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I. IDENTIFIKÁCIA  ORGANIZÁCIE 

 

Názov:   SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA 

Sídlo:   Bratislava, Karloveská  2, PSČ 842 22 

Rezort:   Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

Kontakt:  tel.: 02 654 22 408, fax: 02 602 92 525, e-mail:  sizp@sizp.sk 

   http://www.sizp.sk 

 

Generálny riaditeľ: RNDr.  Oto  H o r n á k 

 

Členovia vedenia: 

Ing. Jarmila  Ďurďovičová, zástupkyňa generálneho riaditeľa, hlavná inšpektorka útvaru 

inšpekcie odpadového hospodárstva 

JUDr. Milan Lovich, riaditeľ osobného úradu 

Miroslav Migát, vymenovaný na zastupovanie riaditeľa kancelárie generálneho riaditeľa 

Ing. Zlata  Tallová, riaditeľka ekonomicko – prevádzkového útvaru 

Ing. Daniel  Geisbacher, CSc., hlavný inšpektor útvaru inšpekcie ochrany vôd 

RNDr. Tatiana Horecká, PhD., hlavná inšpektorka útvaru inšpekcie biologickej bezpečnosti 

RNDr. Beáta  Múčková, hlavná inšpektorka útvaru inšpekcie ochrany prírody a krajiny 

Ing. Helena Nitschneiderová, hlavná inšpektorka útvaru integrovaného povoľovania a kontroly 

Ing. Erika Bakičová, hlavná inšpektorka útvaru inšpekcie ochrany ovzdušia 

Ing. Ivan  Bágel, riaditeľ inšpektorátu životného prostredia  Žilina 

Mgr. Jozef  Gornaľ, riaditeľ inšpektorátu  životného prostredia  Košice 

RNDr. Jaroslav Haško, CSc., riaditeľ inšpektorátu životného prostredia  Bratislava 

Ing. Dominik Garaj, riaditeľ inšpektorátu životného prostredia  Banská Bystrica 
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Hlavné činnosti Slovenskej inšpekcie životného prostredia 

 

1. Výkon štátneho dozoru vo veciach starostlivosti o životné prostredie 

2. Výkon miestnej štátnej správy na úseku integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania  

    životného prostredia 

          Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len inšpekcia), je nástrojom presadzovania 

práva životného prostredia v oblastiach: 

a) ochrany vôd,  

b) ochrany ovzdušia, 

c) odpadového hospodárstva, 

d) ochrany prírody a krajiny, 

e) biologickej bezpečnosti pri používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných 

organizmov,  

f) integrovaného povoľovania a  kontroly znečisťovania životného prostredia. 

  

Pôsobnosť inšpekcie podľa jednotlivých odborných oblastí   
 
a/ ochrana vôd a prevencia závažných priemyselných havárií a chemických látok, 
b/  ochrana ovzdušia,                              
c/  odpadové hospodárstvo,        
d/  ochrana prírody a krajiny,        
e/ biologická bezpečnosť pri používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných 

organizmov, environmentálne označovanie výrobkov,   
f/ integrované povoľovanie a kontrola znečisťovania životného prostredia, environmentálne 

overovanie a registrácia organizácií v schéme Európskeho spoločenstva, prevencia a náprava 
environmentálnych škôd.                   
 

Za zistené porušenie právnych povinností, ktoré sú uložené všeobecne záväznými právnymi 
predpismi , inšpekcia ukladá pokuty a opatrenia na nápravu. 

Výkonom štátneho dozoru vo veciach starostlivosti o životné prostredie inšpekcia dozerá  na 
dodržiavanie    zákonnosti  v   jednotlivých   oblastiach  životného  prostredia. Popri svojej 
základnej  činnosti, ktorou je kontrolná činnosť, inšpekcia tiež operatívne rieši podnety, petície a 
oznámenia podávané občanmi pri podozreniach z porušovania zákonnosti v oblasti životného 
prostredia, čím  v nemalej miere prispieva k zvyšovaniu dôvery občana k štátnej správe. 

Inšpekcia spolupracuje s inými orgánmi štátnej správy, ako i ďalšími organizáciami, aktívnymi 
v oblasti životného prostredia. Úzko spolupracuje tiež s jednotlivými odbornými sekciami 
Ministerstva životného prostredia SR, najmä pri aplikácii právnych noriem Európskej únie do 
slovenskej legislatívy. 
 Vo všetkých oblastiach životného prostredia  inšpekcia svoju pôsobnosť zameriava tiež na 
osvetovú, výchovnú a poradenskú činnosť. 
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II. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD SIŽP 
 
 Slovenská inšpekcia životného prostredia je odborný kontrolný orgán, ktorý podľa zákona 
č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie vykonáva štátny dozor 
a ukladá pokuty a opatrenia na nápravu vo veciach starostlivosti o životné prostredie, vykonáva 
tiež miestnu štátnu správu na úseku integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného 
prostredia, ako aj ďalšiu činnosť vo veciach starostlivosti o životné prostredie v  rozsahu 
osobitných predpisov a vykonáva tiež štátny dozor vo veciach dosiahnutia cieľov štátnej 
environmentálnej politiky na celoštátnej úrovni a na regionálnej úrovni akciami, na ktoré bola 
poskytnutá podpora z Environmentálneho fondu. Inšpekcia je štátna rozpočtová organizácia 
finančnými vzťahmi zapojená na rozpočet Ministerstva životného prostredia SR, ktoré voči nej 
plní funkciu zriaďovateľa. 
  

Hlavnou náplňou činnosti inšpekcie je kontrolná činnosť. Zákonom č. 245/2003 Z. z. o 
integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (zákon o IPKZ) v znení 
neskorších predpisov má však inšpekcia dané aj povoľovacie kompetencie. Ich význam spočíva 
v tom, že bez integrovaného povolenia SIŽP nemôže vykonávať činnosť ani jedna prevádzka 
v chemickom priemysle a od určitej kapacity tiež prevádzky v oblasti energetiky, výroby 
a spracovania kovov, spracovania nerastov, pri nakladaní s odpadom a v niektorých ďalších 
odvetviach. Zákonom č. 532/2005 Z. z., účinným od 1. januára 2006, ktorým sa zmenil a doplnil 
zákon č. 245/2003 Z. z. o  IPKZ, sa Slovenskej inšpekcii životného prostredia ako povoľujúcemu 
orgánu rozšírili kompetencie pri povoľovaní v oblasti ochrany ovzdušia, povrchových 
a podzemných vôd, odpadov a stavebného konania. SIŽP je tiež špeciálnym stavebným úradom.  

  
V praxi to znamená, že namiesto množstva rôznych povolení, ktoré predtým vydávali pre 

niekoľko oblastí životného prostredia rôzne orgány, vydáva teraz SIŽP pre príslušné prevádzky 
jedno prehľadné integrované povolenie. Hlavný prínos pre prevádzkovateľov je v tom, že ich 
partnerom je len jeden orgán štátnej správy v životnom prostredí. Tento systém zároveň umožňuje 
inšpekcii posúdiť prevádzku komplexne a určiť také opatrenia, ktoré budú minimalizovať 
negatívne vplyvy jej činnosti na životné prostredie.  

 
Povoľovacia činnosť SIŽP má veľký význam pre ochranu životného prostredia na 

Slovensku. Významne rozšírila poslanie inšpekcie a posilnila jej autoritu. Podiel povoľovacej 
činnosti na celkovej činnosti inšpekcie sa neustále zvyšuje. V roku 2011 vydala SIŽP ďalších 573 
právoplatných rozhodnutí, z ktorých 383 sa vzťahovalo na povoľovanie zmien v činnosti 
prevádzok, v 179 prípadoch išlo o konanie inšpekcie ako špeciálneho stavebného úradu a 11 
integrovaných povolení vydala inšpekcia na činnosť nových prevádzok. Popri tom vykonala tiež 
235 kontrol plnenia podmienok vydaných integrovaných povolení.   

 
Útvar a odbory integrovaného povoľovania a kontroly SIŽP majú tiež kompetencie 

odvíjajúce sa od zákona o prevencii a náprave environmentálnych škôd. Tento zákon upravuje 
práva a povinnosti prevádzkovateľov pri prevencii a náprave environmentálnych škôd vrátane 
znášania nákladov, ktoré sú s tým spojené, ďalej úlohy orgánov štátnej správy pri prevencii a 
náprave environmentálnych škôd, ako aj zodpovednosť za porušenie povinností podľa tohto 
zákona. SIŽP vykonáva štátny dozor pri tomto zákone a ukladá pokuty.  

 
V rámci hlavnej kontrolnej činnosti, ktorú vykonáva šesť odborných útvarov inšpekcie, 

v roku 2011 uskutočnila SIŽP 3 464 kontrol. 
 
V ostatných rokoch sa výrazne zmenil rozsah a obsahové zameranie kontrolnej činnosti 

inšpekcie. Súvisí to s členstvom Slovenska v Európskej únii, s jeho príslušnosťou 
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k schengenskému priestoru a s ďalšími faktormi. Napríklad samozrejmosťou sa stali kontroly 
cezhraničnej prepravy uskutočňované v súčinnosti so susednými štátmi. Inšpekcia pri plnení 
svojho poslania vychádza z toho, že životné prostredie prakticky nemá hranice a patrí medzi nosné 
témy súčasnosti, ktorým treba venovať najvyššiu pozornosť.  

 
Činnosť SIŽP sa rozširuje každý rok. Nároky na ňu sa zvyšujú aj zmenami a novelizáciou 

legislatívnych noriem, na ktoré inšpekcia pružne reaguje. Vo svojich plánovaných kontrolách sa 
zameriava na aktuálne tematické oblasti a čo najširší okruh potenciálnych znečisťovateľov 
životného prostredia.   

 
V roku 2012 sa činnosť inšpekcie rozširuje napríklad o plnenie úloh vyplývajúcich zo 

zákona č. 409/2011 o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže, ktorý nadobudol 
účinnosť dňom 1. 1. 2012. SIŽP v tejto oblasti vykonáva štátny dozor, ukladá nápravné opatrenia a 
pokuty za správne delikty.   
 

Útvar inšpekcie biologickej bezpečnosti sa bude prednostne venovať zavedeniu 
štandardizovaného systému kontroly nelegálneho cezhraničného pohybu geneticky 
modifikovaných organizmov (GMO). Takmer každý štát Európskej únie totiž veľmi prísne 
kontroluje výskyt GMO na svojom území, a preto je ich každý medzištátny pohyb dôsledne 
sledovaný. Už 12. - 14. marca 2012 bude v Prahe pracovné stretnutie zástupcov zodpovedných 
štátnych orgánov všetkých štátov, ktoré podpísali Kartagenský protokol. Predmetom tohto 
stretnutia je zabezpečenie koordinovaného postupu pri vybudovaní spoľahlivej siete cezhraničnej 
kontroly, do ktorej by do konca roka 2012 mali byť plne integrované všetky členské štáty EÚ. 
 

V strednodobom výhľade SIŽP, v súčinnosti s Európskou úniou, má popredné miesto 
modernizácia činnosti inšpekcie. Napríklad v roku 2010 sa začala realizácia rozsiahleho projektu 
akreditácie meracích skupín inšpekcie zameraných na kontrolné merania emisií v ovzduší. Projekt 
v hodnote takmer 940 tisíc eur je spolufinancovaný z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj 
v rámci Operačného programu Životné prostredie, pričom Európska únia by sa mala na ňom 
podieľať 85 percentami. Jeho obsahom je dobudovanie metrologických a technických kapacít 
SIŽP s následnou akreditáciou odborných činností podľa požiadaviek právnych predpisov EÚ. Po 
dokončení projektu, ktoré je naplánované na  rok 2014, sa u nás podstatne rozšíria kontrolné 
merania emisií podľa požiadaviek platných právnych predpisov únie v oblasti ochrany ovzdušia. 
Slovensko tým prispeje k zlepšeniu kvality ovzdušia v európskom regióne. Predpokladá sa tiež, že 
uskutočnením projektu sa zvýši environmentálna disciplína znečisťovateľov ovzdušia s priamym 
pozitívnym dosahom na znižovanie emisií, a tým aj na kvalitu ovzdušia. 
 

Charakteristickým znakom v strednodobom výhľade bude aj kontinuita činnosti, 
vyplývajúca v niektorých prípadoch priamo z právnych noriem. Napríklad v oblasti vydávania 
integrovaných povolení má orgán štátneho dozoru zákonnú povinnosť vykonať v prevádzke 
kontrolu plnenia podmienok integrovaného povolenia aspoň raz za 8 rokov. V prípade, ak je 
prevádzka začlenená do systému environmentálneho manažérstva alebo environmentálneho 
riadenia a auditu, orgán štátneho dozoru vykoná kontrolu v prevádzke raz za 10 rokov. Vzhľadom 
na to, že proces vydávania integrovaných povolení sa v SIŽP začal pred ôsmimi rokmi, inšpekcia 
bude v roku 2012, okrem riadnej povoľovacej činnosti, preskúmavať integrované povolenia, ktoré 
nadobudli právoplatnosť v roku 2004.  
 

Je nesporné, že k skvalitneniu činnosti SIŽP významne prispelo členstvo Slovenska v 
Európskej únii. Po transponovaní legislatívy EÚ do právneho systému Slovenskej republiky sa 
inšpekcia vo všetkých zložkách životného prostredia opiera o moderné právne normy, ktoré 
prispeli k zvýšeniu účinnosti jej práce. Pre kontrolnú činnosť inšpekcie vyplynulo z toho aj mnoho 
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nových kompetencií a povinností, či už v oblasti ochrany vôd, ovzdušia, prírody, odpadového 
hospodárstva, biologickej bezpečnosti a integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania  
životného prostredia. Uplatňovanie prísnejších právnych noriem sa pozitívne prejavuje na stave 
životného prostredia na Slovensku. 

 
V súčasnosti sa SIŽP nachádza v ďalšej kvalitatívnej fáze, ktorou je prehĺbenie 

komunikácie, spolupráce a výmeny skúseností v oblasti životného prostredia s partnerskými 
krajinami EÚ. Zamestnanci odborných útvarov inšpekcie v roku 2011 absolvovali mnoho  
pracovných stretnutí so zahraničnými partnermi, či už v rámci medzinárodných pracovných 
skupín, ktorých sú členmi, alebo v rámci dlhodobých dohôd o spolupráci.  

  
Činnosť SIŽP sa teda každoročne obohacuje o moderné celoeurópske prvky a postupy. Je 

to o to významnejšie, že problematika životného prostredia je jednou z prioritných oblastí 
Európskej únie, obrovský spoločný európsky priestor vytvára optimálne podmienky na úzku 
spoluprácu inšpektorov z jednotlivých krajín, z ktorej významne čerpá vo svojej činnosti aj SIŽP.  
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III. VÝSLEDKY ČINNOSTI SLOVENSKEJ INŠPEKCIE   
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

 
 Činnosť Slovenskej inšpekcie životného prostredia (ďalej len inšpekcia)  sa v roku 2011 
riadila Plánom hlavných úloh Slovenskej inšpekcie životného prostredia na rok 2011, ktorý bol 
schválený uznesením č. 106 z 21. decembra 2010, prijatým na 11. Operatívnej porade ministra 
životného prostredia, ktorá sa konala 21. decembra 2010. 
 

Plán hlavných úloh bol zostavený z plánov jednotlivých odborných útvarov  Slovenskej 
inšpekcie životného prostredia, menovite útvaru ochrany vôd, útvaru ochrany ovzdušia, útvaru 
odpadového hospodárstva, útvaru ochrany prírody a krajiny, útvaru biologickej bezpečnosti, útvaru 
integrovaného povoľovania a kontroly, ktoré vykonávajú štátny dozor vo veciach starostlivosti 
o životné prostredie, vykonávajú štátnu správu na úseku integrovanej prevencie a kontroly 
znečisťovania životného prostredia a útvaru ekonomicko-prevádzkového. 
 

Plán hlavných úloh bol zostavený tak, aby v ňom boli obsiahnuté úlohy vyplývajúce 
z potrieb spoločnosti na úseku ochrany životného prostredia, ministerstva životného prostredia, 
krajských a obvodných úradov životného prostredia, obcí a iných štátnych orgánov a inštitúcií. 
Kontrolná činnosť inšpekcie bola zameraná najmä na dodržiavanie povinností vyplývajúcich 
z platnej legislatívy Slovenskej republiky v oblasti životného prostredia a transponovaných smerníc 
Európskych spoločenstiev do právnych predpisov SR.  

 
Dôležitou činnosťou inšpekcie bolo tiež vydávanie integrovaných povolení pre nové 

a jestvujúce prevádzky priemyselnej činnosti, ako aj plnenie ďalších úloh, ktoré  vyplývajú 
z pôsobnosti inšpekcie. 

  
Kontrolnú činnosť a ďalšie odborné činnosti zabezpečovali regionálne inšpektoráty 

životného prostredia so sídlami v Bratislave (vrátane Stáleho pracoviska v Nitre), Banskej Bystrici, 
Žiline a v Košiciach.  

 Ústredie inšpekcie a jeho odborné útvary so sídlom v Bratislave zabezpečovali metodické 
a odborné riadenie všetkých podriadených organizačných zložiek. 

  
Okrem svojej hlavnej činnosti, ktorou je kontrolná činnosť dodržiavania povinností 

vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti  životného prostredia 
právnickými a fyzickými osobami oprávnenými na podnikanie, inšpekcia plnila celý rad ďalších 
úloh, súvisiacich s kontrolnou činnosťou. 
Bolo to predovšetkým: 

- schvaľovanie havarijných plánov, 

- vydávanie odborných stanovísk na účely konaní iných orgánov štátnej správy, 

- vypracovávanie správ a vyhodnotení pre iné orgány  štátnej správy, 

- pripomienkovanie nových právnych predpisov, 

- plnenie operatívnych úloh  uložených ministrom životného prostredia, 

- šetrenie sťažností, podnetov a petícií  podaných  občanmi a organizáciami, 

- vyjadrovanie sa k projektovým dokumentáciám, 

- osvetová, výchovná  a poradenská činnosť pre verejnosť a ďalšie. 
 

Sumárny prehľad najdôležitejších výsledkov činnosti inšpekcie za rok 2011 je uvedený 
v tabuľkovej a grafickej forme v nasledujúcich kapitolách so stručným komentárom. Podrobné 
vyhodnotenie plnenia plánu hlavných úloh a  činností jednotlivých odborných útvarov je uvedené 
v ďalšej časti tejto správy. 
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1. SUMÁRNE VÝSLEDKY ČINNOSTI 
 
1.1 Kontrolná  činnosť  
 

V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad o počte kontrol vykonaných jednotlivými 
odbormi inšpekcie, počty kontrol pri ktorých bolo zistené porušenie právnych predpisov 
a percentuálny podiel zistených porušení. V roku 2011 vykonala inšpekcia celkom 3 464 kontrol, 
pri ktorých bolo v 968 prípadoch  zistené porušenie právnych predpisov, čo predstavuje podiel 
27,9 %. 
  
Tabuľka č. 1 – Prehľad o vykonaných kontrolách 
 

 OIOV OIOO OIOH OIOPaK OIBB OIPK Spolu 

Počet vykonaných 
kontrol 

1 066 604 782 432 345 235 3 464 

Počet kontrol so 
zisteným porušením 
právnych predpisov 

270 69 312 222 9 86 968 

% 
podiel 

25,3 11,4 39,9 51,4 2,6 36,6 27,9 

                                                                                                                                    
Legenda: 
 
OIOV  -    odbory inšpekcie ochrany vôd 
OIOO -    odbory inšpekcie ochrany ovzdušia 
OIOH  -    odbory inšpekcie odpadového hospodárstva 
OIOPaK-  odbory inšpekcie ochrany prírody a krajiny 
OIBB -    odbory inšpekcie biologickej bezpečnosti 
OIPK  -    odbory integrovaného povoľovania a kontroly 
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         Percentuálny podiel zistených porušení právnych predpisov jednotlivých odborov inšpekcie. 
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V roku 2011 vykonala inšpekcia celkom 3 464 kontrol. V nasledujúcom grafe je znázornený 
počet kontrol vykonaných inšpekciou v rokoch 2000 až 2011. 
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1.2. Povoľovacia činnosť 
 
 V roku 2011 bola činnosť ÚIPK zameraná hlavne na vydávanie integrovaných povolení 
pre priemyselné činnosti uvedené v prílohe č. 1 zákona o IPKZ. V hodnotenom období vydali 
OIPK 573 právoplatných rozhodnutí. 

Z celkového počtu 573 vydaných rozhodnutí bolo 383 povolení, ktoré sa vzťahovali na 
povoľovanie zmien v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ. V 11 prípadoch bolo 
integrované povolenie vydané pre novú prevádzku.  

Okrem toho OIPK vydali 179 rozhodnutí ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 8 ods. 3 
zákona o IPKZ v súčinnosti s § 120 stavebného zákona.  

 
Prehľad o vydaných integrovaných povoleniach, členený podľa kategórií priemyselných činností, je 
uvedený v nasledujúcej tabuľke č. 2. 
 
Tabuľka č. 2 – Prehľad o vydaných integrovaných povoleniach 
 

 
 

Energetika 

 
Výroba 

a spracovanie 
kovov 

 
Spracovanie 

nerastov 

 
Chemický 
priemysel 

 
Nakladanie 
s odpadmi 

 
Ostatné 

prevádzky 

 
Spolu 

 
113 

 
96 

 
63 

 
76 

 
105 

 
120 

 
573 
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1.3. Ukladanie pokút a sankcií 
 
  

 Za nedostatky zistené svojou kontrolnou činnosťou inšpekcia ukladala pokuty a sankcie v 
 správnom a   priestupkovom konaní. V roku 2011 uložila inšpekcia celkom 750 pokút v celkovej 
výške 607 931,80 Eur.   
Prehľad o uložených pokutách a sankciách, je uvedený v tabuľke č. 3. 
 
Tabuľka č. 3 - Prehľad o uložených pokutách 
            

 
Uložené pokuty 

počet výška (Eur) 

UIOV 222 177 352,80 

OIOO 71 50 760 

OIOH 284 220 505 

OIOPaK 111 41 004 

OIBB - - 

OIPK 62 118 310 

 
Spolu  

 
750 

 
607 931,8 
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Najvyššie pokuty uložené v roku 2011 podľa jednotlivých oblastí pôsobnosti inšpekcie:  
 
 
Ochrana vôd 

 SLOVNAFT, a.s. Bratislava - za nedovolené zaobchádzanie so škodlivými látkami, v dôsledku 
čoho došlo k mimoriadnemu znečisteniu vôd na vodnom toku Malý Dunaj  - vo výške 
13 500,00 Eur, 

 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. Trenčín - za vypúšťanie odpadových vôd z 
ČOV Trenčín - ľavý breh v rozpore s povolením OŠVS na vypúšťanie odpadových vôd - vo 
výške 4 848,60 Eur, 

 Poľnohospodárske družstvo Javorinka - za nedovolené vypúšťanie vôd z povrchového odtoku 
a za nedovolené zaobchádzanie so škodlivými látkami -  vo výške 2 600,00 Eur, 

 SAMKANG DIECASTING SLOVAKIA, s.r.o. Sereď - za nedovolené zaobchádzanie so 
škodlivými látkami -  vo výške 2 500,00 Eur.               

 
Ochrana ovzdušia 
 

●   Swedspan Slovakia s.r.o. Malacky - Výroba aglomerovaných plošných materiálov vo výške  
4500 Eur  za porušenie § 15 ods.1 písm. a) zákona o ovzduší t.j.  na prevádzke sušiareň triesok  
elektrofiltračné  zariadenie typu EWK (časť vysokonapäťová jednotka)  bolo prevádzkované 
v rozpore s platnou dokumentáciou, 

●   DTN, s.r.o., Šaľa ( podnikateľ, ktorý dováža a uvádza na trh výrobky, ktoré obsahujú 
fluórované skleníkové plyny) vo výške 3 500 Eur za porušenie § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 
286/2009 Z.z. t.j. výrobky určené na uvedenie na trh (R-507, R-404A, R-407C, R-410A a R-
134A) neboli označené požadovanou formou a nespĺňali dodatočné požiadavky na 
označovanie podľa citovaných ustanovení zákona,  

●   DONGHEE Slovakia, s.r.o., Strečno - Elektrostatická lakovňa vo výške 3 000 Eur za 
porušenie  § 15 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší t.j.  na filtri s aktívnym uhlím sa nevykonávala 
kontrola tlaku (nefunkčný tlakomer) podľa platnej dokumentácie.  

 
Odpadové hospodárstvo 
 

 FÚRA s.r.o, Rozhanovce ako nájomca zodpovedný za prevádzkovanie skládky odpadov 
Petrovany, zneškodňoval odpady v rozpore so zákonom o odpadoch a na vyžiadanie orgánu 
štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve nepredložil dokumentáciu a neposkytol pravdivé 
a úplné informácie, týkajúce sa nakladania s odpadmi na tejto skládke, za čo mu bola uložená 
pokuta vo výške 16 590,- Eur, 

 EKOCENTER spol. s r.o., Bratislava, prevádzka Jelka ako držiteľ odpadu používal na sanáciu 
nelegálnej skládky odpadov  v k. ú. Jelka okrem povolených inertných odpadov aj iné druhy 
odpadov, t.j. tieto ukladal na inom mieste ako na to určenom, a neplnil voči používaným 
odpadom aj ďalšie povinnosti držiteľa odpadu, za čo mu bola uložená pokuta vo výške 
16 500,- Eur, 

 EKOS PLUS s.r.o., Košice, ako nájomca skládky odpadov  na odpad, ktorý nie je nebezpečný, 
v k.ú. obce Petrovany nepredložil nájomnú zmluvu s viditeľnými údajmi, a tým neposkytol 
pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom,   za čo mu bola uložená 
pokuta vo výške 13 500,- Eur, 
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 Obec Veľké Zálužie ako držiteľ odpadu uložil odpady - komunálny odpad, objemné odpady, 
stavebné odpady, biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a z cintorínov (konáre, vence), 
pneumatiky, obaly kontaminované nebezpečnými látkami (plechovky z farieb, emulzií a pod.), 
papierové a kartónové obaly, plasty, pochádzajúce od občanov obce, ktoré boli vyzbierané 
v rámci jarného upratovania v obci a individuálne dovážané fyzickými osobami - občanmi 
obce Veľké Zálužie, na skládku odpadov v lokalite „Zavaž“ v k. ú. Veľké Zálužie, 
prevádzkovanej bez súhlasu príslušného orgánu štátnej správy, vydávaného, za čo mu bola 
uložená pokuta vo výške 10 000,- Eur. 

 
Ochrana prírody a krajiny 
     
●   IŽP Bratislava uložil pokutu subjektu  TT - TRANS, s.r.o. so sídlom Bohdanovce  nad 

Trnavou pokutu 5.000 Eur, za to, že objednala a dala pokyn na výrub 265 ks topoľov bez 
súhlasu orgánu ochrany prírody, v rozpore z § 47 ods. 3 zákona,  čím naplnil skutkovú 
podstatu iného správneho deliktu  podľa § 90 ods. 3 písm. l) zákona č.543/2002 Z.z.. 

●  IŽP  Bratislava  uložil  pokutu  podnikateľovi  K.T.  Sklenné Teplice  4000 Eur, za to, že 
neuskutočnil predpísanú náhradnú výsadbu určenú v rozhodnutí Obce Nová Ves nad Žitavou 
podľa § 48 ods. 1 zákona, čím naplnil skutkovú podstatu iného správneho deliktu podľa § 90 
ods. 2 písm. f) zákona a nedodržal podmienku  určenú orgánom ochrany prírody v rozhodnutí 
Obce Nová Ves nad Žitavou podľa § 82 ods. 12 zákona, čím naplnil skutkovú podstatu iného 
správneho deliktu podľa § 90 ods. 1 písm. d) zákona č.543/2002 Z.z..   

 

●  IŽP Bratislava uložil subjektu Pieskovňa Záhorie, spol. s r.o., so sídlom Borský Mikuláš pokutu 
2 500 Eur, za to, že vykonával v roku 2010 ťažbu piesku činnosť vykonávanú banským 
spôsobom v k.ú. Borský Mikuláš, ktorá je súčasťou CHKO Záhorie s druhým stupňom 
ochrany, bez právoplatného súhlasu orgánu ochrany prírody, čím naplnil skutkovú podstatu 
iného správneho deliktu podľa § 90 ods.1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. 

 
●  IŽP Košice uložil subjektu Mesto Trebišov pokutu 2 500 Eur, za protiprávne konanie, ktorého 

sa dopustilo tým, že si objednalo výrub na území Mestského parku v Trebišove bez súhlasu 
orgánu ochrany prírody v rozpore z § 47 ods. 3 zákona, čím naplnilo skutkovú podstatu iného 
správneho deliktu podľa § 90 ods.3 písm. l) zákona  č. 543/2002 Z.z 

 
Integrované povoľovanie a kontrola 
 
●  IŽP Bratislava uložil pokutu 10 000,- Eur – prevádzkovateľovi Amylum Boleráz, v prevádzke 

Výroba škrobu, 
●  Stále pracovisko Nitra uložilo pokutu 6 600,- eur – prevádzkovateľovi DIW Service, s.r.o., 

Bratislava, v prevádzke Lakovňa automobilových komponentov LKV, 
● Stále pracovisko Nitra uložilo pokutu 5 000,- Eur – prevádzkovateľovi SLOVINTEGRA 

ENERGY, s.r.o., Levice, v prevádzke Paroplynový cyklus 80 MWe Levice. 
●  IŽP Banská Bystrica uložil pokutu 7 320,- Eur – prevádzkovateľovi BBES, a. s., Banská 

Bystrica, pre prevádzku Tepláreň Radvaň, 
●   IŽP Banská Bystrica uložil pokutu 5 000,- Eur – prevádzkovateľovi Fagor Ederlan Slovensko, 

a.s., Žiar nad Hronom, v prevádzke Stavba – Osadenia plynovej taviacej pece GIS SPG. 
 

