčany

Rohožník

Sološnica I

Hubina

Rožňové Mitice-M.Lehota

Konrádovce

Bulhary

Vlachovo

Gemerská Ves

Marcelová

Banská Hodruša II

Hostie I

Veľaty

Nižný Žipov

Nižný Žipov-zmena

Dúbravica

Ochtina I

Červenica

Jakubov

81

82

83

83a

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

101a

102

103

104

105

Výhradné ložisko

80

P.č.

ropa, zemný plyn

drahé kamene-opál

W, Mo

Diatomit

Bentonit

Bentonit

Bentonit

kremence(ch-t.spr.)

t.p.kryštály nerastov

miner.I-Br vody

baryt,sadrovec,anhydrit

Au, Ag

čadič (ch-t.spr.)

čadič (ch-t.spr).

dolomit,vápenec (ch-t.spr.)

dolomit (ch-t.spr.)

vápenec (dek.kameň)

vápenec (dek.kameň)

keramický íl

Sľuda

keramický íl

keramický íl

Au,Ag,Sb,As

Au,Sb

Au, Sb

vápenec(ch-t.spr.)

sadrovec, anhydrit

vápenec (dekoračný kameň)

Nerast

Nafta, a.s. Gbely

Jančok Jozef, Sp.Nová Ves

GS SR Bratislava

Gamart, s.r.o. Lučenec

ŠGÚDŠ Bratislava

GS SR Bratislava

GS SR Bratislava

KaŠ, a.s. Zlaté Moravce

Elgeo-Trading, s.r.o.Bans. Bystrica

Minerál, s.r.o. Žilina

GS SR Bratislava

Takama Gold, s.r.o. Valaská

Priemysel kameňa, a.s. Bratislava

Priemysel kameňa, a.s. Bratislava

Kameňolomy, s.r.o. N.M.n/Váhom

Kameňolomy, s.r.o. N.M.n/Váhom

GS SR Bratislava

GS SR Bratislava

GS SR Bratislava

GS SR Bratislava

GS SR Bratislava

GS SR Bratislava

Elgeo Trading s.r.o.Ban.Bystrica

ŠGÚDŠ Bratislava

Aurex,s.r.o.Banská Bystrica

Kameňolomy,s.r.o., N.M.n/Váh.

Želba, š.p. Spišská Nová Ves

Envigeo,s.r.o. Banská Bystrica

Organizácia

262/99-3.3

2848/1196/98-3.3

948/98-3.3

838/98-3.3

603/2001-3

1782/783/98-3.3

1781/782/98-3.3

1227/522/98-3.3

485/98-3.3

392/98-3.3

889/412/98-3.3

1121/495/98-3.3

2450/834/97-3.3

2449/833/97-3.3

623/267/98-3.3

624/266/98-3.3

195/98-3.3

194/98-3.3

193/98-3.3

191/98-3.3

140/98-3.3

192/98-3.3

3294/1127/97-3.3

4788/800/2001-7

2378/812/97-3.3

1148/97-3.3

803/97-3.3

3.3/842-96

Číslo rozhodnutia

13.04.1999

11.01.1999

20.08.1998

18.08.1998

05.09.2001

18.08.1998

18.08.1998

29.08.1998

26.05.1998

15.06.1998

11.05.1998

05.05.1998

27.04.1998

27.04.1998

03.03.1998

03.03.1998

23.02.1998

23.02.1998

17.03.1998

23.02.1998

23.02.1998

19.02.1998

16.01.1998

10.12.2001

24.10.1997

30.10.1997

29.09.1997

23.04.1997

Dátum

27

Hrhov

slieň (CHTS)

Perlit

Živce

Živce

130

sklárske a zlieváren. piesky

Xenotím

Šajdík. Humence I O-str.platnosť

123

ropa a zemný plyn

Čučma

Šamorín I

122

Tuha

129

Kokava n/Rimavicou I

121

Zeolit

sklárske piesky

Sklené Teplice

120

kaolín, kremence(CHTS)

128a Hrabovo I – zmena

Žiar nad Hronom

119

keramické íly

sklárske piesky

Jedľové Kostoľany

118

keramické íly

Hrabovo I

Žikava

117

keramické íly

128

Ladice

116

Au rudy

Lehôtka pod Brehmi

Dolná Lehota

115

Au-Ag rudy

127

Bartošova Lehôtka

114

Granát

Rudník II

Šamorín

113

Magnezit

126

Uderina

112

Pb,Zn,Cu,Au,Ag, ker.íly,živce

Nováčany

Brehov I

111a

Živce

125

Brehov I O-str.platnosť

111

Živce

Živce

Rudník I

110

Kaolín

Slavošovce

Mládzovo

109

Kaolín

124

Breznička

108

Kaolín

Sklárske a zlieváren.piesky

Kalinovo II

107

Bentonit

Nerast

123a Šajdíkové Humence

Lutila I

Výhradné ložisko

106

P.č.

GS SR Bratislava

Uranpres, s.r.o. Sp.N.Ves

ŠGÚDŠ Bratislava

GS SR Bratislava

Kerko, a.s. Košice

Maseva, s.r.o.Košice

Maseva, s.r.o. Košice

Maseva, s.r.o. Košice

NAJPI,s.r.o.Brarislava

Ing. J.Maljkovič-JUMA,Bratislava

SPP,š.p. OZ VVNP Bratislava

GS SR Bratislava

GS SR Bratislava

GS SR Bratislava

GS SR Bratislava

GS SR Bratislava

GS SR Bratislava

Envigeo, s.r.o. Banská Bystrica

Envigeo,s.r.o. Banská Bystrica

Alas, s.r.o. Bratislava

Envigeo, s.r.o. Banská Bystrica

ŠGÚDŠ Bratislava

Maseva, s.r.o.Košice

Maseva, s.r.o.Košice

GS SR Bratislava

GS SR Bratislava

GS SR Bratislava

GS SR Bratislava

Organizácia

117/2000-3

493/99-3

597/2000-3

491/99-3

439/99-3

84/99-3.2

85/99-3.2

86/99-3.2

7190/2006-6.2

802/99-3.3

625/99-3.3

481/99-3.3

483/99-3.3

424/99-3

284/99-3.3

283/99-3.3

282/99-3.3

1441/98-3.3

848/325/99-3.3

942/345/99-3.3

1370/98-3.3

182/110/2004-7

267/99-3.3

705/98-3.3

139/99-3.3

3290/1352/98-3.3

3291/1353/98-3.3

141/99-3.3

Číslo rozhodnutia

25.02.2000

18.11.1999

11.10.2000

17.11.1999

28.10.1999

16.08.1999

16.08.1999

16.08.1999

16.06.2006

05.08.1999

14.06.1999

11.05.1999

10.05.1999

20.10.1999

03.05.1999

03.05.1999

30.04.1999

29.04.1999

27.04.1999

14.04.1999

26.04.1999

23.02.2004

26.02.1999

03.03.1999

12.02.1999

12.02.1999

26.02.1999

12.13.1999

Dátum

28

Kopernica I

Budiš

Nováčany I

Nováčany II

Rudník III

Gregorovce

Kapušany

Fintice

Stanča

Veľký Lom

Kopernica II O-str.platnosť

Kopernica II

Zlatá Idka

Meliata

Matejovce nad Hornádom

Jasenie

Závadka

Mníšek nad Hnilcom I

Smolník I

Šaštín O-str.platnosť

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

148a

149

150

151

152

153

154

155

156

sklárske a zlievárens.piesky

kremeň (ch-t.spr.)

kremeň (ch-t.spr.)

kremeň (ch-t.spr.)

W-Au rudy

sadrovec,anhydrit

keramické íly

t.p.kryštály nerastov

Bentonit

Bentonit

hnedé uhlie

Bentonit

Bentonit

Bentonit

keramické íly

Kaolín

Kaolín

Kaolín

Živce

Bentonit

keramické íly

Lutila II

137

keramické íly
keramické íly

Očová II

135

Kaolín

Sampor

Cinobaňa

134

keramické íly a ílovce

136

Trstené pri Hornáde

133

Pb,Zn,Cu rudy

keramické íly

Čavoj

132

Nerast
granodiorit (dek.kameň)

135a Očová II-opravné rozhodnutie

Čierny Balog

Výhradné ložisko

131

P.č.

Kerko, a.s. Košice

MŽP SR

MŽP SR

MŽP SR

MŽP SR

MŽP SR

MŽP SR

ŠGÚDŠ Bratislava

JUMA-Maljkovič, Bratislava

Koperekomin, s.r.o.,Kopernica

Geoprieskum, a.s.N. Baňa-v likvid.

ŠGÚDŠ Bratislava

ŠGÚDŠ Bratislava

ŠGÚDŠ Bratislava

Maseva, s.r.o. Košice

Maseva, s.r.o. Košice

Maseva, s.r.o. Košice

Maseva, s.r.o. Košice

Envigeo,s.r.o.Banská Bystrica

Envigeo,s.r.o.Banská Bystrica

Envigeo,s.r.o.Banská Bystrica

Envigeo,s.r.o.Banská Bystrica

Envigeo,s.r.o.Banská Bystrica

Envigeo,s.r.o.Banská Bystrica

Envigeo,s.r.o.Banská Bystrica

Ing. Ján Tabak-Nerast

Progeo, s.r.o. Žilina

Mahr, s.r.o. Bratislava

Organizácia

287/2003-7

246/2003-7

252/2003-7

253/2003-7

660/2002-7

636/2002-7

637/2002-7

4006/507/2002-7

4180/2006-6.2

455/2002-7

65/2002-7

597/2001-3

598/2001-3

599/2001-3

338/2001-3

298/2001-3

305/2001-3

306/2001-3

497/2001-3

256/2001-3

234/2001-3

168/2001-3

4854/784/2001-7

160/2001-3

2691/565/2000-3

307/2000-3

185/2000-3

139/2000-3

Číslo rozhodnutia

26.05.2003

05.05.2003

06.05.2003

06.05.2003

28.11.2002

19.11.2002

19.11.2002

18.09.2002

05.04.2006

19.08.2002

31.01.2002

04.09.2001

04.09.2001

04.09.2001

05.06.2001

17.05.2001

22.05.2001

22.05.2001

20.07.2001

25.04.2001

18.04.2001

15.03.2001

03.12.2001

13.03.2001

27.09.2000

18.05.2000

24.03.2000

03.03.2000

Dátum

29

Vlková

Rovné

Štefanov

Jablonové

Cajla I

Obid

Látky

Bažantnica I

Lakšárska Nová Ves I

Záhorie

Bažantnica O-str.platnosť

Mojtín

Mojtín I

Pružina

Pružina I

Kalinovo IV

Poltár

Hodkovce I

Bažantnica II O-str.platnosť

Bažantnica II

Lúka

Odorín

Smolník

Medzev

Mlynky

Hôrka pri Poprade

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

176a

177

178

179

180

181

182

Mn rudy

Cu rudy

Fe rudy

Cu rudy

slieň(ch.-t.spr.)

dolomit(ch.-t.spr.)

zlievárenské piesky

zlievárenské piesky

keramické íly

Kaolín

žiaruvzdorné íly

vápenec,dolomit (ch-t.spr.)

vápenec,dolomit (ch-t.spr.)

vápenec,dolomit (ch-t.spr.)

vápenec (ch-t.spr.)

zlievárenské piesky

zlievárenské piesky

zlievárenské piesky

zlievárenske piesky

kremeň (ch-t.spr.)

hnedé uhlie

Pyrit

Pyrit

Lignit

Magnezit

Mn-rudy

vápenec (dek.kameň)

Divinka

157

Nerast
sklárske a zlievárens.piesky

Výhradné ložisko

156a Šaštín

P.č.

Želba, a.s. v konkurze, Sp.N.Ves

Želba, a.s. v konkurze, Sp.N.Ves

Želba, a.s. v konkurze, Sp.N.Ves

Želba, a.s. v konkurze, Sp.N.Ves

ŠGÚDŠ Bratislava

ŠGÚDŠ Bratislava

STUMBACH, s.r.o.

ŠGÚDŠ Bratislava

KERKORUD, a.s. Košice

MŽP SR

MŽP SR

MŽP SR

MŽP SR

MŽP SR

MŽP SR

MŽP SR

MŽP SR

MŽP SR

MŽP SR

MŽP SR

MŽP SR

MŽP SR

MŽP SR

MŽP SR

INTOC. MAGNEZIT Hačava,a.s.

MŽP SR

MŽP SR

Kerko, a.s. Košice

Organizácia

875/2004-7

876/2004-7

877/2004-7

852/2004-7

316/2004-7

315/2004-7

6618/2006-6.2

182/2004-7

1/2004-7

640/2003-7

602/2003-7

588/2003-7

587/2003-7

586/2003-7

585/2003-7

552/2003-7

553/2003-7

547/2003-7

537/2003-7

538/2003-7

627/484/2003-7

435/2003-7

434/2003-7

433/2003-7

276/409/2003-7

342/2003-7

335/2003-7

713/499/2003-7

Číslo rozhodnutia

24.11.2004

24.11.2004

24.11.2004

19.11.2004

12.05.2004

12.05.2004

31.05.2006

18.03.2004

08.01.2004

13.11.2003

29.10.2003

23.10.2003

23.10.2003

23.10.2003

23.10.2003

06.10.2003

06.10.2003

03.10.2003

30.09.2003

30.09.2003

28.08.2003

06.08.2003

06.08.2003

06.08.2003

24.07.2003

24.06.2003

16.07.2003

08.09.2003

Dátum

30

Markušovce I

Spišská Nová Ves

Spišská Nová Ves I

Kopernica III O-str.platnosť

Rudník IV

Hloža-Podhorie

184

185

186

187

188

Výhradné ložisko

183

P.č.

vápenec,slieň (ch.-t.spr.)

Živce

Bentonit

sadrovec, anhydrit

U-Mo-Cu rudy

Baryt

Nerast

Považská cementáreň,a.s. Ladce

KERKO, a.s. Košice

BENOX, s.r.o. Banská Bystrica

URANPRES, s.r.o. Sp.N.ves

Ludovika Holding,s.r.o. Sp.N.Ves

SABAR, s.r.o. Sp.N.Ves

Organizácia

4486/2008-9.3

9502/2006-6.2

858/722/2005-7

660/723/2005-7

570/496/2005-7

56/79/2005-7

Číslo rozhodnutia

11.02.2008

12.09.2006

06.09.2005

06.09.2005

16.06.2005

25.01.2005

Dátum

31

Výhradné ložislo

Trstín

Podhradie

Livinské Opatovce

Bohunice

Hliník I, II

Hnúšťa-Polom

Šamorín

Vyhne-Klokoč

Nová Baňa

Výhradné ložislo

Kremnické Bane - Šturec

Mníšek nad Hnilcom

Točnica

Pezinok-Vinohrady

Nová Lehota-Šechw.dolina

P.č.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

P.č.

1

2

3

4

5

ZOZNAM

5.

SPK, n.p. Levice

Rudné Bane,š.p.Banská Bystrica

Geologický prieskum, š.p.SNV

Rudné Bane,š.p. Banská  Bystrica

Rudné Bane, š.p.Banská Bystrica

Západosl.tehelne, š.p. Pezinok

Geologický prieskum,š.p.SNV

Geologický prieskum,š.p.SNV

ZKŠ, n.p. Bratislava

Organizácia

Andezit

Sb,Au

žiaruvzdorné  a keramic.íly

Cu,Pb, Zn,Ag

Au, Ag

Nerast

Geologický prieskum,š.p.SNV

Geologický prieskum,š.p.SNV

Geologický prieskum,š.p.SNV

Geologický prieskum,š.p.SNV

Geologický prieskum,š.p.SNV

Organizácia

rozhodnutí o nevydaní osvedčenia o výhradnom ložisku

Ryolit

Magnetit

Štrkopiesky

Bridlice

Kremence

tehliarske suroviny

tehliarske suroviny

tehliarske suroviny

Dolomit

Nerast

3.3/453-95

6.3/70-52/93

6.3/652-3036/89

60/567-2340/92

60/802-3252/92

Číslo rozhod.

10-DP/71

590/250/90

220-226/1991

590/273/90

590/251/90

220-635/1990

420-182/1990/Be

420-117/1990/Be

420-80/1990/Be

Číslo rozhod.

rozhodnutí - osvedčení o výhradnom ložisku (vydané bývalým MS SR, alebo FM HSE)

ZOZNAM

4.

13.02.1995

03.05.1993

02.04.1993

25.01.1993

26.01.1993

Dátum

18.06.1971

29.06.1990

13.05.1991

31.07.1990

29.06.1990

11.06.1990

01.02.1990

19.01.1990

17.01.1990

Dátum
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Výhradné ložisko

Pukanec

Bartošova Lehôtka - Paseka

Kopernica

Spišská Nová Ves I - Nová štôlňa

Krompachy

Kúty

Bartošova Lehôtka R str. platnosť

Bartošova Lehôtka

Rudník

Kráľovce R str.platnosť

Vysoká

Zlatno

Žarnov

Gemerská Poloma

Luhyňa

Luhyňa - zrušenie

Vyhne – Banky

Vyhne-Banky - zrušenie

Banky pri Vyhniach

Banky pri Vyhniach - zrušenie

Kalinovo I

Kalinovo I - zrušenie

P.č.