 
 
 
 
 



––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Výročná správa o činnosti SIŽP za rok 2011                                                                    

16 

1.4. Ukladanie opatrení na nápravu 
 
 Na odstránenie nedostatkov, ktoré inšpekcia zistila pri svojej kontrolnej činnosti boli 
ukladané opatrenia na nápravu. V roku 2011 inšpekcia uložila celkom 310 opatrení na nápravu. 
 
Tabuľka č. 4 – Prehľad o počte uložených opatrení na nápravu 
 

 OIOV OIOO OIOH OIOPaK OIBB OIPK Spolu 

Počet uložených 
opatrení na nápravu 

 
11 

 
48 

 
5 

 
30 

 
3 

 
213 

 
310 

 
  

 
 
 
1.5. Prešetrovanie podnetov 
 
  Všetky prijaté podnety, ktoré poukazovali na porušovanie právnych predpisov 
v oblasti životného prostredia, inšpekcia v rámci svojej činnosti prešetrovala prednostne. Podnety 
boli prešetrované formou operatívnych kontrol, podľa príslušnej zložkovej legislatívy. Pri zistení 
porušenia príslušného zákona inšpekcia ukladala pokutu v správnom konaní a na odstránenie 
zistených nedostatkov ukladala opatrenia na nápravu. V prípadoch neopodstatnených podnetov sa 
v prevažnej miere jednalo o riešenie susedských sporov a nezhôd, nezhodovanie sa skutkového 
stavu zisteného v čase kontroly so skutočnosťou uvedenou v podnete, ako aj o podnety 
upozorňujúce na všeobecnú nespokojnosť so stavom životného prostredia. Najviac podnetov bolo 
prijatých od občanov, ďalšie podnety boli prijaté od mimovládnych organizácií, podnikateľských 
subjektov, colných úradov, polície a od orgánov štátnej a verejnej správy. Časť podnetov bola 
anonymná. V roku 2011 bolo prešetrovaných celkom 717 podnetov, pri ktorých bolo v 250 
prípadoch zistené porušenie príslušného zložkového zákona. 
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Tabuľka č. 5 – Prehľad o prijatých a riešených podnetoch  
 

 
Počet prijatých 

podnetov 

Porušenie zákona Podnety v 
riešení 

Odstúpené 
podnety zistené nezistené 

OIOV 19*+136 44 46 20 50 

OIOO 69 9 46 4 10 

OIOH 22*+196 66 69 28 33 

OIOPaK 209 111 48 21 26 

OIBB 1 1 - - - 

OIPK 65 19 34 9 - 

 
Spolu 

 
41*+676 

 
250 

 
243 

 
82 

 
119 

* podnety zaevidované v roku 2010 a riešené v roku 2011 
 
 
 

 
 
 
 
1.6. Vybavovanie sťažností a petícií 
 
 Prešetrovanie a vybavovanie sťažností a petícií bolo v podmienkach inšpekcie zabezpečené 
v súlade so zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len zákon o sťažnostiach),  v súlade so  
zákonom č. 85/1990 Zb.  o petičnom práve, v znení  neskorších predpisov a podľa  Smernice  
SIŽP  č.  4/2010 o vybavovaní  sťažností a petícií. 
 V centrálnej evidencii sťažností a petícií podaných na inšpekciu, vedenej na oddelení 
kontroly samostatne a oddelene od ostatných písomností, bolo v roku 2011 zaevidovaných  
sedemnásť sťažností a tri petície.              
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Tabuľka č.6  - Vyhodnotenie sťažností a petícií za rok 2011 
 

  
 

 
Sťažnosti 

 
Petície 

Počet doručených v roku 2011             17              3 

 počet vybavených v roku 2011              16              2 

 počet nevybavených               1              1 

 Spôsob vybavenia:   

             Postúpením               1              - 

             Prešetrením              11              2 

             Odložením               4              - 

  OPODSTATNENOSŤ  -              -  

        -    neopodstatnených               11              2  

        -    opodstatnených               -              - 

        -    nevyhodnotených               -              - 

 
 
 Sťažnosti 
 

V roku 2011 bolo inšpekcii doručených šestnásť sťažností a jedna zostala na vybavenie  
z roku 2010. Z toho jedenásť sťažností bolo vybavených prešetrením, štyri sťažnosti boli odložené 
v zmysle § 6 ods. 1 zákona o sťažnostiach,  jedna bola postúpená inému orgánu štátnej správy, 
jedna bola doručená iba na vedomie a jedna sa bude vybavovať až v roku 2012. Sťažnosti 
smerovali proti postupu inšpektorov pri prešetrovaní niektorých podnetov, alebo proti záverom 
kontrol jednotlivých inšpektorátov. Všetky vybavené sťažnosti boli po dôkladnom 
prešetrení vyhodnotené ako neopodstatnené. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že podstatou 
prešetrovaných sťažností je mylný názor sťažovateľov na kompetencie inšpekcie. Sťažovatelia sa 
prevažne domnievajú, že inšpekcia je príslušná na „zrušenie“ rozhodnutí a povolení iných orgánov 
štátnej správy a tým zabezpečiť kladné vybavenie ich sťažnosti. Inšpekcia preto, ako súčasť 
oznámenia o vybavení sťažnosti, zasielala sťažovateľom aj informáciu o tom, že nie je príslušná 
posudzovať tieto povolenia a rozhodnutia. Za výsledok tejto informácie možno považovať aj 
skutočnosť, že inšpekcii nebola doručená žiadna opakovaná sťažnosť alebo sťažnosť proti 
vybaveniu sťažnosti. 
 
 
  Petície 
 

V roku 2011 boli inšpekcii doručené tri petície, z ktorých dve boli prešetrené a vybavené. 
Petícia,  týkajúca sa spaľovania odpadov v areáli fotovoltaickej elektrárne v obci Buzitka a petícia 
týkajúca sa znečisťovania ovzdušia emisiami spoločnosťou KERKOTHERM a.s. Košice boli po 
prešetrení vyhodnotené ako neopodstatnené. Tretia petícia, týkajúca sa výstavby prevádzky 
zariadenia na zhodnocovanie odpadov v komplexe Nižná Slaná bude vybavená v roku 2012. 
 
 Prešetrovanie a vybavovanie sťažností a petícií bolo v podmienkach inšpekcie zabezpečené 
v súlade so zákonom č. 9/2010 Z. z.. o sťažnostiach (ďalej len zákon o sťažnostiach) a v  súlade so  
zákonom č. 85/1990 Zb.  o petičnom práve,  v znení  zákona č. 242/1998 Z. z. a podľa Smernice 
SIŽP č. 4/2010 o vybavovaní sťažností a petícií. 
 V centrálnej evidencii sťažností a petícií podaných na inšpekciu, vedenej na oddelení 
kontroly samostatne a oddelene od ostatných písomností, bolo v roku 2010 zaevidovaných  13 
sťažností a 1 petícia.  
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1.7. Spolupráca s orgánmi štátnej a verejnej správy a inými organizáciami  
 

V oblastiach svojej činnosti, Slovenská inšpekcia životného prostredia spolupracovala 
s viacerými orgánmi štátnej a verejnej správy, ale tiež s vedeckými a inými odbornými inštitúciami 
a mimovládnymi organizáciami. 
Spolupráca s OÚŽP a KÚŽP bola uplatňovaná hlavne pri spoločnom riešení konkrétnych 
problémov v kontrolnej činnosti, pri šetrení podnetov, pri vzájomnej výmene informácii 
o plánovanej kontrolnej činnosti a pri vydávaní stanovísk, posudkov a vyjadrení.  
V ďalšom texte sú uvedené niektoré príklady spolupráce. 
 
V oblasti ochrany vôd 

V súlade s § 62 ods. 9 vodného zákona sa OIOV na základe požiadaviek OŠVS zúčastnili 
na 23 vodoprávnych konaniach  a  vypracovali pre nich 29 posudkov, stanovísk a vyjadrení. 

SIŽP ako orgán štátneho dozoru vo veciach prevencie závažných priemyselných havárií 
organizuje a koordinuje vykonávanie kontrol s orgánmi štátnej správy (Národný inšpektorát práce, 
MV SR - Prezídium HaZZ, MV SR – sekcia krízového manažmentu a civilnej ochrany, Úrad 
verejného zdravotníctva a Hlavný banský úrad), ktoré vykonávajú kontrolu podľa zákona č. 
261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov podľa plánu kontrol, ktorý schvaľuje MŽP SR. 

V roku 2011 sa OIOV v rámci spolupráce orgánov štátneho dozoru vo veciach prevencie 
závažných priemyselných havárií vyjadrovali k 13 bezpečnostným správam. 

 

V oblasti ochrany ovzdušia  
 
     V roku 2011 bolo od územne príslušných OÚŽP prijatých celkovo 37 žiadostí o vyjadrenie 
k predloženým návrhom Súborov technicko-prevádzkových parametrov a technicko-
organizačných opatrení prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia.  

V rámci spolupráce pri vydávaní súhlasov a podmienok pre orgány ochrany ovzdušia, 
inšpekcia vydala v roku 2011 celkovo 32 stanovísk. Z toho 2 boli k projektovým dokumentáciám, 5 
k inštalovaniu AMS a 4 k osobitným podmienkam merania. 

Inšpekcia  spolupracovala v hodnotenom období so SNAS a MŽP SR pri dohľadoch 
notifikačných  a akreditačných  požiadaviek.   
 
 
V oblasti odpadového hospodárstva  
 
  Inšpekcia odpadového hospodárstva v roku 2011 spolupracovala najmä s Colnými 
úradmi, Prezídiom policajného zboru SR (PPZ SR) - Úrad justičnej a kriminálnej polície (ÚJKP) 
a Úrad hraničnej a cudzineckej polície (ÚHCP), Okresnými riaditeľstvami policajného zboru 
(ORPZ) a Železničnou políciou.  Samosprávnym orgánom inšpekcia poskytovala odbornú pomoc 
najmä pri nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. 

OIOH Bratislava vykonal v spolupráci s ORPZ Bratislava V.,  Odbor kriminálnej polície, 
oddelenie ekonomickej kriminality, kontroly v 3 subjektoch a informoval ho o výsledku týchto 
kontrol (TEMPO M&I, s.r.o., František Nagy, Antonín Felcman - OPRAVY MOTOROVÝCH 
VOZIDIEL), 

OIOH Banská Bystrica vykonal kontrolu cezhraničnej prepravy odpadu na  základe 
požiadavky Policajného zboru dňa 20.07.2011 vo Fiľakove, kde bolo zaistené vozidlo z Maďarska, 
ktoré chcelo prepraviť nebezpečný odpad kat.č.  16 06 01 - olovené batérie zo Slovenska do 
Maďarska,  
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 OIOH Žilina vykonal na žiadosť Železničnej polície kontroly prevádzkovateľov zariadení 
na zber odpadov, zamerané na zber odpadov, pochádzajúcich zo železníc v nasledovných 
subjektoch  - Ing. Miroslav Mlynár, Vrútky; KOVPAP, s.r.o., Žilina; PB TROJEK Slovakia, s.r.o., 
Žilina; Václav Kapec KA - METAL, Rosina; Zberné suroviny a.s., Žilina a ŽP EKO QELET, a.s., 
Martin. 
   
V oblasti ochrany prírody a krajiny 
 

V roku 2011 SIŽP  spolupracovala, tak ako aj po iné roky aj s policajnými orgánmi, pri 
prešetrovaní nelegálnych aktivít týkajúcich sa uplatňovania tak zákona č. 543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny ako aj zákona 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. Spolupráca s orgánmi činnými v trestnom konaní sa týkala aj postupovania konkrétnych 
prípadov na ďalšie šetrenie. 

Inšpekcia v priebehu celého roka 2011 spolupracovala so Štátnou ochranou prírody SR najmä 
pri prešetrovaní podnetov zasielaných touto inštitúciou. Pracovníci jednotlivých správ chránených 
území, alebo regionálnych správ ochrany prírody a krajiny boli  
aj v niektorých prípadoch prizývaní na kontroly za účelom podania odborných stanovísk 
a vyjadrení  pri posudzovaní rozsahu poškodenia biotopov európskeho a národného a pri určovaní 
spoločenskej hodnoty poškodených drevín. Pracovníci Vedeckého orgánu CITES - Štátnej 
ochrany prírody sa zúčastňujú niektorých kontrol za účelom identifikácie exemplárov exotických 
druhov papagájov a plazov, najmä v spolupráci s IŽP Bratislava.  

 

V oblasti biologickej bezpečnosti  

 
Spolupráca s Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym kontinuálne 

pokračovala v oblasti kontrol zámerného uvoľňovania GMO podľa zmluvy uzavretej medzi 
Slovenskou inšpekciou životného prostredia a Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom 
poľnohospodárskym, koordinovaným plánom kontrol pri odbere vzoriek rastlinného materiálu 
a ich analyzovaní. ÚIBB spolupracuje celoročne s pracovníkmi Ústredného kontrolného 
a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho pri riešení aktuálnych otázok týkajúcich sa GMO. 

IBB spolupracovala aj s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave 
v oblasti získavania nových informácií o biologickej bezpečnosti a aj s Národným kontaktným 
bodom pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR. 

 

V oblasti integrovaného povoľovania a kontroly  

V rámci procesu integrovaného povoľovania pracovníci OIPK spolupracujú s príslušnými 
obcami pri zverejňovaní žiadostí o vydanie integrovaného povolenia. Obce, na území ktorých je 
umiestnená povoľovaná prevádzka sú, v zmysle zákona o IPKZ, účastníkmi konania 
a k predloženým žiadostiam o vydanie integrovaného povolenia sa vyjadrujú a zverejňujú stručné 
zhrnutia o podanej žiadosti na verejne prístupnom mieste. 
 

Podrobnejší popis spolupráce inšpekcie s orgánmi štátnej a verejnej správy a ďalšími organizáciami, 
je uvedený vo vyhodnotení jednotlivých odborných útvarov. 
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1.8. Medzinárodná spolupráca 
 
 Zamestnanci odborných útvarov inšpekcie v roku 2011 absolvovali množstvo pracovných 
stretnutí so zahraničnými partnermi, či už v rámci medzinárodných pracovných skupín, ktorých sú 
členmi, alebo v rámci dlhodobých dohôd o spolupráci.  
 
Príklady niektorých aktivít inšpekcie v rámci medzinárodnej spolupráce: 
 

Zástupca OIOV Žilina sa zúčastnil  rokovania pracovnej skupiny pre ochranu kvality 
hraničných vôd Slovensko-poľskej komisie pre hraničné vody (28.03.-31.03.2011 v Liptovskom 
Mikuláši). 

V dňoch 09.05.-11.05.2011 sa v penzióne FRANK v Žiarskej doline v uskutočnilo 
rokovanie ČIŽP a SIŽP. Rokovania sa za ČIŽP zúčastnili zástupcovia odboru ochrany vôd 
z riaditeľstva a oblastných inšpektorátov Brno, Olomouc a Ostrava. Za SIŽP sa tohto rokovania 
zúčastnili zástupcovia ústredia a OIOV  IŽP Bratislava, Žilina, Banská Bystrica a Košice. 

V hodnotenom období sa uskutočnilo v dňoch 23.-25.05.2011 plenárne rokovanie IMPEL 
v Budapešti, na ktorej sa zúčastnil zástupca ústredia. 

Zástupca OIOV Bratislava sa zúčastnil v dňoch 21.-23.09.2011 na rokovaní Slovensko - 
českej komisie pre hraničné vody, ktoré sa konalo vo Valticiach v Českej republike. 

Zástupca OIOV Košice sa v dňoch 15.-18.11.2011 zúčastnil na rokovaní pracovnej 
skupiny pre Slovensko - ukrajinské hraničné vody v Užhorode na Ukrajine. 

V roku 2011 sa traja pracovníci OIOO IŽP Žilina a jeden pracovník ústredia  zúčastnili 3-
dňovej pracovnej porady  na odbore ochrany ovzdušia ČIŽP v Havlíčkovom Brode. Predmetom 
porady bolo oboznámenie sa s problematikou a s rozdielmi v legislatíve v oblasti ochrany ovzdušia 
na Slovensku a v Českej republike, oboznámenie sa s modernými postupmi znižovania emisií ZL, s 
BAT technológiami pri znižovaní emisií organických látok, so spôsobom odberov vzoriek 
regulovaných výrobkov a pohonných látok a so spôsobmi monitorovania emisií ZL. 

 V dňoch 31.05. - 02. 06. 2011 sa v SR (Čičmany) uskutočnilo odborné pracovné 
stretnutie so zamestnancami ČIŽP. Na stretnutí boli vyhodnotené výsledky kontrolnej činnosti 
v uplynulom období oboch kontrolných orgánov v oblasti odpadového hospodárstva. Súčasne bol 
prezentovaný stav oboch krajín v legislatíve odpadového hospodárstva, aktuálny stav v transpozícii 
novej smernice o odpadoch, praktické poznatky pri jej aplikácii pri nakladaní s odpadmi 
a prediskutované boli spoločné problémy pri aplikácií smerníc EÚ v oblasti odpadového 
hospodárstva. 

 
V dňoch 19. – 20. 10. 2011 sa v Českej republike uskutočnila medzinárodná konferencia, 

ktorá bola organizovaná Zemědělskou a Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity v  
spolupráci so Zoologickou záhradou Ohrada na tému  „ Otazníky kolem CITES 2011“,  ktorej sa 
zúčastnili ôsmi pracovníci SIŽP. Konferencia bola zameraná rôznym problémom s uplatňovaním 
medzinárodného Dohovoru CITES a príslušných nariadení Európskej únie, skúsenostiam 
s aplikáciu právnych predpisov zo strany pestovateľov a chovateľov exemplárov CITES ako aj  
pracovníkov Zoologických záhrad, problematike označovania exemplárov s dôrazom na skúsenosti 
z veterinárnej praxe, využitia informačných systémov pri vydávaní povolení a potvrdení podľa 
dohovoru CITES.  

Inšpekcia biologickej bezpečnosti má svoje zastúpenie vo výkonnom a riadiacom výbore 
„European Enforcement Project“ (EEP). V tejto pozícií sa vedúca OIBB IŽP Banská Bystrica 
pravidelne zúčastňuje stretnutí jeho výkonného výboru, ktoré sa tento rok konalo v Ženeve, 
a hodnotiacej konferencie, ktorá sa konala v Lucerne.  
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Inšpekcia biologickej bezpečnosti sa podieľala na prieskume implementácie smernice EÚ 
2009/41/EC organizovanom holandskou komisiou pre genetické modifikácie (COGEM). 
Prieskumu sa zúčastnilo 11 európskych krajín. Výsledkom prieskumu je správa „Survey on the 
implementation of Directive 2009/41/EC regulations in Europe on contained use of genetically 
modified organisms, January 2011. 
 

Zástupca útvaru integrovaného povoľovania a kontroly sa zúčastnil na mítingoch v Bruseli 
(marec, máj 2011) organizovaných  Európskou komisiou (DG Environment) a Európskou 
kanceláriou IPPC (EIPPCB) týkajúcich sa článku 13 „Referenčné dokumenty o BAT a výmena 
informácií“ smernice Európskeho parlamentu a rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách 
(integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia). Slovenskú republiku 
zastupuje ÚIPK SIŽP. 

Útvar integrovaného povoľovania a kontroly spolupracoval na tvorbe dokumentu – Usmernenia 
týkajúceho sa prípravy pokynov praktických opatrení na výmenu informácií o BAT podľa článku 
13 odsek 3 písmeno c) a d) novej smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (integrovaná 
prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia). 

 Zástupca inšpekcie sa zúčastnil na 7. plenárnom zasadnutí IMPELu v Budapešti, ktoré sa 
uskutočnilo v máji  2011, kde sa prejednávali pripravované, prebiehajúce aj končiace projekty 
v oblasti ochrany životného prostredia.  

 
Podrobné vyhodnotenie medzinárodnej spolupráce inšpekcie je uvedené vo vyhodnoteniach 
jednotlivých odborných útvarov. 
 
1.9. Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám  
 

V roku 2011 bolo v centrálnej evidencii žiadostí o poskytnutie informácií inšpekcie 
zaregistrovaných spolu 111 žiadostí, čo je o 10 žiadostí viac ako v roku 2010.  
 

Z uvedeného počtu bolo: 
 

 56 žiadostí zaslaných elektronickou poštou, 49 klasickou poštou, 1 faxom a 5 ich bolo 
podaných osobne, z toho 4 v písomnej forme a 1 ústne;  

 60 žiadostí od právnických osôb, 51 od občanov; 

 82 žiadostí adresovaných na inšpektoráty životného prostredia (35 na IŽP v Bratislave, 23 na 
IŽP v Žiline, 15 na IŽP Košiciach, 9 na IŽP v Banskej Bystrici) a 29 na ústredie inšpekcie;  

 35 žiadostí zameraných na problematiku integrovaného povoľovania a kontroly, 16 na ochranu 
vôd, 15 na odpadové hospodárstvo, 14 na ochranu prírody a krajiny, 6 na ochranu ovzdušia; 5 
žiadostí sa týkalo súbežne ochrany vôd a ochrany prírody a krajiny, 2   integrovaného 
povoľovania a kontroly a odpadového hospodárstva a 8 ochrany životného prostredia ako 
celku; 10 žiadostí bolo zameraných na rôznu inú problematiku (výročné správy, organizačný 
poriadok a organizačná štruktúra inšpekcie, kontrolná činnosť, právne služby, organizácia 
obstarávania tovarov a pod.);   

 75 žiadostí vybavených úplným poskytnutím informácie, v 14 prípadoch sa žiadateľom  
poskytla informácia sčasti, 2 žiadosti boli vybavené odkazom na už zverejnenú informáciu, 7 
bolo postúpených na vybavenie iným subjektom a v 13 prípadoch sa žiadosti o informáciu 
nevyhovelo.  
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1.10. Informovanie verejnosti o činnosti inšpekcie prostredníctvom médií 
 

V roku 2011 bolo v médiách na Slovensku uverejnených, resp. odvysielaných 360 
novinárskych útvarov (od správ až po analytické články), v ktorých figurovala SIŽP. V tomto roku 
sa zásadne zmenil spôsob publicity o činnosti inšpekcie. Tok informácií z SIŽP sa stal súčasťou 
koordinovaného celorezortného toku, prostredníctvom ktorého sa informácie o činnosti SIŽP 
umiestňovali predovšetkým v servise tlačových agentúr TASR a SITA a aktuálne sa zaraďovali tiež 
na internetovú stránku Ministerstva životného prostredia SR. Tlačové správy o činnosti inšpekcie 
boli prostredníctvom komunikačného odboru ministerstva pravidelne zasielané novinárom píšucim 
o životnom prostredí. Z týchto prameňov sa aktuálne informácie dostávali do iných médií.  

 
 Tok informácií medzi inšpekciou a ministerstvom bol obojsmerný. Prostredníctvom 
denného rezortného monitoringu médií boli zamestnanci ústredia inšpekcie a štyroch  regionálnych 
inšpektorátov životného prostredia pravidelne informovaní o aktuálnom dianí v oblasti životného 
prostredia na Slovensku i v zahraničí. Podľa svojho odborného zamerania mali k dispozícii tiež 
obsah špecializovaných tlačových správ odboru komunikácie MŽP SR, ktoré tvorili predovšetkým 
aktuality z rezortu. Hovorca inšpekcie tiež pravidelne komunikoval s hovorkyňou ministerstva 
a ostatnými pracovníkmi komunikačného odboru.  
 
 Intenzívny informačný kontakt inšpekcie a ministerstva mal pozitívny vplyv na mediálne 
pôsobenie inšpekcie i celého rezortu životného prostredia.       
    
 V roku 2011 prejavili médiá najväčší záujem o  problematiku integrovaného povoľovania 
a kontroly a v rámci nej najmä o povoľovanie a prevádzku skládok odpadu.   
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Zoznam použitých skratiek 
 
 
MŽP SR            - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
MV SR              - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
PZ SR                - Policajný zbor Slovenskej republiky 
HaZZ                 - Hasičský a záchranný zbor 
SNAS                - Slovenská národná akreditačná služba  
SAŽP                 - Slovenská agentúra životného prostredia 
OÚŽP                - Obvodný úrad životného prostredia 
KÚŽP                - Krajský úrad životného prostredia 
ČIŽP                  - Česká inšpekcia životného prostredia 
OŠVS                - orgán štátnej vodnej správy  
IŽP                     - inšpektorát životného prostredia 
CHKO               - chránená krajinná oblasť 
BAT                   - Best Available Techniques - najlepšie dostupné techniky  
ÚIOV                - Útvar inšpekcie ochrany vôd 
ÚIOO                - Útvar inšpekcie ochrany ovzdušia 
ÚIOH                - Útvar inšpekcie odpadového hospodárstva 
ÚIOPaK            - Útvar inšpekcie ochrany prírody a krajiny 
ÚIBB                 - Útvar inšpekcie biologickej bezpečnosti 
ÚIPK                - Útvar integrovaného povoľovania a kontroly 
OIOV                - odbor inšpekcie ochrany vôd 
OIOO                - odbor inšpekcie ochrany ovzdušia 
OIOH                - odbor inšpekcie odpadového hospodárstva 
OIOPaK            - odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny 
OIBB                - odbor inšpekcie biologickej bezpečnosti 
OIPK                - odbor integrovaného povoľovania a kontroly 
Zákon o IPKZ   - zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia 
GMO                - geneticky modifikované organizmy 
CITES              - ochrana druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou 
obchodu s nimi 
TPP a TOO       - technicko-prevádzkové parametre a technicko-organizačné opatrenie 
AMS                 - automatizovaný monitorovací systém 
ZL                     - znečisťujúce látky 
MZV                 - mimoriadne zhoršenie vôd 
ČOV                 - čistiareň odpadových vôd 
IMPEL              - European Union Network for the Implementation and Enforcement of 

Environmental Law – sieť Európskej únie pre implementáciu a presadzovanie 
práva v životnom prostredí 

EEP                   - European Enforcement Project 
NFP                   - nenávratný finančný príspevok
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2. VÝSLEDKY ČINNOSTI INŠPEKCIE V OBLASTIACH JEJ  

PÔSOBENIA 
 
 

2.1. Ochrana vôd 

 
Činnosť útvaru inšpekcie ochrany vôd (ÚIOV) a odborov inšpekcie ochrany vôd (OIOV) 

inšpektorátov životného prostredia (IŽP) Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) sa v 
roku 2011 riadila plánom Hlavných úloh SIŽP na rok 2011 schváleným MŽP SR. Zameranie 
činnosti vyplývalo z príslušných ustanovení zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona 
SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení 
neskorších predpisov, zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii  závažných priemyselných havárií 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 67/2010 Z.z. 
o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (chemický zákon), do ktorého bolo transponované aj nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (nariadenie REACH), nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí v znení neskorších 
predpisov,  zákona č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní a šírení informácií o životnom prostredí 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti 
o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov a  
Štatútu SIŽP.  

Údaje o plnení plánovaných úloh za hodnotené obdobie sú uvedené vo Vyhodnotení 
plnenia PHÚ ÚIOV za rok 2011. Z rozboru týchto údajov vyplýva, že terminované úlohy boli 
splnené, písomné materiály boli vypracované v súlade s plánom a predložené MŽP SR. Kontrolná 
činnosť OIOV sa vykonávala v súlade s metodickými pokynmi a usmerneniami ústredia - útvaru 
inšpekcie ochrany vôd (ÚÚIOV)  a so zameraním uvedeným v PHÚ SIŽP na rok 2011. 

 

A  PLÁNY, KONTROLNÁ ČINNOSŤ, SPRÁVY A KONANIA 

 

Kontrolná činnosť OIOV spadajúca pod zákon o vodách bola v  roku 2011  zameraná 
predovšetkým na kontrolu a schvaľovanie plánov preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku 
neovládateľného úniku škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia a na 
postup v prípade ich úniku - havarijný plán (HÚ I. č. 4),  kde OIOV v rámci posúdenia úplnosti a 
aktuálnosti havarijných plánov vykonali  392 kontrol.  V súvislosti s riešením mimoriadnych 
zhoršení vôd (HÚ I. č. 3) vykonali OIOV v hodnotenom období 246 kontrol. Kontrolu 
zaobchádzania so škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami (HÚ I. č.1) vykonali OIOV 
v 188 subjektoch  a 81 kontrol bolo zameraných na nakladanie s vodami a prevádzku a účinnosť 
ČOV (HÚ I. č. 2). 

V roku 2011 vykonali OIOV 43 kontrol podľa zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii 
závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (HÚ I. č. 7), 12 kontrol podľa chemického zákona (HÚ I.  
č. 10) a 15 kontrol podľa zákona č. 205/2004 Z.z. ( HÚ I č. 12). 

 

 

 



––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Výročná správa o činnosti SIŽP za rok 2011                                                                    

26 

Prehľad o vykonaných kontrolách podľa HÚ je uvedený v tabuľke č. 1. 