01

02

03

04

05

06

07

07a

08

09

10

11

12

13

14

14a

15

15a

16

16a

17

17a

žiaruvzdorné íly

žiaruvzdorné íly

Au,Ag,Pb,Zn,Cu

Au,Ag,Pb,Zn,Cu

Au,Ag rudy

Au, Ag rudy

bentonit

bentonit

mastenec

keramické íly

kremence

Cu rudy

pemzové tufy

kaolín

keram.íly, bentonit

keramické íly

lignit

baryt

sádrovec, anhydrit

keramické íly

zeolit

Ag,Pb,Zn,Cu

Nerast

ŠGÚDŠ Bratislava

GS SR, Bratislava

ŠGÚDŠ Bratislava

GS SR, Bratislava

ŠGÚDŠ Bratislava

GS SR, Bratislava

BEP, s.r.o. Trebišov

BEP, s.r.o. Trebišov

GS SR, Bratislava

GS SR, Bratislava

GS SR, Bratislava

GS SR, Bratislava

GS SR, Bratislava

GS SR, Bratislava

Ing.Peter Majer-SARMAT,

GS SR, Bratislava

GS SR, Bratislava

GS SR, Bratislava

ŽELBA, š.p. SNV

GS SR, Bratislava

GS SR, Bratislava

GS SR, Bratislava

Organizácia

551/2000-3

3.3/1470-96

580/2001-3

3.3/1472-96

115/2001-3

3.3/1471-96

88/2001-3

3.3/491-95

6.3/642/93

6.3/401/93

6.3/397/93

6.3/396/93

6.3/87-2543/92

6.3/49-2460/92

342/2005-7

6.3/14-2420/92

60/921-18/92

60/793-3258/92

60/777-3217/92

60/747-3092/92

60/691-2840/92

60/680-2772/92

Číslo rozhod.

rozhodnutí o určení organizácie, ktorá bude evidovať a zabezpečovať ochranu výhradného ložiska
(Aktualizované k 01. 07.2008)

ZOZNAM

6.

19.08.00

28.10.96

22.08.01

28.10.96

19.02.01

28.10.96

08.02.01

31.03.95

21.05.93

18.03.93

17.03.93

18.03.93

04.11.92

23.10.92

21.04.05

15.10.92

21.09.92

04.09.92

01.09.92

13.08.92

21.07.92

15.07.92

Dátum
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Výhradné ložisko

Kalinovo-Zlámanec (mimo DPKal.-Zl.)

Slovenská Ľupča

Husiná I

Husina I  - zrušenie

Husina I

Prakovce

Košariská (mimo lomu Prašník-Šterusy)

Rudňany(mimo DP Rudňany a Poráč)

Mníšek nad Hnilcom

Hnilčík I  

Hnilčík R str.platnosť

Markušovce

Medzibrod

Čachtice

Jaklovce I

Košice I R str.platnosť

Košice I

Žarnov I

Malé Kršteňany

Veľká nad Ipľom

Lipany R str.platnosť

Lipany R str.platnosť

Lipany

Liptovské Klačany

Ozdín

Ozdín - zrušenie

Uhorské

Pondelok I

P.č.

18

19

20

20a

20b

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

31a

32

33

34

35

35a

35b

36

37

37a

38

39

kaolín

kaolín

Au,Sb

Au, Sb

vápenec

ropa, plyn

ropa,plyn

ropa, plyn

diatomit

dolomit

vápenec

U,Mo

U,Mo

baryt

vápenec

Au,Ag,Sb,As

sádr.anhydrit

Cu,Ag

Cu, Fe

Cu,Pb,Zn,Ag

Fe,Cu,Hg

dolomit(CHTS)

Ag,Pb,Zn,Cu

čadič (CHTS)

čadič (CHTS)

čadič (CHTS)

vápenec (DK)

kremence

Nerast

GS SR Bratislava

GS SR Bratislava

ŠGÚDŠ Bratislava

GS SR Bratislava

LESOSTAV, s.r.o. Liptovský Hrádok

ŠGÚDŠ Bratislava

CARPATHIAN Oil Sloavakia, s.r.o.

NAFTA, a.s. Gbely

GARDEN, s.r.o. Lučenec

KaŠ, s.r.o. Zlaté Moravce

MASEVA, s.r.o. Košice

Kremnica GOLD, a.s. B.Bystrica

URANPRES, s.r.o. Sp.N.Ves

GEOLÓGIA, s.r.o. Sp.N.Ves

KAMEŇOLOMY, s.r.o. N.M.n/Váhom

ELGEO TRADING,s.r.o. B.Bystrica

ŽELBA, a.s.SNV

GS SR, Bratislava

GS SR, Bratislava

GS SR, Bratislava

GS SR, Bratislava

GS SR, Bratislava

GS SR , Bratislava

Jozef Nagy, Konrádovce

ŠGÚDŠ Bratislava

GS SR, Bratislava

GS SR, Bratislava

GS SR, Bratislava

Organizácia

1407/98-3.3

1406/98-3.3

204/2002-7

453/99-3.3

1417/98-3.3

9113/2007-9.3

57/2006-6

1119/98-3.3

1414/98-3.3

1415/98-3.3

1118/98-3.3

24/2006-6

1416/98-3.3

1117/98-3.3

897/98-3.3

896/98-3.3

895/98-3.3

211/98-3.3

249/97-3.3

248/97-3.3

247/97-3.3

246/97-3.3

3.3/1505-96

89/2001-3

711/2000-3

3.3/1503-96

3.3/1504-96

3.3/1469-96

Číslo rozhod.

07.12.98

07.12.98

11.04.02

23.04.99

04.12.98

31.07.07

19.01.06

28.09.98

04.12.98

04.12.98

28.09.98

10.01.06

30.09.98

04.12.98

06.07.98

06.07.98

06.07.98

12.02.98

28.02.97

29.02.97

28.02.97

28.02.97

08.11.96

08.02.01

06.12.00

08.11.96

08.11.96

28.10.96

Dátum
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Výhradné ložisko

Pezinok I

Očová

Očová I

Lieskovec

Konrádovce

Bulhary

Dúbravica

Ochtina I

Hostie I

Nižný Žipov

Klokoč

Poruba

Horné Lefantovce

Hôrka nad Váhom

Solčany

Rohožník

Sološnica I

Gemerská Ves

Lietava-Drieňovica

Lutila I

Kalinovo II

Breznička

Mládzovo

Rudník I

Brehov I  R str.platnosť

Brehov I

Bartošova Lehôtka

P.č.

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

64 a

65

GS SR Bratislava

ŠGÚDŠ Bratislava

Pb,Zn,Cu,Au,Ag
rudy,ker.íly, živce
Au,Ag

Maseva, s.r.o. Košice

Maseva, s.r.o. Košice

GS SR Bratislava

GS SR Bratislava

GS SR Bratislava

GS SR Bratislava

Cementáreň Lietavská Lúčka, a.s.

GS SR Bratislava

GS SR Bratislava

GS SR Bratislava

GS SR Bratislava

GS SR Bratislava

GS SR Bratislava

GS SR Bratislava

RHODES SLOV., s.r.o. Raj.Teplice

GS SR Bratislava

KaŠ, a.s. Zlaté Moravce

GS SR Bratislava

GAMART,s.r.o. Lučenec

PRIEMYSEL KAMEŇA, a.s. Bratisl.

PRIEMYSEL KAMEŇA, a.s. Bratisl.

ENVIGEO, s.r.o. Banská Bystrica

GS SR Bratislava

GS SR Bratislava

ENVIGEO, s.r.o. Banská Bystrica

Organizácia

živce

živce

kaolín

kaolín

kaolín

bentonit

sliene,váp.(CHTS)

baryt,sádr.anhydrit

vápenec (DK)

vápenec (DK)

keramický íl

sľuda

keramický íl

keramický íl

Au

bentonit

kremence

W, Mo

diatomit

čadič(CHTS)

čadič(CHTS)

bentonit

keramické íly

bentonit

Au, Sb, As

Nerast

549/99-3

192/2005-7

26/99-3.2

25/99-3.2

787/99-3.3

786/99-3.3

785/99-3.3

784/99-3.3

1431/98-3.3

1/99-3.3

2/99-3.3

1432/98-3.3

1433/98-3.3

1434/98-3.3

1411/98-3.3

1410/98-3.3

1011/98-3.3

1015/98-3.3

1013/98-3.3

1014/98-3.3

1012/98-3.3

1120/98-3.3

1121/98-3.3

1412/98-3.3

1409/98-3.3

1408/98-3.3

1413/98-3.3

Číslo rozhod.

17.01.00

04.03.05

04.08.99

04.08.99

01.07.99

01.07.99

01.07.99

01.07.99

18.12.98

04.01.99

04.01.99

08.12.98

08.12.98

08.12.98

08.12.98

04.12.98

31.08.98

31.08.98

31.08.98

31.08.98

31.08.98

28.09.98

28.08.98

04.12.98

07.12.98

07.12.98

07.12.98

Dátum
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Výhradné ložisko

Dolná Lehota

Ladice

Žikava

Jedľové Kostoľany

Sklené Teplice

Kokava nad Rimavicou

Šamorín I

Šamorín

Červenica

Červenica - zrušenie

Banská Hodruša II

Čučma

Hrabovo I

Hrabovo I - zrušenie

Hrabovo I

Hrhov

Čavoj

Trstené pri Hornáde

Sihla II - zrušenie

Čierny Balog

Skrabské-Biela Hora

Slavošovce

Nováčany

Rudník II

Rudník II – zrušenie

Žiar nad Hronom

Stanča

Fintice

P.č.

66

67

68

69

70

71

72

73

74

74a

75

76

77

77 a

77b

78

79

80

81

82

83

84

85

86

86 a

87

88

89

bentonit

bentonit

kaolín,kremence

živce

živce

živce

živce

sliene

granodiorit (DK)

granodiorit (DK)

keramické íly, ílovce

Ag,Pb,Zn

slieň (CHTS)

sklársky piesok

sklársky piesok

sklársky piesok

xenotím

granáty

drahé kamene-opál

drahé kamene-opál

granáty

ropa a zemný plyn

tuha

zeolit

keramické íly

keremické íly

keramické íly

Au

Nerast

ŠGÚDŠ Bratislava

ŠGÚDŠ Bratislava

ŠGÚDŠ Bratislava

Maseva, s.r.o. Košice

Maseva, s.r.o. Košice

Maseva, s.r.o. Košice

Maseva, s.r.o. Košice

ŠGÚDŠ Bratislava

MAHR,s.r.o. Bratislava

ŠGÚDŠ Bratislava

Ing. Ján Tabak-Nerast

ŠGÚDŠ Bratislava

ŠGÚDŠ Bratislava

Obec Kalinovo

ŠGÚDŠ Bratislava

ŠGÚDŠ Bratislava

GS SR Bratislava

Elgeo-Trading, s.r.o. Banská Bystrica

Ján Jančok-Savarna,Prešov

Ján Jančok-Savarna,Prešov

ALAS, s.r.o. Bratislava

SPP, š.p. OZ VVNP Bratislava

GS SR Bratislava

GS SR Bratislava

GS SR Bratislava

GS SR Bratislava

GS SR Bratislava

Envigeo, s.r.o. Banská Bystrica

Organizácia

628/2001-3

629/2001-3

578/2001-3

184/2005-7

252/2001-3

251/2001-3

250/2001-3

246/2001-3

698/2000-3

652/2000-3

617/2000-3

618/2000-3

608/2000-3

98/2002-7

26/2002-7

525/2000-3

548/99-3

547/99-3

454/2002-7

24/99-3.2

496/99-3

57/99-3.2

792/99-3.3

791/99-3.3

790/99-3.3

789/99-3.3

788/99-3.3

500/2000-3

Číslo rozhod.

25.09.01

25.09.01

21.08.01

01.03.05

24.04.01

24.04.01

24.04.01

23.04.01

31.11.00

13.11.00

23.10.00

23.10.00

16.10.00

20.02.02

11.01.02

06.09.00

17.01.00

17.01.00

16.08.02

30.07.99

22.11.99

09.08.99

01.07.99

01.07.99

01.07.99

01.07.99

01.07.99

12.08.00

Dátum
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Kapušany

Nováčany I

Nováčany II

Rudník III

Gregorovce

Lutila II

Sampor

Očová II

Budiš

Cinobaňa I

Kopernica I

Zlatá Idka

Meliata

Matejovce nad Hornádom

Odorín

Pružina

Pružina I

Mojtín

Mojtín I

Veľký Lom

Kokava nad Rimavicou

Kokava nad Rimavicou-Sinec

Vyhne-Klokoč

Malachov

Hnúšťa-Samo

Medzev

Mlynky

Hôrka pri Poprade

P.č.

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

Mn rudy

Cu rudy

Fe rudy

mastenec

Hg rudy

Fe rudy

mastenec

mastenec

hnedé uhlie

vápenec,dolomit

vápenec(CHTS)

vápenec,dolomit

vápenec,dolomit

slieň(CHTS)

sadrovec, anhydrit

keramické íly

turmalín

bentonit

kaolín

živce

keramické íly

keramické íly

keramické íly

keramické íly

kaolín

kaolín

kaolín

bentonit

Nerast

ŠGÚDŠ Bratislava

ŠGÚDŠ Bratislava

ŠGÚDŠ Bratislava

ŠGÚDŠ Bratislava

ŠGÚDŠ Bratislava

ŠGÚDŠ Bratislava

ŠGÚDŠ Bratislava

ŠGÚDŠ Bratislava

ŠGÚDŠ Bratislava

ŠGÚDŠ Bratislava

ŠGÚDŠ Bratislava

ŠGÚDŠ Bratislava

ŠGÚDŠ Bratislava

ŠGÚDŠ Bratislava

ŠGÚDŠ Bratislava

ŠGÚDŠ Bratislava

ŠGÚDŠ Bratislava

Envigeo, s.r.o. Banská Bystrica

Envigeo, s.r.o. Banská Bystrica

Envigeo, s.r.o. Banská Bystrica

ŠGÚDŠ Bratislava

ŠGÚDŠ Bratislava

ŠGÚDŠ Bratislava

Maseva, s.r.o. Košice

Maseva, s.r.o. Košice

Maseva, s.r.o. Košice

Maseva, s.r.o. Košice

ŠGÚDŠ Bratislava

Organizácia

933/2004-7

932/2004-7

931/2004-7

919/2004-7

696/2004-7

695/2004-7

694/2004-7

693/2004-7

536/2004-7

347/2004-7

346/2004-7

349/2004-7

348/2004-7

344/2004-7

46/2003-7

40/2003-7

615/2002-7

77/ 2002-7

76 /2002-7

75/2002-7

750/2001-3

751/2001-3

752/2001-3

705/2001-3

704/2001-3

707/2001-3

706/2001-3

627/2001-3

Číslo rozhod.

15.12.04

15.12.04

15.12.04

13.12.04

28.09.04

28.09.04

28.09.04

28.09.04

20.07.04

25.05.04

25.05.04

25.05.04

25.05.04

21.05.03

27.01.03

21.01.03

23.09.02

07.02.02

07.02.02

07.02.02

21.11.01

21.11.01

21.11.01

31.10.01

31.10.01

31.10.01

31.10.01

25.09.01

Dátum
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Výhradné ložisko

Hnilčík

Smolník

Spišská Nová Ves

Košice

P.č.

118

119

120

121

magnezit

U-Mo-Cu rudy

Cu rudy

Cu rudy

Nerast

MAGNIMEX, a.s. Bratislava

Ludovika Holding, s.r.o. Ban. Bystrica

ŠGÚDŠ Bratislava

ŠGÚDŠ Bratislava

Organizácia

7716/2007-9.3

769/2005-7

940/2004-7

941/2004-7

Číslo rozhod.