Tabuľka č. 1 

OIOV 

HÚ I. 
 č. 1 

HÚ I. 
č. 2 

HÚ I. 
 č. 3 

HÚ I. 
č. 4 

HÚ I. 
č. 5 

HÚ I. 
 č. 7 

HÚ I. 
 č. 10 

HÚ I. 
 č. 12 

HÚ I. 
 č. 15 

spolu 

počet 

BA 13 4 30 67 1 9 2 3 17 146 

SP NR 27 12 33 80 0 6 3 2 17 180 

ZA 70 34 78 94 0 7 4 2 31 320 

BB 30 5 50 52 0 9 2 3 13 164 

KE 48 26 55 99 0 12 1 5 10 256 

spolu 188 81 246 392 1 43 12 15 88 1066 

 

Prehľad o počte kontrol, pri ktorých bolo zistené porušenie zákona, podľa OIOV,  je uvedený 
v tabuľke č. 2. 

Tabuľka č.2 

OIOV 

z.č.364/2004 Z.z. z.č.261/2002 Z.z. z.č.67/2011 Z.z. z.č.205/2004 Z.z. spolu 
kontrol porušení 

zákona 
kontrol porušení 

zákona 
kontrol porušení 

zákona 
kontrol porušení 

zákona 
kontrol porušení 

zákona 

počet 

BA 132 19 9 0 2 0 3 0 146 19 

SPNR 169 43 6 0 3 0 2 0 180 43 

ZA 307 104 7 3 4 0 2 0 320 107 

BB 150 66 9 1 2 0 3 0 164 67 

KE 238 34 12 0 1 0 5 0 256 34 

spolu 996 266 43 4 12 0 15 0 1066 270 

 

Z celkového počtu 1 066 vykonaných kontrol v roku 2011 bolo v 270 (25,33 %) prípadoch 
zistené porušenie zákonov, čo je vyššie percento oproti predchádzajúcemu roku (20,90 %).  

Prehľad o počte kontrol vykonaných jednotlivými OIOV v roku 2011, podľa územnej pôsobnosti 
krajských úradov ŽP, je uvedený v tabuľke č. 3.  

Tabuľka č. 3 

Krajský úrad 
ŽP 

OIOV 

počet kontrol 

zákon č.  
364/2004  Z.z. 

zákon č.  
261/2002  Z.z. 

zákon č.  
67/2011 Z.z. 

zákon č.  
205/2004  Z.z. 

spolu 

Bratislava 88 8 2 3 101 

Trnava 100 4 1 1 106 

Nitra 98 2 2 1 103 

Trenčín 117 4 1 1 123 

Žilina 222 6 3 2 233 

B. Bystrica 133 7 2 2 144 

Košice 140 4 1 2 147 

Prešov 98 8 0 3 109 

spolu 996 43 12 15 1066 
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Z uvedeného prehľadu vyplýva, že počet kontrol vykonaných OIOV v regiónoch 
 jednotlivých krajov je rôzny, pretože až 59,85 % kontrol bolo vykonaných v súvislosti s riešením 
MZV a schvaľovaní HP. 

Ďalej je uvedený podrobnejší prehľad o kontrolnej činnosti a aktivitách vykonávaných 
v rámci PHÚ ÚIOV, ako aj ich stručné analytické zhodnotenie. 

 

1.  Kontrola zaobchádzania so škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami  

 

V rámci tejto HÚ bolo vykonaných 188 kontrol  zameraných na zaobchádzanie  
so škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami (ŠL a OŠL).  

Cieľom kontrol bolo posúdiť a zistiť technický stav objektov slúžiacich na zaobchádzanie 
so ŠL a OŠL a ich zabezpečenie v zmysle požiadaviek zákonných predpisov na úseku ochrany 
akosti vôd. Bolo hodnotené aj technické a organizačné zabezpečenie prevencie neželateľných 
únikov ŠL a OŠL a materiálno - technické zabezpečenie zneškodňovania a odstraňovania ŠL a 
OŠL pri ich prípadných únikoch. V rámci kontrol boli kontrolované  predovšetkým zásobné 
a prevádzkové nádrže, potrubné rozvody, manipulačné plochy stáčacie a výdajné, manipulačné 
plochy skladovacie, žumpy na skladovanie hospodárskych hnojív a silážnych štiav a skladovacie 
plochy na uskladnenie hospodárskych hnojív a silážnych štiav. Boli kontrolované aj súhlasy orgánu 
štátnej vodnej správy na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na 
činnosti súvisiace s možnosťou ovplyvnenia akosti podzemných a povrchových vôd v súvislosti so 
zaobchádzaním so ŠL a OŠL (§ 27 vodného zákona). Vo všetkých kontrolovaných subjektoch boli 
kontrolované aj prevádzkové poriadky a havarijné plány.  

Z kontrol zaobchádzania so ŠL a OŠL vykonaných OIOV v roku 2011 vyplynulo, že 
z celkového počtu 188 kontrolovaných subjektov sa  v 107 (56,92 %) prípadoch zistilo porušenie 
zákonných ustanovení na úseku ochranu akosti vôd, za čo boli alebo budú uložené sankčné 
postihy podľa ustanovení vodného zákona.  

 

2.  Kontrola nakladania s vodami a prevádzky a účinnosti ČOV   

 

V rámci tejto HÚ vykonali OIOV 81 kontrol, ktoré boli zamerané  predovšetkým na 
vypúšťanie odpadových vôd alebo osobitných vôd do povrchových alebo podzemných vôd, 
plnenie podmienok povolení vydaných orgánmi štátnej vodnej správy (OŠVS) na vypúšťanie 
odpadových a osobitných vôd a na prevádzku a účinnosť ČOV. 

OIOV na účely kontroly zabezpečovali vlastné sledovanie kvalitatívnych a kvantitatívnych 
hodnôt vypúšťaných odpadových vôd. V roku 2011 OIOV v spolupráci s laboratóriami SVP, š.p. 
Banská Štiavnica  vykonali 9 kontrolných odberov u 7 producentov odpadových vôd, v celkovej 
sume 1 336,98 EUR. Zníženie počtu kontrolných odberov OIOV oproti roku 2010 (30 
kontrolných odberov u 26 producentov odpadových vôd) bolo spôsobené tak vydaním 
integrovaných povolení podľa 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, ktoré sú kontrolované odbormi integrovaného povoľovania a kontroly, ako aj znížením 
finančných prostriedkov, ktoré boli pridelené OIOV na túto činnosť.  
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Prehľad o vykonaných kontrolných odberoch v roku 2011, podľa OIOV, je uvedený v tabuľke č.4. 

Tabuľka č. 4 

OIOV 

kontrolný  odber 

producent 
 

odberné 
miesto 

typ vzorky v rozpore 
s povolením* 

% 

m  p b spolu 

BA 2 2 2 0 0 2 1 50 

SP NR 1  1 1 0 0 1 0 0 

ZA 3 4 2 2 3 5 3 60 

BB 1 1 0 0 1 1 1  100 

KE 0 0 0 0 0 0 0 0 

spolu 7 8 5 2 4 9 5 55,6 
* - počet vzoriek z kontrolných odberov, v ktorých bolo zistené prekročenie povolených ukazovateľov znečistenia 

 

Kontrola prevádzky a účinnosti zariadení určených na čistenie odpadových vôd sa 
vykonávala predovšetkým u tých producentov odpadových vôd,  ktorí mali vydané právoplatné 
povolenie na vypúšťanie odpadových vôd. Pri hodnotení prevádzky ČOV sa zistilo, že najlepšia 
situácia je na ČOV prevádzkovaných vodárenskými spoločnosťami. Vodárenské spoločnosti 
disponujú odborníkmi na riadenie technologických procesov čistenia odpadových vôd a 
špecializovanými laboratórnymi kapacitami. Podobne aj veľké priemyselné podniky si dokázali 
vybudovať materiálnu a odbornú základňu na vyhovujúce prevádzkovanie ČOV. 

Nedostatky pri kontrole prevádzky ČOV sa zistili hlavne u  prevádzkovateľov malých 
ČOV, ktorí prevádzkovali ČOV bez právoplatných povolení na vypúšťanie odpadových vôd, resp. 
v  rozpore s podmienkami, ktoré boli uvedené v  povolení na vypúšťanie odpadových vôd, 
v rozpore s vypracovaným prevádzkovým poriadkom a nesledovali účinnosť ČOV. Nízka 
odbornosť personálu je najmä na ČOV v správe obcí, v zariadeniach cestovného ruchu, malých 
výrobniach a prevádzkach, kde sa prejavujú aj snahy majiteľov ušetriť na neproduktívnych 
nákladoch.  

K najčastejším nedostatkom, ktoré boli zistené pri nakladaní s vodami a prevádzky 
a účinnosti ČOV možno zaradiť nedodržiavanie podmienok povolenia na vypúšťanie 
odpadových vôd do povrchových alebo podzemných vôd resp. vypúšťanie odpadových vôd bez 
povolenia OŠVS, vykonávanie odberov a rozborov vypúšťaných odpadových vôd 
neakreditovaným laboratóriom a prevádzkovanie ČOV v rozpore s vypracovaným prevádzkovým 
poriadkom ČOV. 

Z celkového počtu kontrolovaných právnych subjektov bolo v 55 prípadoch  (67,90 %) 
zistené porušenie zákonných ustanovení, za čo boli alebo budú uložené sankčné postihy podľa 
vodného zákona. 
 

3.  Mimoriadne zhoršenia vôd  

 

 SIŽP v roku 2011 zaevidovala 115 MZV. Zo 168 oznámených MZV sa v 53 prípadoch 
šetrením OIOV nezistilo naplnenie skutkových znakov MZV podľa § 41 ods. 1 vodného zákona 
a preto boli vyradené z evidencie. V rámci riešenia MZV vykonali OIOV 246 kontrol. Zo 115 
evidovaných MZV bolo 59 prípadov na povrchových vodách a v 56 prípadoch boli znečistené 
alebo ohrozené podzemné vody.  
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Prehľad evidovaných MZV v členení podľa OIOV je uvedený v tabuľke č.5. 

Tabuľka č. 5  

OIOV 

evidované 
MZV 

mimoriadne zhoršenie vôd 

povrchových vôd podzemných vôd 

celkom 
vodáren. 

toky a 
nádrže 

hraničné 
toky 

celkom znečistené ohrozené 

počet 

BA 20 9 0 4 11 0 11 

SP NR 18 7 0 0 11 0 11 

ZA 29 13 0 1 16 1 15 

BB 28 21 0 0 7 0 7 

KE 20 9 2 0 11 0 11 

spolu 115 59 2 5 56 1 55 

 

Najčastejšou príčinou vzniku MZV v roku 2011, tak ako aj v predchádzajúcich rokoch, bol 
ľudský faktor a nevyhovujúci technický stav zariadenia, resp. objektu, v ktorom sa zaobchádzalo 
so ŠL a OŠL. Na vzniku MZV sa aj v roku 2011 v najväčšej miere podieľali ropné látky. 
Informácia o riešení MZV v roku 2011 bude v súlade s PHÚ SIŽP na rok 2012 spracovaná 
podrobnejšie v samostatnej správe. 

V roku 2011 bola 1 krát aktivovaná  činnosť  Komunikačnej jednotky Základného 
medzinárodného varovného strediska (PIAC 04) Slovensko na ÚÚIOV v rámci Systému včasného 
varovania (AEWS) v povodí Dunaja. Jednalo sa o prijatie štandardnej správy o znečistení vôd 
z PIAC 02 (Rakúsko) zo dňa 12.04.2011. Znečistenie uniknutými ropnými látkami, ktoré vzniklo 
pri Viedni sa nedostalo na územie Slovenskej republiky. 

V roku 2011 sa uskutočnili dva testy funkčnosti komunikácie - pripravenosť komunikačnej 
jednotky PIAC prijímať, potvrdzovať a odosielať všetky typy správ používaných v rámci AEWS 
v povodí Dunaja, ktoré spustil sekretariát Medzinárodnej komisie pre ochranu Dunaja (ICPDR) so 
sídlom vo Viedni. Prvé testovanie funkčnosti medzinárodného varovného systému sa uskutočnilo 
dňa 10. marca 2011 a druhé v dňoch 10. - 22. novembra 2011.  Testovanie prebehlo v súlade so 
scenárom testu, ktorý pripravil a viedol ICPDR.  

 

4.  Schvaľovanie havarijných plánov  

 

V roku 2011 bolo na OIOV predložených na schválenie v správnom konaní 480 
havarijných plánov (HP). V roku 2011 OIOV schvaľovali aj 107 HP zaevidovaných v roku 2010. 
Pri schvaľovaní HP OIOV v 160 prípadoch prerušili konania a v 64 prípadoch zastavili konania. 
OIOV pri schvaľovaní HP, v  rámci kontroly u žiadateľa,  hodnotil všetky náležitosti a zásady jeho 
spracovania podľa Vyhlášky MŽP č. 100/2005 Z.z., t.j., či je HP vypracovaný v súlade s reálnym 
stavom a podmienkami v organizácii. V roku 2011 vykonali OIOV 392 takýchto kontrol. Na 
základe týchto kontrol, pokiaľ sa nezistili nezrovnalosti medzi skutkovým stavom a údajmi 
uvedených v HP, OIOV vydali rozhodnutie o schválení HP. V roku 2011 OIOV schválili celkom 
408 HP. Údaje o schvaľovaní HP, podľa OIOV, sú uvedené v tabuľke č.6.  

Tabuľka č. 6 
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schvaľovanie havarijných plánov (HP) 

OIOV 

HP zaevidované v 

prerušenie 
konania 

zastavenie 
konania 

kontroly 

vydané 
rozhodnutia 
o schválení 

HP 
roku 2010 rok 2011 

počet 
BA 21 78 1 3 67 91 
SP NR 24 97 37 10 80 71 

ZA 22 110 44 10 94 92 
BB 20 91 51 35 52 55 
KE 20 104 27 6 99 99 

spolu 107 480 160 64 392 408 

 

5.  Kontrola sanácií znečistených podzemných vôd a prostredia s nimi súvisiaceho  

 

V roku 2011 v rámci tejto HÚ vykonal OIOV BA 1 kontrolu sanácie zabezpečovanú 
spoločnosťou SLOVNAFT TRANS, a.s. Bratislava, nariadenú rozhodnutím OIOV BA v rámci 
riešenia MZV, ku ktorému došlo v roku 2004 v objekte čerpacej stanice pohonných hmôt Slovnaft 
v k.ú. Malacky. Vykonanou kontrolou nebolo zistené porušenie podmienok rozhodnutia na sanáciu 
ani porušenie ustanovení vodného zákona. Na základe vykonanej kontroly boli OIOV BA 
pôvodné opatrenia zrušené a v rámci správneho konania boli uložené nové opatrenia. 

 

6.  Ukladanie opatrení v správnom konaní podľa vodného zákona 

 

V roku 2011 OIOV  BA uložil pôvodcovi MZV v správnom konaní 3 opatrenia  
v súvislosti s riešením  MZV.  OIOV BB a OIOV KE na základe kontrolných zistení uložili 6 
subjektom 8 opatrení na nápravu .  

 
 
7.  Koordinovaná  kontrola   podnikov   kategórie  A  a   kategórie   B  podľa    zákona  
     č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných  havárií  a  o  zmene a doplnení 

niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov 
 

V roku 2011 vykonali OIOV celkovo 43 kontrol podľa zákona č. 261/2002 Z.z. 
o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, z toho 2 kontroly boli vykonané nad rámec schváleného plánu kontrol pre 
rok 2011 (CROWNLINK, s.r.o. Sklad technických plynov Bytča a BLOCKTRADE, s.r.o. Sklad 
technických plynov Bytča).  

Koordinované kontroly sa v roku 2011 vykonávali v súlade s § 27 ods. 3 a 8 cit. zákona za 
účasti orgánov štátnej správy (Národný inšpektorát práce, MV SR - Prezídium HaZZ, MV SR - 
sekcia krízového manažmentu a civilnej ochrany, Úrad verejného zdravotníctva a Hlavný banský 
úrad), ktoré vykonávajú kontrolu podľa cit. zákona. Ku koordinovanej kontrole sú 
v odôvodnených prípadoch prizývané aj miestne príslušné krajské úrady ŽP a miestne príslušné 
obvodné úrady ŽP. 

Z celkového  počtu kontrol  (43) bolo koordinovaným spôsobom vykonaných 40 kontrol v 
podnikoch, ktoré boli zaradené do kategórie A a kategórie B, z toho 1 kontrola bola vykonaná po 
prvý krát, nakoľko išlo o  novokategorizované podniky (kategória A). V 3 podnikoch  kontroly 
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vykonali OIOV samostatne, nakoľko 1  podnik (kategória B) je v konkurze a  neprebieha v ňom 
výroba, 1 podnik (kategória A) nebol uvedený do prevádzky,  nakoľko mu nebolo vydané 
kolaudačné rozhodnutie a 1 podnik (kategórie A) bol na základe oznámenia preradený do 
nekategorizovaného podniku.  

Koordinované kontroly v roku 2011 boli zamerané na to, či je prevádzkovateľ  schopný 
preukázať, že prijal opatrenia na prevenciu závažných priemyselných havárií s ohľadom na rôzne 
činnosti vykonávané v podniku,  t.j., či údaje a informácie uvedené v bezpečnostnej správe, 
havarijnom pláne, v podkladoch na vypracovanie plánu ochrany obyvateľstva alebo inej správe 
prevádzkovateľa adekvátne vyjadrujú podmienky v podniku,  vrátane možných vonkajších zdrojov 
rizika, aj so zabezpečením príslušných prostriedkov na zdolanie závažnej priemyselnej havárie a 
obmedzenie jej následkov, zabezpečenie záchrannej  služby ako aj  informovanie verejnosti. 

Z vykonaných kontrol vyplynulo, že  okrem 2 podnikov (kategória B ) a dvoch doteraz 
nekategorizovaných podnikov (nezaslali miestne príslušnému OÚŽP oznámenie o zaradení 
podniku podľa § 5 ods. 1 zákona č. 261/2002 Z.z.), ostatné podniky si splnili povinnosti 
vyplývajúce zo zákona č. 261/2002 Z.z. 

V roku 2011 uložil OIOV ZA v správnom konaní 1 pokutu za nedostatky zistené na úseku 
prevencie závažných priemyselných havárií vo výške 300 EUR a OIOV KE 1 pokutu za 
nedostatky zistené na úseku prevencie závažných priemyselných havárií kontrolou v roku 2010 vo 
výške 2 000 EUR (CHEMES, a.s. Humenné). 

Prehľad o vykonaných kontrolách v roku 2011, podľa OIOV, je uvedený v tabuľke č. 7. 

Tabuľka č. 7  

kontrola podľa zákona č. 261/2002 Z.z. 

 
 
OIOV 

podnik zaradený do 
kategórie A 

podnik zaradený do 
kategórie B 

 
spolu 

kontroly porušenie 
zákona 

kontroly porušenie 
zákona 

kontroly porušenie 
zákona 

počet 

BA 5 0 4 0 9 0 

SP NR 0 0 6 0 6 0 

ZA 2 0 3 1 5+2* 1 

BB 1 0 8 1 9 1 

KE 3 0 9 0 12 0 

spolu 11 0 30 2 41+2* 2 
* -  kontrola bola zamerané na  preverenie prítomnosti vybraných nebezpečných látok podľa zákona  č. 261/2002 Z.z. 
o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a povinností vyplývajúcich pre prevádzkovateľov  z tohto zákona  

Súhrnná správa o kontrolách vykonaných podľa zákona č. 261/2002 Z.z. bude v súlade 
s PHÚ SIŽP na rok 2012 predložená MŽP SR v termíne do 15. februára 2012. 

 
 
8.  Kontrola podľa zákona č. 67/12010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických  
       látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
       (chemický zákon) 

 

V roku 2011 vykonali OIOV 12 kontrol zameraných na dodržiavanie povinností 
vyplývajúcich z chemického zákona. Pri kontrolách nebolo zistené porušenie chemického zákona. 
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9.  Kontrola podľa zákona č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní a šírení informácií 
       o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

V roku 2011 vykonali OIOV 15 kontrol zameraných na plnenie povinností 
prevádzkovateľov, ktorí uvoľňujú a prenášajú znečisťujúci látky do vody pri svojich činnostiach 
podľa zákona č. 205/2004 Z.z.  

Z celkového počtu kontrol (15) vykonali OIOV 13 kontrol u prevádzkovateľov, ktorých 
činnosťou bolo nakladanie s odpadovými vodami, išlo o komunálne čistiarne odpadových vôd 
s kapacitou nad 100 000 ekvivalentných obyvateľov a v 2 prípadoch kontrola bola vykonaná 
v priemyselných podnikoch so zameraním na  nakladanie s priemyselnými odpadovými vodami 
v množstve väčšom ako 10 000 m3 za deň. Vykonanými kontrolami neboli zistené  porušenia tohto 
zákona. 

 

10.  Šetrenie podnetov   

 

V roku 2011 zaevidovali OIOV 136 podnetov  poukazujúcich na porušovanie predpisov na 
úseku ochrany akosti vôd. V roku 2011 šetrili OIOV aj 19 podnetov zaevidovaných v roku 2010. 
Z uvedeného počtu  bolo 44 podnetov opodstatnených. Tieto sa  týkali predovšetkým 
nedovoleného zaobchádzania so ŠL a OŠL, nedovoleného vypúšťania odpadových vôd do 
povrchových vôd alebo podzemných vôd a ohrozovania kvality povrchových vôd a podzemných 
vôd. Neopodstatnených bolo 46 podnetov. Išlo najmä o riešenie susedských sporov a nezhôd, 
rozpor medzi  skutkovým stavom zisteným v čase kontroly a skutočnosťami uvedenými v podnete, 
ako aj podnety upozorňujúce na všeobecnú nespokojnosť so stavom ŽP. V šetrení je 20 podnetov. 
Odstúpených z dôvodu vecnej príslušnosti iným orgánom bolo 45 podnetov a 5 podnetov bolo 
postúpených po šetrení na ďalšie konanie príslušnému OÚŽP.  

V rámci šetrenia podnetov vykonali OIOV celkom 88 kontrol. Za zistené porušenie 
zákona  o vodách bolo uložených v správnom konaní 31 pokút v celkovej výške 22 256,12 EUR. 
Ďalšie pokuty sú v konaní. Na odstránenie  zistených nedostatkov  prijali kontrolované subjekty 
opatrenia. V tabuľke č. 8 je prehľad o riešení podnetov podľa OIOV. 

Tabuľka č.8 

OIOV 
prijaté 

podnety* 

porušenie zákona podnety v 
šetrení 

odstúpené 
podnety bez 

šetrenia 

postúpené 
podnety po 

šetrení zistené nezistené 

počet 

BA 6*+32 10 7 8 13 1 

SP NR 7*+22 5 13 3 8 3 

ZA 4*+40 14 17 2 11 1 

BB 1*+26 8 4 6 9 0 

KE 1*+16 7 5 1 4 0 

spolu 19*+136 44 46 20 45 5 

* - podnety zaevidované v roku 2010  a riešené v roku 2011 

 

11.  Ukladanie pokút v správnom konaní 

 

Na úseku sankčnej aktivity sa v roku 2011 v plnej miere uplatnili oprávnenia SIŽP ukladať 
pokuty vo veciach starostlivosti o životné prostredie vyplývajúce zo zákona č. 525/2003 Z.z. SIŽP 
podľa zákona č. 364/2002 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov vykonáva hlavný štátny 
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vodoochranný dozor vo veciach ochrany vôd a hospodárenia s vodami, v rámci zákona č. 
261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov vykonáva štátnu správu na úseku prevencie závažných 
priemyselných havárií, podľa zákona č. 67/2011 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok 
a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) a podľa 
zákona č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, vykonáva kontrolu nad ich dodržiavaním. Za zistené porušenia cit. 
zákonov OIOV ukladajú pokuty v správnom konaní. Prehľad o sankčnej aktivite OIOV v roku 
2011 ako prvostupňového orgánu podľa vodného zákona uvádza tabuľka č. 9a, podľa zákona č. 
261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov uvádza tabuľka č. 9b.  

 

Tabuľka č. 9 a 
 
 

OIOV 

rozhodnutia vydané 
v r. 2011 

rozhodnutia zruš. 
v autoremedúre 

rozh. zmenené 
v autoremedúre 

rozh. nenadobudli 
vykonateľnosť 

počet výška  
(EUR) 

počet výška  
(EUR) 

počet výška  
(EUR) 

počet výška  
(EUR) 

BA 10 23 267,00 0 0 0 0 0 0 

SP NR 48 47 513,16 0 0 0 0 1 1 000,00 

ZA 102 59 233,43 0 0 1 1 463,87 6 4 909,67 

BB 31 21 697,39 0 0 0 0 5 5 050,00 

KE 29 23 341,82 0 0 0 0 2 2 200,00 
spolu  220 175 052,80 0 0 1 1 463,87 14 13 159,67 
 

Ako vidieť z uvedeného prehľadu, OIOV v roku 2011 vydali podľa vodného zákona na 
základe správneho konania 220 prvostupňových rozhodnutí o uložení pokuty v celkovej výške 
175 052,80 EUR, z toho sa 206 pokút v celkovej výške 161 893,13 EUR k 15.01.2012 stalo 
vykonateľnými.  

 

Tabuľka č. 9b 
 
 

OIOV 

rozhodnutia vydané 
v r. 2011 

rozhodnutia zruš. 
v autoremedúre 

rozh. zmenené 
v autoremedúre 

rozh. nenadobudli 
vykonateľnosť 

počet výška  
(EUR) 

počet výška  
(EUR) 

počet výška  
(EUR) 

počet výška  
(EUR) 

BA 0 0 0 0 0 0 0 0 

SP NR 0 0 0 0 0 0 0 0 

ZA 1 3 00,00 0 0 0 0 1 300,00 

BB 0 0 0 0 0 0 0 0 

KE 1 2 000,00 0 0 0 0 0 0 

spolu  2 2 300,00 0 0 0 0 1 300,00 

 

Ako vidieť z uvedeného prehľadu, OIOV v roku 2011 vydali podľa zákona  
č. 261/2002 Z.z. na základe správneho konania 2 prvostupňové rozhodnutia o uložení pokuty 
v celkovej výške 2 300,00 EUR, z toho 1 pokuta vo výške 2 000,00 EUR sa  k 15.01.2011 stala 
vykonateľnou. 

 

 

 



––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Výročná správa o činnosti SIŽP za rok 2011                                                                    

34 

K najvyššie uloženým pokutám v roku 2011 možno zaradiť nasledovné pokuty: 

1. podľa zákona 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 neskorších 
predpisov: 

 SLOVNAFT, a.s. Bratislava - za nedovolené zaobchádzanie so ŠL, v dôsledku čoho došlo 
k MZV na vodnom toku Malý Dunaj  - vo výške 13 500,00 EUR 

 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. Trenčín - za vypúšťanie odpadových vôd z 
ČOV Trenčín - ľavý breh v rozpore s povolením OŠVS na vypúšťanie odpadových vôd - vo 
výške 4 848,60 EUR 

 Poľnohospodárske družstvo Javorinka - za nedovolené vypúšťanie vôd z povrchového odtoku 
a za nedovolené zaobchádzanie so ŠL -  vo výške 2 600,00 EUR 

 SAMKANG DIECASTING SLOVAKIA, s.r.o. Sereď - za nedovolené zaobchádzanie so ŠL -  
vo výške 2 500,00 EUR 

 Samostatne hospodáriaci roľník Marián Chamko, Nemecká - za nedovolené zaobchádzanie so 
ŠL -  vo výške 2 100,00 EUR 

 AGRO-DA-BE, s.r.o. Sečovce - za  nedovolené zaobchádzanie so ŠL -  vo výške 1 800,00  
EUR 

 
 
2. podľa zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: 

 CHEMES, a.s. Humenné - za neplnenie povinností na úseku prevencie závažných 
priemyselných havárií  - vo výške 2 000 EUR 

 

Prehľad o aktivite ÚÚIOV ako druhostupňového orgánu podľa vodného zákona je 
uvedený v tabuľke č.10. 

Tabuľka č.10   

OIOV 
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počet 

BA 2*+2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 
SP NR 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 
ZA 1*+7 1 0 6 0 0 1 0 0 0 
BB 5 1 0 3 0 0 1 0 0 0 
KE 1*+3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 

spolu 4*+20 2 0 20 0 0 2 0 0 0 
* - odvolania  zaevidované v roku 2010 a riešené v roku 2011 

V roku 2011 riešilo ÚÚIOV celkom 24 odvolaní v rámci vodného zákona. Z celkového 

počtu bolo 20 prvostupňových rozhodnutí potvrdených a 2 rozhodnutia boli zrušené a vrátené na 

nové prejednanie. ÚÚIOV v 2 prípadoch preskúmal oneskorene podané odvolania, v ktorých 
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nezistil žiadne dôvody pre obnovu konania, alebo že by predmetné rozhodnutie bolo vydané 

v rozpore so zákonom, alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom.  

 

B.  LEGISLATÍVA 

 

ÚÚIOV sa v rámci pripomienkových konaní vyjadroval k návrhom noviel právnych 
predpisov predovšetkým na úseku ochrany kvality vôd,  prevencie závažných priemyselných havárií 
a chemického zákona.  

 

C.  SPOLUPRÁCA  S ORGÁNMI  ŠTÁTNEJ  SPRÁVY     

 

1. Odborná pomoc orgánom štátnej vodnej správy 

 SIŽP, ako odborný kontrolný orgán, prostredníctvo ktorého MŽP SR vykonáva hlavný 
štátny vodoochranný dozor, vykonáva kontroly a niektoré ďalšie činnosti v úzkej súčinnosti 
s OŠVS obvodných a krajských úradov ŽP. Značná časť tejto činnosti sa preto považuje za 
odbornú pomoc orgánom štátnej správy na úseku ŽP. V roku 2011 OIOV spolupracovali s OŠVS 
a poskytovali im odbornú pomoc v súlade  s vodným zákonom, na základe ich požiadaviek 
a kapacitných možností príslušného OIOV. 

V súlade s § 62 ods. 9 vodného zákona sa OIOV na základe požiadaviek OŠVS zúčastnili 
na 23 vodoprávnych konaniach  a  vypracovali pre nich 29 posudkov, stanovísk a vyjadrení. 

  

 
2. Spolupráca s orgánmi štátnej správy, ktoré vykonávajú kontrolu podľa zákona č.  

261/2002 Z.z.   o   prevencii   závažných   priemyselných   havárií  a  o  zmene a  
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

SIŽP ako orgán štátneho dozoru vo veciach prevencie závažných priemyselných havárií 
organizuje a koordinuje vykonávanie kontrol s orgánmi štátnej správy (Národný inšpektorát práce, 
MV SR - Prezídium HaZZ, MV SR – sekcia krízového manažmentu a civilnej ochrany, Úrad 
verejného zdravotníctva a Hlavný banský úrad), ktoré vykonávajú kontrolu podľa zákona č. 
261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov podľa plánu kontrol, ktorý schvaľuje MŽP SR. 

Na regionálnej úrovni boli OIOV zvolávané koordinačné porady, kde sa bližšie upresňoval 
postup pri kontrole, zameranie kontrol a  pripravoval plán koordinovaných kontrol na rok 2012. 

V roku 2011 sa OIOV v rámci spolupráce orgánov štátneho dozoru vo veciach prevencie 
závažných priemyselných havárií vyjadrovali k 13 bezpečnostným správam. 

ÚÚIOV zvolalo na 24.11.2011 koordinačnú poradu na úrovni dotknutých ústredných 
orgánom štátnej správy za účasti zástupcov MŽP SR, odboru manažmentu environmentálnych 
rizík. Na koordinačnej porade  bolo zhodnotené plnenia plánu koordinovaných kontrol v roku 
2011, vyhodnotenie spolupráce orgánov štátnej správy pri vykonávaní koordinovaných kontrol a 
prerokovaný návrh plánu koordinovaných kontrol na rok 2012.   
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3. Spolupráca s orgánmi štátnej správy, ktoré vykonávajú kontrolu podľa       chemického 
zákona   

 

SIŽP ako odborný kontrolný orgán vykonáva kontroly podľa zákona č. 67/2010 Z.z. 
o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (chemický zákon) vo vzájomnej súčinnosti orgánov vykonávajúcich kontrolu 
podľa tohto zákona (Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad verejného zdravotníctva, Národný 
inšpektorát práce, Hlavný banský úrad, colné orgány a ministerstvo obrany).  Ďalej spolupracuje 
s Centrom pre chemické látky a chemické prípravky, ktoré je orgánom štátnej správy s postavením 
národného orgánu SR na úseku uvádzania  chemických látok a prípravkov, detergentov 
a biocídnych výrobkov na trh, klasifikácie, označovania a ich evidencie.  

 

IV.  MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA 

 

Zástupca OIOV ZA sa zúčastnil na zasadnutí, kde sa prerokovávala cezhraničná 
problematika  týkajúca sa  plánovaného rozšírenia objektov bitúnku KOJS a výstavby ČOV pri 
tejto spoločnosti podľa čl . 5 dohovoru Espoo  (16.02.2011 v  Jablonke, Poľská republika). 

V hodnotenom období sa zástupca OIOV ZA zúčastnil  rokovania pracovnej skupiny pre 
ochranu kvality hraničných vôd Slovensko-poľskej komisie pre hraničné vody (28.03.-31.03.2011 
v Liptovskom Mikuláši). 

V hodnotenom období sa uskutočnilo v dňoch 23.-25.05.2011 plenárne rokovanie IMPEL 
v Budapešti, na ktorej sa zúčastnil zástupca ÚÚIOV. 

V rámci regionálnej spolupráce SIŽP a ČIŽP (OIOV ZA a Oblastní inspektorát Brno) 
vykonal OIOV ZA dňa 12.08.2011 kontrolu prevádzky a účinnosti ČOV Strání - Květná 
a poskytol OI Brno informáciu o výsledku kontroly. 

Zástupca OIOV BA sa zúčastnil v dňoch 21.-23.09.2011 na rokovaní Slovensko - českej 
komisie pre hraničné vody, ktoré sa konalo vo Valticiach v Českej republike. 

Zástupca OIOV KE sa v dňoch 15.-18.11.2011 zúčastnil na rokovaní pracovnej skupiny 
pre Slovensko - ukrajinské hraničné vody v Užhorode na Ukrajine. 

Zástupca OIOV ZA sa zúčastnil v dňoch 24.-27.11.2011 v Banskej Štiavnici na 7. 
mimoriadnom rokovaní skupiny OPZ Poľsko - slovenské hraničné vody. 
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Zoznam použitých skratiek 
 
AEWS – Accident Emergency Warning System 
BA – Bratislava 
BB – Banská Bystrica 
ČIŽP – Česká inšpekcia životného prostredia 
ČOV – čistiareň odpadových vôd 
ČR – Česká republika 
ES – Európske spoločenstvo 
HaZZ – hasičský a záchranný zbor 
HÚ – hlavná úloha 
HP – havarijný plán 
ICPDR – International commision for the Protection of the Danube River 
IMPEL – Implementation and Enforcement of Environmental Law  
IŽP – inšpektorát životného prostredia 
KE – Košice 
MV SR – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
MZV – mimoriadne zhoršenie vôd 
MŽP SR – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
OI – oblastný inšpektorát 
OIOV – odbor inšpekcie ochrany vôd 
OŠL – obzvlášť škodlivé látky 
OŠVS – orgán štátnej vodnej správy 
OÚŽP – Obvodný úrad životného prostredia 
PIAC – Principal International Alert Center 
PHÚ – Plán hlavných úloh 
REACH – Registration, Evaluation, Authorisation and Restrictions of    Chemikals 
SIŽP – Slovenská inšpekcia životného prostredia 
SR – Slovenská republika 
SVP, š.p. – Slovenský vodohospodárky podnik, štátny podnik 
SP NR – stále pracovisko Nitra 
ŠL – škodlivé látka 
ÚIOV – útvar inšpekcie ochrany vôd 
ÚÚIOV – ústredie, útvar inšpekcie ochrany vôd 
ZA – Žilina 
ŽP – životné prostredie 
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2. 2. Ochrana ovzdušia 
 
    Činnosť Slovenskej inšpekcie životného prostredia - Útvaru inšpekcie ochrany ovzdušia (ďalej 
len inšpekcia) bola v roku 2011 vykonávaná v súlade s plánom hlavných úloh na rok 2011, ktorý 
bol schválený  MŽP SR.  
     Spočívala v kontrole dodržiavania ustanovení zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší (ďalej len 
zákon o ovzduší), zákona 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, 
v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 76/1998 Z. z.) a zákona č. 286/2009 Z.z. 
o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 
286/2009 Z.z.). 
     Kontrolná činnosť pozostávala z inšpekčných kontrol a kontrolných meraní emisií 
znečisťujúcich látok na zdrojoch znečisťovania ovzdušia. 
V rámci kontrolnej činnosti inšpekcia vykonávala aj: 
 

 kontroly kvality vyrábaných, dovážaných a predávaných palív, ktorými sú benzín 
a motorová nafta a skvapalnený ropný plyn (LPG) určených na pohon spaľovacích 
motorov a za tým účelom odoberala vzorky a zabezpečovala ich analýzy v akreditovanom 
skúšobnom laboratóriu, 

 kontroly kvality vyrábaných a dovážaných farieb lakov a výrobkov na povrchovú úpravu 
vozidiel s obsahom organických rozpúšťadiel (regulované výrobky -  RV) a za tým účelom 
odoberala vzorky a zabezpečovala ich analýzy v akreditovanom skúšobnom laboratóriu,  

 kontroly kvality tuhých fosílnych palív a kvapalných ropných palív určených na spaľovanie 
v stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia,  

 kontroly reprezentatívnosti výsledkov oprávnených meraní emisií a dodržiavanie zásad 
výkonu oprávneného merania. 

 kontroly dodržiavania emisných limitov, plnenie technických požiadaviek a  všeobecných 
podmienok prevádzkovania  zdrojmi znečisťovania ovzdušia určených príslušnými 
vyhláškami.  

 
     Okrem kontrolnej činnosti inšpekcia podľa § 24 ods. 8 písm. g) zákona o ovzduší „zavádza a 
udržiava systém kvality vlastných kontrolných diskontinuálnych meraní a vykonávaných kontrol 
kalibrácií, skúšok a inšpekcie zhody automatizovaných meracích systémov emisií vrátane 
akreditácie svojich odborných činností podľa medzinárodných technických noriem a účasti na 
medzilaboratórnych testoch profesijnej spôsobilosti“. 
     Na zabezpečenie uvedených povinností SIŽP požiadala MŽP SR o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku na realizáciu projektu s názvom „Akreditácia meracích skupín Slovenskej 
inšpekcie životného prostredia“ v celkovej sume 939 865 €. Projekt rieši formou jednorazovej 
investície dobudovanie metrologických a technických kapacít SIŽP s následnou akreditáciou 
odborných činností. Podrobný popis realizácie projektu je uvedený v kapitole I. bod 22).  
     Inšpekcia v roku 2011 vykonala 604 kontrol (529 inšpekčných kontrol na zdrojoch 
znečisťovania a u podnikateľov, 27 kontrol súborov technicko-prevádzkových parametrov 
a technicko-organizačných opatrení (STPP a TOO) a 48 meraní emisií znečisťujúcich látok).  
     Z celkového počtu vykonaných kontrol bolo pri 83 kontrolách zistené 123 porušení  
ustanovení citovaných zákonov. 
     Za porušenie právnych predpisov uložila inšpekcia 71 pokút vo výške 50 760  € a 48 opatrení 
na nápravu. 
     Kontrolnú a ostatnú činnosť na jednotlivých odboroch IOO zabezpečovalo v prevažnej časti 
hodnoteného obdobia  19 zamestnancov vrátane vedúcich odborov (z toho 2 zamestnanci boli 
viac ako 6 mesiacov PN). 
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A. PLÁNY, KONTROLNÁ ČINNOSŤ , SPRÁVY A KONANIE 
 

 

1. Kontrola veľkých, stredných a malých stacionárnych zdrojov podľa zákona č. 137/2010 
Z.z.  o  ovzduší (ďalej len zákon o ovzduší) vrátane kontroly relevantných ustanovení 
zákona 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 a zákona č. 514/2008 Z.z. o nakladaní s odpadom z ťažobného 
priemyslu 

 
V priebehu roku 2011 kontrolnú činnosť inšpekcia  vykonávala na základe vypracovaných 

štvrťročných plánov kontrolnej činnosti.  
V hodnotenom období vykonala celkom 604 kontrol. Z uvedeného počtu bolo vykonaných 

529 inšpekčných kontrol, 48 diskontinuálnych meraní emisií a 27 kontrol STPP a TOO. 
     Z  577  inšpekčných kontrol  a  kontrol meraním bolo zameraných: 

 501 na dodržiavanie ustanovení zákona o ovzduší,  

 16 na dodržiavanie ustanovení zákona č. 76/1998 Z.z. (viď bod 5), 

 60 na dodržiavanie ustanovení zákona č. 286/2009 Z.z. (viď bod 6). 
 

Z počtu 501 kontrol zameraných na dodržiavanie ustanovení zákona o ovzduší bolo 
vykonaných: 

   23 kontrol na veľkých zdrojoch,  

 194 kontrol na stredných zdrojoch,  

   20 kontrol na malých zdrojoch,  

     8 kontrol oprávnených meraní, reprezentatívnosti výsledkov, dodržiavania zásad  
             výkonu oprávnených meraní, ich technického zabezpečenia, náležitosti správ a  
             protokolov kontinuálnych meraní, 

 47 kontrol výrobcov a dovozcov regulovaných výrobkov, 

 161 kontrol u výrobcov, dovozcov a predajcov tuhých a kvapalných palív, 

 48 meraní emisií na stredných a veľkých zdrojoch. 
 

 

     Kontroly vykonané na veľkých a stredných zdrojoch  boli zamerané najmä na prevádzkovanie 
zdrojov v súlade s  dokumentáciou a s podmienkami určenými obvodným úradom životného 
prostredia, na dodržiavanie všeobecných podmienok prevádzkovania (VPP), určených emisných 
limitov (EL) a plnenie technických požiadaviek zdrojmi znečisťovania v súlade s požiadavkami 
príslušných vyhlášok.  
 

     Porušenie povinností vyplývajúcich zo  zákona o ovzduší bolo zistené pri 69 kontrolách 
(68 inšpekčných kontrol a 1 kontrola diskontinuálnym meraní emisií). Za porušenie ustanovení 
zákona o ovzduší inšpekcia uložila celkom 53 pokút vo výške 40 300 €.     
     V rámci kontrol zameraných na dodržiavanie ustanovení zákona o ovzduší sa vykonalo 40 
kontrol podľa zákona 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, pri ktorých nebolo zistené porušenie zákona. 
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Tab. č. 1 - kontrolná činnosť 

 

OIOO 
Počet inšp. 
kontrol za 
rok 2011 

Počet kontrol  
STPP a TOO 

  Počet 
meraní 

Počet kontrol 
celkom ** *** 

Celkový 
počet pokút 

BA 153 15 16 184 21/0/2 30/0/5 26 
BB 119 1 16 136 6/0/1 6/0/2 9 
ZA 139 8 - 147 25/0/8 33/0/19 25 
KE 118 3 16 137 17/0/3 22/0/6 11 

Spolu 529 27 48 604 69/0/14 91/0/32 71 
 
**počet kontrol pri ktorých bolo zistené porušenie zákona o ovzduší / zákona o ochrane       
   ozónovej vrstvy Zeme /zákona o fluórovaných skleníkových plynoch 
***počet zistených porušení zákona o ovzduší / zákona o ochrane ozónovej vrstvy Zeme/zákona o fluórovaných 
skleníkových plynoch 

 
Tab. č.  2 - členenie kontrol  
 

OIOO 

 
Kategorizácia zdroja 

 podľa zákona o ovzduší 

Kontroly 
dodrž. zák. 
č. 76/1998 

Z.z.  

 
Kontroly 
dodrž. 
zák. č. 

286/2009 
Z.z 

Kontrola  
OM * 

Kontrola  
kvality  

RV 

 
Kontrola  
kvality  
palív 

Kontroly  
STPP a 
TOO 

 
Počet 

meraní 

Kontroly  
celkom 

veľký stredný  malý 

BA 9 66 2 3 14 3 19 37 15 16 184 
BB 5 45 4 2 16 1 8 38 1 16 136 
ZA 3 47 13 5 17 2 11 41 8 - 147 
KE 6 36 1 6 13 2 9 45 3 16 137 
Spolu 23 194 20 16 60 8 47 161 27 48 604 

 
OM* - kontroly oprávnených meraní, reprezentatívnosti výsledkov, dodržiavania zásad výkonu oprávnených meraní, 
ich technického zabezpečenia, náležitosti správ a protokolov kontinuálnych meraní 

 
 
2. Kontrola dodržiavania emisných limitov vlastnými kontrolnými diskontinuálnymi 

meraniami  
 

     Meracie skupiny vykonali v roku 2011  48 diskontinuálnych meraní emisií znečisťujúcich látok 
na veľkých a stredných zdrojoch znečisťovania. Vykonané merania boli v 21 prípadoch na veľkých 
zdrojoch znečisťovania ovzdušia a v  27 na stredných zdrojoch. Z vykonaných kontrolných meraní 
bolo zistené v 1 prípade nedodržanie ustanoveného emisného limitu u nasledovného 
prevádzkovateľa zdroja :  
 

 PFA s.r.o. Lozorno - prekročený emisný limit dvoch znečisťujúcich látok TOC a CO. 
Namerané  emisné hodnoty boli nasledovné: 

-    u TOC, pri určenom EL 100 mg.m-3 boli prekročené 3 jednotlivé hodnoty 139, 120, 114 mg.m-3  
-   u CO, pri určenom EL 850 mg.m-3 boli prekročené 3 jednotlivé hodnoty 5100, 1790, 2023 
mg.m-3 . 
 
     Za nedostatky zistené pri meraní inšpekcia uložila v roku 2011 jednu pokutu v celkovej výške   
2 000 eur a jedno opatrenie na nápravu.  
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Tab. č. 3 - meranie emisií 
 

OIOO 

 
 

Počet meraní 
za rok 2011 

Kat. zdroja podľa zákona  o ovzduší Namer. prekroč. EL 
resp. iné zistenie 

 

veľký stredný 

Bratislava 16 10 6 1 

B. Bystrica 16 4 12 - 

Žilina - - - - 

Košice 16 7 9 - 

Spolu 48 21 27 1 

 

 
3. Kontrola oprávnených meraní, reprezentatívnosti výsledkov, dodržiavania zásad 

výkonu oprávnených meraní, ich technického zabezpečenia, náležitosti správ a 
protokolov kontinuálnych meraní 

 

     V roku 2011 bolo vykonaných 8 kontrol u 2 oprávnených osôb  vykonávajúcich oprávnené 
technické činnosti za účelom dodržiavania zásad výkonu oprávneného merania a správnosti 
výsledkov oprávneného merania podľa zákona o ovzduší a ďalších súvisiacich právnych predpisov 
a technických noriem. 
     Kontroly boli vykonané u nasledovných oprávnených osôb:  
 

► EnviroTeam Slovakia, s.r.o., Košice pri výkone oprávnených meraní   u nasledovných 
prevádzkovateľov: 

 Carmeuse Slovakia, s.r.o., Slavec  

 Univerzitná nemocnica Martin, Martin 

 Bučina DDD, spol. s.r.o. Zvolen, Zvolen 

 2x Slovnaft a.s. Bratislava, Bratislava 

 Nemocnica s poliklinikou Trenčín, Trenčín 
 

► EKO - TERM SERVIS, s.r.o., Košice pri výkone oprávnených meraní u nasledovných 
prevádzkovateľov: 

 RDB s r.o. Moldava nad Bodvou, Moldava nad Bodvou 

 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 
 

Pri vykonaných kontrolách oprávnených osôb počas výkonu meraní neboli zistené nedostatky 
závažného charakteru,  z uvedeného dôvodu inšpekcia nenavrhovala MŽP SR uložiť opatrenia na 
nápravu.  
 

V rámci inšpekčnej činnosti v roku 2011 boli vykonané aj kontroly správ z oprávnených meraní v 
celkovom počte 60, vyhotovené nasledovnými oprávnenými osobami: 

 EKO - TERM SERVIS, s.r.o., Košice  

 MM Team, s.r.o., Bratislava 

 VÚEZ, a.s., Levice 

 EnviroTeam Slovakia, s.r.o., Košice  

 Enviroservis, s.r.o., Žiar nad Hronom 

 INTERECO, s.r.o., Bratislava  

 AEE – URAP, s.r.o., Trenčín  
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 Národná energetická spoločnosť a.s., Bratislava  

 OČOT, s.r.o., Trenčín  

 VÚRUP a.s., Bratislava 

 TESO s.r.o., Praha 
 
     Kontrolou oznamovania vykonávaných meraní a zasielania správ o oprávnených meraniach 
bolo zistené plnenie tejto povinnosti u všetkých oprávnených osôb. 
 
 

4. Rozhodovanie v prípade pochybností o neplatnosti správy, protokolu, certifikátu alebo 
iného zodpovedajúceho dokladu o výsledku oprávnenej technickej činnosti na 
stacionárnych zdrojoch 

 

     Pri kontrolách správ, protokolov, certifikátov a iných zodpovedajúcich dokladov 
o výsledkoch oprávnených technických činnosti v roku 2011 neboli zistené nedostatky, ktoré 
by viedli k rozhodovaniu o neplatnosti uvedených dokumentov. 

 
 

5. Štátny dozor podľa zákona 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 v znení neskorších predpisov 

 
     Na dodržiavanie ustanovení zákona č. 76/1998 Z.z. bolo zameraných  16 kontrol.  
V roku 2011 neboli vykonané odbery  vzoriek regulovaných látok (RL) za účelom ich analýzy, 
vzhľadom k tomu, že v SR na vykonanie tejto činnosť má SNAS-om udelené osvedčenie 
o akreditácii len Technický skúšobný ústav š.p. Piešťany. Ich prístrojové vybavenie na vykonanie 
analýz RL v roku 2011 vykazovalo časté poruchy, nestabilitu a z dôvodu nedostatku náhradných 
dielov nebola vykonaná ich oprava. 
 

Z celkového počtu kontrol bolo vykonaných:  
 

 1 kontrola u podnikateľa nakladajúceho s RL (predaj RL), ktorá bola zameraná na 
evidenciu a oznamovaciu povinnosť, nakoľko na sklade mal regenerovanú R-22,  

 

 15 kontrol u prevádzkovateľov chladiarenských a klimatizačných zariadení, predmetom 
kontrol bola najmä povinnosť zabezpečiť pravidelné kontroly technického stavu 
prevádzkovaných zariadení s obsahom RL nad 1 kg každých 12 mesiacov podľa   zákona č. 
76/1998 Z.z.. 

 v podnikoch, kde sú inštalované hasiace zariadenia neboli kontroly vykonané. 
      
Pri kontrolách vykonaných v roku 2011 nebolo zistené porušenie ustanovení zákona č. 76/1998 
Z.z.  a opatrenia na nápravu taktiež neboli uložené. 
     Za nedostatok zistený v roku 2010 bola v roku 2011 uložená 1 pokuta (Ján Ľupták – 
CHLADIARENSTVO, Pliešovce) vo výške 200 € za neoznamovanie požadovaných údajov na 
MŽP SR.     
     Oproti ostatným rokom počet vykonaných kontrol zameraných na dodržiavanie zákona 
postupne klesá z dôvodu zákazu používania čistých látok narúšajúcich ozónovú vrstvu Zeme už aj 
pri servisných činnostiach a prevádzkovatelia zabezpečujú nové chladiarenské a klimatizačné 
zariadenia obsahujúce ako chladivo fluórované skleníkové plyny (F-plyny). 
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Tab. č. 4 - kontroly podľa zákona č. 76/1998 Z. z. 
 

OIOO 
Počet 

vykonaných 
kontrol 

Počet zistených porušení 
zákona 

Počet uložených 
pokút 

Výška v € 
Počet uložených 

opatrení 

Bratislava 3 - - - - 

B. Bystrica 2 - 1* 200 - 

Žilina 5 - - - - 

Košice 6 - - - - 

Spolu 16 - 1* 200 - 
*1 pokuta za kontrolu vykonanú v roku 2010 

  
 
6. Štátny dozor podľa zákona č. 286/2009 Z.z. o fluórovaných skleníkových plynoch a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 

Na dodržiavanie ustanovení zákona č. 286/2009  Z.z. bolo zameraných  60 kontrol, z toho: 
 

 3 kontroly u odborne spôsobilých osôb vykonávajúcich servis, kontrolu, opravu a údržbu 
zariadení a výrobkov, 

 57 kontrol u prevádzkovateľov chladiacich a klimatizačných zariadení. 

 v podnikoch, kde sú inštalované hasiace zariadenia neboli kontroly vykonané. 
 
     V roku 2011 boli kontroly zamerané hlavne na kontrolu dodržiavania povinností 
prevádzkovateľov zabezpečiť pravidelné kontroly technického stavu zariadení, označovanie 
výrobkov a zariadení, plnenie oznamovacích povinnosti voči MŽP SR, príslušným 
OÚŽP, Slovenskému zväzu chladiacej a klimatizačnej techniky v Rovinke a platnosti certifikátov 
o odbornej spôsobilosti na nakladanie s F-plynmi.  
     Odbery F-plynov na kontrolu deklarovanej kvality neboli v roku 2011 vykonané (odôvodnené 
v bode 5). 
Kontroly   u dovozcov, vývozcov a distribútorov F-plynov v roku 2011 neboli vykonané. 
     V hodnotenom období bolo zistených 32 porušení ustanovení zákona č. 286/2009  Z.z.  u 14 
kontrolovaných subjektov. Za zistené nedostatky bolo uložených 17 pokút v celkovej výške 10 260 
€ a  11 opatrení na nápravu. Ďalšie pokuty a opatrenia na nápravu budú uložené v priebehu roku 
2012. 
 

Tab. č. 5 - kontroly podľa zákona č. 286/2009 Z.z. 
 

OIOO 
Počet 

vykonaných 
kontrol 

Počet zistených porušení 
zákona 

Počet uložených 
pokút 

Výška v € 
Počet 

uložených 
opatrení 

Bratislava 14 5 5 1 160 2 

B. Bystrica 16 2 1 500 2 

Žilina 17 19 7 3700+3500* 7 

Košice 13 6 4 1 400 - 

Spolu 60 32 17 10 260 11 
*pokuta za kontrolu vykonanú v roku  2009 
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7. Kontrola podľa vyhlášky č. 362/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu 
palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách vrátane kontroly palív na lodných 
palubách v súčinnosti so Štátnou plavebnou správou za účelom odberu vzoriek 
a analýzy obsahu síry v lodnom palive. Vypracovanie a predloženie správy o obsahu 
síry v kvapalných palivách (ŤVO, vykurovací plynový olej,  lodné palivá) podľa 
smernice EPaR č. 1999/32/ES v platnom znení 

 
 

a) Kontrola kvality tuhých palív 
 
          V sledovanom období  bolo vykonaných spolu 10 kontrol zameraných na kvalitu tuhých 
fosílnych palív.  
 

Porušenie zákona o ovzduší bolo zistené v dvoch prípadoch u nasledovných predajcov tuhých 
palív: 
 

 Marián Saraka -  Uhlomarket, Družstevná 16, Poprad – Veľká. 
Predajca palív zaslal oznámenie ročných údajov o kvalite palív po termíne stanovenom 
zákonom. Za porušenie zákona o ovzduší bola uložená pokuta vo výške 250 €, 

 

 ESENEX, s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves. 
Predajca palív predával hnedé uhlie (HU) kocka (HB Prievidza) v rozpore s požiadavkami 
na jeho kvalitu - merná sírnatosť s hodnotou 1,2 g.MJ-1

 prekročila povolenú hraničnú 
hodnotu 1,1 g.MJ-1 a taktiež porušil povinnosť podľa § 14 ods. 3 zákona o ovzduší tým, že 
neviedol evidenciu o HU kocka (Bilina). Pokuta bude uložená v roku 2012. 

 
 

Tab. č. 6 - kontrola kvality tuhých palív 
 

OIOO Počet kontrol Porušenie zákona ovzduší 
Počet 

uložených 
pokút 

Výška 
pokút v € 

Bratislava - - -  

B. Bystrica 4 - -  

Žilina 1 - -  

Košice 5 2 1 250 

Spolu 10 2 1 250 

 
 
 

b) Kontrola kvality kvapalných ropných palív 

   

     V roku 2011 vykonala inšpekcia celkom 7 kontrol zameraných na kvalitu kvapalných ropných 
palív, ktoré sú určené na spaľovanie v stacionárnych zariadeniach. Z tohto počtu bolo 5 kontrol 
zameraných na odber vzoriek vykonaných v spolupráci s akreditovaným laboratóriom VÚRUP a.s. 
Bratislava a 2 kontroly boli fyzické. Pri týchto kontrolách nebolo ani v jednom prípade zistené 
porušenie zákona o ovzduší.  
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Tab. č. 7 - kontrola kvality kvapalných ropných palív 
 

OIOO Počet kontrol 

Odobraté 
vzorky 

ŤVO* 

Odobraté 
vzorky 

PO* 

Odobraté 
vzorky 

RVO* 

Odobraté 
vzorky 

NM* 

Odobraté 
vzorky spolu 

Porušenie 
zákona o 
ovzduší 

Bratislava 2 3 1 - - 4 - 

B. Bystrica 1 1 - - - 1 - 

Žilina 2 1 - - 1 2 - 

Košice 2 - - 2 - 2 - 

Spolu                7 5 1 2 1 9 - 

*TVO - ťažký vykurovací olej 
*PO - plynový olej 
*RVO - regenerovaný vykurovací olej 
*NM - nafta motorová 
 
 

c)  Kontrola kvality pohonných látok na čerpacích staniciach a distribučných skladoch 
 

   Inšpekcia vykonala v roku 2011 v spolupráci s akreditovaným laboratóriom VÚRUP a.s. 
Bratislava 141 kontrol predajcov pohonných látok (automobilový benzín, motorová nafta 
a skvapalnený ropný plyn) na 138 čerpacích staniciach  a 2 distribučných skladoch (DS) (na 1 DS 
bola vykonaná opakovaná kontrola). Odobratých bolo 302 vzoriek pohonných látok, z toho 155 
vzoriek benzínu, 123 vzoriek motorovej nafty a 24 vzoriek LPG.     
 Nedodržanie požadovanej kvality pohonných látok bolo zistené u 4 podnikateľov u 4 
vzoriek palív v 5 kvalitatívnych parametroch. 
 
Kontrolované subjekty, u ktorých bolo zistené nedodržanie  limitných hodnôt:  
 

1. Re-Da SK, s.r.o., Viničné, ČS Glejovka 1, Pezinok 
- druh PL : motorová nafta, nedodržané 2 parametre 
- vzorka má z hľadiska priebehu destilačnej krivky vyššiu teplotu pri predestilovaní 95% 
obj. ( 374,2 ºC ) ako je stanovený limit 360 ºC  
- obsah síry ( 40,6 mg/kg ) prevyšuje stanovený limit 10 mg/kg.  
 