08.06.07

22.09.05

16.12.04

16.12.04

Dátum

7.
MEDZINÁRODNÉ DOHOVORY
S ENVIRONMENTÁLNYM ZAMERANÍM,
ku ktorým Slovenská republika pristúpila, alebo pripravuje
k nim pristúpenie
(stav k 30. júnu 2008)
Starostlivosť o životné prostredie a krajinu
 environmentálny monitoring, informatika a osveta
•

Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach
životného prostredia - Aarhuský dohovor
(Convention on Access to Information Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters)
prijatý 25. 06. 1998 v Aarhuse
SR pristúpenie 31.10. 2005  platnosť nadobudol 05. 03. 2006
(oznámenie MZV SR č. 43/2006 Z.z.)

 hodnotenie vplyvov na životné prostredie
•

Dohovor o hodnotení vplyvu na životné prostredie presahujúceho štátne hranice
(Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context - The Espoo /EIA/ Convention)
prijatý 25. 02. 1991 v Espoo
ČSFR podpis 25.02.1991, SR sukcesia 01.01.1993, ratifikácia SR 18.11.1999, s platnosťou od 17.02.2000
(oznámenie MZV SR č. 162/2000 Z.z.)
- Dodatky k dohovoru Európskej hospodárskej komisie OSN o hodnotení vplyvov na životné prostredie presahujúceho
štátne hranice
(The Amendment to the Espoo Convention and the Second Amendment to the Espoo Convention)
SR ratifikácia 29. 05. 2008
- Protokol o strategickom environmentálnom hodnotení
( Protocol on Strategic Environmental Assessment – the „SEA Protocol“)
prijatý 21. 05. 2003 v Kyjeve
SR podpis 19.12.2003, SR ratifikácia 29. 05. 2008

 územné plánovanie, územný rozvoj a regionálny rozvoj
•

Európsky dohovor o krajine
(European Landscape Convention)
prijatý 20.10. 2000 vo Florencii, platnosť nadobudol 01. 03. 2004
SR podpis 30. 05. 2005 v Štrasburgu, ratifikácia 19. 07. 2005, s platnosťou od 01.12. 2005
(oznámenie MZV SR č. 515/2005 Z.z.)

•

Rámcový dohovor o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát – tzv. Karpatský dohovor◄►
(Framework Convention on the Protection and Sustainable Development of the Carpathians)
prijatý 22. 05. 2003 v Kyjeve, platnosť nadobudol 04. 01. 2006.
SR uloženie listiny o schválení 11. 05. 2004
(oznámenie MZV SR č. 111/2006 Z.z.)
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 starostlivosť o kultúrne a prírodné dedičstvo v krajine
•

Zmluva o Antarktíde ◄►
(Antarctic Treaty)
prijatá 01. 12. 1959 vo Washingtone, platnosť nadobudla 23. 06.1961
ČSSR pristúpenie 06. 05. 1962, s platnosťou od 14. 06. 1962, SR sukcesia 01. 01.1993
(vyhláška MZV č. 76/1962 Zb.)
- Protokol o ochrane životného prostredia Antarktídy
prijatý 03. 10. 1991 v Madride
platnosť nadobudol pre SR 01. 01. 1993

•

Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva ◄►
(Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage)
prijatý 16.11.1972 v Paríži, platnosť nadobudol 17.12.1975.
Pristúpenie ČSFR 15.11.1990 s platnosťou od 15.02.1991, SR sukcesia 01.01.1993
(oznámenie FMZV č. 159/1991 Zb.)

STAROSTLIVOSŤ O PRÍRODU
 starostlivosť o chránené časti prírody a ekologickú stabilitu
•

Dohovor o biologickej diverzite
(Convention on Biological Diversity)
prijatý 05. 06.1992 v Rio de Janeiro
SR podpis 19. 05. 1993, ratifikácia 23.08.1994, s platnosťou od 23.11.1994
(oznámenie MZV SR č. 34/1996 Z.z.)

•

Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť, tzv. Bernský dohovor
(Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats)
prijatý 19. 09. 1979 v Berne, platnosť nadobudol 01.06.1982.
SR podpis 28. 04.1994, ratifikácia 23. 09.1996 s výhradou pre vlka dravého (Canis lupus) a medveďa hnedého
(Ursus arctos); s platnosťou od 01.01.1997
(oznámenie MZV SR č. 93/1998 Z.z.)

•

Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva, tzv. Ramsarský dohovor (v znení neskorších zmien)
(Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterflow Habitat)
prijatý 02. 02.1971 v Ramsare (Irán), s platnosťou od 21.12.1975
ČSFR pristúpenie 02. 07.1990 s platnosťou od 02. 07.1990; SR sukcesia 01. 01.1993.
(oznámenie FMZV č. 396/1990 Zb.)
- Protokol doplňujúci Ramsarský dohovor z roku 1971 o mokradiach presahujúcich medzinárodný význam, najmä ako
biotopy vodného vtáctva, tzv. Parížsky protokol
(Protocol to Amend the Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterflow Habitat „Paris Protocol“)
prijatý 03.12.1982 v Paríži, platnosť nadobudol 01.10.1986.
ČSFR pristúpenie 02. 07. 1990, s platnosťou od 02. 07. 1990; SR sukcesia 31. 03. 1993
(oznámenie FMZV č. 396/1990 Zb.)
- Dodatky k článkom 6 a 7 k dohovoru o mokradiach majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného
vtáctva – Reginské dodatky
(Amendments to Articles 6 and 7 of the Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterflow Habitat „Regina Amendments“)
prijaté 28.05.1987 v Regine, s platnosťou od 01.05.1994.
SR ich ešte neratifikovala.
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STAROSTLIVOSŤ O PRÍRODNÉ ZDROJE
 vodné hospodárstvo a protipovodňová ochrana
•

Dohovor o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier
(Convention on the Protection and Use of Transboundary Watersources and International Lakes)
prijatý 17. 03. 1992 v Helsinkách,  platnosť nadobudol 06.10.1996.
SR pristúpenie 17.06.1999, s platnosťou od 06.10.1999
(oznámenie MZV SR č. 358/2002 Z.z.)
- Protokol o vode a zdraví k Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných
jazier
(Protocol on Water and Health to the Convention on the Protection and Use of Transboundary Watersources and International Lakes)
prijatý 17. 06.1999 v Londýne, platnosť nadobudol 04. 08. 2005.
SR ratifikácia 02.10. 2001, s platnosťou od 04. 08. 2005
(oznámenie MZV SR č. 114/2005 Z.z.)

•

Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja, tzv. Dunajský dohovor
(Convention on Cooperation for the Protection and Sustainable Use of the Danube River)
prijatý 29.06.1994 v Sofii, platnosť nadobudol 22.10.1998.
SR podpis 29.06.1994, ratifikácia 19.11.1997, s platnosťou od 22.10.1998
(oznámenie MZV SR č. 356/2002 Z.z.)

•

Dohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve ◄►
(United Nations Convention on the Law of the Sea)
prijatý 10.12.1982 v Montego Bay, platnosť nadobudol 01.01.1993.
SR ratifikácia 22. 04. 1996 s platnosťou 07. 07. 1996
(oznámenie MZV SR č. 242/2002 Z.z.)
- Dohoda o uplatňovaní časti XI Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve
(Agreement relating to the implementation of Part XI of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10. december 1982)
prijatá 28. 07. 1994 v New Yorku
SR podpis 14.11.1994, ratifikácia 22. 04.1996, s platnosťou od 28. 07.1996
(oznámenie MZV SR č. 316/1996 Z.z.)

•

Dohoda o výsadách a imunitách Medzinárodného tribunálu pre morské právo ◄►
(Agreement on the Privileges and Immunities of the International Tribunal for the Law of the Sea)
prijatá 23. 05.1997 v  New Yorku.
SR ratifikácia 04. 04. 2000, s platnosťou od 30.12.2001
(oznámenie MZV SR č. 373/2002 Z.z.)
- Protokol o výsadách a imunitách Medzinárodného úradu pre Morské dno
(Protocol on the Privileges and Immunites of the International Seabed Authority)
prijatý 27. 03.1998 v Kingstone; platnosť nadobudol 31.03. 2003.
SR ratifikácia 04.04. 2000 s platnosťou od 31.05.2003
(oznámenie MZV SR č. 183/2003 Z.z.)
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 lesné hospodárstvo
•

Dohovor OSN o boji proti dezertifikácii v krajinách postihnutých vážnym suchom a/alebo dezertifikáciou, hlavne v Afrike ◄◄
(United Nations Convention to Combat Desertification /UNCCD/)
prijatý 17. 06. 1994 v Paríži
SR pristúpenie 07. 01. 2001,  s platnosťou od 07. 04. 2002
(oznámenie MZV SR č. 146/2002 Z.z.)

 energetika a obnoviteľné zdroje energie
•

Dohovor k energetickej charte ◄◄
(Energy Charter Treaty)
prijatý 17.12.1994 v Lisabone, nadobudol platnosť 16. 04. 1998
- Protokol energetickej charty o energetickej účinnosti a súvisiacich environmentálnych aspektoch
(Energy Charter Protokol on Energy Efficiency and Related Environmental Aspects /PEEREA/)
prijatý 17.12.1994 v Lisabone
- Dohoda o Medzinárodnom energetickom programe ◄◄
(Agreement on a International Energy Program)
prijatá 18.11. 1974 v Paríži.
SR pristúpenie 18. 10. 2007 s platnosťou 30. 11. 2007
(oznámenie MZV SR č. 133/2008 Z. z.)

STAROSTLIVOSŤ O ORGANIZMY A BIOLOGICKÉ RIZIKÁ
 ochrana biodiverzity a chránených druhov organizmov
•

Medzinárodný dohovor o regulácii lovu veľrýb
(International Convention for the Regulation of Whaling)
prijatý 02.12.1946 vo Washingtone, platnosť nadobudol 10.11.1948.
SR prístup 28.07.2004, s platnosťou od 22.03.2005
(oznámenie MZV SR č. 263/2005 Z.z.)
- Protokol k Medzinárodnému dohovoru o regulácii lovu veľrýb
(Protocol to the International Convention for the Regulation of Whaling)
prijatý vo Washingtone 19.11.1956; platnosť nadobudol 04. 05.1959
SR prístup 28.07.2004, s platnosťou od 22.03.2005
(oznámenie MZV SR č. 264/2005 Z.z.)

•

Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín, tzv. Washingtonský dohovor
- CITES
(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
prijatý 03. 03.1973 vo Washingtone,  platnosť nadobudol 01. 07.1975.
Pristúpenie ČSFR 28.02.1992 s platnosťou od 28.05.1992, SR sukcesia 01.01.1993
(oznámenie FMZV č. 572/1992 Zb.)

•

Dohoda o ochrane netopierov v Európe
(Agreement on the Conservation of Populations of Europea Bats)
prijatá 04.12.1991 v Londýne, platnosť nadobudla 16.01.1994.
SR pristúpenie 09.07.1998, s platnosťou od 08.08.1998
(oznámenie MZV SR č. 250/1999 Z.z.)
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•

Dohoda o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva
(African-Eurasian Waterbird Agreement)
prijatá 15.08.1996 v Haagu; platnosť nadobudla 16.01.1994.
SR ratifikácia 19.03.2001, listina o prístupe s výhradou k ustanoveniu článku 4.1.4. uložená 23.04.2001, s platnosťou od 01.07. 2001
(oznámenie MZV SR č. 268/2002 Z.z.)

•

Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov, tzv. Bonnský dohovor
(Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals)
prijatý 23.06.1979 v Bonne, platnosť nadobudol 01.11.1983.
Pristúpenie SR 14.12.1994 s platnosťou od 01.03.1995
(oznámenie MZV SR č. 91/1998 Z.z.)

•

Dohovor o biologickej diverzite ◙
(Convention on Biological Diversity)
- Cartagenský protokol o biologickej bezpečnosti k Dohovoru o biologickej diverzite
(Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity)
prijatý 29.01.2000 v Montreale, platnosť nadobudol 11.09.2003.
SR podpis 24.05.2000, ratifikácia 24.11.2003, s platnosťou od 22.02.2004
(oznámenie MZV SR č. 82/2004 Z.z.)

ZNIŽOVANIE ENVIRONMENTÁLNYCH RIZÍK


ochrana ovzdušia, klímy a ozónovej vrstvy zeme

•

Dohovor o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov, tzv. Ženevský dohovor
(The Convention on Long - Range Transboundary Air Pollution)
prijatý 13.11.1979 v Ženeve, platnosť nadobudol 16.3.1983.
Pristúpenie ČSSR 23.12.1983 s platnosťou od 22.03.1984. Sukcesia SR 28.05.1993 s účinnosťou od 01.01.1993
(oznámenie MZV SR č. 53/1994 Z.z.)
- Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o dlhodobom
financovaní Programu spolupráce pre monitorovanie a vyhodnocovanie diaľkového šírenia látok, znečisťujúcich ovzdušie
v Európe /EMEP/
(Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Polluton on Long-Term Financing of the Cooperative
Programme Transmission of Air Pollutants in Europe /EMEP/)
prijatý 28. 09.1984 v Ženeve, platnosť nadobudol 28.01.1988.
Pristúpenie ČSSR 26.11.1986 s platnosťou od 28.01.1988. Sukcesia SR 28.05.1993 s účinnosťou od 01. 01.1993
(oznámenie MZV SR č. 53/1994 Z.z. a oznámenie MZV SR č. 249/2006 Z.z.)
- Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o znížení emisií
síry alebo jej roztokov prechádzajúcich hranicami štátov najmenej o 30 %
(Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution on the Reduction of Sulphur Emissions or
their Tranboundary Fluxes by at Least 30 Per Cent)
prijatý 08.07.1985 v Helsinkách; platnosť nadobudol l2.09.1987.
Pristúpenie ČSSR 26.11.1986 s platnosťou od 02.09.1987. Sukcesia SR 28.05.1993 s účinnosťou od 01.01.1993
(oznámenie MZV SR č. 53/1994 Z.z. a oznámenie MZV SR č. 248/2006 Z.z.)
- Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o znižovaní
emisií oxidov dusíka alebo ich prenosov cez hranice štátov
(Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution Concerning the Control of Emissions of
Nitrogen Oxides or their Transboundary Fluxes)
prijatý 31.10.1988 v Sofii,  platnosť nadobudol 14.02.1991.
Pristúpenie ČSSR 17.08.1988 s platnosťou od 14.02.1991. Sukcesia SR 28.05.1993 s účinnosťou od 01.01.1993
(oznámenie MZV SR č. 53/1994 Z.z. a oznámenie MZV SR č. 250/2006 Z.z.)
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- Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, o ďalšom znížení emisií síry
(Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution on the Reduction of the Sulphur Emissions)
Prijatý 14. 06.1994 v Oslo.
SR ratifikácia 02. 03.1998, s platnosťou od 05. 08.1998
(oznámenie MZV SR č. 344/1998 Z.z.)
- Protokol o ťažkých kovoch k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov
(Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution on Heavy Metals)
prijatý 24.06.1998 v Aarhuse, platnosť nadobudol 29.12.2003.
SR pristúpenie 30.12. 2002, s platnosťou od 29.12.2003
(oznámenie MZV SR č. 435/2003 Z.z.)
- Protokol o perzistentných organických látkach k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov
(Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution on Persistent Organic Pollutants (POPs)
prijatý 24.6.1998 v Aarhuse, platnosť nadobudol 23.10.2003.
Pristúpenie SR 30.12. 2002, s platnosťou od 23.10.2003
(oznámenie MZV SR č. 367/2003 Z.z.)
- Protokol o obmedzovaní emisií prchavých organických zlúčenín a ich prenosov cez hranice štátov k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979
(Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution concerning the Control of Emissions of
Volatile Organic Compounds or their Transboundary Fluxes)
Prijatý 18.11.1991 v Ženeve.
SR pristúpenie 29.11.1999, s platnosťou od 14.03.2000
(oznámenie MZV SR č. 282/2000 Z.z.)
- Protokol o znížení acidifikácie, eutrofizácie a prízemného ozónu k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov
(Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution to Abate Acidification, Eutrophication and
Ground-level Ozone)
prijatý 30.11.1999 v Göteborgu, podpis 01.12.1999.
SR ratifikácia 28.04.2005
•

Rámcový dohovor Organizácie Spojených národov o zmene klímy
(The United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC )
prijatý 09. 05. 1992 v New Yorku, platnosť nadobudol 21. 03. 1994.
SR podpis 19.05.1993, ratifikácia 25.08.1994, vstup do platnosti od 23.11.1994
(oznámenie MZV SR č. 548/2006 Z. z.)
- Kjótsky protokol k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy
(Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change)
prijatý 11.12.1997 v Kyoto, platnosť nadobudol 16.02. 2005.
SR podpis 26.02.1999, ratifikácia 31.05.2002, s platnosťou od 16.02.2005
(oznámenie MZV SR č. 139/2005 Z.z.)