2. Eni Oil Slovensko, s.r.o., Bratislava, ČS AGIP Martin, Francúzskych partizánov 
- druh PL : benzín super plus 98, nedodržaný 1 parameter 
- tlak pár (63,3 kPa ) nedodržuje predpísanú maximálnu hodnotu 60,0 kPa + 1,8 kPa  
 

3. OMV Slovensko, s.r.o., Bratislava, ČS OMV  Púchov, Vsetínska cesta 
-  druh PL : benzín 95 natural, nedodržaný 1 parameter 
- hodnota oktánového čísla výskumnou metódou ( 93,7 ) nedodržuje predpísanú hodnotu 

najmenej 95  0,4 
 

4. DAMMI, s.r.o., Prešov, ČS Prešov, ul. Ľubochnianska 
- druh PL : nafta  motorová, nedodržaný 1 parameter  
- teplota s hodnotou 397,1 °C pri predestilovaní 95 % obj. prekročila maximálny povolený 
limit 360 °C.  

 
    Predajcom pohonných látok bolo v roku 2011 uložených 5 pokút v celkovej výške 4 700 €, 
z toho jedna pokuta za kontrolu z roku 2010 (500 €). Ďalšie pokuty budú uložené v roku 2012. 
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Tab. č. 8 - kontroly kvality pohonných látok na ČS/DS 
 

OIOO Počet ČS/DS*  
Počet vzoriek 

benzínu 
Počet vzoriek 

nafty 
Počet vzoriek 

LPG 
Počet vzoriek spolu 

Bratislava 31/3 37 33 6 76 
B. Bystrica 33/0 38 30 6 74 
Žilina 35/0 39 30 6 75 
Košice 38/0 41 30 6 77 

Spolu 138/3 155 123 24 302 
* DS – distribučné sklady 

  
Tab. č. 9 - druhy a počet odobratých vzoriek 
 

Druh PL EVO BA BA 100 BA 95 N BA 95 UNI BA 98 N Nafta LPG 

Počet 
vzoriek 

6 - 121 - 28 123 24 

  
Tab. č. 10 - počet nedodržaných limitných hodnôt 
 

OIOO Benzín Nafta LPG Spolu 

Bratislava - 2 - 2 
B. Bystrica - - - - 
Žilina 2 - - 2 
Košice - 1 - 1 

Spolu 2 3 - 5 
 
 
 

8. Kontrola zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa  vyhlášky MPŽPaRR SR č. 361/2010 
Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky a VPP stacionárnych zdrojov 
znečisťovania ovzdušia prevádzkujúcich zariadenia používané na skladovanie, plnenie 
a prepravu benzínu a spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o ich 
dodržaní, Vypracovanie a predloženie správy o plnení technických požiadaviek a VPP 
pri skladovaní, plnení a preprave benzínu za rok 2010 

 
 

     V roku 2011 bolo vykonaných  32 kontrol z toho 26 kontrol na čerpacích staniciach pohonných 
látok  a  6 kontrol na distribučných skladoch zameraných na dodržiavanie všeobecných podmienok 
prevádzkovania a technických požiadaviek podľa vyhlášky č. 361/2010 Z.z.. 
     Pri 2 kontrolách ČS boli zistené nasledovné nedostatky: 

 TRADE NOVA s.r.o. Nitrica 308, prevádzkoval ČS Trnava, ktorá nebola vybavená 
systémom recirkulácie pár pri stáčaní benzínu z mobilného zásobníka do skladovacieho 
zariadenia pohonných látok,  

 TANKOL, s.r.o. Stará Ľubovňa, ČS TANKOL Nová Ľubovňa nepredložil súhlas od  
príslušného OÚŽP na prevádzku ČS po vykonanej zmene rekuperácie pár benzínu.  

     Za zistené nedostatky inšpekcia uložila 2 pokuty vo výške 2 200 €.  Celkom boli uložené 2 
opatrenie na nápravu.     
     Správa o plnení technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania pri 
skladovaní, plnení a preprave benzínu za rok 2010 bola vypracovaná a predložená na MŽP SR 
v stanovenom termíne t.j. 9.9.2011. 
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9. Kontrola dodržiavania ustanovení vyhlášky č. 359/2010 Z.z. o požiadavkách na 
obmedzovanie emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní 
organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch resp. vyhlášky MPŽ SR č. 
127/2011 Z.z. ktorou sa ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, označovanie ich 
obalov a požiadavky na obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín pri 
používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch podľa vypracovaného 
programu monitorovania vrátane kontroly zákazu používania regulovaných výrobkov 
ustanoveného v § 14 ods. 8 písm. a) zákona o ovzduší. Vypracovanie a predloženie 
správy o výsledkoch programu monitorovania regulovaných výrobkov 

 

     V hodnotenom období bolo u 36 podnikateľov (4 výrobcov, 31 dovozcov a 1 výrobca aj 
dovozca), ktorí vyrábajú alebo dovážajú regulované výrobky vykonaných 47 kontrol. Z toho 24 
kontrol bolo zameraných na označovanie obalov, vedenie evidencie o množstve a kvalite RV 
a predkladanie údajov inšpekcii a 23 kontrol bolo zameraných na odber RV za účelom zistenia 
dodržiavania hraničných hodnôt maximálneho obsahu prchavých organických zlúčenín. Spolu bolo 
odobratých 107 vzoriek RV, z čoho u 6 vzoriek bolo zistené prekročenie  hraničných hodnôt 
maximálneho obsahu prchavých organických zlúčenín. U 3 podnikateľov bolo zistené,  že vzorky 
neboli označené ustanoveným spôsobom a  9 podnikateľov nepredložilo v stanovenom termíne 
údaje o množstve a kvalite RV.  
     Inšpekcia vykonala 11 kontrol zameraných na používanie RV určených výlučne na používanie 
v zariadeniach na stredných zdrojoch - lakovne. V jednom prípade zistila porušenie zákazu 
používania  RV ustanoveného v § 14 ods. 8 písm. a) zákona o ovzduší, a to v lakovni spoločnosti 
Fagus s.r.o. Dunajská Streda, kde bolo zistené, že prevádzkovateľ vykonáva činnosti povrchových 
úprav v lakovacom boxe  s regulovanými výrobkami,  ktoré nemajú na obaloch potrebné označenie 
a nepreukazuje ani dodržiavanie emisných limitov. 
      V hodnotenom období inšpekcia za zistené nedostatky uložila 12 pokút v celkovej výške 5 320 
€, z toho 7 pokút bolo uložených za nedostatky zistené v roku 2010. 
 

Tab. č. 11 - kontroly regulovaných výrobkov 
 

 
      
 OIOO 

      Počet 
podnikateľov 

 
Počet 

kontrol 

Počet 
odobratých 

vzoriek 

Porušenie 
zákona o   
ovzduší 

Počet 
uložených 

pokút 
Výška v   € 

Bratislav
a 

14 19 41 11 4 1 300 

B. Bystrica 8 8 16 1 1   200 

Žilina 6 11 29 3 6 3 420 
Košice 8 9 21 2 1   400 

Spolu 36 47 107 17 12 5 320 
 
 
 
  

10. Šetrenie podnetov a petícií 
 

     Podnety 

 

 V hodnotenom období bolo na inšpekciu prijatých 69 podnetov, z čoho 55 podnetov bolo 
vybavených, 4 podnety sú v riešení a 10 podnetov bolo odstúpených príslušným orgánom štátnej 
správy. 
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      Podnety sa týkali najmä znečisťovania ovzdušia spaľovaním iného paliva ako je uvedené 
v dokumentácii, prípadne odpadu. Veľká časť podnetov sa týkala prevádzkovania malých zdrojov 
znečisťovania ovzdušia. 
Z celkového počtu prijatých  podnetov bolo 7 podnetov riešených opakovane, z toho v 5 
prípadoch sa nezistilo porušenie zákona o ovzduší. 
 

Porušenie zákona bolo zistené u 9  prevádzkovateľov resp. podnikateľov: 

 Swedspan Slovakia s.r.o. Malacky, znečisťovanie ovzdušia v dôsledku neprevádzkovania 
elektrofiltračného zariadenia  na prevádzke „príprava a sušiareň“, podnet bol riešený 
opakovane, 

 Press s.r.o. Trnava, zápach z objektu tlačiarne spôsobené odstavením spaľovacieho 
zariadenia, ktoré je súčasťou tlačiarenského stroja, 

 Pizzéria Gréta, Prievidza, zápach z objektu  výparmi z krbu, zistenie neplnenia 
oznamovacej povinnosti malého zdroja znečisťovania ovzdušia, 

 Bučina Zvolen a.s. Zvolen, nadmerná prašnosť vznikajúca z nezabezpečenej medziskládky 
paliva, podnet bol riešený opakovane, 

 Hotel Regina, Bojnice, spaľovanie odpadu v kotolni hotela, prevádzkovanie zdroja 
v rozpore s platnou dokumentáciou, 

 Mária Bullová, Žilina - Strážov, spaľovanie odpadu v kotolni, prevádzkovanie zdroja bez 
súhlasu príslušného orgánu ochrany ovzdušia, 

 MS Books, s.r.o. Žilina, prevádzkovanie kotla  na tuhé palivo bez  súhlasu príslušného 
orgánu ochrany ovzdušia, 

 Dreal – M, s.r.o. Konská, znečisťovanie ovzdušia a šírenie zápachu do okolia podniku 
v dôsledku  spaľovanie iného ako predpísaného paliva, 

 Areál PD Rosina, v areáli bolo vykonaných 7 kontrol, pričom u 4 prevádzkovateľov bolo 
zistené, že spaľujú odpad alebo iné palivo ako je predpísané výrobcom kotla. 

  
 

Tab. č. 12 - prešetrovanie podnetov a petícií 
 

OIOO 
Počet prijatých 

podnetov 

Porušenie zákona 
v riešení odstúpené 

zistené nezistené 

Bratislava 31 2 20 2 7 

B. Bystrica 21 3 16 0 2 

Žilina 10 4 3 2 1 

Košice 7 0 7 0 0 

Spolu 69 9 46 4 10 
  
 
Petície 
 

     V hodnotenom období bola na inšpekciu doručená 1 petícia, ktorá bola odstúpená starostom 
 mestskej časti Košice - Barca od obyvateľov Barčianskej ulice dňa 1.8.2011 vo veci znečisťovania 
životného prostredia znečisťujúcimi látkami spôsobenými spoločnosťou KERKOTHERM, a. s., 
Košice, zaoberajúcou sa výrobou perlitu. Kontrolou bolo zistené, že spoločnosť zabezpečuje 
zníženie fugitívnych emisií (perlitu) rozprašovaním vody ako aj výsadbou stromov a expandačná 
pec je vybavená dvojstupňovým zariadením na obmedzenie emisií. Zároveň bolo zistené, že oproti 
roku 2010 došlo v spoločnosti k zníženiu produkcie výroby expandovaného perlitu cca o 42 %.  
Vykonanou kontrolou nebolo zistené porušenie zákona o ovzduší a petícia bola neopodstatnená. 
 
 

 



––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Výročná správa o činnosti SIŽP za rok 2011                                                                    

49 

11. Ukladanie pokút v správnom konaní 
 
     Inšpekcia v hodnotenom období uložila celkom 71 pokút za porušenie ustanovení zákonov v 
oblasti ochrany ovzdušia v celkovej sume 50 760  €.  
 Za porušenie ustanovení zákona o ovzduší  bolo v roku 2011 uložených 53 pokút  vo  výške   
40 300 €. Pokuty boli v prevažnej miere uložené za porušenie § 19 ods.1 písm. a), b) a m) zákona 
o ovzduší, t.j. prevádzkovanie zdroja v rozpore s dokumentáciou, nedodržanie určených emisných 
limitov, resp. nepreukazovanie ich dodržiavania a nedodržanie určených technických podmienok a 
všeobecných podmienok prevádzkovania. 
 Za porušenie ustanovení zákona č. 76/1998 Z.z. bola uložená 1 pokuta vo   výške 200 €, za 
neoznamovanie požadovaných údajov na MŽP SR. 
 Za porušenie ustanovení zákona č. 286/2009 Z.z. bolo uložených 17 pokút v celkovej  výške 
10 260 € v prevažnej miere  za porušenie § 3 ods. 3, § 5 ods. 1 a 2 (nesplnenie oznamovacej 
povinnosti o  zariadeniach, nevedenie požadovanej evidencie, neoznamovanie prevádzkovateľov 
zariadení OÚŽP a za nezabezpečenie kontroly zariadení na únik skleníkových plynov). 
 
Najvyššie pokuty boli uložené nasledovným prevádzkovateľom:  
 

 Swedspan Slovakia s.r.o. Malacky - Výroba aglomerovaných plošných materiálov vo výške  
4500 €  za porušenie § 15 ods.1 písm. a) zákona o ovzduší t.j.  na prevádzke sušiareň 
triesok  elektrofiltračné  zariadenie typu EWK (časť vysokonapäťová jednotka)  bolo 
prevádzkované v rozpore s platnou dokumentáciou, 

 DTN, s.r.o., Šaľa ( podnikateľ, ktorý dováža a uvádza na trh výrobky, ktoré obsahujú 
fluórované skleníkové plyny) vo výške 3 500 € za porušenie § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 
286/2009 Z.z. t.j. výrobky určené na uvedenie na trh (R-507, R-404A, R-407C, R-410A 
a R-134A) neboli označené požadovanou formou a nespĺňali dodatočné požiadavky na 
označovanie podľa citovaných ustanovení zákona,  

 DONGHEE Slovakia, s.r.o., Strečno - Elektrostatická lakovňa vo výške 3 000 € za 
porušenie  § 15 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší t.j.  na filtri s aktívnym uhlím sa 
nevykonávala kontrola tlaku (nefunkčný tlakomer) podľa platnej dokumentácie.  

V roku 2011 bolo podaných 11 odvolaní proti rozhodnutiam o uložení pokút. 

Tab. č. 13 - ukladanie pokút  
 

OIOO 
Uložené pokuty 

Celkový počet prijatých 
odvolaní  počet výška v € 

Bratislava 26 18 590 1 
B. Bystrica 9 4 600 1 
Žilina 25 21 820 5 
Košice 11 5 750 4 

Spolu 71 50 760 11 
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12. Ukladanie opatrení na nápravu v zmysle zákona o ovzduší,  zákona 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 zákona č. 286/2009 
Z.z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

 

V roku 2011 bolo uložených  celkovo 48 opatrení na nápravu, z toho: 

-  37 opatrení na nápravu prevádzkovateľom podľa zákona o ovzduší, 

-  11 opatrení na nápravu podľa zákona č. 286/2009 Z. z.. 

-  opatrenia podľa zákona č. 76/1998 Z. z. podnikateľom neboli uložené. 
 

     Uložené opatrenia podľa zákona o ovzduší sa týkali najmä preukázaní odstránenia nedostatkov 
vo vedení prevádzkovej evidencie a zosúladenia prevádzky zariadenia zdroja znečisťovania 
ovzdušia s platnou legislatívou pri neplnení určených emisných limitov a emisných limitov 
ustanovených vykonávacím predpisom, preukazovaní ich dodržiavania spôsobom ustanoveným 
vykonávacím predpisom a  zabezpečenia dodržiavania všeobecných podmienok prevádzkovania a 
technických požiadaviek. 
 

Uložené opatrenia podľa zákona podľa zákona č. 286/2009 Z. z. sa týkali najmä zabezpečenia 
pravidelných kontrol chladiarenských a klimatizačných zariadení, vedenia evidencie a oznamovania 
údajov o fluórovaných skleníkových plynov. 
 

Príklady uložených opatrení na nápravu : 
 

 AHOLD Retail Slovakia, k.s.,  Hypernova Zvolen 
Zabezpečiť kontrolu zariadení inštalovaných v Hypernove Zvolen s obsahom chladiva R 
404 A v množstve 450 kg podľa Článku 3 bod 2 písm. c) Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 o určitých fluórovaných skleníkových plynoch 

 

 MAROŠ, spol. s r.o., Trenčín 
Zaviesť evidenciu o fluórovaných skleníkových plynoch a zariadeniach, ktoré podnikateľ 
prevádzkuje, konkrétne o množstve a druhu inštalovaných  fluórovaných skleníkových 
plynov, o pridaných množstvách a o množstvách zhodnotených počas obsluhy, údržby 
a konečného zneškodňovania, identifikácie spoločnosti alebo technika, ktorý vykonal 
obsluhu alebo údržbu, o dátumoch a výsledkoch kontrol, aby to bolo v súlade s § 5 ods. 1 
zákona č. 286/2009 Z.z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a podľa osobitného predpisu Čl.3 ods. 6 Nariadenia EP a Rady (ES) č. 
842/2006 v platnom znení 

 

 SEMAT a.s. Trnava  
Preukázať dodržiavanie určených emisných limitov podľa § 6 vyhlášky č.  363/2010 Z.z. 
o monitorovaní emisií, technických požiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania 
zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia v ich okolí  

 
Tab. č. 14 - uložené opatrenia na nápravu 
 

OIOO 
Podľa zákona o 

ovzduší 
Podľa zák. č. 
76/1998 Z. z. 

Podľa zák. č. 
286/2009 Z. z. 

Uložené opatrenia 
celkom 

Bratislava 16 - 2 18 
B. Bystrica 6 - 2 8 
Žilina 15 - 7 22 
Košice - - - - 

Spolu 37 - 11 48 
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13. Preskúmanie rozhodnutí v odvolacom konaní 

 

     Inšpekcii bolo v priebehu roku 2011 doručených celkom 11 odvolaní a to všetky proti 
rozhodnutiam o uložení pokút. 
 
Odvolania proti uloženým pokutám 
      
     Všetkých 11 odvolaní o pokute bolo odstúpené na odvolací orgán vrátane spisových materiálov. 
      Nakoľko v 7 prípadoch prevádzkovatelia resp. podnikatelia vo svojich odvolaniach neuviedli 
žiadne nové skutočnosti, ani iné dôkazy, ktoré by vyvrátili, alebo spochybnili správnosť I. 
stupňového rozhodnutia, II. stupňový orgán odvolania zamietol a potvrdil rozhodnutie I. 
stupňového orgánu.  
     V 1 prípade odvolací orgán rozhodnutie zrušil a vec vrátil na nové prejednanie a rozhodnutie 
z dôvodu nedostatočne preskúmaného dôkazového materiálu kontrolovaného subjektu 
prvostupňovým orgánom. 
     V 1 prípade odvolací orgán rozhodnutie I. stupňového orgánu zrušil z dôvodu nesprávneho 
posúdenia veci, keď rozhodoval  na základe v čase kontroly neplatného právneho predpisu t.j.  
rozhodnutie  I. stupňového orgánu bolo vydané v rozpore s ustanovením § 46 zákona č.71/1967 
Zb. o správnom konaní  v znení neskorších predpisov. 
     Za hodnotené obdobie odvolací orgán vybavoval aj dve odvolania, ktoré boli doručené na I. 
stupňový orgán po zákonom stanovenej lehote (viac ako 15 dní po prevzatí I.  stupňového 
rozhodnutia) t.j. oneskorené odvolania.  
     Odvolací orgán preskúmal obidve oneskorené odvolania a nezistil žiaden dôvod pre obnovu 
konania, alebo  či predmetné rozhodnutie bolo vydané v rozpore so zákonom o ovzduší, alebo 
iným všeobecne záväzným právnym predpison a takisto nezistil také nedostatky, pre ktoré by sa 
rozhodnutie muselo zmeniť alebo zrušiť mimo odvolacieho konania. 
 
Tab. č. 15a - vybavovanie odvolaní I. stupňovým orgánom 
 

OIOO Počet odvolaní 

Odvolania riešené I. stupňovým orgánom  

prerušené zastavené vyhovené v konaní 

Bratislava - - - - - 
B. Bystrica - - - - - 
Žilina - - - - - 
Košice - - - - - 

Spolu - - - -  
 

Tab. č. 15b - vybavovanie odvolaní II. stupňovým orgánom 
 

OIOO Počet odvolaní 

Odvolania riešené II. stupňovým orgánom 

potvrdené zrušené a vrátené na nové 
konanie 

 pozmenené 

resp. zrušené 
v konaní 

Bratislava 1 1 - - - 
B. Bystrica 1 - - 1 - 
Žilina 4+1* 4 - - - 
Košice 3+1* 2 1 - - 

Spolu 9+2* 7 1 1  
*počet oneskorených odvolaní 
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14. Riešenie projektu OPŽP- PO3 - 09 - 3 „Akreditácia meracích skupín SIŽP“ 
 

     Projekt „Akreditácia meracích skupín Slovenskej inšpekcie životného prostredia“ je projektom 
financovaným z fondu ERDF (85%) a ŠR (15%). Cieľom projektu je rozšírenie technických 
možností monitorovania zdrojov znečisťovania ovzdušia vlastnými kontrolnými meraniami 
a následná akreditácia vykonávaných činností. Prípravná fáza realizácie projektu začala po podpise 
Zmluvy o NFP 24.6.2010 kedy bol uskutočnený výber oprávnenej osoby na verejné obstarávanie 
a boli pripravené podklady k uskutočneniu verejného obstarávania pre predmet projektu. V roku 
2011 začala vecná realizácia projektu vykonaním verejných obstarávaní pre predmet projektu 
a začatím realizácie zmlúv podpísaných s víťazmi verejných obstarávaní. 
 

Tab. č.16a - stav čerpania finančných prostriedkov projektu  

Pridelené prostriedky NFP Čerpané prostriedky NFP 
Fakturované   prostriedky NFP 

v stave Žiadosť o platbu  

939 864,46  Eur 29 999 Eur 90 291,60 Eur 

 
 

     V rámci realizácie projektu bola v roku 2011 uskutočnená dodávka laboratórnych zariadení pre 
pracoviská Košice, Banská Bystrica a Žilina. Začala sa príprava všeobecnej dokumentácie systému 
riadenia kvality emisných meraní, hlavne príručiek kvality laboratórií. Informácie o realizácii 
projektu boli zverejnené a internetovej stránke SIŽP a na informačných tabuliach umiestnených na 
pracoviskách Banská Bystrica, Žilina a Košice. 
 
Tab. č. 16b - harmonogram aktivít projektu 
 

Názov aktivity Začiatok realizácie 
aktivity 

Ukončenie 
realizácie aktivity 

Akreditácia odborných činností 6/2013 12/2014 

Príprava dokumentácie systému riadenia kvality 11/2011 1/2013 

Realizácia zmluvy o dielo pre meraciu skupinu Banská 
Bystrica, Košice a Žilina 

10/2011 7/2012 

Vykonanie školení v oblasti systému riadenia kvality 3/2012 1/2013 

Riadenie projektu 9/2010 12/2014 

Publicita a informovanosť 11/2010 12/2014 

 
 

Napĺňanie merateľných ukazovateľov projektu v súvislosti s jeho realizáciou sa začalo 
dodávkou zariadení pre vybavenie laboratórií merania emisií, Banská Bystrica, Žilina a  Košice. 
V roku 2012 má byť ukončená dodávka technických zariadení a je predpokladané vykonanie 
školení v systéme riadenia kvality. 
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Tab. 16c - merateľné ukazovatele projektu v roku 2011 
 

 
 
Názov ukazovateľa 

Plánovaná 
hodnota 

(ks) 

Dosiahnutá 
hodnota 

(ks) 

Rok 
dosiahnutia 
plánovanej 

hodnoty 

Počet zakúpených kusov technického a metrologického 
vybavenia kontrolných orgánov štátnej správy 

124 32 2012 

Počet zabezpečených školení pracovníkov 
kontrolných orgánov štátnej správy 

15 0 2013 

Počet akreditovaných odborných činnosti kontrolných 
orgánov štátnej správy 

20 0 2014 

Počet analýz realizovaných na technických  
a metrologických zariadeniach ročne 

200 0 2014 

Počet pracovníkov, ktorí budú používať technické 
a metrologické zariadenie 

14 0 2012 

Počet pracovníkov kontrolných orgánov štátnej správy, 
ktorí sa zúčastnili školení 

14 0 2012 

Počet pracovníkov vykonávajúcich príslušné odborné 
činnosti kontrolných orgánov štátnej správy 

14 0 2014 

 
 
B. LEGISLATÍVA 
 
 

1. Spolupráca s MŽP SR pri tvorbe a uplatňovaní právnych predpisov 
 

 
V roku 2011 sa inšpekcia vyjadrovala k 7 návrhom predpisov a ďalším predloženým materiálom 
z MŽP SR:      

- návrh vyhlášky o požiadavkách na obmedzovanie emisií prchavých organických zlúčenín 
unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch, 

- návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, 

- návrh zákona o ochrane ozónovej vrstvy Zeme,  

- návrh metodík pre skúšanie II. stupňa rekuperácie čerpacích staníc, 

- návrh smernice EP a R, ktorou sa novelizuje smernica 1999/32/ES pokiaľ ide o obsah síry 
v lodných palivách,  

- návrh stratégie redukcie PM10,  

- materiál - monitorovanie uskladňovania CO2 . 
 
 
 

C. SPOLUPRÁCA  S ORGÁNMI   ŠTÁTNEJ  SPRÁVY  A  INÝMI  
      ORGANIZÁCIAMI 
 
 

1.   Kontrola správnosti a úplnosti údajov súborov TPP a TOO  podľa  vyhlášky č.  
      357/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej  evidencie    
      a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia 
 
     V roku 2011 bolo od územne príslušných OÚŽP prijatých celkovo 37 žiadostí o vyjadrenie 
k predloženým návrhom STPP a TOO prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia. 
Z celkového počtu bolo 29 (z toho 1 z roku 2010) STPP a TOO doporučených na schválenie, 1 
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súbor TPP a TOO bol vrátený na prepracovanie. V štádiu posudzovania je 7 žiadosti k návrhu 
STPP a TOO.  
 
Tab. č. 17 - posudzovanie súborov TPP a TOO 
 

OIOO 
Predložené 

súbory 

Súbory TPP a TOO 

schválené vrátené rozpracované 

Bratislava 22 14 1 7 

B. Bystrica 3 3 - - 

Žilina 7+1* 8 - - 

Košice 4 4 - - 

Spolu 36+1* 29 1 7 
* 1 STPP a TOO predložené v roku 2010 

 
2. Spolupráca s  OÚŽP, KÚŽP a obcami pri vydávaní súhlasov a podmienok v zmysle 

zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší 
 

     V rámci spolupráce pri vydávaní súhlasov a podmienok pre orgány ochrany ovzdušia inšpekcia 
vydala v roku 2011 celkovo 32 stanovísk. Z toho 2 boli k projektovým dokumentáciám, 5 k 
inštalovaniu AMS (z toho 4 stanoviská pre SIŽP BA OIPK), 4 k osobitným podmienkam merania.  
Iných stanovísk bolo 21, kde prevažnú časť tvorili stanoviská k návrhom postupu výpočtov 
množstiev emisií znečisťujúcich látok (ZL), k poplatkom za znečisťovanie ovzdušia, k spôsobu 
preukazovania dodržania emisných limitov, k vymedzeniu, a kategorizácii stacionárneho zdroja 
a určenia podmienok prevádzky pre vydanie stavebného povolenia. 
V rámci spolupráce  sa konali aj  rokovania  ohľadom výkonu štátneho dozoru, podmienok 
súhlasu na inštaláciu zariadení na obmedzovanie emisií, stanovenia podmienok prevádzky, 
kategorizácie zdroja a stanovenia individuálnych emisných limitov.  
 

Tab. č. 18 - vydávanie stanovísk 

 

OIOO 

Stanoviská k : 

Projektovým 
dokumentáciám 

Inštalovaniu 
AMS 

Osobitným podm. 
merania 

iným Spolu 

Bratislava 1 4 2 3 10 
B. Bystrica - - 1 2 3 
Žilina 1 1 1 16 19 
Košice - - - - - 
Spolu 2 5 4 21 32 

     

 

3. Spolupráca s akreditačnými orgánmi a národným notifikačným orgánom pri 
akreditácii, reakreditácii a pri dohľade nad plnením notifikačných požiadaviek pre 
špecifickú oblasť oprávnených meraní 

 
 

     V roku 2011 bola požiadavka zo strany MŽP SR na posúdenie kvalifikačných predpokladov 
novej zodpovednej osoby na vykonávanie oprávnených technických činností (Ing. Mário Vasil) 
spoločnosti ENVI PROTECTION, s.r.o., Košice. 
 

     Inšpekcia  spolupracovala v hodnotenom období so SNAS a MŽP SR pri dohľadoch 
notifikačných  a akreditačných  požiadaviek  nasledovných oprávnených osôb: 

 MM Team s.r.o., Bratislava, 
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 NES a.s., Bratislava, 

 VUEZ s.r.o., Levice, 

 VURUP s.r.o., Bratislava, 

 TESO s.r.o., Praha, pobočka Košice, 

 EkoPro, s.r.o., Trenčín, 

 Enviroservis, s.r.o., Žiar nad Hronom, 

 EKO-TERM SERVIS s.r.o., Košice, 

 EnviroTeam Slovakia, s.r.o., Košice. 
 
 
 

4. Spolupráca s orgánmi štátnej správy starostlivosti o životné prostredie najmä orgánmi 
štátnej správy: ochrany ovzdušia a ochrany ozónovej vrstvy Zeme a nakladania 
s fluórovanými skleníkovými plynmi, výrobkami a zariadeniami 

 

     Spolupráca  s orgánmi štátnej správy starostlivosti o životné prostredie spočívala hlavne pri 
vydávaní stanovísk podľa zákona o ovzduší, pri šetrení podnetov, pri posudzovaní súborov TPP a 
TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke veľkých a stredných zdrojov znečisťovania 
ovzdušia a taktiež pri výbere zdrojov znečisťovania ovzdušia na inšpekčnú kontrolnú činnosť 
a oboznamovanie sa s výsledkami kontrol. Komunikácia prebiehala okrem písomnej formy aj 
priebežnou výmenou informácií a stanovísk telefonicky, elektronickou poštou a osobnou 
spoluprácou. 
 