•

Viedenský dohovor o ochrane ozónovej vrstvy
(Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer)
prijatý 22. 03.1985 vo Viedni, platnosť nadobudol 22. 09.1988.
ČSFR pristúpenie 01.10.1990, s platnosťou od 30.12.1990. SR sukcesia 28.05.1993 s platnosťou od 01.01.1993
(oznámenie MZV SR č. 53/1994 Z.z. a oznámenie MZV SR č. 226/2006 Z.z.)
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- Montrealský protokol o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu
(Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer)
prijatý 16.09.1987 v Montreale; platnosť nadobudol 01.01.1989.
ČSFR pristúpenie  01.10.1990, s platnosťou od 30.12.1990. SR sukcesia 28.05.1993 s platnosťou od 01.01.1993
(oznámenie MZV SR č. 53/1994 Z.z. a oznámenie MZV SR č. 251/2006 Z.z.)
- Londýnsky dodatok k Montrealskému protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu
(London Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer)
prijatý 26. 06.1990 v Londýne, platnosť nadobudol 10.08.1992.
SR pristúpenie 14. 07. 1994
- Kodanský dodatok k Montrealskému protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu
(Copenhagen Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer)
prijatý 25.11.1992 v Kodani, platnosť nadobudol 14.6.1994.
SR podpis 20.11.1997, pristúpenie 08. 01. 1998, s platnosťou od 07.04.1998
(oznámenie MZV SR č. 343/1998 Z.z.)
- Montrealský dodatok k Montrealskému protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu
(Montreal Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer)
prijatý 15. až 17.09.1997 v Montreale; platnosť nadobudol 10.11.1999.
SR ratifikácia 29.10.1999 s platnosťou od 01.02. 2000
(oznámenie MZV SR č. 140/2000 Z.z.)
- Pekinský dodatok k Montrealskému protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu
(Beijing Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer)
prijatý 03.12.1999 v Pekingu; platnosť nadobudol 25.02. 2002.
SR ratifikácia 24.04.2002, s platnosťou od 20.08.2002
(oznámenie MZV SR č. 53/2003 Z.z.)

 odpadové hospodárstvo
•

Štokholmský dohovor o perzistentných organických látkach
(The Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants)
prijatý 22.05.2001 v Štokholme, platnosť nadobudol 17.05.2004.
SR podpis 23.05.2001, ratifikácia 04.08.2002, s platnosťou od 17.05.2004
(oznámenie MZV SR č. 593/2004 Z.z.)

•

Bazilejský dohovor o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní
(Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal)
prijatý 22. 03.1989 v Bazileji
ČSFR pristúpenie 24.07.1991 s platnosťou od 05.05.1992, sukcesia SR 25.05.1993 s platnosťou od 01.01.1993
(oznámenie MZV SR č. 53/1994 Z.z. a oznámenie MZV SR 60/1995 Z.z.)
- Prijatie zmien v prílohe č. I  a  prijatie príloh č. VIII a IX k Bazilejskému dohovoru o riadení pohybu nebezpečných
odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní na IV. zasadaní Konferencie zmluvných strán
prijatý 27.02.1998 v Kuchingu (Malajzia)
SR platnosť od 06.11.1998
(oznámenie MZV SR č.132/2000 Z.z.)
- Dodatok k Bazilejskému dohovoru o riadení pohybu nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní
z 22.9.1995 (New York, listina o prijatí 11.9.1998)
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 znižovanie environmentálnych rizík chemických faktorov
•

Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach
životného prostredia ◙
- Protokol o registri znečisťujúcich látok a ich prenosov (PRTR protokol)
(Protocol on Pollutant Release and Transfer Registers)
prijatý 21.05.2003 v Kyjeve

•

Dohovor o cezhraničných účinkoch priemyselných havárií
(Convention on the Transboundary Effects of Industrial Accidents)
prijatý 27. 03.1992 v Helsinkách, platnosť nadobudol 19.04.2000.
SR pristúpenie 26.08. 2000, s platnosťou od 8.12. 2003
(oznámenie MZV SR č. 506/2003 Z.z.)

•
•

Tamperský dohovor o poskytovaní telekomunikačných zdrojov na zmiernenie katastrof a záchranné operácie ◄◄
(Tampere Convention on the Provision of Telecommunication Resources for Disaster Mitigation and Relief Operations)
prijatý 18. 06. 1998 v Tampere
SR pristúpenie 16.02. 2000, s platnosťou od 08.01. 2005
(oznámenie MZV SR č. 92/2005 Z. z.)

•

Rotterdamský dohovor o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení na dovoz a vývoz vybraných nebezpečných chemických látok a prípravkov ◄►
(Rotterdam Convention on the Prior informed Consent Procedure for certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade)
prijatý 10. 09. 1998 v Rotterdame, platnosť nadobudol 24. 02. 2004.
SR pristúpenie 10. 01. 2007, s platnosťou od 26. 04. 2007
(oznámenie MZV SR č. 280/2007 Z. z.)

 znižovanie environmentálnych rizík fyzikálnych faktorov
•

Viedenský dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou udalosťou ◄◄
(Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage)
prijatý 21.05.1963 vo Viedni
SR pristúpenie 23.02.1995, s platnosťou od 07.06.1995
(oznámenie MZV SR č. 70/1996 Z.z.)
- Spoločný protokol k aplikácii Viedenského dohovoru a Parížskeho dohovoru
(Joint Protocol Relating to the Application of the Vienna Convention and the Paris Convention)
prijatý 21.09.1988 vo Viedni
SR pristúpenie 07. 03.1995 s platnosťou od 07. 06.1995
(oznámenie MZV SR č. 71/1996 Z.z.)

•

Dohovor o jadrovej bezpečnosti ◄◄
(Convention on Nuclear Safety)
prijatý 20. 09.1994 vo Viedni, nadobudol platnosť 24. 10. 1996
SR podpis 20.09.1994, ratifikácia 23.02.1995.
(oznámenie MZV SR č. 163/1997 Z.z.)

•

Dohovor o fyzickej ochrane jadrových materiálov ◄◄
(Convention on the Physical Protection of Nuclear Material)
prijatý 26.10.1979 vo Viedni, platnosť nadobudol 08. 02.1993.
SR sukcesia 01.01.1993
(oznámenie MZV SR č. 329/2001 Z.z.)
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•

Dohovor o včasnom oznamovaní jadrovej havárie ◄◄
(Convention on Early Notification of a Nuclear Accident)
prijatý 26. 09.1986 vo Viedni, platnosť nadobudol 27.10.1986
v ČSSR  nadobudol platnosť 27. 10. 1986
(oznámenie MZV SR č. 327/2001 Z.z.)

•

Dohovor o pomoci v prípade jadrovej havárie a radiačnej havárie ◄◄
(Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency)
prijatý 26.09.1986 vo Viedni, platnosť nadobudol 27.10.1986
v ČSSR nadobudol platnosť 27. 10. 1986
(oznámenie MZV SR č. 328/2001 Z.z.)

•

Spoločný dohovor o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom ◄◄
(Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management)
prijatý 30.09.1997 vo Viedni; platnosť nadobudol 18.06.2001.
SR ratifikácia 22.09.1998, s platnosťou od 18.06.2001
(oznámenie MZV SR č. 125/2002 Z.z.)

•

Medzinárodný dohovor o potláčaní činov jadrového terorizmu ◄◄
(International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism)
prijatý 13. 04. 2005 v New Yorku, platnosť nadobudol 07. 07. 2007.
SR ratifikácia 28. 02. 2006 s platnosťou od 07. 07. 2007
(oznámenie MZV SR č. 308/2007 Z.z.)

Vysvetlivky k symbolike:
◄►- v gestorstve MŽP SR a aj iného príslušného orgánu štátnej správy
◄◄- v gestorstve iného ústredného orgánu štátnej správy než MŽP SR
◙ - dohovor uvedeného protokolu je začlenený do iného sektoru

Mgr. Mária Sedláčková
odbor starostlivosti
o životné prostredie, vedy a výchovy

RNDr. Jozef Klinda
riaditeľ odboru starostlivosti
o životné prostredie, vedy a výchovy
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8.
INFORMÁCIA
o vybraných uzneseniach vlády Slovenskej republiky
prijatých za mesiac január 2008 až jún 2008
týkajúcich sa životného prostredia
9. január 2008
uznesenie č. 19:

k návrhu aktualizácie postupnosti (Roadmap) implementácie Akčného plánu pre environmentálne
technológie (ETAP) v SR

16. januára 2008
uznesenie č. 30:

ku koncepcii financovania projektov podporovaných z Prechodného fondu, ISPA/Kohézneho fondu
a Kohézneho fondu na roky 2004 až 2006, verzia 1.0

uznesenie č. 45:

k správe o stave pripravenosti SR na čerpanie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007 – 2013 (stav k 15. novembru 2007)

30. január 2008
uznesenie č. 69:

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania
životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2007 Z. z.

6. február 2008

uznesenie č. 79:

k návrhu stratégie plnenia Dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015
na obdobie do roku 2010

uznesenie č. 81:

k správe o rizikách a navrhovaných opatreniach v rámci implementácie projektov Kohézneho fondu

uznesenie č. 92:

k návrhu účasti delegácie SR na 10. mimoriadnom zasadnutí Riadiacej rady/ Globálneho ministerského environmentálneho fóra Programu OSN pre životné prostredie, 20. – 22. februára 2008, Monako

20. február 2008
uznesenie č. 115:

k návrhu na odvolanie splnomocnenca vlády SR a vymenovanie splnomocnenkyne vlády SR pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách

27. február 2008
uznesenie č. 127:

k správe o implemenácii a čerpaní predstupových nástrojov, štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu
a iných finančných nástrojov k 31. decembru 2007

uznesenie č. 130:

k návrhu akčného plánu využívania biomasy na roky 2008 – 2013
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5. marec 2008
uznesenie č. 151:

k návrhu nariadenia vlády SR o požiadavkách na prírodné kúpaliská

12. marec 2008
uznesenie č. 165:

k návrhu účasti delegácie Slovenskej republiky na 9. zasadnutí Konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite, 19. – 30. mája 2008 a na 4. stretnutí zmluvných strán Cartagenského
protokolu o biologickej bezpečnosti k Dohovoru o biologickej diverzite, 12. – 16. mája, Bonn, NSR

26. marec 2008
uznesenie č. 190:

k návrhu postupu prípravy pozície SR na rokovania o integrovanom klimaticko - energetickom balíčku
EK

9. apríl 2008
uznesenie č. 220:

k návrhu koncepcie vyššieho využitia biopalív v doprave v podmienkach Slovenskej republiky

uznesenie č. 222:

k návrhu postupu Slovenskej republiky v Dunajskej komisii vo veci zabezpečovania plavebných podmienok na spoločnom slovensko-maďarskom úseku Dunaja Sap – ústie Ipľa

23. apríl 2008
uznesenie č. 255:

k správe o priebehu a následkoch povodní v Slovenskej republike v roku 2007

uznesenie č. 256:

k návrhu prehodnotenia sústavy NATURA 2000 – chránených vtáčích území a území európskeho
významu

7. máj 2008
uznesenie č. 277:

k analýze evidovaných výhradných ložísk za účelom ich ďalšej redukcie

uznesenie č. 278:

k návrhu na vyslanie delegáta Slovenskej republiky na 14. zasadnutie Zhromaždenia Medzinárodnej
organizácie pre morské dno v Kingstone na Jamajke 26. mája – 6. júna 2008

14. máj 2008
uznesenie č. 312:

k návrhu účasti delegácie SR na 4. stretnutí strán Dohovoru o posudzovaní vplyvov na životné prostredie presahujúcich hranice štátu v Bukurešti, Rumunsko, 19. až 21. mája 2008

21. máj 2008
uznesenie č. 328:

k návrhu stratégie záverečnej časti jadrovej energetiky

uznesenie č. 329:

k návrhu jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov
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4. júna 2008
uznesenie č. 367:

k Modernizačnému programu Slovensko 21

uznesenie č. 370:

k správe o vyhľadávaní a prieskume rudných surovín

uznesenie č. 378:

k správe o priebehu a výsledkoch 4. posudzovania Národnej správy Slovenskej republiky v zmysle
Dohovoru o jadrovej bezpečnosti, konaného 14. až 25. apríla 2008 vo Viedni

11. júna 2008
uznesenie č. 380:

k návrhu Akčného plánu Národného lesníckeho programu

uznesenie č. 384:

k návrhu Koncepcie energetickej hospodárnosti budov do roku 2010 s výhľadom do roku 2020

uznesenie č. 387:

k návrhu účasti delegácie SR na 2. zasadnutí Konferencie zmluvných strán Dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát, 17. až 19. júna 2008, Bukurešť Rumunsko

uznesenie č. 394:

k návrhu podmienok pre prevádzkové a koncesné zmluvy v rámci operačného programu Životné
prostredie prioritnej osi 1 operačného cieľa 1.1. a 1.2. v programovom období 2007 – 2013 v Slovenskej republike

18. júna 2008
uznesenie č. 416:

k priebežnej správe k zabezpečeniu klimaticko-energetického balíčka v podmienkach Slovenskej republiky

Mgr. Mária Sedláčková
odbor starostlivosti
o životné prostredie, vedy a výchovy

RNDr. Jozef Klinda
riaditeľ odboru starostlivosti
o životné prostredie, vedy a výchovy
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9.
V Š E O B E C N E Z Á VÄ Z N É P R Á V N E P R E D P I S Y
UPLATŇOVANÉ V ENVIRONMENTALISTIKE
(stav k 30. júnu 2008)
1.

Starostlivosť o životné prostredie (environmentalistika)
1.1. environmentálna etika, právo, plánovanie a regionalizácia
•

Ústava SR č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z.z., ústavného zákona č. 9/1999 Z.z.,
ústavného zákona č. 90/2001 Z.z., ústavného zákona č. 140/2004, ústavného zákona č. 323/2004 Z.z.,  ústavného zákona č. 463/2005 Z.z., ústavného zákona č. 92/2006 Z.z. a ústavného zákona č. 210/2006 Z. z.
Poznámka: Environmentálne ustanovenia: čl. 4, 20, 23, 44, 45 a 55

•

Nariadenie (ES) č. 2493/2000 EP a Rady zo 7. novembra 2000 o opatreniach na podporu plného začlenenia
rozmeru životného prostredia do rozvojového procesu rozvojových krajín

•

Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. , zákona NR SR č.
287/1994 Z.z. , zákona č. 171/1998 Z.z., zákona č. 211/2000 Z. z. a zákona č. 332/2007 Z. z.

•

Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

•

Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

•

Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
Poznámka: Trestné činy proti životnému prostrediu: Šiesta hlava – Druhý diel

1.2. environmentálna organizácia
•

Zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z. a zákona č.
569/2007 Z. z.

•

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších
predpisov

•

Zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z.
z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

•

Zákon č. 96/1990 Zb. o zriadení Slovenskej komisie pre životné prostredie a o zmenách v pôsobnosti ministerstiev Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

•

Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

•

Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení
neskorších predpisov
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•

Zákon SNR č. 295/1992 Zb. o niektorých opatreniach v miestnej samospráve a v štátnej správe v znení
neskorších predpisov

•

Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné
celky v znení neskorších predpisov

•

Zákon č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov

•

Zákon SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov

•

Zákon SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 462/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o osobitných kvalifikačných predpokladoch na výkon niektorých činností na úseku starostlivosti o životné prostredie

•

Vyhláška Ministerstva výstavby a   regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 83/2008 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z.

1.3. environmentálny monitoring, informatika a osveta

2.

•

Nariadenie Rady (EHS) č. 1210/1990 zo 7. mája 1990 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete v znení nariadenia Rady (ES) č. 993/1999 a nariadenia EP a Rady (ES) č. 1641/2003

•

Zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2006 Z. z. a zákona č. 569/2007 Z. z.

•

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

•

Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

•

Zákon č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov

•

Zákon č. 61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti v znení zákona č. 416/2001 Z.z.

•

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

•

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 411/2007 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z. z.
o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 24/2006 Z. z.

•

Vyhláška Štatistického úradu SR č. 482/2005 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2006 až 2008 v znení neskorších predpisov

•

Vyhláška Ministerstva financií SR č. 481/2000 Z.z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie
informácií

Starostlivosť o krajinu
2.1. starostlivosť o pamiatkový fond v krajine
•

Zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z.z.
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•

Zákon č. 115/1998 Z.z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení zákona č. 387/2001 Z.z., zákona č. 416/2001 Z.z. a zákona č. 94/2008 Z. z.

•

Zákon č. 100/2002 Z. z. o ochrane a rozvoji územia Banskej Štiavnice a okolia

•

Zákon č. 176/2002 Z.z. o ochrane a rozvoji územia Bardejov

•

Zákon č. 241/1994 Z.z. o meste Martin ako centre národnej kultúry Slovákov

•

Vyhláška Ministerstva kultúry SR č. 16/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu

2.2. územné plánovanie, územný rozvoj a regionálny rozvoj
•

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č.
139/1982 Zb., zákona č.103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona č. 136/1995 Z.z., zákona č. 199/1995
Z.z., zákona č. 286/1996 Z.z., zákona č. 229/1997 Z.z., zákona č. 175/1999 Z.z., zákona č. 237/2000 Z.z.,
zákona č. 416/2001 Z.z., zákona č. 553/2001 Z.z., zákona č. 217/2002 Z.z., zákona č. 103/2003 Z.z., zákona
č. 245/2003 Z.z., zákona č. 417/2003 Z.z., zákona č. 608/2003 Z.z., zákona č. 541/2004 Z.z., zákona č.
290/2005 Z.z., zákona č. 479/2005 Z.z., zákona č. 24/2006 Z.z. a zákona č. 218/2007 Z. z.