 
 

D. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA 
 

Spolupráca v rámci EÚ  
 
     V hodnotenom období sa 3 pracovníci OIOO IŽP Žilina spolu s 1 pracovníkom  ÚIOO 
Bratislava - Ústredie zúčastnili 3-dňovej pracovnej porady  na odbore ochrany ovzdušia        OI 
ČIŽP v Havlíčkovom Brode. Zahraničná služobná cesta bola vykonaná so zámerom oboznámiť 
sa s problematikou a s rozdielmi v legislatíve v oblasti ochrany ovzdušia na Slovensku a v Českej 
republike, ďalej oboznámiť sa s modernými postupmi znižovania emisií ZL, s BAT 
technológiami pri znižovaní emisií organických látok, so spôsobom odberov vzoriek 
regulovaných výrobkov a pohonných látok, so spôsobmi monitorovania emisií ZL, s novinkami 
v oblasti legislatívy, s problematikou výkonu inšpekcie na úseku ochrany ovzdušia v ČR a s 
praktickými skúsenosťami ČIŽP z kontrolnej činnosti. 

 Pracovná porada sa uskutočnila v nadväznosti na spoluprácu a služobnú cestu inšpektorov 
OI ČIŽP Havlíčkův Brod na SIŽP IŽP Žilina v roku 2008.  
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Zoznam použitých skratiek 
 
MŽP SR  - Ministerstvo životného prostredia 
IŽP- inšpektorát životného prostredia 
RL – regulované látky 
VPP – všeobecné podmienky prevádzkovania 
ZL – znečisťujúca látka 
TOC – celkový organický uhlík 
CO – oxid uhoľnatý 
CO2 – oxid uhličitý 
PM10 – suspendované častice, ktoré prejdú zariadením so vstupným otvorom definovaným  
             v referenčnej metóde na vzorkovanie a meranie PM10 STN EN 12 341, selektujúcim  
             častice z aerodynamickým priemerom 10 mikrometrov s 50% účinnosťou  
SNAS – Slovenská národná akreditačná služba 
PHU - Plán hlavných úloh 
ÚIOO –Útvar inšpekcie ochrany ovzdušia 
HU – hnedé uhlie 
OÚŽP- obvodný úrad životného prostredia 
KÚŽP – krajský úrad životného prostredia 
HI – hlavný inšpektor 
KGR – kancelária generálneho riaditeľa 
OI ČIŽP – oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí 
OPŽP- PO3 – operačný program životného prostredia, prioritná os 3 
BAT – Best Available Technique - najlepšia dostupná technika 
R – 22, R-507, R-404A, R-407C, R-410A a R-134A – typ chladiva 
F-plyny –  fluórované skleníkové plyny 
ERDF – európsky fond regionálneho rozvoja 
ŠR – štátny rozpočet 
EÚ – Európska únia 
EP a R – Európsky parlament a rada 
OIPK – odbor integrovaného povoľovania a kontroly                                                                                                                                                                  
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2.3. Odpadové hospodárstvo 
             
      

    Činnosť útvaru inšpekcie odpadového hospodárstva (ďalej len „ÚIOH“) a odborov 
inšpekcie odpadového hospodárstva (ďalej len „OIOH“) inšpektorátov životného prostredia 
Slovenskej inšpekcie životného prostredia, vrátane Stáleho pracoviska Nitra  (ďalej len „SP NR“), 
sa v roku 2011 riadila podľa schváleného plánu hlavných úloh na rok 2011.    
 
 Kontrolná a ďalšia činnosť bola plánovaná menovite v štvrťročných plánoch. 
Pozostávala z výkonu kontrol, ukladania pokút v zmysle správneho poriadku, ukladania opatrení 
na nápravu, šetrenia podnetov a ďalších aktivít. Pri výkone štátneho dozoru inšpekcia odpadového 
hospodárstva kontrolovala, ako právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia  dodržiavajú 
legislatívu platnú na úseku odpadového hospodárstva. 

   

  Kontrolná činnosť bola v roku 2011 zameraná na kontrolu dodržiavania ustanovení : 

- zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a  

 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave 

 odpadu, 

- zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení zákona č. 587/2004 Z. 
z. (ďalej len „zákon o poplatkoch“),  

- zákona č. 119/2010 Z.z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o obaloch“), 

- zákona 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 (ďalej len „zákon o POPs“) a  

 Nariadenia (ES) č. 850/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29.4.2004 

o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, ktorým sa mení a dopĺňa 

smernica 79/117/EHS v znení Nariadenia Rady (ES)  č. 1195/2006, Nariadenia Rady 

(ES) č. 172/2007 a Nariadenia Komisie (ES) č. 323/2007 (ďalej len „Nariadenie 

o POPs“),  

- zákona č. 514/2008 Z.z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu (ďalej len „zákon 
o odpade z ťažobného priemyslu“), 

- zákona č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom 
prostredí (ďalej len „zákon o ZUŠ informácii o ŽP“), 

- a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva, 

 
t.j. na kontroly 

 pôvodcov a držiteľov odpadov, vrátane 

 držiteľov POPs  

 držiteľov polychlórovaných bifenylov, 

 držiteľov odpadu z ťažobného priemyslu 
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 prevádzkovateľov zariadení na zneškodňovanie odpadov, 

 prevádzkovateľov zariadení na zhodnocovanie odpadov, 

 prevádzkovateľov zariadení na zber odpadov, 

 obcí pri nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom, 

 výrobcov a dovozcov vybraných komodít, 

 nakladania so starými vozidlami, 

 nakladania s elektrozariadeniami a elektroodpadom, 

 povinností vyplývajúcich zo zákona o obaloch, 

 platenia poplatkov za uloženie odpadov, 

 cezhraničnej prepravy odpadov, 

 operatívne na základe podnetov, petícií, vrátane 

 povinných osôb (obcí) pri dodržiavaní zákona o ZUŠ informácii o ŽP 

 iných operatívnych kontrol. 
 
 

 V roku 2011 bolo vykonaných celkom 782 kontrol. Z celkového počtu vykonaných 
kontrol boli pri 312 kontrolách zistené porušenia právnych predpisov odpadového hospodárstva, 
čo je 39,9 % podiel z celkom vykonaných kontrol a pri 470 kontrolách porušenia zistené neboli 
(60,1  % podiel).  

 

A. PLÁNY, KONTROLNÁ ČINNOSŤ, SPRÁVY A KONANIA 

 
1. Kontrola pôvodcov a držiteľov odpadov 
 

V roku 2011 vykonali OIOH celkom 269 kontrol pôvodcov a držiteľov odpadov. Pri 
kontrolách sa kládol dôraz na kontrolu nakladania s nebezpečným odpadom. Pri  120 kontrolách 
boli zistené porušenia povinností, vyplývajúcich zo zákona o odpadoch, čo predstavuje 44,6  % 
podiel z celkového počtu vykonaných kontrol pôvodcov a držiteľov odpadov. 
Najčastejšie zistenými porušeniami pri týchto kontrolách bolo napríklad: 

- nezaraďovanie odpadov podľa Katalógu odpadov podľa § 19 ods. 1 písm. a) zákona 
o odpadoch, 

- nevedenie a neuchovávanie evidencie odpadov podľa § 19 ods. 1 písm. g) zákona 
o odpadoch, 

- neohlasovanie údajov z evidencie podľa § 19 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch, 

- nakladanie s nebezpečnými odpadmi bez súhlasu vydávaného podľa § 7 ods. 1 písm. g) 
zákona o odpadoch, 

- neohlasovanie ustanovených údajov z evidencie o prepravovaných nebezpečných 
odpadoch podľa § 20 ods. 2 písm. a), b) zákona o odpadoch, 

- neodovzdávanie odpadu osobe oprávnenej podľa zákona o odpadoch podľa § 19 ods. 1 
písm. f) zákona o odpadoch. 

 
Ako súčasť tejto hlavnej úlohy bolo vykonaných 14 kontrol, zameraných na povinnosti 

držiteľov zásob POPs podľa zákona o POPs, Nariadenia o POPs a zákona o odpadoch.  
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Kontrolami v týchto subjektoch nebolo v žiadnom prípade zistené porušenie povinností 
držiteľa POPs, resp. kontrolami neboli zistené zásoby a ani odpady POPs. 

Ďalej bolo vykonaných 5 kontrol v poľnohospodárskych podnikoch, v ktorých bolo popri 
povinnostiach pôvodcu odpadu podľa zákona o odpadoch vykonávané zisťovanie, či kontrolovaný 
subjekt je držiteľom POPs, pričom sa ani v jednom prípade nezistila držba POPs. 

 
Súčasťou tejto hlavnej úlohy boli aj kontroly pôvodcov odpadov rozšírené o kontrolu 

povinností držiteľov polychlórovaných bifenylov (ďalej „PCB“) podľa v § 40a, resp. § 6a zákona 
o odpadoch. Celkom bolo vykonaných 16  kontrol.  

V 14 prípadoch bolo zistené, že v subjektoch sa odpady s obsahom PCB nenachádzali, 
resp. kontaminované zariadenia s obsahom PCB boli ešte funkčné, a teda tieto nemuseli plniť 
povinnosti držiteľov PCB, ktoré sú odpadom.  

V 2 subjektoch, ktorým vyplývali povinnosti z držby PCB, ktoré sú odpadom, v  1 
prípade subjekt dodržiaval platnú legislatívu držiteľa PCB,  zabezpečil zneškodnenie PCB odpadu 
a v čase kontroly boli už zariadenia s obsahom PCB vyradené zo zoznamu PCB zariadení. 
V jednom subjekte bolo zistené, že subjekt nakladal s odpadom s obsahom PCB bez súhlasu, 
vydávaného podľa § 7 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch. 

 
Kontroly, vykonané v rámci tejto HÚ zahŕňajú aj kontroly podľa zákona o odpade 

z ťažobného priemyslu. Vykonaných bolo 15 kontrol, pričom nebolo zistené porušenie povinností, 
vyplývajúcich z tohto zákona.  

 
 
2. Kontrola prevádzkovateľov zariadení na zneškodňovanie odpadov  

 
V zmysle zákona o odpadoch OIOH vykonali v roku 2011 celkom 5 kontrol 

prevádzkovateľov  zariadení na zneškodňovanie odpadov skládkovaním. 
 Pri 2 kontrolách bolo zistené porušenie zákona o odpadoch, čo predstavuje 40 % podiel 
z kontrol prevádzkovateľov zariadení na zneškodňovanie odpadov skládkovaním.  
Bolo zistené napr.: 

- prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov v rozpore s prevádzkovým 
poriadkom podľa § 21 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch. 

 
 
3. Kontrola prevádzkovateľov zariadení na zhodnocovanie odpadov 

 
OIOH vykonali 19 kontrol prevádzkovateľov zariadení na zhodnocovanie odpadov.  
Pri 9 kontrolách boli zistené porušenia právnych predpisov na úseku odpadového 

hospodárstva, čo predstavuje 47,4 % podiel kontrol. 
Kontrolovali sa napríklad zariadenia na zhodnocovanie plastových odpadov, zariadenia na 

zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - kompostárne, odpadového papiera , olejov 
a pod.  
Pri týchto kontrolách bolo zistené, že najčastejšie došlo k porušeniu: 

- § 21 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch, keď neboli splnené ohlasovacie povinnosti 
z evidencie odpadov,  

- § 21 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch, keď nebola vedená a uchovávaná evidencia podľa 
citovaného ustanovenia, 

- § 21 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch - prevádzkovanie zariadenia v rozpore s udeleným 
súhlasom. 
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4. Kontrola prevádzkovateľov zariadení na  zber odpadov 
 
V roku 2011 OIOH vykonali celkom 56 kontrol zariadení na zber odpadov. Z uvedeného 

počtu bolo na základe požiadavky  Železničnej polície, resp. ORPZ, Úradu justičnej a kriminálnej 
polície bolo vykonaných 7 kontrol. 

Pri 21 kontrolách bolo zistené, že došlo k porušeniu povinností, vyplývajúcich zo zákona 
o odpadoch, čo je 37,5 % z celkového počtu takto zameraných kontrol.  
Bolo zistené napr.:  

- prevádzkovanie zariadenia v rozpore s udeleným súhlasom podľa § 7 ods. 1 písm. d) 
zákona o odpadoch, keď boli nedodržané podmienky súhlasu, 

- nesplnenie ohlasovacej povinnosti podľa § 19 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch. 
 
 
5. Kontrola obcí pri nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom 

 
OIOH vykonali v roku 2011 celkom 68 kontrol, zameraných na dodržiavanie povinností 

obcí pri nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom. Pri kontrolách bolo v obciach 
sledované aj nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom (ďalej „BRKO“).  

Kontrolami bolo v 52 prípadoch zistené porušovanie povinností, vyplývajúcich zo zákona 
o odpadoch. Je to 76,5 % podiel týchto kontrol.  
K najčastejšie zisteným porušeniam patria: 

- nevedenie a neuchovávanie evidencie odpadov podľa § 19 ods. 1 písm. g) zákona 
o odpadoch, 

- neohlasovanie údajov z evidencie odpadov podľa § 19 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch, 

- nezabezpečenie podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zberu a prepravy objemných 
odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov 
z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov podľa § 39 ods. 3 
písm. b) zákona o odpadoch, 

- neupravenie podrobností o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným 
odpadom všeobecne záväzným nariadením v súlade s § 39 ods. 4 zákona o odpadoch. 

 
 
6. Kontrola výrobcov a dovozcov vybraných komodít 

 
V roku 2011 bolo vykonaných 27 kontrol, ktoré boli zamerané na povinnosti výrobcov 

a dovozcov vybraných komodít vyplývajúcich z ustanovení § 42 až  48, § 54, § 56 zákona 
o odpadoch, najmä na plnenie povinností vedenia evidencie o objeme výroby a dovozu vybraných  
komodít a ohlasovacej povinnosti.  

Typy kontrolovaných subjektov a vybrané komodity boli napríklad: 

- dovozcovia výrobkov z viacvrstvových kombinovaných materiálov, plastov,  papiera, skla, 
kovových obalov a dovozcovia výrobkov balených v týchto materiáloch. 

Z uvedeného celkového počtu kontrol bolo pri 7 kontrolách zistené porušenie zákona 
o odpadoch, čo je 25,9  % podiel z celkom vykonaných kontrol.   
Medzi najčastejšie zistené porušenia pri takto zameraných kontrolách patrilo: 

- neohlasovanie ustanovených údajov z evidencie štvrťročne Recyklačnému fondu 
a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.  
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7. Kontrola nakladania so starými vozidlami 
 

OIOH v roku 2011 vykonali celkom 17 kontrol  zameraných na nakladanie so starými 
vozidlami, predovšetkým u spracovateľov starých vozidiel a zariadeniach na zber starých vozidiel. 
Z uvedeného celkového počtu kontrol bolo pri 4 kontrolách zistené porušenie zákona 
o odpadoch, čo je 23,5  % podiel z celkom vykonaných kontrol.   
Medzi najčastejšie zistené porušenia pri takto zameraných kontrolách patrilo: 

- neohlasovanie ustanovených údajov z evidencie  príslušnému obvodnému úradu životného 
prostredia podľa § 19 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch 

- prevádzkovanie zariadenia na zber v rozpore s vydaným súhlasom podľa § 7 ods. 1 písm. l) 
zákona o odpadoch.  

 
 

8. Kontrola nakladania s elektrozariadeniami a elektroodpadom  
 

V roku 2011 OIOH vykonali celkom 46 kontrol plnenia povinností, zameraných na 
nakladanie s elektrozariadeniami a elektroodpadom, u výrobcov a distribútorov elektrozariadení. 
Porušenie povinností  bolo zistené pri 25 kontrolách, čo predstavuje 54,3 % podiel kontrol. 
Najčastejšie porušenia pri týchto kontrolách: 

- nezaregistrovanie sa na obvodnom úrade životného prostredia (distribútor, ktorý vykonáva 
spätný odber elektroodpadu) podľa § 15 ods. 1 zákona o odpadoch, 

- nezaregistrovanie sa na MŽP SR (výrobca elektrozariadení) v súlade s § 54b ods. 1 písm. l 
zákona o odpadoch, 

- neplnenie evidenčných a ohlasovacích povinností (výrobca elektrozariadení) v súlade s § 
54b ods. 1 písm. p zákona o odpadoch. 

 
9. Kontrola povinností, vyplývajúcich zo zákona o obaloch  

 
V roku 2011 OIOH vykonali celkom 29 kontrol plnenia povinností, vyplývajúcich zo 

zákona o obaloch, predovšetkým u povinných osôb v oblasti programu prevencie. V jednom 
prípade bolo zistené porušenie zákona o obaloch. 
  
 Okrem tohto počtu bolo na základe požiadavky MŽP SR (evidované v podnetoch) 
vykonaných ešte 13 kontrol, zameraných na povinnosť registrácie, pričom porušenie bolo zistené 
v 2 prípadoch. Tento počet je zahrnutý v údajoch k bodu č. 12. 

 
10. Kontrola platenia poplatkov za uloženie odpadov   
  

Celkom 16 kontrol bolo v  roku 2011 zameraných na dodržiavanie povinností v zmysle 
zákona o poplatkoch - na  platenie poplatkov za ukladanie odpadov na skládky a odkaliská a na 
povinnosti, vyplývajúce z tohto zákona poplatníkovi. 

Kontroly boli vykonané u  10 prevádzkovateľov skládok odpadov, u 4  prevádzkovateľov 
odkalísk a u dvoch poplatníkov. Porušenie povinností pri platení poplatkov bolo zistené v 3 
prípadoch (2 prevádzkovatelia skládok a 1 prevádzkovateľ odkaliska), čo je 18,7 % podiel 
z celkového počtu vykonaných kontrol.  
Najčastejšie porušenia pri týchto kontrolách: 

- § 4 ods. 6  zákona o poplatkoch, keď poplatky neboli odvedené v zákonom stanovenej 
lehote. 
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11. Kontrola cezhraničnej prepravy odpadov 
 
V roku 2011 bolo vykonaných celkom 66 kontrol, zameraných na kontrolu povinností pri 

cezhraničnej preprave odpadov. 
Z uvedeného počtu sa 64 kontrol (64 kontrolných dní)  uskutočnilo na štátnych 

hraniciach s dôrazom na kontrolu cezhraničnej prepravy  odpadu na územie SR. Počas týchto dní 
bolo skontrolovaných 4795 nákladných automobilov, prichádzajúcich na územie SR. Z celkového 
počtu 4795 nákladných vozidiel bolo zistených 39 vozidiel, prepravujúcich odpad. Z uvedeného 
počtu bolo 35 prepráv uskutočnených v súlade s platnou legislatívou. V 4 prípadoch sa zistilo, že 
prepravu nesprevádzali potrebné doklady, napr. súhlas na dovoz odpadu do SR, vydávaný MŽP 
SR, tlačivo hlásenia, tlačivo oznámenia, resp. iné doklady. Keďže neboli splnené zákonné 
podmienky pre cezhraničnú prepravu odpadu, dopravca v preprave nepokračoval a odpad bol 
vrátený do krajiny odoslania.  

Takýmto spôsobom boli uskutočnené pokusy o nelegálnu cezhraničnú prepravu na 
územie SR, pričom sa jednalo o dovoz kovových odpadov, papiera, plastov a elektroodpadu.  
   V jednom prípade (OIOH KE) sa uskutočnila kontrola, zameraná na cezhraničnú 
prepravu odpadu, u potencionálneho odosielateľa odpadu - olovených akumulátorov (Stanislav 
Dužda, Giraltovce), pričom sa nepreukázalo, že nelegálny vývoz odpad realizoval podnikateľský 
subjekt.  

 Jedna kontrola bola uskutočnená (OIOH BB) na základe požiadavky Policajného zboru 
dňa 20.07.2011 vo Fiľakove, kde bolo zaistené vozidlo Maďarska, ktoré chcelo prepraviť olovené 
akumulátory zo Slovenska do Maďarska. Policajný zbor následne odobral prepravcovi tieto 
akumulátory a odovzdal ich autorizovanému spracovateľovi na území SR. 

 Na základe podnetu bola jedna kontrola (OIOH BA) vykonaná u odosielateľa odpadu - 
olovených akumulátorov v subjekte EUROBÉTOM, s.r.o., Dunajská Streda, ktorý realizoval 
cezhraničnú prepravu odpadov zo SR do Maďarska. Kontrolou bolo zistené porušenie ustanovení, 
týkajúce sa cezhraničnej prepravy odpadu. 
 
 
12. Operatívne kontroly na základe podnetov a na základe petícií podľa zákona č. 85/1990  

Zb. o petičnom práve  
 
 Inšpekcia odpadového hospodárstva v roku 2011 prijala na prešetrenie 196 
podnetov, z toho 1 petíciu a 22 podnetov prešlo z roku 2010. Teda na vybavenie v roku 2011 bolo 
spolu 218 podnetov.   
 Z celkového počtu prijatých podnetov bolo v roku 2011 vybavených (prešetrených, 
prešetrených a odstúpených, odstúpených bez prešetrenia a odložených) 190 podnetov a 28 
podnetov prechádza do roku 2012. Na základe týchto podnetov bolo uskutočnených 135 kontrol, 
čo je v porovnaní s rokom 2010 o 6 kontrol viac.   
 Tabuľka č. 1 - Prehľad o počte prijatých podnetov 

OIOH prijaté v 2011 prechádzajúce z roku 
2010 

celkový počet 
podnetov 

BA 44 4 48 

SP NR 47 9 56 

BB   27* 2  29* 

ZA 49 5 54 

KE 29 2 31 

Spolu 196* 22 218* 

*z toho 1 petícia 
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Tabuľka č. 2 - Prehľad o počte vybavených podnetov 

OIOH vybavené v roku 2011 

v riešení - 

prechádzajúce      do 

roku 2012 

Spolu 

BA 43 5 48 

SP NR 44 12 56 

BB   27* 2   29* 

ZA 49 5 54 

KE 27 4 31 

Spolu 190 28 218 

*z toho 1 petícia 

 
Tabuľka č. 3 - Prehľad o stave podnetov (prešetrené podnety a podnety vybavené bez prešetrenia) 

OIOH prešetrené 

prešetrené 

a následne 

odstúpené 

opakovane 

podané 

odstúpené bez 

prešetrenia 
odložené 

vybavené 

podnety 

spolu 

BA    30 0 0 7 6 43 

SP NR 25 4 0 7 8 44 

BB  20* 0 0 2 5  27* 

ZA 35 0 2 6 6 49 

KE 17 2 0 5 3 27 

Spolu 127 6 2 27 28 190 

*z toho 1 petícia 

 
 Z celkového počtu vybavených podnetov bolo 127 podnetov prešetrených, 6 podnetov 
bolo prešetrených a následne odstúpených príslušným orgánom štátnej správy odpadového 
hospodárstva, 2 podnety boli opakované, 27 podnetov bolo odstúpených  priamo bez šetrenia  
príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva a 28 podnetov bolo odložených 
z dôvodov nejasných skutočností uvádzaných v podnetoch, alebo z dôvodov už nejestvujúcich 
subjektov.  
 
Tabuľka č. 4 - Výsledky prešetrených podnetov  

OIOH bez porušenia s porušením 
iné 

porušenie 

celkovo s 

porušením 

BA 21 11 0 11 
SP NR 15 14 0 14 

BB  12* 4 4 8 
ZA 13 22 0 22 

KE 8 10 1 11 

Spolu 69* 61 5 66 

*z toho 1 petícia 



––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Výročná správa o činnosti SIŽP za rok 2011                                                                    

64 

Na základe 133 prešetrených podnetov bolo vykonaných 135 kontrol (OIOH BA na 

základe 1 podnetu  vykonal 3 kontroly). 

 Z celkového počtu 135 vykonaných kontrol na základe prešetrovaných podnetov v roku 

2011  bolo zistených pri 66 kontrolách (48,9 %) porušenie zákonných predpisov. Z tohto počtu 

však pri 5 kontrolách neboli preukázané skutočnosti, na ktoré podnet poukazoval, ale boli zistené 

iné porušenia zákonných predpisov. Pri 69 kontrolách  (51,1 %) nebolo zistené porušenie zákona. 

 
Najčastejšie zistené porušenia zákona o odpadoch: 

- § 7 ods. 1 písm. d) - prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov bez súhlasu príslušného 

orgánu štátnej správy (6 subjektov), 

- § 18 ods. 1 - nakladanie s odpadmi alebo zaobchádzanie s nimi inak ako v súlade so 

zákonom o odpadoch (6 subjektov), 

- § 18 ods. 3 písm. a)  - uloženie alebo ponechanie odpadu na inom mieste ako na mieste na 

to  určenom v súlade so zákonom o odpadoch (25 subjektov), 

- § 19 ods. 1 písm. f) - odovzdanie odpadov osobe neoprávnenej nakladať s odpadmi (5 

subjektov), 

- § 19 ods. 1 písm. g) - nevedenie a neuchovávanie evidencie o druhoch odpadov, s ktorými 

držiteľ odpadu nakladá a o ich zhodnotení a zneškodnení (9 subjektov), 

- § 19 ods. 1 písm. h) - neohlasovanie ustanovených údajov z evidencie príslušnému orgánu 

štátnej správy odpadového hospodárstva (10 subjektov). 
 
Tabuľka č. 5 - Zameranie prijatých podnetov  

OIOH 
nakladanie 

s  KO 
nakladanie 

s  NO 

nakladanie 
s inými 

odpadmi 

nelegálne 
skládky 

staré 
vozidlá 

odpady 
z obalov 

iné spolu* 

BA 0 3 8 20 0 10 7 48 

SP NR 4 6 23 16 0 2 5 56 

BB 1 2 3 4 0 1 18* 29 

ZA 1 1 15 25 0 1 11 54 

KE 6 3 4 11 0 3 4 31 

Spolu 12 15 53 76 0 17 45* 218 

*z toho 1 petícia 

  

 Najviac podnetov, a  to 76, sa týkalo nelegálnych skládok v rozpore so zákonom o 
odpadoch, 53 podnetov poukazovalo na rôzne iné porušenia zákona o odpadoch, 12 podnetov 
bolo zameraných na nezákonné nakladanie s komunálnymi odpadmi, 15 podnetov bolo 
zameraných na nezákonné nakladanie s nebezpečnými odpadmi. V roku 2011 bolo prijatých 17 
podnetov z oblasti nakladania s odpadmi s obalov a 45 podnetov na iné protiprávne nakladanie 
s odpadmi. V roku 2011  nebol SIŽP podaný podnet na nezákonné nakladanie so starými 
vozidlami. 
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Tabuľka č. 6 - Zameranie podnetov podľa kontrolovaných zákonov 

OIOH 
zákon o 

odpadoch 
zákon o 

poplatkoch 
zákon o 
obaloch 

zákon 
o POPs 

zákon o 
 odp. z ŤP 

zákon o 
informáciách ŽP 

spolu* 

BA 38 0 10 0 0 0 48 

SP NR 52 1 2 1 0 0 56 

BB  28* 0 1 0 0 0  29* 

ZA 52 1 1 0 0 0 54 

KE 28 0 3 0 0 0 31 

Spolu 198 2 17 1 0 0 218 

*z toho 1 petícia 

 

Tabuľka č. 7 - Prehľad podávateľov prijatých podnetov 

OIOH občania mimovládne 
organizácie 

orgány 
verejnej 
správy 

MŽP 
SR 

ŠOP 
SR 

anonymné 
podania 

iné spolu 

BA 12 0 15 0 1 19 1 48 
SP NR 20 1 4 6 0 15 10 56 

BB  13* 6 3 0 0 7 0  29* 
ZA 18 11 2 - 5 12 6 54 
KE 12 0 0 3 0 9 7 31 

Spolu 75 18 24 9 6 62 24 218 

*z toho 1 petícia 

 

 Z  218 podaní bolo 75 podnetov od občanov (34,4 %), 18 podnetov od mimovládnych 

organizácií (8,26 %), 24 podnetov od orgánov verejnej správy (11,01 %), 9 podnetov od MŽP SR 

(4,13 %), 6 podnetov od ŠOP SR (2,75 %), 62 anonymných podnetov (28,44 %) a 24 podnetov od 

iných subjektov (11,01 %) z celkového počtu podaných podnetov. 

 
V roku 2011 OIOH BB prešetroval jednu petíciu v zmysle zákona o petičnom práve. 

Petícia bola podaná na subjekt Buzitka Solár, a.s. Buzitka, a poukazovala na voľné spaľovanie 
odpadov. Porušenie zákona nebolo zistené a petícia bola vyhodnotená ako neopodstatnená. 

 
 Ako súčasť tejto hlavnej úlohy vykonali OIOH KE a OIOH SP NR aj iné operatívne 
kontroly z vlastného podnetu, resp. na požiadanie MŽP SR. 
 OIOH SP NR vykonal na základe požiadavky MŽP SR  operatívne kontroly v 2 
subjektoch. Kontrola v meste Partizánske bola zameraná na fungovanie separovaného zberu. 
Kontrola v   subjekte EKOCENTER spol. s r.o., Bratislava (Jelka skládka odpadov - sanácia a 
rekultivácia skládky) bola zameraná na legálnosť ukladania odpadov v predmetnej lokalite. 
 OIOH KE vykonal 3 operatívne kontroly z vlastného podnetu. Kontroly boli  vykonané 
v súvislosti s nelegálnym nakladaním s odpadom v nasledovných subjektoch: AGROSPOL 
spoločnosť s ručením obmedzeným Michalovce, Čečehov, prevádzka Iňačovce;  PMPstav s.r.o., 
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rekonštrukcia budovy na Myslavskej ulici č. 644, Košice; Skanska SK a.s., Bratislava, prev. Závod 
Cesty, mosty SK - Oblasť Východ, stavba - rekonštrukcia a oprava MK v obci Perín – Chym. 
 