•

Zákon č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene
a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
zákona č. 536/2004 Z.z., zákona č. 612/2004 Z.z. a zákona č. 290/2005 Z.z.

•

Zákon č. 193/2001 Z.z. o dotácii na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady
SR č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších
predpisov v znení neskorších predpisov

•

Zákon č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 351/2004 Z.z.

•

Zákon Národnej rady SR č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení neskorších predpisov

•

Zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorázových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic
a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

•

Zákon NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

•

Zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

•

Nariadenie vlády SR č. 64/1998 Z.z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného
celku Bratislavský kraj v znení nariadenia vlády SR č. 336/2001 Z.z. a nariadenia vlády SR č. 20/2003 Z.z.

•

Nariadenie vlády SR č. 149/1998 Z.z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Trenčiansky kraj

•

Nariadenie vlády SR č. 183/1998 Z.z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Trnavský kraj v znení nariadenia vlády SR č. 111/2003 Z.z.

•

Nariadenie vlády SR č. 188/1998 Z.z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Nitriansky kraj

•

Nariadenie vlády SR č. 216/1998 Z.z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného
celku Prešovský kraj v znení nariadenia vlády SR č. 679/2002 Z.z. a nariadenia vlády SR č. 111/2003 Z.z.

•

Nariadenie vlády SR č. 223/1998 Z.z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Žilinský kraj

•

Nariadenie vlády SR č. 263/1998 Z.z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Banskobystrický kraj
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•

Nariadenie vlády SR č. 281/1998 Z.z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Košický kraj

•

Nariadenie vlády SR č. 46/1997 Z.z. ktorým, sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného
celku Košický región

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 436/2000 Z.z., ktorou sa upravujú podrobnosti o obsahu
žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcí a o spôsobe overenia odbornej spôsobilosti v znení vyhlášky Ministerstva životného
prostredia SR č. 600/2002 Z.z.

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii

•

Vyhláška Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 55/2008 Z. z. o projektovej
dokumentácii stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidla

2.3 environmentálna vhodnosť a bezpečnosť stavieb
•

Zákon SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov

•

Zákon NR SR č. 136/1995 Z.z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov v znení zákona č. 236/2000 Z.z.

•

Zákon č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov

•

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

•

Zákon NR SR č. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

•

Zákon NR SR č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov

•

Zákon č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

•

Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby
používané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

•

Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 297/1994 Z. z. o stavebnotechnických požiadavkách na stavby a o technických podmienkach zariadení vzhľadom na požiadavky civilnej ochrany v znení neskorších predpisov

•

Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov

•

Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov
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2.4. posudzovanie vplyvov na životné prostredie

3.

•

Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 275/2007 Z. z. a zákona č. 454/2007 Z. z.

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na účely
posudzovania vplyvov na životné prostredie

Starostlivosť o prírodu
3.1. starostlivosť o chránené časti prírody a ekologickú stabilitu
•

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 205/2004
Z. z. , zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z.z., zákona č. 15/2005 Z.z., zákona č. 479/2005
Z.z., zákona č. 24/2006 Z.z., zákona č. 359/2007 Z. z. a zákona č. 454/2007 Z. z.
Poznámka: Pozri redakčné oznámenie v čiastke 48/2003 Z. z.

•

Nariadenie vlády SR č. 182/1997 Z.z. o Národnom parku Nízke Tatry.

•

Nariadenie vlády SSR č. 23/1988 Zb. o Národnom parku Slovenský raj v znení zákona NR SR č. 287/1994
Z.z.

•

Nariadenie vlády SSR č. 24/1988 Zb. o Národnom parku Malá Fatra v znení zákona NR SR č. 287/1994
Z.z.

•

Nariadenie vlády SR č. 47/1997 Z.z. o Pieninskom národnom parku v znení nariadenia vlády SR č. 335/2004
Z.z.

•

Nariadenie vlády SR č. 258/1997 Z.z., ktorým sa vyhlasuje Národný park Poloniny.

•

Nariadenie vlády SR č. 259/1997 Z.z., ktorým sa vyhlasuje Národný park Muránska planina

•

Nariadenie vlády SR č. 101/2002 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský kras

•

Nariadenie vlády SR č 140/2002 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Národný park Veľká Fatra

•

Nariadenie vlády SR č. 58/2003 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Tatranský národný park

•

Vyhláška Ministerstva kultúry SSR č. 124/1979 Zb., ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Štiavnické
vrchy v znení zákona NR SR č. 287/1994 Z.z.

•

Vyhláška Ministerstva kultúry SSR č. 68/1984 Zb., ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Kysuce v
znení zákona NR SR č. 287/1994 Z.z.

•

Vyhláška Ministerstva kultúry SSR č. 58/1985 Zb., ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Ponitrie v
znení zákona NR SR č. 287/1994 Z.z.

•

Vyhláška Ministerstva kultúry SSR č. 220/1988 Zb. o Chránenej krajinnej oblasti Záhorie v znení zákona NR
SR č. 287/1994 Z.z.

•

Vyhláška Ministerstva kultúry SSR č. 14/1989 Zb. o Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy v znení
zákona NR SR č. 287/1994 Z.z.

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 81/1998 Z.z. o Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy
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•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 111/1999 Z.z., ktorou sa územie Vihorlat ustanovuje za
chránenú krajinnú oblasť

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 138/2001 Z.z. o Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 431/2001 Z.z. o Chránenej krajinnej oblasti Poľana

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 433/2001 Z.z. o Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 530/2001 Z.z. o Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 396/2003 Z.z. o Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 420/2003 Z. z., ktorou sa ustanovuje územie Chránenej
krajinnej oblasti Horná Orava a jej zóny

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 122/2004 Z.z. o Chránenej krajinnej oblasti Latorica

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 17/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú národné prírodné rezervácie a uverejňuje zoznam prírodných rezervácií v znení vyhlášky č. 420/2003 Z. z.

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 292/2001 Z.z., ktorou sa vyhlasujú národné prírodné pamiatky

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 492/2006 Z. z. a vyhlášky
č. 638/2007 Z. z.
Poznámka: Redakčné oznámenie o oprave chýb (uverejnené v čiastke č. 49/2003)

•

Vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie č. 166/1991 Zb. o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v Tatranskom národnom parku v znení zákona NR SR č. 287/1994 Z.z.

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 83/1993 Z. z. o štátnych prírodných rezerváciách v znení
zákona NR SR č. 287/1994 Z.z., zákona č. 543/2002 Z. z. a vyhlášky č. 420/2003 Z. z.

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 293/1996 Z.z., ktorou sa uverejňuje zoznam chránených
areálov a prírodných pamiatok a vyhlasujú sa národné prírodné pamiatky v Slovenskej republike

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 319/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú zóny Pieninského
národného parku

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 173/2005 Z.z. , ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie
Horná Orava

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 216/2005 Z.z. , ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie
Malé Karpaty

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 377/2005 Z.z. , ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie
Lehnice

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 234/2006 Z.z. , ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie
Sysľovské polia

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 593/2006 Z.z. , ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie
Dolné Považie
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4.

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 17/2008 Z. z. , ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie
Tribeč

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 18/2008 Z. z. , ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie
Ostrovné lúky

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 19/2008 Z. z. , ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie
Ondavská rovina

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 20/2008 Z. z. , ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie
Poiplie

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 21/2008 Z. z. , ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie
Kráľová

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 22/2008 Z. z. , ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie
Košická kotlina

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 23/2008 Z. z. , ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie
Parížske močiare

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 24/2008 Z. z. , ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie
Poľana

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 25/2008 Z. z. , ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie
Bukovské vrchy

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 26/2008 Z. z. , ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie
Medzibodrožie

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 27/2008 Z. z. , ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie
Pohronie

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 30/2008 Z. z. , ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie
Cerová vrchovina-Porimavie

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 31/2008 Z. z. , ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie
Žitavský luh

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 32/2008 Z. z. , ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie
Sĺňava

•

Výnos zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu (oznámenie Ministerstva životného prostredia SR č. 450/2004 Z.z.)

Starostlivosť o prírodné zdroje
4.1. starostlivosť o nerastné bohatstvo a horninové prostredie
•

Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon)

•

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

•

Zákon SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov
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•

Nariadenie vlády SR č. 520/1991 Zb. o podmienkach využívania ložísk nevyhradených nerastov

•

Nariadenie vlády SR č. 50/2002 Z.z. o úhrade za dobývací priestor, úhrade za vydobyté nerasty a o úhrade
za uskladňovanie plynov alebo kvapalín v znení neskorších predpisov

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 213/2000 Z.z. o chránených nerastoch a chránených skamenelinách a o ich spoločenskom ohodnocovaní

•

Vyhláška Ministerstva financií SR č. 305/1993 Z.z. o spôsobe a rozsahu financovania geologických prác a
zabezpečenia alebo likvidácie starých banských diel a ich následkov zo štátneho rozpočtu

•

Vyhláška Slovenského banského úradu č. 79/1988 Zb. o chránených ložiskových územiach a dobývacích
priestoroch v znení neskorších predpisov

•

Vyhláška Slovenského banského úradu č. 89/1988 Zb. o racionálnom využívaní výhradných ložísk, o povoľovaní a ohlasovaní banskej činnosti a ohlasovaní činnosti vykonávanej banským spôsobom v znení neskorších predpisov

•

Vyhláška Slovenského geologického úradu č. 97/1988 Zb. o správe výhradných ložísk a o evidencii a odpisoch ich zásob v znení neskorších predpisov

•

Vyhláška Slovenského geologického úradu č. 86/1988 Zb. o postupe pri vyhľadávaní a prieskume výhradných ložísk z hľadiska ochrany a racionálneho využitia nerastného bohatstva a o oznamovaní výskytu ložiska vyhradeného nerastu, jeho odmieňaní a o úhrade nákladov v znení neskorších predpisov

•

Vyhláška Slovenského geologického úradu č. 9/1989 Zb. o registrácii geologických prác, o odovzdávaní
a sprístupňovaní ich výsledkov, o zisťovaní starých banských diel a vedení ich registra v znení neskorších
predpisov

•

Vyhláška Slovenského geologického úradu č. 6/1992 Zb. o klasifikácii a výpočte zásob výhradných ložísk

4.2. starostlivosť o pôdu
•

Zákon č. 240/1998 Z.z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č.
361/2000 Z.z.

•

Zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z.
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

•

Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších
predpisov

•

Zákon Federálneho zhromaždenia ČSFR č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému
poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov

•

Zákon č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných
pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

•

Zákon č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
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•

Nariadenie vlády SR č. 316/2001 Z.z. o rozvojových programoch poľnohospodárstva a vidieka v znení neskorších predpisov

•

Nariadenie vlády SR č. 389/2005 Z.z. o správnej farmárskej praxi

•

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 508/2004 Z.z., ktorou sa vykonáva § 27 zákona č. 220/2004
Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

4.3. starostlivosť o vodu, vodné hospodárstvo a protipovodňová ochrana
•

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 zákona č. 587/2004 Z.z., zákona č. 230/2005 Z.z., zákona č. 479/2005 Z.z., zákona č. 532/2005 Z.z. a zákona č. 359/2007 Z. z.

•

Zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č.
276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 525/2003 Z.z., zákona č. 364/2004 Z.z.,
zákona č. 587/2004 Z.z. a zákona č. 230/2005 Z.z.

•

Zákon č. 666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 332/2007 Z. z.

•

Zákon č. 538/2005 Z.z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach
a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

•

Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
575/2001 Z. z., zákona č. 580/2003 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 561/2005 Z. z., zákona č.
193/2007 Z. z., zákona č. 500/2007 Z. z. a zákona č. 179/2008 Z. z.

•

Zákon č. 435/2000 Z.z. o námornej plavbe v znení zákona č. 581/2003 Z. z. a zákona č. 97/2007 Z. z.

•

Nariadenie vlády SSR č. 46/1978 Zb. o chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd na Žitnom ostrove v
znení nariadenia vlády SSR č. 52/1981 Zb.

•

Nariadenie vlády SSR č. 13/1987 Zb. o niektorých chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd

•

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 617/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné
oblasti

•

Nariadenie vlády SR č. 755/2004 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a
podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd
Poznámka: Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády SR č.755/2004 Z.z. (uverejnené v čiastke 16
zo 4. februára 2005).

•

Nariadenie vlády SR č. 296/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd
Poznámka: Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády SR č. 296/2005 Z.z. (uverejnené v čiastke 207
zo 16. novembra 2005).

•

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú
na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu

•

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/2008 Z. z. o požiadavkách na prírodné kúpaliská
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•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 384/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu
povodňových plánov, o ich schvaľovaní a aktualizácii

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 385/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní predpovednej povodňovej služby a hlásnej a varovnej povodňovej služby

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 386/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní priebežných informatívnych správ počas povodní a súhrnných správ o priebehu a o následkoch povodní
a o vykonaných opatreniach

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 387/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní a uhrádzaní povodňových zabezpečovacích prác, povodňových záchranných prác, škôd spôsobených
povodňami a nákladov na činnosť orgánov štátnej správy ochrany pred povodňami

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 397/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní
množstva vody dodávanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 55/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodoch a verejných kanalizácií

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 315/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah a početnosť
odberu vzoriek a požiadavky na rozsah a vykonávanie rozborov odpadových vôd

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 636/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu
surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch
Poznámka: Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške – čiastka 29 z 24.2.2005

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 605/2005 Z. z. o podrobnostiach poskytovania údajov z majetkovej evidencie a prevádzkovej evidencie o objektoch a zariadeniach verejného vodovodu a verejnej kanalizácie

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 29/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní
ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho
zhoršenia vôd
Poznámka: zrušuje § 11 až 13 vyhlášky MŽP SR č. 556/2002 Z. z.

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 101/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone
vodnej stráže

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 211/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 221/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zisťovaní výskytu a hodnotení stavu povrchových vôd a podzemných vôd, o ich monitorovaní, vedení evidencie o vodách
a o vodnej bilancii
Poznámka: zrušuje vyhlášku MŽP SR č. 556/2002 Z. z.

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 224/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vymedzení oblasti povodí, environmentálnych cieľoch a o vodnom plánovaní
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•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 259/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 433/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o využívaní hydroenergetického potenciálu vodných tokov

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 457/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach manipulačného poriadku vodnej stavby

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 458/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone
odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného
dozoru

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 684/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií

•

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 124/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej
spôsobilosti na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií

•

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 100/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na prírodnú
liečivú vodu a prírodnú minerálnu vodu, podrobnosti o balneologickom posudku, rozdelenie, rozsah sledovania a obsah analýz prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd a ich produktov a požiadavky
pre zápis akreditovaného laboratória do zoznamu vedeného Štátnou kúpeľnou komisiou

•

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 72/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody
kúpalísk,  vody na kúpanie a jej kontrolu a na kúpaliská

•

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 480/2006 Z.z. o požiadavkách na kvalitu, získavanie, prepravu
od zdroja na miesto úpravy a plnenia, úpravu, kontrolu kvality, balenie, označovanie a uvádzanie na trh
prírodných liečivých vôd

•

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 89/2000 Z.z. o vyhlásení prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd

•

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 588/2007 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných
minerálnych zdrojov v Budiši

•

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 3/2007 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných
minerálnych zdrojov v Novej Ľubovni

•

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 553/2005 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných
liečivých zdrojov v Korytnici

•

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 552/2005 Z.z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných
liečivých zdrojov v Čilistove

•

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 551/2005 Z.z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných
liečivých zdrojov v Sliači a v Kováčovej

•

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 58/2005 Z.z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných
liečivých zdrojov v Trenčianskych Tepliciach

•

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 57/2005 Z.z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných
liečivých zdrojov v Sklených Tepliciach

•

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 56/2005 Z.z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných
liečivých zdrojov v Lúčkach
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•

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 55/2005 Z.z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných
liečivých zdrojov v Sulíne

•

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 662/2004 Z.z., ktorou sa vyhlasuje prírodný zdroj podzemnej
vody v obci Socovce za prírodný zdroj minerálnej stolovej vody a ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodného zdroja minerálnych stolových vôd v Socovciach

•

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 261/2003 Z.z., ktorou sa vyhlasuje zdroj podzemnej vody v meste
Piešťany za prírodný liečivý zdroj

•

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 262/2003 Z.z., ktorou sa vyhlasuje zdroj podzemnej vody v obci
Fiľakovo za prírodný zdroj minerálnej stolovej vody a vyhlasujú ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd vo Fiľakove

•

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 263/2003 Z.z., ktorou sa vyhlasuje zdroj podzemnej vody v obci
Hrnčiarska Ves, časť Maštinec, za prírodný zdroj minerálnej stolovej vody a vyhlasujú ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Hrnčiarskej Vsi, časti Maštinec

•

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 112/2002 Z. z., ktorou sa vyhlasuje zdroj podzemnej vody v meste
Vysoké Tatry, v katastrálnom území Starý Smokovec za prírodný zdroj minerálnej stolovej vody a vyhlasujú
ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Starom Smokovci

•

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 113/2002 Z.z., ktorou sa vyhlasuje zdroj podzemnej vody v obci
Liptovská Osada za prírodný liečivý zdroj a vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Liptovskej Osade

•

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 114/2002 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných
zdrojov minerálnych stolových vôd v Tornali

•

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 525/2001 Z.z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných
zdrojov minerálnych stolových vôd v Kláštore pod Znievom

•

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 477/2001 Z. z., ktorou sa vyhlasuje zdroj podzemnej vody v obci
Mošovce za prírodný zdroj minerálnej stolovej vody a vyhlasujú ochranné pásma prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Mošovciach

•

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 478/2001 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných
zdrojov minerálnych stolových vôd v Baldovciach

•

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 479/2001 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných
zdrojov minerálnych stolových vôd v Lipovciach

•

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 480/2001 Z.z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných
liečivých zdrojov v Cígeľke

•

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 481/2001 Z.z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných
liečivých zdrojov v Rajeckých Tepliciach

•

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 482/2001 Z.z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných
liečivých zdrojov v Smrdákoch

•

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 179/2000 Z.z., ktorou sa vyhlasuje prírodný zdroj vody v obci
Dudince za prírodný liečivý zdroj
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•

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 24/2000 Z.z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných
liečivých zdrojov vo Vyšných Ružbachoch

•

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 20/2000 Z.z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných
liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Martine

•

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 19/2000 Z.z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných
liečivých zdrojov v Dudinciach a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Santovke a v Slatine

•

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 18/2000 Z.z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných
liečivých zdrojov v Číži

•

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 17/2000 Z.z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných
liečivých zdrojov v Brusne

•

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 16/2000 Z.z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných
liečivých zdrojov v Bardejove

•

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 392/2007 Z. z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných
minerálnych zdrojov v Turčianskych Tepliciach

4.4. starostlivosť o les a lesné hospodárstvo

•
•

Nariadenie Rady (EHS) č. 3528/1986 o ochrane lesov v spoločenstve pred atmosferickým znečistením

•

Nariadenie Komisie (ES) č. 2278/1999 z 21. októbra 1999, stanovujúce niektoré podrobné pravidlá na uplatňovanie
nariadenia rady (EHS) č. 3528/1986 o ochrane lesov spoločenstva pred atmosferickým znečistením

•

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2152/2003 zo 17. novembra 2003 týkajúce sa monitorovania
lesov a environmentálnych interakcií v spoločenstve (Forest Focus)

•

Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov

•

Zákon č. 217/2004 Z.z. o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

•

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 453/2006 Z.z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane
lesa

•

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 571/2004 Z.z. o zdrojoch reprodukčného materiálu lesných
drevín, jeho získavaní, produkcii a používaní

•

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 451/2006 Z.z. o odbornom lesnom hospodárovi

•

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 441/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške
odbornej spôsobilosti na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu a o vydávaní a odňatí osvedčenia o odbornej spôsobilosti technickej spôsobilosti na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu

•

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 397/2006 Z.z. o lesnej stráži

Nariadenie Komisie (ES) č. 1545/1999 zo 14. júla 1999,ktoré mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1091/1994 stanovujúce podrobné pravidlá pre vykonanie nariadenia Rady (EHS) č. 3528/86 o ochrane lesov pred atmosferickým
znečistením

4.5. energetika a obnoviteľné zdroje energie
•

Zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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•

Zákon č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z.z.

•

Zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

•

Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 625/2006 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.
555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Starostlivosť o organizmy a biologické riziká
5.1. starostlivosť o biodiverzitu a chránené druhy organizmov
•

Nariadenie Rady (EHS) č. 348/1981 z 20. januára 1981 o spoločných pravidlách pre dovoz veľrýb alebo výrobkov
z veľrýb

•

Nariadenie Rady (ES) č. 338/1997 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi v znení nariadenia Komisie (ES) č.1497/2003 z 18. augusta 2003 a nariadenia Komisie
(ES) č. 834/2004 z 28. apríla 2004 a nariadenia komisie (ES) č. 1332/2005 z 9. augusta 2005

•

Nariadenie Rady (ES) č. 1035/2000 z 22. mája 2001 ustanovujúce systém dokumentácie výlovu pre druhy Dissostichus v znení nariadenia Rady (ES) č. 699/2003 z 8. apríla 2003

•

Nariadenie Európskej komisie č.834/2004 ES, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 338/1997
o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín regulovaním obchodu s nimi

•

Nariadenie Európskej komisie č. 776/2004 ES , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 349/2003, ktorým
sa pozastavuje dovoz exemplárov určitých druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín do Spoločenstva

•

Nariadenie Komisie (ES) č. 252/2005 z 14. februára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č.
349/2003, ktorým sa pozastavuje dovoz exemplárov určitých druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín do Spoločenstva

•

Nariadenie Komisie (ES) č. 605/2006 z 19. apríla 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 349/2003,
ktorým sa pozastavuje dovoz exemplárov určitých druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín do Spoločenstva

•

Zákon č. 237/2002 Z. z. o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 587/2004 Z.z. a v znení
zákona č. 15/2005 Z. z.
Poznámka: článok I. a II. bol zrušený zákonom č. 15/2005 Z.z.

•

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 zákona č. 672/2006 Z. z. a zákona č. 452/2007
Z. z.

•

Nariadenie vlády SR č. 280/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu viniča do obehu v znení nariadenia vlády SR č. 18/2006 Z.z.

•

Nariadenie vlády SR č. 278/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín určených na výrobu ovocia do obehu

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 110/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
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5.2. starostlivosť o zver, ryby a včely (poľovníctvo, rybárstvo a včelárstvo)
•

Zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení zákona č. 246/2003 Z.z., zákona č. 525/2003 Z. z. a zákona č.
587/2004 Z.z.

•

Zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov

•

Nariadenie vlády SR č. 422/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie podpory pri vykonávaní opatrení na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelými produktmi

•

Nariadenie vlády SR č. 316/2003 Z. z., ktorým sa zavádzajú minimálne opatrenia na kontrolu určitých
chorôb rýb v znení neskorších predpisov

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 185/2006 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z.z.
o rybárstve v znení neskorších predpisov

•

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a výživy č. 59/1967 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy
k zákonu o poľovníctve v znení neskorších predpisov

•

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 82/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o identifikácii a registrácii včelstiev

5.3. veterinárna starostlivosť
•

Zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

•

Zákon č. 194/1998 Z.z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov

•

Zákon č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

•

Nariadenie vlády SR č. 302/2003 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o ochrane zvierat pri preprave
v znení neskorších predpisov

•

Nariadenie vlády SR č. 288/2003 Z.z. o hlásení chorôb zvierat v znení neskorších predpisov

•

Nariadenie vlády SR č. 440/2006 Z.z. o kŕmnych zmesiach v znení neskorších predpisov

•

Nariadenie vlády SR č. 439/2006 Z.z. o kŕmnych surovinách

•

Nariadenie vlády SR č. 438/2006 Z.z. o nežiaducich látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív v znení neskorších predpisov

•

Nariadenie vlády SR č. 167/2004 Z.z. o pravidlách na hodnotenie doplnkových látok a niektorých kŕmnych
surovín vo výžive zvierat

•

Nariadenie vlády SR č. 271/2005 Z.z. o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (krmivársky zákon)

•

Nariadenie vlády SR č. 305/2003 Z. z. o identifikácii a registrácii zvierat

•

Nariadenie vlády SR č. 301/2003 Z. z. o princípoch ovplyvňujúcich organizáciu veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich na územie SR z tretích krajín v znení neskorších predpisov
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•

Nariadenie vlády SR č. 293/2003 Z.z. o veterinárnej kontrole pri výmenách živých zvierat a produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi v znení neskorších predpisov

•

Nariadenie vlády SR č. 534/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú princípy organizácie veterinárskych kontrol
produktov vstupujúcich na územie Európskych spoločenstiev z tretích krajín v znení neskorších predpisov

•

Nariadenie vlády SR č. 311/2003 Z.z. o požiadavkách na ochranu zdravia zvierat a o požiadavkách v záujme ochrany zdravia ľudí pri usmrcovaní voľne žijúcej zveri a uvádzaní zveriny z tejto zveri na trh v znení
neskorších predpisov

•

Nariadenie vlády SR č. 320/2003 Z.z. o monitorovaní určitých látok a ich reziduí v živých zvieratách a v
produktoch živočíšneho pôvodu v znení neskorších predpisov

•

Nariadenie vlády SR č. 315/2003 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat v čase ich zabíjania alebo usmrcovania v znení neskorších predpisov

•

Nariadenie vlády SR č. 313/2003 Z.z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní, výmene s členskými štátmi a dovoze zvierat, spermy, oocytov a embryí z tretích krajín v znení neskorších predpisov

•

Nariadenie vlády SR č. 41/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na zdravie zvierat týkajúce sa produkcie, spracovania, distribúcie a uvádzania na trh produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú
spotrebu

•

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 230/1998 Z. z. o chove hospodárskych zvierat a o usmrcovaní jatočných zvierat

•

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 53/1998 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej
príprave inšpektorov ochrany zvierat

•

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 123/2008 Z. z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských
zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá

5.4. rastlinolekárska starostlivosť a ekologické poľnohospodárstvo
•

Zákon č. 193/2005 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z.

•

Zákon č. 421/2004 Z.z. o ekologickom poľnohospodárstve

•

Zákon č. 188/2003 Z.z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona
č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

•

Zákon č. 136/2000 Z.z. o hnojivách v znení neskorších predpisov

•

Zákon č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov

•

Zákon č. 255/1994 Z.z. o poľnej stráži v znení neskorších predpisov

•

Nariadenie vlády SR č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov

•

Nariadenie vlády SR č. 49/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu viniča na trh

•

Nariadenie vlády SR č. 316/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dokumentačný súbor údajov
účinných látok a prípravkov na ochranu rastlín a jednotné zásady na odborné posudzovanie a registráciu
prípravkov na ochranu rastlín

•

Nariadenie vlády SR č. 199/2005 Z.z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov
škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov

•

Nariadenie vlády SR č. 531/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení neskorších predpisov

65

•

Nariadenie vlády SR č. 64/2004 Z.z. o chránených zónach v znení neskorších predpisov

•

Nariadenie vlády SR č. 69/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky na dovoz a premiestňovanie určitých škodlivých organizmov, rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na vedecké, výskumné alebo
šľachtiteľské účely

•

Nariadenie vlády SR č. 65/2004 Z.z. o minimálnych podmienkach na vykonávanie rastlinolekárskej kontroly rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov pôvodom z tretích krajín v miestach vstupu

•

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 364/2007 Z. z. o vykonávaní uznávania a skúšania množiteľského materiálu pestovaných rastlín

•

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 624/2007 Z. z. o odbere vzoriek a skladovaní prípravkov na
ochranu rastlín a iných prípravkov

•

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 199/2008 Z. z., ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach

•

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 13/1997 Z.z. o spôsobe vykonávania kontroly dovážaných
rastlín, rastlinných produktov alebo predmetov a o miestach na vykonávanie tejto kontroly

•

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 707/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu
projektu a podrobnosti postupu vyhotovovania potvrdenia o dodávke a aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do poľnohospodárskej pôdy alebo lesnej pôdy

•

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 41/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone
rastlinolekárskej starostlivosti

•

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 111/2004 Z.z., ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 26/2001 Z.z., ktorou sa ustanovujú typy hnojív, obsah rizikových prvkov, podmienky
odberu, skladovania a metódy skúšania hnojív, pestovateľských substrátov a pôdnych pomocných látok
v znení neskorších predpisov

•

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 338/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe
pre odber pôdnych vzoriek, spôsobe a rozsahu vykonávania agrochemického skúšania pôd, zisťovania pôdnych vlastností lesných pozemkov a o vedení evidencie hnojenia pôdy a stavu výživy rastlín na poľnohospodárskej pôde a na lesných pozemkoch

•

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 245/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o certifikácii hnojív a uznávaní výsledkov laboratórnych a vegetačných skúšok hnojív

5.5. biologická bezpečnosť
•

Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1946/2003 z 15. júla 2003 o cezhraničnom pohybe geneticky modifikovaných
organizmov

•

Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách

•

Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1830/2003 z 22. septembra 2003 o sledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných organizmov a sledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov a
ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES

•

Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení
zákona č. 587/2004 Z.z., zákona č. 77/2005 Z.z. a zákona č. 100/2008 Z. z.

•

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

•

Zákon č. 215/2001 Z.z. o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo
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6.

•

Nariadenie vlády SR č. 338/2006 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci   

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 399/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 151/2002 Z. z.
o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov

•

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 283/2006 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo

•

Vyhláška Ministerstva pôdohospodársta SR č. 69/2007 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 184/2006 Z.z. o
pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe

Znižovanie environmentálnych rizík
6.1. ochrana ovzdušia, klímy a ozónovej vrstvy Zeme
•

Nariadenie EP a Rady (ES) č. 2037/2000 z 29. júna 2000 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu v znení naradenia (ES) č. 2039/2000 Európskeho parlamentu a Rady z 28. septembra 2000, nariadenia EP a Rady (ES)
č. 1804/2003 z 22. septembra 2003, nariadenia Komisie (ES) č. 2077/2004 z 3. decembra 2004, nariadenia EP
a Rady (ES) č. 29/2006 z 10. januára 2006 a nariadenia EP a Rady (ES) č. 1366/2006 zo 6. septembra 2006

•

Nariadenie EP a Rady (ES) č. 2038/2000 z 28. septembra 2000, ktoré mení a dopĺňa nariadenie (ES) 2037/2000
o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu vzhľadom na inhalátory a pumpy

•

Nariadenie EP a Rady (ES) č. 280/2004 z 11. februára 2004 o mechanizme sledovania emisií skleníkových
plynov v spoločenstve a uplatňovania Kjótskeho protokolu

•

Nariadenie EP a Rady (ES) č. 850/2004/ES z 29. apríla 2004 o perzistentných organických znečisťujúcich
látkach, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 1979/117/EHS

•

Nariadenie Komisie (ES) č. 2216/2004 z 21. decembra 2004 o normalizovaných a zabezpečených systémoch
registrov v súlade so smernicou EP a Rady č. 2003 s rozhodnutím EP a Rady č. 280/2004/ES (text s významom
pre EHP)

•

Nariadenie EP a Rady (ES) č. 166/2006 z 18. januára 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky register únikov a prenosov znečisťujúcich látok a ktorým sa mení smernica Rady 91/689/EHS a 96/61/ES

•

Nariadenie EP a Rady (ES) č. 842/2006 zo 17. mája 2006 o určitých fluorovaných skleníkových plynoch

•

Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1195/2006 z 18. júla 2006, ktorým sa novelizuje príloha č. IV nariadenia EP
a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentných organických látkach, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 79/117/
EHS

•

Zákon č. 76/1998 Z.z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v znení zákona č. 408/2000 Z.z., zákona č.
553/2001 Z.z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z.z., zákona č. 587/2004 Z.z. a zákona č.
633/2004 Z. z.

•

Zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení zákona č. 161/2001 Z.z., zákona č.
553/2001 Z.z. , zákona č. 478/2002 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 587/2004 Z.z., zákona č.
571/2005 Z.z., zákona č. 203/2007 Z. z. a zákona 529/2007 Z. z.

•

Zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 245/2003 Z. z., zákona
č. 525/2003 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č.
725/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č.
571/2005 Z. z., zákona č. 203/2007 Z. z. a zákona č. 529/2007 Z. z.
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•

Zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 205/2004 Z.z. , zákona č. 220/2004 Z.z., zákona č. 572/2004
Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 532/2005 Z.z.

•

Zákon č. 572/2004 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona č. 733/2004 Z.z. a zákona č. 117/2007 Z. z.