 Súčasťou tejto HÚ bol aj výkon kontroly povinností, vyplývajúcich zo zákona o ZUŠ 
informácií o životnom prostredí. Kontroly podľa tohto zákona boli vykonané u 24 povinných 
osôb (obcí), pričom nebolo zistené porušenie povinností, vyplývajúcich z tohto zákona. 
 Vzhľadom na rozsiahlosť problematiky a na rôzne podnety,  najviac kontrol bolo 
vykonaných podľa zákona o odpadoch. Z celkového počtu kontrol, vykonaných v roku 2011, t.j. 
782, bolo pri 312 kontrolách zistené porušenie právnych predpisov odpadového hospodárstva, čo 
je 39,9 % podiel z celkom vykonaných kontrol a pri 470 kontrolách porušenia zistené neboli (60,1  
% podiel).  
 
 
Tabuľka č. 8 - Prehľad o vykonaných kontrolách, členený podľa zákonov a zistených porušení 
        

OIO
H 

Celkový počet kontrol Porušenie zákona 

zákon 
o odp. 

zákon o 
obaloch 

zákon 
o popl. 

zákon 
o 

POPs 

Zákon 
o ZUŠ 
info o 

ŽP 

Zákon 
o odp.  

z ŤP         

Spolu 
zákon 
o odp. 

zákon o 
obaloch 

zákon 
o popl. 

zákon o 
POPs 

Zákon 
o ZUŠ 
info o 

ŽP 

Zákon 
o odp.  

z ŤP 

Spolu 

BA 102 12 4 6 5 2 131 34 1 0 0 0 0 35 

SP 
NR 

105 4 3 0 2 2 116 34 0 0 0 0 0 34 

BB 197 9 4 2 6 6 224 107 0 2 0 0 0 109 

ZA 143 4 3 0 2 3 155 75 1 2 0 0 0 78 

KE 123 13 3 6 9 2 156 55 1 0 0 0 0 56 

Spolu 670 42 17 14 24 15 782 305 3 4 0 0 0 312 
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Tabuľka č. 9 - Prehľad o vykonaných kontrolách, členený podľa HÚ, činnosti kontrolovaného 
subjektu a  jednotlivých OIOH  

HÚ 
č. 

Činnosť 
OIOH 

Spolu 
Z toho 
s por. BA SP NR BB ZA KE 

1. 

pôvodca a  

držiteľ odpadu 
30 28 99 54 43 254 120 

nakladanie s odpadom 
z ťažobného priemyslu 

2 2 6 3 2 15 0 

2. 

prev. 
zariadenia 

na 
zneškodň. 
odpadov 

skládka 0 3 0 0 2 5 2 

spaľovňa 0 0 0 0 0 0 0 

iné 0 0 0 0 0 0 0 

3. 
prev. zariadenia na 
zhodnoc. odpadov 

1 3 8 2 5 19 9 

4. 
prev. zariadenia na zber 

odpadov 
14 5 8 17 12 56 21 

5. obec 5 11 22 17 13 68 52 

6. 
výrobca a dovozca 
vybraných komodít 

1 5 9 6 6 27 7 

7. 
nakladanie so starými 

vozidlami 
9 2 1 1 4 17 4 

8. 

Naklad. 
s elektroza

riad. a 
elektroodp

adom 

výrobca 7 0 4 1 0 12 5 

spracovateľ 0 0 0 0 0 0 0 

distribútor 5 5 12 6 6 34 20 

9. zákon o obaloch 4 3 8 4 10 29 1 

10. 
poplatky 

za uloženie 
odpadov 

skládka 2 3 2 2 1 10 2 

odkalisko 0 0 2 0 2 4 1 

poplatník 2 0 0 0 0 2  

11. 
cezhraničná preprava 

odpadov 
12 13 17 5 19 66 1 

12. 

podnety a petície 32 29 20 35 19 135 66 

iné 
operatívne 
kontroly 

zákon o ZUŠ 
info. o ŽP 

5 2 6 2 9 24 0 

iné 0 2 0 0 3 5 1 

Spolu 131 116 224 155 156 782 312 
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13. Ukladanie pokút a opatrení na nápravu v správnom konaní 
 
Právoplatné rozhodnutia 

Kontrolami zistené nedostatky, ktoré naplnili znaky skutkovej podstaty pre uloženie 
pokuty, boli riešené v správnych konaniach. V  roku 2011 nadobudlo právoplatnosť 284 
rozhodnutí prvostupňových orgánov o pokute, z ktorých 243 bolo vydaných v roku 2011 a  41 
rozhodnutí bolo vydaných v roku 2010, ale nadobudli právoplatnosť v roku 2011.  

Na základe rozhodnutí, ktoré nadobudli právoplatnosť v roku 2011, OIOH vydali 3 
samostatné rozhodnutia, ktorými boli uložené opatrenia na nápravu. V 1 prípade bolo vydané 
rozhodnutie, ktorým bolo zastavené správne konanie.  
 
Tabuľka č. 10 - Prehľad o počte právoplatných rozhodnutí 
 

Rozhodnutie BA SP NR BB ZA KE Spolu 

rozhodnutie o pokute 31 46 80 70 57 284 

zastavené konanie 0 1 0 0 0 1 

opatrenia na nápravu 1 2 0 0 2* 3+2* 

Spolu 32 49 80 70 57 288 

* dve opatrenia na nápravu boli súčasťou rozhodnutí o uložení pokuty, preto nie sú započítané  do celkového počtu 

vydaných rozhodnutí            

 

V roku 2011 OIOH nerozhodovali podľa § 69 písm. c) zákona o odpadoch, či tovar 

v prípade cezhraničnej prepravy je odpadom.  

Výška uložených pokút 

Na základe právoplatných rozhodnutí  boli v roku 2011 uložené  pokuty   v celkovej  výške  
220 505,-  EUR. 

Tabuľka č. 11 - Výška pokút, uložená rozhodnutiami, ktoré nadobudli právoplatnosť v roku 2011 
 

OIOH Výška pokút  (EUR)  

BA 22 500.- 

SP NR 53 055.- 

BB 41 350.- 

ZA 41 450.- 

KE 62 150.- 

Spolu 220 505.- 
 
 

Najvyššie pokuty boli uložené nasledovným subjektom: 

 FÚRA s.r.o, Rozhanovce ako nájomca zodpovedný za prevádzkovanie skládky odpadov 
Petrovany, zneškodňoval odpady v rozpore so zákonom o odpadoch a na vyžiadanie orgánu 
štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve nepredložil dokumentáciu a neposkytol pravdivé 
a úplné informácie, týkajúce sa nakladania s odpadmi na tejto skládke, za čo mu bola uložená 
pokuta vo výške 16 590,- €. 
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 EKOCENTER spol. s r.o., Bratislava, prevádzka Jelka ako držiteľ odpadu používal na sanáciu 
nelegálnej skládky odpadov  v k. ú. Jelka okrem povolených inertných odpadov aj iné druhy 
odpadov, t.j. tieto ukladal na inom mieste ako na to určenom, a neplnil voči používaným 
odpadom aj ďalšie povinnosti držiteľa odpadu, za čo mu bola uložená pokuta vo výške 
16 500,- €. 

 EKOS PLUS s.r.o., Košice, ako nájomca skládky odpadov  na odpad, ktorý nie je nebezpečný, 
v k.ú. obce Petrovany nepredložil nájomnú zmluvu s viditeľnými údajmi, a tým neposkytol 
pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom,   za čo mu bola uložená 
pokuta vo výške 13 500,- €. 

 Obec Veľké Zálužie ako držiteľ odpadu uložil odpady - komunálny odpad, objemné odpady, 
stavebné odpady, biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a z cintorínov (konáre, vence), 
pneumatiky, obaly kontaminované nebezpečnými látkami (plechovky z farieb, emulzií a pod.), 
papierové a kartónové obaly, plasty, pochádzajúce od občanov obce, ktoré boli vyzbierané 
v rámci jarného upratovania v obci a individuálne dovážané fyzickými osobami - občanmi 
obce Veľké Zálužie, na skládku odpadov v lokalite „Zavaž“ v k. ú. Veľké Zálužie, 
prevádzkovanej bez súhlasu príslušného orgánu štátnej správy, vydávaného, za čo mu bola 
uložená pokuta vo výške 10 000,- €. 

 KOFAP, spol, s r.o., Nemce, prevádzka Hliník nad Hronom, ako prevádzkovateľ zariadenia 
na zber odpadov, neplnil základné povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na zber odpadov, 
ktoré súvisia s evidenciou kovových odpadov, nevyžadoval a neevidoval rodné čísla osôb, od 
ktorých preberal odpady, ani opis predmetných druhoch   odpadov    a    fotodokumentáciu,  
za   čo   mu bola uložená pokuta vo výške  

 7 000,-€. 

 KARLA-Slovensko, s.r.o., Žilina , ako prevádzkovateľ zariadenia na zber odpadov pri výkupe 
iných kovových odpadov vykúpených od fyzických v rámci evidencie neuvádzal aj opis 
a fotodokumentáciu vykúpeného odpadu, za čo mu bola uložená pokuta vo výške  7 000,- €. 

 CARMEL Auto, s.r.o., Žilina, ako pôvodca odpadov neplnil základné povinnosti držiteľa 
odpadov, za čo mu bola uložená pokuta vo výške 6 000,- €. 

 Alza.cz., a.s., Praha, prevádzka Bratislava, ako zahraničný výrobca elektrozariadení, 
nezabezpečil plnenie svojich povinností prostredníctvom kolektívnej organizácia, a neplnil 
ohlasovaciu povinnosť, za čo mu bola uložená pokuta vo výške  5 100,- €. 

 ROMAG spol. s r.o., Senec, prevádzka Hviezdoslavov, ako držiteľ odpadu skladoval 
čistiarenský kal z ÚČOV Vrakuňa a ČOV Petržalka pred zhodnocovaním bez súhlasu na 
zhodnocovanie činnosťou R13 podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch, za čo  mu bola 
uložená pokuta vo výške 5 000,- €. 

 
Odvolacie konania 
 
  V roku 2011 riešilo ústredie ÚIOH 48 odvolaní podaných voči prvostupňovým 
rozhodnutiam o uložení pokuty v rámci riadnych opravných prostriedkov, t.j. odvolania boli 
podané v zákonom stanovenej lehote. Z tohto počtu bolo potvrdených 45 prvostupňových 
rozhodnutí a 3 rozhodnutia boli zrušené a vrátené na nové prejednanie a vydanie rozhodnutia. 
 
  Okrem uvedených odvolaní boli prijaté 2 oneskorene podané odvolania. Z preskúmaní 
spisových materiálov vyplynulo, že oneskorené odvolania nespĺňali zákonné podmienky pre 
obnovu konania, ani pre zmenu alebo zrušenie rozhodnutia mimo odvolacieho konania. 
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Tabuľka č. 12 - Prehľad o odvolacích konaniach 
 

OIOH 

Rozhodnutia v riadnom odvolacom konaní 

Spolu 
Oneskorene 

podané odvolania Potvrdené Zmenené 
Zrušené 
vrátené 

Zastavené 
 

BA 4 0 0 0 4 0 

SP NR 7 0 1 0 8 0 

BB 10 0 2 0 12 1 

ZA 5 0 0 0 5 1 

KE 19 0 0 0 19 0 

Spolu 45 0 3 0 48 2 

 
 
 
 
B. LEGISLATÍVA 
 
1. Spolupráca s MŽP SR pri tvorbe a uplatňovaní právnych predpisov  

 
V rámci pripravovaných noviel legislatívy životného prostredia ÚIOH pripomienkoval 

všetky návrhy noviel, ktoré boli z MŽP SR zaslané na pripomienkové konania a aktívne sa 
zúčastňoval prípravy nového zákona o odpadoch.  
 
 
 
C. SPOLUPRÁCA S  ORGÁNMI ŠTÁTNEJ SPRÁVY A  INÝMI ORGANIZÁCIAMI 
 
1. Spolupráca so SAŽP v oblasti odpadového hospodárstva 
 

V roku 2011 inšpekcia odpadového hospodárstva pokračovala vo výkone kontrol 
potenciálnych vlastníkov POPs a odpadov z PCB na základe zoznamu subjektov, poskytovaných 
SAŽP. 

 
2. Spolupráca s krajskými a obvodnými úradmi ŽP pri riešení problematiky odpadového 

hospodárstva 
 
 Vedúci OIOH sa zúčastňovali porád zamestnancov odpadového hospodárstva 
obvodných a krajských úradov životného prostredia. 
 Spolupráca s OÚŽP a KÚŽP bola uplatňovaná hlavne pri spoločnom riešení 
konkrétnych problémov v kontrolnej činnosti, pri šetrení podnetov a pri vzájomnej výmene 
informácii o plánovanej kontrolnej činnosti. Spolupráca pozostávala aj v kooperácii pri šetrení 
podnetov získavaním informácií o kontrole zberu elektroodpadu (ASEKOL a.s.) a informáciách 
o jestvujúcich úložiskách podľa zákona o odpade z ťažobného priemyslu. 
 
 
3. Spolupráca s inými orgánmi štátnej správy, orgánmi samosprávy, organizáciami 

pôsobiacimi v oblasti odpadového hospodárstva a inými právnymi subjektmi 
 
  Inšpekcia odpadového hospodárstva v roku 2011 spolupracovala najmä s Colnými 
úradmi, Prezídiom policajného zboru SR (PPZ SR) - Úrad justičnej a kriminálnej polície (ÚJKP) 
a Úrad hraničnej a cudzineckej polície (ÚHCP), Okresnými riaditeľstvami policajného zboru 
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(ORPZ) a Železničnou políciou.  Samosprávnym orgánom inšpekcia poskytovala odbornú pomoc 
najmä pri nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. 
  

OIOH BA vykonal v spolupráci s ORPZ Bratislava V.,  Odbor kriminálnej polície, 
oddelenie ekonomickej kriminality, kontroly v 3 subjektoch a informoval ho o výsledku týchto 
kontrol (TEMPO M&I, s.r.o., František Nagy, Antonín Felcman - OPRAVY MOTOROVÝCH 
VOZIDIEL). 

 
OIOH BA vykonal, v súvislosti s podaním PPZ SR, ÚJKP, Odboru kriminálnej polície, 2 

kontroly zberu akumulátorov a informoval ho o výsledku (KASOL s.r.o. MULTISERVIS 
Bratislava, prev. Zlaté Klasy a LUTOBY, s.r.o. prevádzka Zlaté Klasy). 
 

OIOH BA vykonal, v súvislosti s podaním OOPZ Bratislava II, kontrolu v spoločnosti  
L.Š. STAV, s.r.o. a informoval ho o výsledku kontroly. 

 
OIOH, SP NR vykonal v súvislosti s podaním  OOPZ v Agrokomplex - Výstavníctvo 

Nitra, štátny podnik, Nitra, kontrolu zameranú na navezenie stavebného odpadu a výkopovej 
zeminy, pričom bolo zistené porušenie zákona o odpadoch. 

 
OIOH, SP NR vykonal v súvislosti s podaním  OOPZ vo Waste Recycling, a.s., Zlaté 

Moravce kontrolu zameranú na odovzdanie odpadu osobe, neoprávnenej nakladať s týmto 
odpadom podľa zákona o odpadoch, pričom sa táto skutočnosť potvrdila. 

 
OIOH, SP NR bol požiadaný o poskytnutie výsledkov kontroly, vykonanej  v AVE 

Štúrovo, a.s. v prvom polroku 2011. Odpoveď bola policajnému orgánu poskytnutá. 
 

OIOH BB vykonal kontrolu cezhraničnej prepravy odpadu na  základe požiadavky 
Policajného zboru dňa 20.07.2011 vo Fiľakove, kde bolo zaistené vozidlo z Maďarska, ktoré 
chcelo prepraviť nebezpečný odpad kat.č.  16 06 01 - olovené batérie zo Slovenska do Maďarska.  

 
OIOH BB spolupracoval so ZMOS - om  tým, že vykonal prednášku o kontrolnej činnosti 

SIŽP v obciach pre pracovníkov ZMOS - u v Silnici. 
 
 OIOH ZA vykonal na žiadosť Železničnej polície kontroly prevádzkovateľov zariadení na 
zber odpadov, zamerané na zber odpadov, pochádzajúcich zo železníc v nasledovných subjektoch  
- Ing. Miroslav Mlynár, Vrútky; KOVPAP, s.r.o., Žilina; PB TROJEK Slovakia, s.r.o., Žilina; 
Václav Kapec KA - METAL, Rosina; Zberné suroviny a.s., Žilina a ŽP EKO QELET, a.s., 
Martin. 
 OIOH ZA vykonal na žiadosť KRPZ Trenčín kontrolu v subjekte Doprastav (skládka 
Tuženice). 
 OIOH ZA vykonal na žiadosť KRPZ Žilina kontrolu v v k.ú. obce Lietavská Lúčka vo 
veci ukladania čistiarenských kalov.  
 OIOH ZA vykonal na žiadosť OR PZ Žilina  kontrolu v subjekte (Terchová – skládka 
Dolná Tižiná).  
 OIOH ZA poskytol odbornú pomoc OR PZ Žilina  vo veci uloženia sudov s neznámym 
obsahom. 
 OIOH KE  spolupracoval s ORPZ, Odbor kriminálnej polície Prešov pri riešení 
podozrenia z nezákonného nakladania s odpadmi v kat. ú. obce Vyšná Šebastová. OIOH KE 
vykonal miestnu obhliadku predmetnej lokality ktorou zistil, že predmetné odpady javiace znaky 
zmesového komunálneho odpadu, biologicky rozložiteľných odpadov  a stavebných odpadov, boli 
v lokalite uložené nelegálne a informoval o výsledku obhliadky políciu. 
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V roku 2011 všetky OIOH spolupracovali s miestne príslušnými colnými úradmi   

a políciou pri kontrole cezhraničnej prepravy odpadov na štátnych hraniciach, nakoľko tieto 
orgány sú oprávnené zastavovať vozidlá. 

 
 
 

D. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA 
 
1. Spolupráca s ČIŽP  
 
  V roku 2011 sa v dňoch 31.05. - 02. 06. 2011 v SR (Čičmany) uskutočnilo odborné 
pracovné stretnutie so zamestnancami ČIŽP. Na stretnutí boli vyhodnotené výsledky kontrolnej 
činnosti v uplynulom období oboch kontrolných orgánov. Súčasne bol prezentovaný stav oboch 
krajín v legislatíve odpadového hospodárstva, aktuálny stav v transpozícii novej smernice 
o odpadoch, praktické poznatky pri jej aplikácii pri nakladaní s odpadmi a prediskutované boli 
spoločné problémy pri aplikácií smerníc EÚ v oblasti odpadového hospodárstva. 
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Zoznam použitých skratiek: 
 
SIŽP - Slovenská inšpekcia životného prostredia 
OIOH BA - Odbor inšpekcie odpadového hospodárstva Bratislava  
OIOH BB - Odbor inšpekcie odpadového hospodárstva Banská Bystrica 
OIOH ZA - Odbor inšpekcie odpadového hospodárstva Žilina  
OIOH KE - Odbor inšpekcie odpadového hospodárstva Košice 
OIOH SP NR - Odbor inšpekcie odpadového hospodárstva, Stále pracovisko Nitra,  
POPs - perzistentné organické látky 
MŽP SR - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
ŠOP SR - Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 
ÚČOV - Ústredná čistiareň odpadových vôd 
ČOV - Čistiareň odpadových vôd 
HÚ - Hlavná úloha 
PHÚ - Plán hlavných úloh 
SAŽP - Slovenská agentúra životného prostredia 
OÚŽP - Obvodný úrad životného prostredia 
KÚŽP - Krajský úrad životného prostredia 
OOPZ - Obvodné oddelenie policajného zboru 
ZMOS - Združenie miest a obcí Slovenska 
KRPZ -  Krajské riaditeľstvo policajného zboru 
ČIŽP - Česká inšpekcia životného prostredia 
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2.4 Ochrana prírody a krajiny 
 
 

Útvar Inšpekcie ochrany prírody a krajiny SIŽP vykonával v roku 2011 štátny dozor vo 
veciach ochrany prírody a krajiny podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v 
znení neskorších predpisov.  

Útvar Inšpekcie ochrany prírody a krajiny SIŽP vykonával štátny dozor aj na úseku ochrany 
ohrozených druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín podľa zákona č. 15/2005 
Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s 
nimi v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon CITES),  
a nariadenia Rady (ES) č.338/1997 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou 
obchodu s nimi a Nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú 
podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov 
voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi. 

Pri výkone štátneho dozoru inšpekcia kontrolovala  právnické osoby, fyzické osoby oprávnené 
na podnikanie a fyzické osoby v dodržiavaní  uvedených zákonov, nariadení Európskej únie,  
všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na ich vykonanie  
a iných povinností vyplývajúcich z  rozhodnutí vydaných na základe týchto zákonov  
a nariadení EÚ. 

 
 
A. PLÁNY, KONTROLNÁ ČINNOSŤ, SPRÁVY A KONANIA 
 
V roku 2011 Inšpektorátmi životného prostredia – odbormi inšpekcie ochrany prírody  
a krajiny bolo  vykonaných 432  kontrol. Kontrolná činnosť bola v I. polroku zabezpečovaná len 
14 inšpektormi a v II. polroku 15 inšpektormi.  
Z celkového počtu 432 kontrol bolo v  222 prípadoch zistené porušenie zákona o ochrane prírody 
a krajiny a  zákona  CITES,  čo  predstavuje  51 %. 
 
V roku 2011 bolo právoplatne uložených 111 pokút v celkovej výške 41 004 eur. 
 
Prehľad kontrolnej činnosti IOPaK  za rok 2011 podľa zákona o ochrane prírody a krajiny 
 a zákona CITES je uvedený v nasledujúcej tabuľke 
 

Výkon štátneho dozoru    

 celkový počet kontrol porušenie zákona 

 
zákon č. 
15/2005 

zákon č. 
543/2002 

spolu 
zákon č. 
15/2005 

zákon č. 
543/2002 

Spolu 

IŽP BA 14 71 85 9 34 43 

IŽP BB 25 110 135 13 76 89 

IŽP KE 13 66 79 6 29 35 

IŽP ZA 22 111 133 11 44 55 

Spolu 74 358 432 39 183 222 
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1. Kontrola plnenia povinností podnikateľov, právnických osôb a fyzických osôb 
vyplývajúcich zo zákona č. 15/2005 Z.z. ( ďalej len zákon CITES) a súvisiacich nariadení 
EÚ upravujúcich problematiku CITES. 
 
Prehľad kontrol podľa zákona CITES je uvedený v nasledujúcej tabuľke 
 

Výkon štátneho dozoru podľa zákona CITES  

Inšpektorát 
celkový počet 

kontrol 
právnické osoby a 

podnikatelia 
fyzické osoby zistené porušenia 

IŽP BA 14 3 11 9 

IŽP BB 25 19 6 13 

IŽP KE 13 2 11 6 

IŽP ZA 22 8 14 11 

Spolu 74 32 42 39 
 
 
V roku 2011 bolo celkove vykonaných 74 kontrol zameraných na dodržiavanie právnych predpisov 
upravujúcich problematiku  CITES, z toho v 39 prípadoch bolo zistené porušenie zákona, čo 
predstavuje 53 %. 
 
Kontroly podľa zákona CITES boli zamerané na preukazovanie pôvodu  
a spôsobu nadobudnutia exemplárov, vedenie evidencie o držaných exemplároch,  ako aj na 
dodržiavanie zákazu vykonávania komerčnej činnosti podľa čl. 8  nariadenia Rady (ES)  
č. 338/97  a  dodržiavanie čl. 9 cit. nariadenia, týkajúceho sa premiestnenia živých exemplárov 
v rámci Spoločenstva.  
 
Najviac kontrol exemplárov živočíchov bolo vykonaných u držiteľov vtákov - 44 subjektov, potom 
držiteľov plazov - 19, držiteľov cicavcov - 10, držiteľov rastlín – 4, bezstavovcov - 3.  
 
Najčastejším nedostatkom zisteným pri kontrolách bolo nedôsledné alebo úplne chýbajúce vedenie 
evidencie o držaných exemplároch, označovanie živočíchov, ďalej nepreukázanie pôvodu alebo  
spôsobu nadobudnutia exemplárov, vykonávanie komerčnej činnosti s týmito exemplármi bez 
príslušných povolení, ako aj  neplnenie povinností predávajúceho podľa § 4 zákona CITES.  
 
V skupine vtákov bolo zistené porušenie zákona u 27 subjektov, z toho najviac porušení zákona sa 
týkalo papagájov a dravých vtákov, u plazov bolo zistené porušenie  u 9 subjektov týkajúce  sa 
korytnačiek,  jašterov (chameleóny, leguány, gekony) a hadov. Porušenia zákona pri držbe cicavcov 
alebo výrobkov z nich bolo zistene  v 7 prípadoch a to u šeliem (medveď hnedý, mačka divá, vlk 
dravý, puma americká) a ďalej u vydry riečnej, slona afrického a hrocha obojživelného. Porušenie 
zákona bolo zistené aj pri nakladaní s  bezstavovcami (pavúky a škorpióny).    
 
Výkon štátneho dozoru bol zameraný aj na špecifické komodity, ktoré sú požadované Európskou 
úniou. Išlo o kontroly týkajúce sa  najmä exemplárov rastlín, prípadne živočíchov používaných v 
tradičnej medicíne – TCM, najmä čajov, výživových doplnkov a  kozmetických prípravkov.  
IŽP Banská Bystrica vykonala štátny dozor u 5 subjektov,  v jednom prípade bolo zistené 
porušenie ustanovení zákona CITES. Vykonanou kontrolou bolo zistené, že ČAJOVŇA NA 
ZÁMKU vo Zvolene ponúkala na predaj 17 balení vonných tyčiniek Panchavati Dhvop Sticks, 
ktoré obsahovali  exemplár druhu Pterocarpus  santalinus (santalovec santalovitý - červené santalové 
drevo) zaradeného do prílohy B nariadenia Rady ( ES)  č. 338/97.  Kontrolovaný subjekt 
nepreukázal spôsob nadobudnutia uvedených neživých exemplárov a  neviedol o nich zákonom 
predpísanú evidenciu. 
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Ďalšie kontroly boli zamerané na subjekty, ktoré nakladajú s výrobkami z exemplárov, 
najmä poľovnými trofejami, kožami a kožušinami.  
IŽP Banská Bystrica a IŽP Bratislava vykonali štyri kontroly v prevádzkach, ktoré ponúkajú 
preparáciu zvierat a výrobu poľovných trofejí. Prostredníctvom preparátora boli zistené v držbe 2 
kly druhu slon africký (Lododonta africana). Následným šetrením sa zistilo, že boli dovezené 
z Juhoafrickej republiky a boli k nim predložené všetky potrebné povolenia.  
Aj u ďalších dvoch subjektov nebolo zistené porušenia zákona, u jedného preparátora  bolo 
zistených 5 neživých exemplárov druhu medveď hnedý (Ursus arctos) a jeden neživý exemplár druhu 
vlk dravý (Canis lupus), u ďalšieho subjektu 6 neživých exemplárov druhu rys ostrovis (Lynx lynx). 
Posledný z kontrolovaných subjektov v rozpore so zákonom neviedol potrebnú evidenciu 
a nevedel preukázať spôsob nadobudnutia u neživých exemplárov druhov uvedených v prílohe 
A nariadenia Rady č. 338/97 (vlk dravý, mačka divá, plamienka driemavá a sokol lastovičiar).  
 
IŽP Košice kontroloval obchodnú prevádzku, ktorá ponúkala na predaj remienky na hodinky 
z kože aligátora missisipského (Alligator mississippiensis). V tomto prípade inšpekcia nezistila 
porušenie zákona CITES.  
Výsledky kontrol preukázali u  8 kontrolovaných subjektov  porušenie  nariadenia Rady 
( ES)  č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu 
 s nimi  Všetky nedostatky, ktoré sa týkajú 29 exemplárov boli zistené v súvislosti s porušením čl. 8 
ods. 1 alebo ods.5 nariadenia Rady (ES) č. 338/97- vykonávanie komerčnej činnosti  bez výnimky 
MŽP SR, Výkonného orgánu CITES: 
 

Fyzická osoba M.B. v  rozpore s čl. 8 ods.5  nariadenia Rady (ES) č.338/97  nadobudla na 
komerčné účely 1 exemplár druhu Eclectus roratus (ladniak krátkochvostý)  a kúpila 2 exempláre 
druhu Poicephalus senegalus (papagáj senegalský), 1 exemplár druhu Poicephalus meyer (papagáj 
mayerský), pričom nebolo preukázané k spokojnosti inšpekcie ako príslušného orgánu daného 
členského štátu, že tieto exempláre boli nadobudnuté a, ak pochádzali z miesta mimo spoločenstva, 
že ich dovoz do spoločenstva bol v súlade s právnymi predpismi platnými pre ochranu voľne 
žijúcich živočíchov a rastlín. Kontrolovaný subjekt teda vykonal komerčnú činnosť s exemplármi 
zaradenými v prílohe B nariadenia Rady (ES) č.338/97. 
 
Fyzická osoba J.M. kúpila 2 exempláre druhu Psittacus erithacus (papagáj sivý) a 2 exempláre druhu 
Cyanoliseus patagonus (klinochvost patagónsky), pričom nebolo preukázané k spokojnosti inšpekcie 
ako príslušného orgánu daného členského štátu, že tieto exempláre boli nadobudnuté a, ak 
pochádzali z miesta mimo spoločenstva, že ich dovoz do spoločenstva bol v súlade s právnymi 
predpismi platnými pre ochranu voľne žijúcich živočíchov a rastlín. Kontrolovaný subjekt teda 
vykonal komerčnú činnosť s exemplármi zaradenými v prílohe B nariadenia Rady (ES) č.338/97 v 
rozpore s čl. 8 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č.338/97.  
 