•

Zákon č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

•

Nariadenie vlády SR č. 583/2006 Z.z. o technických požiadavkách na zníženie emisií znečisťujúcich látok
zo vznetových motorov a zo zážihových motorov poháňaných zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom v znení neskorších predpisov

•

Nariadenie vlády SR č. 366/2006 Z.z. o technických požiadavkách na zníženie emisií znečisťujúcich látok z
dieselových motorov motorových vozidiel v znení neskorších predpisov

•

Nariadenie vlády SR č. 367/2006 Z.z. o technických požiadavkách na zníženie emisií zo zážihových motorov a vznetových motorov motorových vozidiel v znení neskorších predpisov

•

Nariadenie vlády SR č. 368/2006 Z.z. o technických požiadavkách na zníženie emisií znečisťujúcich látok
zo vznetových motorov a zo zážihových motorov

•

Nariadenie vlády SR č. 374/2006 Z.z. o technických požiadavkách na zníženie emisií oxidu uhličitého a
spotreby paliva motorových vozidiel

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 283/1998 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon ) v znení
neskorších predpisov a v znení vyhlášky č. 437/2000 Z.z.

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 704/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky
a všeobecné podmienky prevádzkovania zariadení používaných na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 705/2002 Z. z. o kvalite ovzdušia v znení vyhlášky č.
351/2007 Z. z.

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich
látok, o kategorizácií zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení vyhlášky č. 410/2003 Z. z., vyhlášky č. 260/2005 Z.z., vyhlášky č. 575/2005 Z.z.
a vyhlášky č. 631/2007 Z. z.

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 202/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornom posudzovaní a o oprávnení na meranie emisií a kvality ovzdušia

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 391/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z.z.
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení vyhlášky č. 63/2008 Z. z.

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia
Poznámka: § 12 ods. 11 bude platiť len do 31.12.2006 (pozri čl. VI. zákona č. 572/2004 Z. z.).

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 409/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov a ich zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá v znení vyhlášky č. 132/2006 Z. z. a vyhlášky č. 457/2007 Z. z.
Poznámka: Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške MŽP SR č. 409/2003 Z. z. (Uverejnené v čiastke č.
191/2003). Oprava sa týka § 7 ods. 2 a Prílohy č. 2 bod 1.
Poznámka: Redakčné oznámenie o oprave chýb vo vyhláške MŽP SR č. 132/2006 Z. z. (Uverejnené v čiastke č.
83/2006).

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 51/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah programu znižovania emisií, obsah údajov a spôsob informovania verejnosti
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•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 53/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu
palív a vedenie evidencie o palivách v znení vyhlášky č. 102/2005 Z. z. a vyhlášky č. 488/2006 Z. z.

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 61/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie
prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 711/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 131/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú národné emisné stropy
a celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok v znení vyhlášky č. 203/2008 Z. z.

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 133/2006 Z.z. o požiadavkách na obmedzovanie emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch

•

Výnos z 15. mája 2003 č. 1/2003 o technickom zabezpečení oprávnených meraní a metodikách monitorovania
emisií a kvality ovzdušia (oznámenie Ministerstva životného prostredia SR č. 204/2003 Z. z.)

6.2. odpadové hospodárstvo
•

Nariadenie Rady (EHS) č. 259/1993 z 1. februára 1993 o kontrole a riadení pohybu zásielok odpadov v rámci,
do a z Európskeho spoločenstva v znení nariadenia Rady (ES) č. 120/1997 z 20. januára 1997, nariadenia Komisie (ES) č. 2557/2001 z 28. decembra 2001

•

Nariadenie Rady (ES) č. 1420/1999 z 29. apríla 1999 ustanovujúce spoločné pravidlá a postupy, ktoré sa vzťahujú na zásielky určitých druhov odpadov do určitých nečlenských krajín OECD v znení nariadenia Komisie (ES)
č. 1208/2000 z 8. júna 2000, nariadenia Komisie (ES) 2630/2000 z 30. novembra 2000, nariadenia Komisie
(ES) č. 77/2001 z 5. januára 2001, nariadenia Komisie (ES) č. 1800/2001 z 13. septembra 2001, nariadenia
Komisie (ES) č. 2243/2001 zo 16. novembra 2001, nariadenia Komisie (ES) č. 2118/2003 z 2. decembra 2003,
nariadenia Komisie (ES) č. 105/2005 zo 17. novembra 2004

•

Nariadenie Komisie (ES) č. 1547/1999 z 12. júla 1999 určujúce kontrolné postupy podľa nariadenia rady (EHS)
č. 259/1993, ktoré sa majú uplatňovať pri zásielkach určitých druhov odpadov do určitých štátov, na ktoré sa
nevzťahuje rozhodnutie OECD C(92)39 v konečnom znení v znení nariadenia Komisie (ES) č. 334/2000 zo
14. februára 2000, nariadenia Komisie (ES) č. 354/2000 zo 16. februára 2000, nariadenia Komisie (ES) č.
1208/2000 z 8. júna 2000, nariadenia Komisie (ES) č. 1552/2000 zo 14. júla 2000, nariadenia Komisie (ES)
č. 77/2001 z 5. januára 2001, nariadenia Komisie (ES) č. 1800/2001 z 13. septembra 2001, nariadenia Komisie
(ES) č. 2243/2001 zo 16. novembra 2001, nariadenia Komisie (ES) č. 2118/2003 z 2. decembra 2003, nariadenia Komisie (ES) č. 105/2005 zo 17. novembra 2004

•

Nariadenie EP a Rady (ES) č. 2150/2002 z 25. novembra 2002 o štatistike o odpadoch v znení nariadenia Komisie (ES) č. 574/2004 z 23. februára 2004, nariadenia Komisie (ES) č. 783/2005 z 24. mája 2005

•

Nariadenie Komisie (ES) č. 782/2005 z 24. mája 2005, ktorým sa ustanovuje formát pre odosielanie výsledkov
štatistík o odpadoch (Text s významom pre EHP)

•

Nariadenie Komisie (ES) č. 784/2005 z 24. mája 2005, ktorým sa prijímajú výnimky z ustanovení nariadenia
EP a Rady (ES) č. 2150/2002 o štatistike o odpadoch, pokiaľ ide o Litvu, Poľsko a Švédsko (Text s významom
pre EHP)

•

Nariadenie Komisie (ES) č. 1445/2005 z 5. septembra 2005, ktorým sa určujú vhodné kritériá hodnotenia
kvality a obsah správ o kvalite štatistiky odpadov na účely nariadenia EP a Rady (ES) č. 2150/2002 (Text s významom pre EHP)

•

Nariadenie Komisie (ES) č. 1446/2005 z 5. septembra 2005, ktorým sa Spojenému kráľovstvu a Rakúsku udeľujú výnimky z ustanovení nariadenia EP a Rady (ES) č. 2150/2002 o štatistike odpadov (Text s významom
pre EHP)
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•

Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001
Z.z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 261/2002, zákona č. 393/2002 Z.z., zákona č. 529/2002 Z.z. ,
zákona č. 188/2003 Z.z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 17/2004 Z. z. , zákona č. 24/2004 Z.z., zákona č. 443/2004 Z.z., zákona č. 582/2004 Z.z., zákona č. 733/2004 Z.z., zákona
č. 479/2005 Z.z., zákona č. 532/2005 Z.z., zákona č. 571/2005 Z.z. a zákona č. 127/2006 Z.z.

•

Zákon č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 245/2003 Z.
z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 24/2004 Z.z., zákona č. 443/2004 Z.z., zákona č. 587/2004 Z.z. a
zákona č. 733/2004 Z.z.

•

Zákon č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení zákona č. 587/2004 Z.z.

•

Zákon č. 127/2006 Z.z. o perzistentných organických látkach a o zmene a doplnení zákona č. 223/2001 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

•

Nariadenie vlády SR č. 153/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú záväzné limity a termíny pre rozsah opätovného
použitia častí starých vozidiel, zhodnocovania odpadov zo spracovania starých vozidiel a ich recyklácie

•

Nariadenie vlády SR č. 220/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov a pre rozsah ich recyklácie vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov

•

Nariadenie vlády SR č. 388/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú limity pre zhodnotenie elektroodpadu a pre
opätovné použitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o
odpadoch v znení vyhlášky č. 509/2002 Z.z., vyhlášky č. 128/2004 Z. z. a vyhlášky č. 599/2005 Z.z.

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 284/2001 Z.z, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení
vyhlášky č. 409/2002 Z. z. a vyhlášky č. 129/2004 Z. z.

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 732/2002 Z. z. o zozname zálohovaných obalov, ktoré nie sú
opakovane použiteľné, a o výške zálohy za ne a o výške zálohy za zálohované opakovane použiteľné obaly

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 125/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel v znení vyhlášky č. 227/2007 Z. z.

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 126/2004 Z. z. o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie posudkov a o overovaní odbornej
spôsobilosti týchto osôb v znení vyhlášky č. 209/2005 Z.z.

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 127/2004 Z.z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného
fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu v znení vyhlášky
č. 359/2005 Z.z.
Poznámka: redakčné oznámenie o oprave chyby, čiastka č. 162/2005 – v čl. II namiesto slova „piateho“ má byť
správne uvedené slovo „štvrtého“

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 135/2004 Z. z. o dekontaminácii zariadení s obsahom polychlórovaných bifenylov

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 208/2005 Z. z. o nakladaní s elektrozariadeniami a elektroodpadom v znení vyhlášky č. 313/2007 Z. z.

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 210/2005 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o
obaloch
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•

Výnos z 12. februára 2002 č. 1/2002, ktorým sa ustanovujú jednotné metódy analytickej kontroly odpadov
(oznámenie Ministerstva životného prostredia SR č. 75/2002 Z. z.)

6.3. znižovanie environmentálnych rizík chemických faktorov
•

Nariadenie Rady (EHC) č.793/1993 z 23. marca 1993 o vyhodnocovaní a kontrole rizík existujúcich látok

•

Nariadenie Komisie (ES) č. 2364/2000 z 25. októbra 2000 týkajúci sa štvrtého zoznamu prioritných látok plánovaného podľa nariadenia Rady (EHS) č. 793/1993. (text s významom pre EHP)

•

Nariadenie Komisie (ES) č. 2592/2000 z 28. decembra 2001, ktorým sa výrobcom alebo dovozcom určitých
prioritných látok ukladajú ďalšie povinnosti týkajúce sa poskytovania informácií a testovania v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 793/1993 o vyhodnotení a kontrole rizík, ktoré spôsobujú existujúce látky

•

Nariadenie Komisie (ES) č. 1217/2000 zo 5. júla 2002 vyžadujúci od dovozcov alebo výrobcov určitých látok
uvedených v zozname EINECS, aby poskytovali určité informácie a vykonávali určité testy podľa nariadenia
Rady (EHS) č. 793/1993

•

Nariadenie Komisie (ES) č. 2592/2001 z 28. decembra 2001, ktorým sa výrobcom alebo dovozcom určitých
prioritných látok ukladajú ďalšie povinnosti týkajúce sa poskytovania informácií a testovania v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 793/1993 o vyhodnotení a kontrole rizík, ktoré spôsobujú existujúce látky

•

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady(ES) č. 304/2003 z 28. januára 2003 týkajúci sa vývozu a dovozu
nebezpečných chemických látok a prípravkov

•

Zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 587/2004 Z.z. a zákona č. 277/2005 Z.z.

•

Zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov

•

Zákon č. 217/2003 Z.z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

•

Zákon č. 129/1998 Z.z. o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

•

Zákon č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších
predpisov

•

Zákon č. 219/2003 Z.z. o zaobchádzaní s chemickými látkami, ktoré možno zneužiť na nezákonnú výrobu
omamných látok a psychotropných látok a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

•

Zákon č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona
Národnej rady SR č. 220/1996 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov

•

Zákon NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov

•

Nariadenie vlády SR č. 298/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o činnostiach testovacích pracovísk,
pracovných náplniach zamestnancov v nich zamestnaných a podrobnosti o činnostiach a pracovných náplniach inšpektorov vykonávajúcich inšpekcie a overovanie dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe

•

Nariadenie vlády SR č. 188/2008 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam účinných látok s nízkym rizikom vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov s nízkym rizikom
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•

Nariadenie vlády SR č. 329/2007 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie
do biocídnych výrobkov v znení neskorších predpisov

•

Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov

•

Nariadenie vlády SR č. 253/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci

•

Nariadenie vlády SR č. 356/2006 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 489/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky
č. 451/2005 Z. z.

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 490/2002 Z. z. o bezpečnostnej správe a o havarijnom pláne
v znení vyhlášky č. 452/2005 Z. z.

•

Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 511/2001 Z.z. o podrobnostiach o hodnotení rizík existujúcich
chemických látok a nových chemických látok pre život a zdravie ľudí a pre životné prostredie

•

Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 515/2001 Z.z. o podrobnostiach o obsahu karty bezpečnostných
údajov

•

Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 67/2002 Z.z., ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických
látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané v znení neskorších predpisov

•

Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 401/2001 Z.z. o podrobnostiach o postupe pri dovoze alebo vývoze vybraných nebezpečných chemických látok a vybraných nebezpečných chemických prípravkov, ktorých
uvedenie na trh je obmedzené pre ich účinky na život a zdravie ľudí a na životné prostredie, a o podrobnostiach o postupe pri dovoze alebo vývoze vybraných nebezpečných chemických látok alebo vybraných nebezpečných chemických prípravkov, ktoré sú predmetom predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení

•

Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 44/1999 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o zákaze chemických
zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

•

Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 423/2001 Z.z. o podrobnostiach a metódach kontroly biologickej
odbúrateľnosti povrchovo aktívnych látok v pracích prostriedkoch a v čistiacich prostriedkoch a požiadavkách pri ich uvádzaní na trh

•

Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 349/2003 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 219/2003 Z.z. o zaobchádzaní s chemickými látkami, ktoré možno zneužiť na nezákonnú výrobu
omamných látok a psychotropných látok a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

•

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 518/2001 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o registrácii
liekov

•

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 395/2005 Z.z. o podrobnostiach farmako-ekonomického rozboru
lieku

•

Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 577/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú typy hnojív, zloženie, balenie
a označovanie hnojív, analytické metódy skúšania hnojív, rizikové prvky, ich limitné hodnoty pre jednotlivé
skupiny hnojív, prípustné odchýlky a limitné hodnoty pre hospodárske hnojivá

•

Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 77/1996 Z.z. o uskladňovaní výbušnín
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•

Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 78/1996 Z.z. o preprave a prenášaní výbušnín v priestoroch organizácií

•

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 36/1997 Z.z. o ohlasovaní výroby potravín, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov a o podmienkach ich uvádzania do obehu v znení neskorších predpisov

•

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 691/2002 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a odbornú
spôsobilosť a ďalšie vzdelávanie zamestnancov vykonávajúcich potravinový dozor

•

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 2/1994 Z.z., ktorou sa ustanovujú hygienické požiadavky na
cudzorodé látky v poživatinách

•

Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 300/1996 Z.z. o zabezpečovaní ochrany obyvateľstva pri výrobe, preprave, skladovaní a manipulácii s nebezpečnými škodlivinami v znení neskorších predpisov

•

Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 533/2006 Z.z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami
nebezpečných látok v znení neskorších predpisov

•

Vyhláška Slovenského banského úradu č. 71/1988 Zb. o výbušninách v znení neskorších predpisov

•

Výnos z 5. novembra 2007 č. 3/2008, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej
republiky z 27. marca 2002 č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch (oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 223/2008 Z. z.)

6.4. znižovanie environmentálnych rizík fyzikálnych faktorov

6.4.1. ochrana pred ionizovaným žiarením a jadrová bezpečnosť
•

Zákon č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

•

Nariadenie vlády SR č. 348/2006 Z.z. o požiadavkách na zabezpečenie kontroly vysokoaktívnych žiaričov a opustených žiaričov

•

Nariadenie vlády č. 345/2006 Z.z. o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia
pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením

•

Nariadenie vlády SR č. 346/2006 Z.z. o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany externých
pracovníkov vystavených riziku ionizujúceho žiarenia počas ich činnosti v kontrolovanom pásme

•

Nariadenie vlády SR č. 340/2006 Z.z. o ochrane zdravia osôb pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení v znení nariadenia vlády č. 85/2007 Z.z.

•

Vyhláška Úradu jadrového dozoru SR č. 46/2006 Z.z. o špeciálnych materiáloch a zariadeniach, ktoré
spadajú pod dozor Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky

•

Vyhláška Úradu jadrového dozoru SR č. 47/2006 Z.z. o podrobnostiach o maximálnych limitách množstiev jadrových materiálov a rádioaktívnych odpadov, pri ktorých sa nepredpokladá vznik jadrovej škody

•

Vyhláška Úradu jadrového dozoru SR č. 48/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe
ohlasovania prevádzkových udalostí a udalostí pri preprave a podrobnosti zisťovaní ich príčin

•

Vyhláška Úradu jadrového dozoru SR č. 49/2006 Z.z. o periodickom hodnotení jadrovej bezpečnosti

•

Vyhláška Úradu jadrového dozoru SR č. 50/2006 Z.z.,  ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení pri ich umiestňovaní, projektovaní, výstavbe, uvádzaní
do prevádzky, prevádzke, vyraďovaní a pri uzatvorení úložiska, ako aj kritériá pre kategorizáciu vybraných zariadení do bezpečnostných tried
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•

Vyhláška Úradu jadrového dozoru SR č. 51/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zabezpečenie fyzickej ochrany

•

Vyhláška Úradu jadrového dozoru SR č. 52/2006 Z.z. o odbornej spôsobilosti

•

Vyhláška Úradu jadrového dozoru SR č. 53/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri nakladaní s jadrovými materiálmi, rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom

•

Vyhláška Úradu jadrového dozoru SR č. 54/2006 Z.z. o evidencii a kontrole jadrových materiálov a o
oznamovaní vybraných činností

•

Vyhláška Úradu jadrového dozoru SR č. 55/2006 Z.z. o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre
prípad nehody alebo havárie

•

Vyhláška Úradu jadrového dozoru SR č. 56/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na dokumentáciu systému kvality držiteľa povolenia, ako aj podrobnosti o požiadavkách na
kvalitu jadrových zariadení, podrobnosti o požiadavkách na kvalitu vybraných zariadení a podrobnosti
o rozsahu ich schvaľovania

•

Vyhláška Úradu jadrového dozoru SR č. 57/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri preprave rádioaktívnych materiálov

•

Vyhláška Úradu jadrového dozoru SR č. 58/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu,
obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam

•

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 524/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o radiačnej monitorovacej sieti

•

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia

•

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 545/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany pri činnostiach vedúcich k ožiareniu
a činnostiach dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany

6.4.2. ochrana pred hlukom a vibráciami
•

Zákon č. 2/2005 Z.z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov

•

Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na
ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení nariadenia vlády SR č.
555/2006 Z.z.

•

Nariadenie vlády SR č. 43/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových
mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom

•

Nariadenie vlády SR č. 416/2005 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na
ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám v znení nariadenia vlády SR
č. 629/2005 Z. z.

•

Nariadenie vlády SR č. 274/2004 Z. z. o opatreniach na ochranu životného prostredia pred hlukom
z lietadiel v znení neskorších predpisov

•

Nariadenie vlády SR č. 177/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o označovaní hluku na
spotrebičoch pre domácnosť
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•

Nariadenie vlády SR č. 222/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách
a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore v znení
nariadenia vlády SR č. 26/2006 Z. z.

•

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu
hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí

6.4.3. ochrana pred neionizujúcim žiarením a elektromagnetizmom
•

Nariadenie vlády SR č. 329/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách
na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu v znení
nariadenia vlády SR č. 217/2008 Z. z.

•

Nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri
práci so zobrazovacími jednotkami

•

Nariadenie vlády SR č. 410/2007 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na
ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou umelému optickému žiareniu

•

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 534/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému
žiareniu v životnom prostredí

•

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 539/2007 Z. z. o podrobnostiach o limitných hodnotách optického žiarenia a požiadavkách na objektivizáciu optického žiarenia v životnom
prostredí

•

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 544/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pre záťažou teplom a chladom pri práci

6.5. ochrana pred požiarmi a civilná ochrana
•

Ústavný zákon č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a
núdzového stavu v znení neskorších predpisov

•

Zákon č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení
neskorších predpisov

•

Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov

•

Zákon č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov

•

Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov

•

Zákon č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov

•

Zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

•

Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 523/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a
organizovania jednotiek civilnej ochrany v znení vyhlášky č. 443/2007 Z. z.

•

Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 23/2006 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.
544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov
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•

Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 570/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálny rozsah a požiadavky
horských aktivít, obsah tém a rozsah vstupného testu, osobitnej odbornej prípravy, podrobnosti o vykonaní
skúšky odbornej spôsobilosti a náležitosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej
činnosti

•

Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 162/2006 Z.z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a o zabezpečení pravidelnej kontroly hasičskej techniky a vecných prostriedkov na ochranu pred
požiarmi

•

Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 96/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti
pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych
tukov a olejov

•

Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 142/2004 Z.z. o protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní
prevádzkarne a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými látkami

•

Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii

•

Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 719/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov

•

Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 285/2001 Z.z., ktorou sa určujú vlastnosti požiarnych uzáverov, podmienky ich prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly

•

Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 258/2007 Z. z. o požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri skladovaní, ukladaní a pri manipulácii s tuhými horľavými látkami

•

Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 124/2000 Z.z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri
činnostiach s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi

•

Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 300/1996 Z.z. o zabezpečovaní ochrany obyvateľstva pri výrobe, preprave, skladovaní a manipulácii s nebezpečnými škodlivinami v znení neskorších predpisov

•

Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 303/1996 Z.z. na zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu v znení
neskorších predpisov

•

Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 469/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú hranice horských oblastí, v ktorých
vykonáva činnosť Horská záchranná služba.

6.6. environmentálne manažérstvo a audit

•

Nariadenie EP a Rady (ES) č. 761/2001, ktorým sa umožňuje dobrovoľná účasť organizácií v systéme spoločenstva pre environmentálny manažment a audit (EMAS)

•

Zákon č. 491/2005 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii v schéme Európskeho spoločenstva pre
environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 606/2005 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon environmentálnom
overovaní a registrácii v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
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6.7. environmentálne hodnotenie a označovanie produktov a ochrana spotrebiteľa
•

Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1980/2000 zo 17. júla 2000 o revidovanej metóde spoločenstva pri udeľovaní
environmentálnej značky

•

Zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení zákona č. 587/2004 Z.z. a zákona
č. 217/2007 Z. z.

•

Zákon č. 665/2007 Z. z. o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov využívajúcich energiu (zákon
o ekodizajne)

•

Zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

•

Zákon č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

•

Zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

•

Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších prepisov

•

Zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov

•

Nariadenie vlády SR č. 404/2007 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 258/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o environmentálnom označovaní výrobkov

•

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 550/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na výrobky
určené na styk s pitnou vodou

•

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 99/2004 Z.z. o postupoch uplatňujúcich sa v rámci systému
rýchlej výmeny informácií o potravinách a krmivách v prípade vážneho a bezprostredného ohrozenia zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov

•

Oznámenie Ministerstva životného prostredia SR č. 4/2008 o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky – Environmentálne vhodný produkt – skupina produktov Nepálené murovacie
materiály (Vestník Ministerstva životného prostredia SR 16, 2008, č. 2)

•

Oznámenie Ministerstva životného prostredia SR č. 5/2008 o osobitných podmienkach na udelenie národnej
environmentálnej značky – Environmentálne vhodný produkt – skupina produktov Drôtovo - kamenné konštrukcie (Vestník Ministerstva životného prostredia SR 16, 2008, č. 2)

•

Oznámenie Ministerstva životného prostredia SR č. 7/2008 o osobitných podmienkach na udelenie národnej
environmentálnej značky – Environmentálne vhodný produkt - skupina produktov Dosky na báze dreva (Vestník
Ministerstva životného prostredia SR 16, 2008, č. 2)

•

Oznámenie Ministerstva životného prostredia SR č. 9/2008 o osobitných podmienkach na udelenie národnej
environmentálnej značky – Environmentálne vhodný produkt - skupina produktov Náterové látky (Vestník Ministerstva životného prostredia SR 16, 2008, č. 2)

•

Oznámenie Ministerstva životného prostredia SR č. 10/2008 o osobitných podmienkach na udelenie národnej
environmentálnej značky – Environmentálne vhodný produkt - skupina produktov Prostriedky na zimnú údržbu
(Vestník Ministerstva životného prostredia SR 16, 2008, č. 2)
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•

Oznámenie Ministerstva životného prostredia SR č. 103/2006 Z. z. o vydaní výnosu č. 1/2006, ktorým sa
ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov mleté
vápence

•

Oznámenie Ministerstva životného prostredia SR č. 104/2006 Z. z. o vydaní výnosu č. 2/2006, ktorým sa
ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov oceľové
smaltované vane a sprchovacie misy

•

Oznámenie Ministerstva životného prostredia SR č. 105/2006 Z. z. o vydaní výnosu č. 3/2006, ktorým sa
ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov elektrické
automatické práčky pre domácnosť

•

Oznámenie Ministerstva životného prostredia SR č. 106/2006 Z. z. o vydaní výnosu č. 4/2006, ktorým sa
ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov lepidlá
a tmely

•

Oznámenie Ministerstva životného prostredia SR č. 107/2006 Z. z. o vydaní výnosu č. 5/2006, ktorým sa
ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov kvapalné
detergenty

•

Oznámenie Ministerstva životného prostredia SR č. 573/2006 Z. z. o vydaní výnosu č. 6/2006, ktorým sa
ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov textilné
výrobky

•

Oznámenie Ministerstva životného prostredia SR č. 574/2006 Z. z. o vydaní výnosu č. 7/2006, ktorým sa
ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov cementy

•

Oznámenie Ministerstva životného prostredia SR č. 575/2006 Z. z. o vydaní výnosu č. 8/2006, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov mazacie oleje

•

Oznámenie Ministerstva životného prostredia SR č. 576/2006 Z. z. o vydaní výnosu č. 9/2006, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov vykurovacie
kotly na plynné palivá vybavené horákom s ventilátorom a atmosferickým horákom

•

Oznámenie Ministerstva životného prostredia SR č. 01/2008 o určení skupiny produktov a osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky – Environmentálne vhodný produkt - skupina produktov Ubytovacia služba (Vestník Ministerstva životného prostredia SR 16, 2008, č. 1)

•

Oznámenie Ministerstva životného prostredia SR č. 2/2008 o určení skupiny produktov a osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky – Environmentálne vhodný produkt - skupina produktov
Tlačový papier (Vestník Ministerstva životného prostredia SR 16, 2008, č. 2)

•

Oznámenie Ministerstva životného prostredia SR č. 3/2008 o určení skupiny produktov a osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky – Environmentálne vhodný produkt - skupina produktov
Baliaci papier a vlnitá lepenka (Vestník Ministerstva životného prostredia SR 16, 2008, č. 2)

•

Oznámenie Ministerstva životného prostredia SR č. 6/2008 o osobitných podmienkach na udelenie národnej
environmentálnej značky – Environmentálne vhodný produkt - skupina produktov Papier tissue a výrobky tissue
(Vestník Ministerstva životného prostredia SR 16, 2008, č. 2)

•

Oznámenie Ministerstva životného prostredia SR č. 8/2008 o osobitných podmienkach na udelenie národnej
environmentálnej značky – Environmentálne vhodný produkt - skupina produktov Pracie detergenty na textílie
(Vestník Ministerstva životného prostredia SR 16, 2008, č. 2)
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6.8. bezpečnosť a ochrana pri práci
•

Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

•

Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri
ručnej manipulácii s bremenami

•

Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci

•

Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

•

Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri
používaní pracovných prostriedkov

•

Nariadenie vlády SR č. 393/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci vo výbušnom prostredí

•

Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných
ochranných pracovných prostriedkov

•

Nariadenie vlády SR č. 117/2002 Z.z. o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri banskej činnosti a pri dobývaní ložísk nevyhradených nerastov

•

Vyhláška Slovenského geologického úradu č. 21/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom podzemí

•

Vyhláška Slovenského geologického úradu č. 29/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom na povrchu

•

Vyhláška Slovenského geologického úradu č. 50/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri úprave a zušľachťovaní nerastov

•

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie
pri práci

•

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 542/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou
záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci

6.9. ochrana zdravia ľudí
•

Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

•

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z.z.

•

Zákon č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

•

Zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
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•

Nariadenie vlády SR č. 322/2006 Z.z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave
špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

•

Nariadenie vlády SR č. 742/2004 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania v znení
neskorších predpisov

•

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 504/2006 Z.z. o spôsobe hlásenia, registrácie a evidencie choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania

•

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného
vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov

•

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 79/1997 Z.z. o opatreniach na predchádzanie prenosným ochoreniam v znení neskorších predpisov

•

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 109/1995 Z.z. o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych
zariadení z hľadiska ochrany zdravia

•

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného
prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií

•

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 521/2007 Z. z. o podrobnostiach o  požiadavkách na pieskoviská

•

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 525/2007 Z. z. o podrobnostiach o  požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia

•

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 526/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia

•

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež

•

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci

•

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 542/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane
zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci

•

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia

•

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia
starostlivosti o ľudské telo

7. Environmentálna ekonomika
7.1. environmentálna ekonomická politika
•

Zákon č. 608/2007 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2008

•

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov
Poznámka: Životné prostredie - Príloha - X . časť
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•

Zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

•

Zákon č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

•

Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 598/2002 Z.z. o rozsahu vecne regulovanej ceny za
výrobu a dodávku pitnej vody a za odvedenie a čistenie odpadovej vody

•

Opatrenie Ministerstva životného prostredia SR č. 318/2004 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov
majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR pri nakladaní s majetkom
štátu

7.2. environmentálne fondy
•

Zákon č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 277/2005 Z. z. a zákona č. 276/2007 Z. z.

•

Zákon č. 238/2006 Z. z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie
s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 528/2006 Z. z.

•

Zákon č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov

•

Zákon č. 147/1997 Z.z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 207/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov

•

Zákon č. 553/2001 Z. z. o zrušení niektorých fondov, o niektorých opatreniach súvisiacich s ich zrušením
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

•

Nariadenie vlády SR č. 312/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe výberu a platenia povinného príspevku na Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým
jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi

•

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 157/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 587/2004 Z.z.
o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov

7.3. environmentálne ekonomické nástroje
•

Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1655/2000 zo 17. júla 2000 o finančnom nástroji pre životné prostredie (LIFE)

•

Nariadenie Komisie (ES) č. 886/2004 zo 4. marca 2004, ktorým sa upravujú niektoré nariadenia a rozhodnutia v oblasti voľného pohybu tovaru, politiky hospodárskej súťaže, pôdohospodárstva, životného prostredia a
vonkajších vzťahov z dôvodu pristúpenia Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty,
Poľska, Slovinska a Slovenska

•

Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

•

Zákon č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov

•

Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

•

Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

•

Zákon č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov
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•

Zákon č.199/2004 Z.z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

•

Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

•

Zákon č. 98/2004 Z.z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov

•

Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

•

Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

•

Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č.
517/2005 Z. z., zákona č. 120/2006 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z. a zákona č. 538/2007 Z. z.

•

Zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve
a rozvoji vidieka

•

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/2008 Z. z., ktorým sa ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky

•

Nariadenie vlády č. 438/2005 Z.z. o podrobnostiach obsahu žiadosti o úhradu náhrady za obmedzenie bežného
obhospodarovania pozemku a o spôsobe výpočtu náhrady

•

Nariadenie vlády SR č. 435/2006 Z. z. o podmienkach poskytovania platieb na agroenvironmentálne
opatrenia v znení neskorších predpisov

•

Nariadenie vlády SR č. 369/2007 Z. z. o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení
neskorších predpisov

•

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 146/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v územiach
európskeho významu na lesnom pozemku

•

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 147/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania platby v územiach
európskeho významu na poľnohospodárskej pôde

•

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 150/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania platieb na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy

•

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania lesnícko-environmentálnej platby

•

Nariadenie vlády SR č. 160/2008 Z. z. o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie do opatrenia na agroenvironmentálne platby a o podmienkach poskytovania agroenvironmentálnych platieb

•

Nariadenie vlády SR č. 245/2007 Z.z. o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie do opatrenia životné
podmienky zvierat

•

Nariadenie vlády SR č. 155/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania platieb na opatrenie životné podmienky
zvierat

•

Nariadenie vlády SR č. 185/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory pri reštrukturalizácii vinohradu

•

Výnos z 3 apríla 2008 č. 3/2008 o poskytovaní dotácií obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej
správy starostlivosti o životné prostredie (oznámenie Ministerstva životného prostredia SR č. 131/2008 Z. z.
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•

Výnos zo 16. novembra 2005 č. 6/2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky (oznámenie Ministerstva životného prostredia SR č. 550/2005 Z. z.)

•

Výnos z  18. júna 2008 č. 1/2008 o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania
(oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 226/2008 Z. z.)

•

Výnos z  31. júla 2007 č. 3/2007, ktorým sa ustanovuje rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob
určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody
verejným vodovodom a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (oznámenie Úradu
pre reguláciu sieťových odvetví č. 381/2007 Z. z.)

•

Výnos z  31. júla 2007 č. 5/2007, ktorým sa ustanovuje rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob
určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny za poskytovanie vodohospodárskych služieb
súvisiacich s využitím vodného toku (oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 383/2007 Z. z.)

Poznámka:
Všeobecne záväzné právné predpisy zvýraznené hrubým písmom sú v gestorstve Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky

Mgr. Mária Sedláčková
odbor starostlivosti
o životné prostredie, vedy a výchovy

RNDr. Jozef Klinda
riaditeľ odboru starostlivosti
o životné prostredie, vedy a výchovy
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