ZOO PREPARATÓRIUM v  rozpore s čl. 8 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 predalo 
Gemersko - malohontskému múzeu v Rimavskej Sobote neživé exempláre druhov uvedených 
v prílohe A nariadenia Rady (ES) č. 338/97, a to exemplár Canis lupus (vlka davého) - 1 ks, Felis 
silvestris (mačky divej) – 1 ks,  Falco subbuteo (sokola lastovičiara) – 1 ks, Tyto alba (plamienky 
driemavej) – 1 ks a  Accipiter nisus (jastraba krahulca) – 1 ks. 
Technická univerzita vo Zvolene  v rozpore s čl. 8 ods. 1 nariadenia č. 338/97 predala  firme 
LUTEUS, s.r.o., Banská Bystrica neživý exemplár – 95 kg mäsa druhu Ursus arctos (medveď 
hnedý) uvedeného v prílohe A nariadenia Rady (ES) č.338/97.  
 
LUTEUS, s.r.o., Banská Bystrica v rozpore s čl. 8 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 kúpil od 
Poľovníckeho združenia Kopa neživý exemplár – 95 kg mäsa druhu Ursus arctos (medveď hnedý), 
od Technickej univerzity vo Zvolene kúpil neživý exemplár – 95 kg mäsa druhu Ursus arctos 
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(medveď hnedý),  od subjektu Lesy Slovenskej republiky, š.p. kúpil neživý exemplár – 41,83 kg 
mäsa druhu Ursus arctos (medveď hnedý) a firme ASPIUS  predal neživý exemplár – 111,52 kg 
mäsa druhu Ursus arctos (medveď hnedý), ktorý je  uvedený v prílohe A nariadenia Rady (ES) 
č.338/97.  
 

Súdny exekútor T.B. v  rozpore s čl. 8 ods. 1 nariadenia Rady (ES)  č. 338/97 predal formou 
dražby hnuteľných vecí fyzickej osobe jeden neživý exemplár Lynx lynx (rys ostrovid) – koža druhu 
zaradeného do prílohy A nariadenia č.338/97 a  ponúkal na úradnej tabuli súdneho exekútora a na 
úradnej tabuli Mesta Banská Bystrica na predaj  formou dražieb hnuteľných vecí neživé exempláre 
druhov zaradených do prílohy A nariadenia Rady (ES) č. 338/97, a to 1  exemplár Canis lupus (vlk 
dravý) - koža, 2 exempláre Ursus arctos (medveď hnedý) - preparát prednej laby na podložke a koža, 
1 exemplár Lutra lutra (vydra riečna) - preparát celého živočícha na podložke,  1  exemplár Accipiter 
nisus (jastrab krahulec) – preparát samičky na podložke, 1 exemplár Buteo buteo (myšiak lesný) - 
preparát celého živočícha na podložke, 2  exempláre Falco tinnunculus (sokol myšiar) - preparáty 
samčeka a samičky na podložkách a 1 exemplár Lynx lynx (rys ostrovid) – koža. 
 
Fyzická osoba M.K. kúpila 1 exemplár živočícha Amazona ochrocephala oratrix (amazoňan žltohlavý 
veľký) z prílohy A nariadenia Rady (ES) č. 338/97 a pri kontrole nepredložil potrebné potvrdenie 
o výnimke z komerčnej činnosti, čím porušila čl. 8 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 338/97. 
 
Fyzická osoba J.H. ponúkala na predaj na internetovej stránke www.lovuzdar.sk  vypracovanú 
kožu z vlka dravého (Canis lupus), ktorý je zaradený do prílohy A nariadenia Rady (ES) č. 338/97, 
čím porušila  čl. 8 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 338/97. 
 
 
2. Prejednávanie priestupkov fyzických osôb pri porušení povinností vyplývajúcich zo 
zákona č. 15/2005 Z.z. (CITES) 
a 
3. Ukladanie sankcií v správnom konaní právnickým osobám a podnikateľom za porušenie 
povinností vyplývajúcich zo zákona č. 15/2005 Z.z. (CITES). 

 
Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín 

reguláciou obchodu s nimi (CITES)  bol novelizovaný zákonom č. 452/2007 Z.z. účinným od 
1.1.2008. Zmena legislatívy v roku 2008 spôsobila, že aj pri preukázanom porušení zákona CITES 
a nariadení EÚ nebolo možné pristúpiť k uloženiu sankcie za protiprávne konanie z dôvodu 
novelizovaného znenia ustanovení § 22 ods.1 zákona CITES. 
Poslanecká novela  zákona č.15/2005 Z.z. účinná od 1. januára 2008 totiž zmenila  všetky skutkové 
podstaty správnych deliktov podľa § 22 a priestupkov podľa § 23 v tom zmysle, že SIŽP môže  
uložiť sankcie len v tom prípade, ak  fyzická alebo právnická osoba svojím konaním spôsobí trvalú 
ujmu na exemplároch ohrozených druhov rastlín alebo živočíchov, pričom účelne vynaložené 
náklady na rehabilitáciu predmetných exemplárov alebo uvedenie životného prostredia do 
predošlého stavu predstavujú škodu, ktorá nie je malá. Súčasná právna úprava tak neumožňuje 
kontrolným orgánom  účinne vyvodzovať zodpovednosť  od subjektov,  ktoré porušujú zákon 
č.15/2005 Z.z. ako aj nariadenia Európskej únie. 
Pri účinnom vyvodzovaní zodpovednosti by mal kontrolný orgán pri každom jednotlivom prípade 
porušenia zákona č. 15/2005 Z.z. alebo nariadení EÚ zohľadniť, aby udeľovaná sankcia bola 
primeraná miere protiprávneho konania. Kontrolou zistené nedostatky je ale v súčasnosti možné 
riešiť jedine udelením nápravných opatrení. Vo výnimočných prípadoch môže inšpekcia pristúpiť 
aj k zhabaniu exemplárov (§ 25 zákona č. 15/2005 Z.z.). Tento relatívne prísny postih však 
nemôže byť využívaný za každých okolností ako kompenzácia súčasne platnej zákonnej úpravy,  
podľa ktorej nie je možné udeliť finančnú pokutu,  a tak bráni kontrolnému orgánu zohľadniť 
mieru protiprávneho konania kontrolovaných subjektov.  
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4. Kontrola plnenia povinností podnikateľov, právnických osôb a fyzických osôb 
vyplývajúcich zo zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov.  
 
Prehľad kontrol podľa zákona o ochrane prírody a krajiny  je uvedený v nasledujúcej tabuľke 
 

Výkon štátneho dozoru podľa zákona o ochrane prírody a krajiny  

Inšpektorát 
celkový počet 

kontrol 

právnické 
osoby a 

podnikatelia 
fyzické osoby 

neznáme 
subjekty 

zistené 
porušenia 

IŽP BA 71 49 21 1 34 

IŽP BB 110 79 30 1 76 

IŽP KE 66 46 15 5 29 

IŽP ZA 111 82 23 6 44 

spolu 358 256 89 13 183 
 
V roku 2011 bolo vykonaných 358 kontrol zameraných na dodržiavanie zákona  
č.543/2002 Z.z.  o ochrane prírody a krajiny, z toho v 183 prípadoch bolo zistené porušenie 
zákona, čo predstavuje 51 %. 
 
 

Výkon štátneho dozoru podľa zákona o ochrane prírody a krajiny   
podľa stupňov ochrany 

stupeň 
ochrany 

právnické 
osoby a 

podnikatelia 
fyzické osoby 

neznáme 
subjekty 

celkový počet 
kontrol 

zistené 
porušenia 

I. 132 25 6 163 79 

II. 57 33 3 93 52 

III. 33 19 1 53 35 

IV. 12 4 1 17 6 

V. 18 2 2 22 6 
nezaradené 
do územnej 

ochrany 
3 7 - 10 5 

spolu 255 90 13 358 183 
 
V roku 2011 boli kontroly zamerané hlavne na územnú ochranu, t.j. dodržiavanie podmienok 
ochrany prírody stanovených podľa zákona pre jednotlivé stupne ochrany, ďalej na dodržiavanie 
bližšie určených podmienok uložených v právoplatných rozhodnutiach orgánov ochrany prírody 
(ministerstva životného prostredia, krajských úradov životného prostredia, obvodných úradov 
životného prostredia a obcí). Kontroly boli vykonávané u právnických osôb, fyzických osobách 
oprávnených na podnikanie - podnikateľov ako aj fyzických osôb. Najviac kontrol -185, bolo 
vykonaných v chránených územiach s II. až V. stupňom ochrany,    pri ktorých boli nedostatky 
zistené v 52 %.  
 
Najviac kontrolou zistených porušení zákona sa týkalo poškodzovania a výrubu  drevín a to na 
všetkých inšpektorátoch. Ďalšie nedostatky boli zistené v nasledovných aktivitách: 
 

 vjazd a státie motorovými vozidlami,  

 pasenie, preháňanie, nocovanie a košarovanie hospodárskych zvierat,  

 umiestňovanie stavieb v chránených územiach, 
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 športové aktivity a verejné spoločenské podujatia a  porušovanie návštevného poriadku  
národného parku,  

 zásah do vodných plôch a mokradí 

 aplikácia chemických látok a hnojív,  

 výskum a prieskum v chránených územiach,  

 zásahy  do biotopov európskeho alebo  národného významu, 

 rozorávanie existujúcich trvalých trávnych porastov 

 vykonávanie geologických a banských prác, 

 odstraňovanie inváznych druhov rastlín, 

 zásahy do lesného porastu, 

 ochrana druhov rastlín a živočíchov 
 
Zistené nedostatky týkajúce sa výrubov a poškodzovania drevín a dodržovania podmienok 
určených orgánom ochrany prírody pre uskutočnenie náhradnej výsadby pretrvávajú, ako po 
minulé roky. Je to napríklad nedodržanie podmienok určených pre výrub (vyrúbaný iný počet 
drevín, na inej lokalite, v inom termíne, neodstránenie drevnej hmoty po výrube a pod. ), 
neuskutočnenie predpísanej náhradnej výsadby, alebo nedodržanie podmienok určených pre 
náhradnú výsadbu (napr. nedodržanie určeného počtu drevín, nedodržanie určenej druhovej 
skladby drevín, nezabezpečenie starostlivosti o dreviny). Porušenia zákona v súvislosti s náhradnou 
výsadbou boli zistené predovšetkým v intravilánoch obcí. Nedostatky spočívajú aj v tej 
skutočnosti, že kontrolovaný subjekt uskutoční výrub ešte pred právoplatnosťou rozhodnutia.  
Inšpekcia konštatuje, že hlavne menšie obce stále nepoznajú svoje kompetencie pri vydávaní 
súhlasov na výrub drevín a nevedia správne uplatňovať ustanovenia zákona  
č. 543/2002 Z.z.. Naďalej pretrváva situácia v rozhodovacej činnosti územnej samosprávy v tom 
zmysle, že súčasná legislatíva umožňuje, aby si obec sama sebe vydávala povolenia na výrub drevín, 
čím nie je zabezpečená objektivita rozhodovacieho procesu. Pri kontrolnej činnosti inšpekcia 
zaznamenala  poškodenia drevín ich neodborným a príliš radikálnym orezom, čím dochádza 
k trvalému zníženiu ekologických funkcií drevín.  
Porušenie zákona pri ochrane drevín bolo zistené v 96 prípadoch. 
 
Vjazd a státie motorovými vozidlami v chránených územiach môže byť posúdené aj ako trestný 
čin. Tieto prípady prešetrujú orgány činné v trestnom konaní a pokiaľ sa nejedná o trestný čin,  vec 
odstúpia inšpekcii na vybavenie ako priestupok.  
Porušenie zákona bolo zistené v 30 prípadoch. 
 
V skupine kontrol zameraných na pasenie a košarovanie hospodárskych zvierat, v chránených 
územiach  boli nedostatky zistené najmä v tom, že tieto činnosti sa realizujú  bez potrebného 
povolenia - súhlasu orgánu ochrany prírody, alebo pred právoplatnosťou vydaného rozhodnutia. 
Najpočetnejšou skupinou porušovania zákona sú poľnohospodárske družstvá a samostatne 
hospodáriaci roľníci. Pri dodržaní podmienok, ktoré určujú orgány ochrany prírody 
v rozhodnutiach, má táto činnosť pozitívny vplyv na krajinu.  
Porušenie zákona bolo zistené v 14 prípadoch. 
 
V skupine kontrol zameraných na umiestňovanie stavieb v chránených územiach bolo zistené 
porušenie zákona v 13 prípadoch. V jednom  prípade išlo o umiestnenie drevených prístreškov 
v IV. stupni ochrany bez súhlasu orgánu ochrany prírody, v dvoch   prípadoch v II. a IV. stupni 
ochrany  o umiestňovanie  prenosných zariadení, v ďalších  dvoch  prípadoch sa jednalo 
o oplotenie pozemkov v II. stupni ochrany, v  3 prípadoch išlo o výstavbu lesných ciest a zvážnic 
bez súhlasu orgánov ochrany prírody a krajiny, v 5 prípadoch sa jednalo o umiestnenie 
informačných a reklamných zariadení v chránených územiach.  
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V skupine kontrol, ktoré sa týkali športových aktivít v chránených územiach s vyšším stupňom 
ochrany bol najčastejšie zisteným porušením zákona pohyb osôb mimo vyznačených turistických 
trás, táborenie a nocovanie v chránených územiach. V troch prípadoch sa jednalo o lety 
(vrtuľníkom, závesným klzákom)  v chránených územiach bez potrebného súhlasu orgánu ochrany 
prírody. Ďalšie porušenie zákona sa týkalo činností v súvislosti s organizovaním streleckých 
pretekov  na strelnici, v ochrannom pásme  Prírodnej pamiatky Rieka Žitava, a v Chránenom 
vtáčom území Žitavský luh. Celkove porušenie zákona bolo zistené v 9 prípadoch. 
 
V skupine kontrol zameraných na zásahy do vodných plôch a mokradí bolo zistených  
8 porušení zákona. V jednom prípade sa jednalo o rekonštrukčné práce na vodnej nádrži Čierny 
Váh v ochrannom pásme národného parku, kvôli ktorým musela byť v nádrži znížená hladina 
vody. Vypúšťanie vodnej nádrže bolo realizované bez predchádzajúceho  súhlasu orgánu ochrany 
prírody.  Ďalšie porušenia boli zistené v súvislosti s výstavbou malej vodnej elektrárne v obci Nový 
Tekov, ktoré sa týkali  ťažby cca 135 m3 štrku  z dna rieky Hron. V ostatných prípadoch sa jednalo 
zásahy do mokradí, ktoré boli zasypané alebo poškodené stavebnou činnosťou alebo budovaním  
lesných ciest. 
 
V skupine kontrol, ktoré sa týkali aplikácie chemických látok a hnojív bolo porušenie zákona 
zistené  v 6 prípadoch najčastejšie právnickými osobami a podnikateľmi - samostatne 
hospodáriacimi roľníkmi v územiach s II. až V. stupňom ochrany. Najčastejšie zistenými 
nedostatkami boli napr. vykonávanie tejto činnosti bez súhlasu orgánu ochrany prírody  
a v nedodržaní podmienok právoplatného rozhodnutia, napr. aplikácia chemických látok 
 v ochrannom pásme národného parku - nad rámec právoplatného rozhodnutia. V skupine kontrol 
týkajúcej sa plnenia povinností pri realizácii výskumu a prieskumu v chránených územiach,  časté 
porušenie zákona spočíva v nenahlásení začiatku a konca výskumu, prípadne neodovzdanie 
záverečných prác orgánom ochrany prírody a Štátnej ochrane prírody SR. Porušenie zákona sa 
zistilo v 6 prípadoch, a to najmä zo strany  rôznych vedeckých pracovísk univerzít, prípadne 
jaskyniarskych skupín.  
 
V skupine kontrol týkajúcich sa zásahov do biotopov a uskutočňovania revitalizačných opatrení 
bolo porušenie zákona zistené v 5 prípadoch najmä zo strany  právnických osôb. Porušenia sa 
týkali vykonávania zásahov bez súhlasu orgánu ochrany prírody alebo v nedodržaní podmienok 
stanovených v rozhodnutiach orgánov ochrany prírody a krajiny.  K poškodzovaniu biotopov 
európskeho významu bolo napr. zistené v súvislosti s výstavbou protipožiarnej lesnej cesty 
v národnom parku Muránska planina, ťažobnou činnosťou v chránenej krajinnej oblasti Ponitrie.   
V skupine kontrol zameraných na rozorávanie existujúcich trvalých trávnych porastov bolo zistené 
porušenie zákona v 5 prípadoch, kedy subjekty vykonávali túto činnosť bez súhlasu orgánu 
ochrany prírody. Tieto činnosti boli vykonávané tak  právnickými ako aj  fyzickými osobami, ktoré 
vykonávajú rôzne terénne úpravy v súvislosti so stavebnou činnosťou  v chránených územiach,  
alebo v súvislosti s približovaním a skladovaním drevnej hmoty, čím dochádza k úplnej likvidácii 
trávnych porastov. 
  
V skupine kontrol týkajúcich sa vykonávania geologických a banských prác bolo zistené porušenie 
zákona v 4 prípadoch, ktoré  sa  týkali predovšetkým ťažby štrku, kameňa alebo iného materiálu 
v chránenom území bez potrebného súhlasu orgánov ochrany prírody. Išlo napr. o ťažbu piesku 
v chránenej krajinnej oblasti Záhorie, vykonávanie banskej činnosti na výhradnom ložisku 
stavebného kameňa – dolomitu v dobývacom priestore Ružomberok a  neoprávnenú ťažbu 
kameňa na území ochranného pásma národného parku Veľká Fatra.   
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V skupine kontrol týkajúcich sa odstraňovania inváznych druhov rastlín bolo zistené porušenie 
zákona v 4 prípadoch. Vo väčšine sa jednalo o nesplnenie povinnosti odstraňovania inváznych 
druhov rastlín zo svojho pozemku, čím sa predovšetkým zamedzuje ich ďalšiemu šíreniu. Na 
základe podnetu občana bol v jednom prípade zistený rozsiahly výskyt zlatobyle kanadskej na 
pozemkoch mesta Banská Bystrica. Tento subjekt po kontrole pristúpil k likvidácii tohto 
invázneho druhu a prijal opatrenia na riešenie tohto problému najmä v intraviláne katastrálneho 
územia mesta.  
 
V skupine kontrol, ktoré sa týkajú zásahov do lesného porastu bolo zistené porušenie zákona v 2 
prípadoch. Išlo o poškodenie alebo výrub drevín, ktoré sú súčasťou lesných porastov chránených 
území v najvyššom, teda v V. stupni ochrany. Porušenia zákona sa dopúšťajú najmä 
obhospodarovatelia lesa v rámci ťažby v lesných porastoch, jedná sa najmä o odštepné závody 
Lesov SR š.p., Banská Bystrica a členov urbariátov.   
 
Inšpekcia v hodnotenom období vykonala aj kontroly zamerané na  ochranu druhov rastlín a 
živočíchov a ich prirodzených biotopov. Inšpektoráty životného prostredia  vykonali  kontrolu  
poľovných združení a v  jednom prípade zistili, že lov vlka dravého, ktorý je zaradený medzi tzv. 
vybrané druhy živočíchov je uskutočňovaný v období mesiaca október tzn. v rozpore s  vyhláškou 
č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny. Na druhej strane, poľovné 
združenia vykonávajú lov vlka dravého v súlade s vyhláškou č. 344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva 
zákon o poľovníctve,  teda v čase, kedy je lov podľa predpisov na úseku poľovníctva povolený.  
Vyvodzovanie zodpovednosti za porušenie zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je 
značne problematické za situácie, ak  právne predpisy na úseku ochrany prírody a poľovníctva sú 
vo vzájomnom rozpore. Na túto skutočnosť inšpekcia upozornila MŽP SR ešte v roku 2009. Za 
účelom odstránenia právnej neistoty fyzických a právnických osôb, ako aj orgánov štátnej správy, 
inšpekcia v roku 2010 zaslala aj „zásadné pripomienky“ v rámci interného  ako aj medzirezortného 
pripomienkového konania k novele vyhlášky MŽP SR č.24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon 
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Doposiaľ však legislatívny rozpor nebol odstránený.   
 
Pri ostatných kontrolách zameraných na ochranu chránených druhov rastlín, chránených druhov 
živočíchov a chránených druhov vtákov, boli nedostatky zistené v 11 prípadoch. V prípade 
chránených druhov rastlín išlo  o poškodenie biotopu chránenej rastliny Dianthus collinus subs. 
collinus (klinčeka kopcového pravého) v súvislosti s realizáciou nelegálnej stavby.  
V ďalšom prípade bola kontrolovaná fyzická osoba, ktorá na internetovej stránke www.ifauna.cz 
ponúkala na predaj aj chránený druh motýľa Zerynthia polyxena  (pestroň vlkovcový) v rozpore so 
zákonom. V jednom prípade došlo k nedodržaniu podmienok udelenej výnimky na plašenie 
a odstrel kormoránov a volaviek. Výsledky kontrolnej činnosti preukázali aj nelegálnu držbu  
chránených živočíchov u fyzických osôb, ktoré boli odchytené z voľnej prírody. Jednalo sa 
o vevericu stromovú a korytnačku močiarnu. Inšpekcia tieto nelegálne aktivity zistila  
prostredníctvom Internetu, na ktorom boli chránené živočíchy ponúkané na predaj.  
V dvoch prípadoch bolo kontrolou zistené, že kontrolovaný subjekt odchytil pred 
právoplatnosťou výnimky MŽP SR na odchyt chráneného vtáka (krkavca čierneho a jastraba 
lesného) v chránenom území s II. stupňom ochrany.  Súdny exekútor T.B. ponúkal na predaj 
preparované chránené vtáky (krkavec čierny, kačica hvízdavá, kačica divá, sluka lesná, tetrov 
hôlniak, straka čiernozobá, bažant poľovný) a chránené živočíchy (kamzík vrchovský tatranský, 
tchor svetlý).  
Podobne, ako v minulých rokoch boli  kontroly ( 15 kontrol)  zamerané aj na dodržiavanie 
podmienok určených v rozhodnutiach, ktorými bola udelená výnimka na usmrtenie medveďa 
hnedého. Podmienky boli zo strany poľovných združení dodržiavané.  
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V ojedinelých prípadoch Inšpekcia zistila porušenie  zákona aj v súvislosti s ochranou jaskýň a  
zakázanými činnosťami v chránenom vtáčom území (CHVÚ).  
SIŽP sa počas výkonu štátneho dozoru stretáva so skutočnosťou, že hranice chránených území  
nie sú v teréne dostatočne vyznačené.  
 
 
5. Prejednávanie priestupkov fyzických osôb pri porušení povinností vyplývajúcich zo 
zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. 
a 
6. Ukladanie sankcií právnickým osobám a podnikateľom pri porušení povinností 
vyplývajúcich zo zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. 
 
 
Prehľad právoplatne uložených pokút podľa zákona o ochrane prírody a krajiny za rok 2011 je 
uvedený v nasledujúcej tabuľke 
 

Zákon o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z.  
 právoplatne uložené pokuty  

Inšpektorát 

celkový 
počet 

právoplat. 
pokút 

výška pokút 
v euro 

pokuty 
právnickým 
osobám a 

podnikateľ. 

výška pokút v 
euro 

pokuty 
fyzickým 
osobám 

výška 
pokút v 

euro 

z toho 
blokové 
pokuty 

výška 
blokových 

pokút  

IŽP BA 26 16 354,- 12 15 150,- 14 1 204,- 12 704,- 

IŽP BB 51 9 755,- 27 7 850,- 24 1 905,- 8 275,- 

IŽP KE 17 9 920,- 10 9 700,- 7 220,- 7 220,- 

IŽP ZA 17 4 975,- 7 4 040,- 10 935,- 7 285,- 

Spolu  111 41 004,- 56 36 740,- 55 4 264,- 34 1 484,- 
 
 
Z celkového počtu pokút uložil v roku 2011 IŽP Banská Bystrica aj 1 sankciu fyzickej osobe 
formou rozkazu podľa zákona o priestupkoch bez uloženia finančnej pokuty t.j. len pokarhaním. 
 
 
Najvyššie uložené pokuty v roku 2011:  
 
1. IŽP Bratislava uložil pokutu subjektu  TT - TRANS, s.r.o. so sídlom Bohdanovce nad Trnavou 

pokutu 5.000 €, za to, že objednala a dala pokyn na výrub 265 ks topoľov bez súhlasu orgánu 

ochrany prírody, v rozpore z § 47 ods. 3 zákona,  čím naplnil skutkovú podstatu iného správneho 

deliktu  podľa § 90 ods. 3 písm. l) zákona č.543/2002 Z.z.. 

 

2. IŽP  Bratislava  uložil  pokutu  podnikateľovi  K.T.  Sklené Teplice  4000 €, za to, že 

neuskutočnil predpísanú náhradnú výsadbu určenú v rozhodnutí Obce Nová Ves nad Žitavou 

podľa § 48 ods. 1 zákona, čím naplnil skutkovú podstatu iného správneho deliktu podľa § 90 ods. 

2 písm. f) zákona a nedodržal podmienku  určenú orgánom ochrany prírody v rozhodnutí Obce 

Nová Ves nad Žitavou podľa § 82 ods. 12 zákona, čím naplnil skutkovú podstatu iného správneho 

deliktu podľa § 90 ods. 1 písm. d) zákona č.543/2002 Z.z.. 

 

3. IŽP Bratislava uložil subjektu Pieskovňa Záhorie, spol. s r.o., so sídlom Borský Mikuláš pokutu 

2 500 €, za to, že vykonával v roku 2010 ťažbu piesku činnosť vykonávanú banským spôsobom 
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v k.ú. Borský Mikuláš, ktorá je súčasťou CHKO Záhorie s druhým stupňom ochrany, bez 

právoplatného súhlasu orgánu ochrany prírody, čím naplnil skutkovú podstatu iného správneho 

deliktu podľa § 90 ods.1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. 

 

4. IŽP Košice uložil subjektu Mesto Trebišov pokutu 2 500 €, za protiprávne konanie, ktorého sa 

dopustilo tým, že si objednalo výrub na území Mestského parku v Trebišove bez súhlasu orgánu 

ochrany prírody v rozpore s § 47 ods. 3 zákona, čím naplnilo skutkovú podstatu iného správneho 

deliktu podľa § 90 ods.3 písm. l) zákona  č. 543/2002 Z.z 

 

5. IŽP Žilina bola uložená pokuta subjektu Prvá Kysucká s.r.o. pokutu 2000 € za protiprávne 

konanie, ktorého sa dopustilo tým, že  vykonal likvidáciu existujúcich trvalých trávnych porastov 

o výmere cca 320 m2 na území Chránenej krajinnej oblasti Kysuce, v ktorom platí druhý stupeň 

ochrany, čím porušil ustanovenie § 13 ods. 2 písm. b)  zákona bez súhlasu príslušného orgánu 

ochrany prírody, čím naplnil skutkovú podstatu iného správneho deliktu  podľa § 90 ods. 1  písm. 

a) zákona č. 543/2002 Z.z. 

 

Prehľad všetkých konaní uskutočnených inšpekciou v roku 2011 je uvedený v nasledujúcej tabuľke 

  

Celkový prehľad správnych konaní a konaní o priestupku uskutočnených  

konanie o sankcii 
konania 
začaté v 

roku 2010  

konania 
začaté v roku 

2011 
spolu 

z toho 
zastavené 
konania 

z toho 
právoplatné 
rozhodnutia 

z toho 
prebiehajúce 

konania 

IŽP BA 1 32 33 1 26 6 
IŽP BB - 54 54 - 52 - 
IŽP KE 1 21 22 - 17 5 
IŽP ZA - 20 20 - 17 3 

Konania o 
poriadkovej pokute 

IŽP KE 
- 2 2 - 2 - 

Konania o 
poriadkovej pokute 

IŽP BA 
- 1 1 - 1 - 

Konania o zhabaní 
IŽP BA 

 1 1 1 - - 

spolu 2 131 133 2 115 14 
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7. Správne konanie II. stupňa 
a 
8. Priestupkové konania II. stupňa. 
 
Prehľad odvolacích konaní  je uvedený v nasledujúcej tabuľke 
 

Odvolania odstúpené odvolaciemu orgánu  

Inšpektorát celkový 
počet 

potvrdené zrušené a 
vrátené 

zrušené oneskorene 
podané 

zmenené v riešení 

IŽP BA 1 1 - - - - - 

IŽP BB 4 1 - - 1 - 2 

IŽP KE 3 2 1 - - - - 

IŽP ZA 1 1 - - - - - 

Spolu 9 5 1 - 1 - 2 

 
 
Ústredie - útvar inšpekcie ochrany prírody a krajiny, ako odvolací orgán riešil v roku 2011  
9 odvolaní proti rozhodnutiam o uložení pokuty. Päť rozhodnutí bolo potvrdených, jedno 
rozhodnutie  bolo zrušené a vrátené. Jedno odvolanie bolo oneskorene podané. Odvolania 
doručené na ústredie  dňa 21.12.2011 a dňa 22.12.2011 sú v riešení. 
 
 
9. Preskúmanie rozhodnutí mimo odvolacieho konania. 
 
V roku 2011 nebol podaný ani jeden podnet na preskúmanie rozhodnutia inšpekcie  
v mimoodvolacom konaní.  
V roku 2011 Krajský súd v Žiline zamietol žalobný návrh navrhovateľa HASTRA, s.r.o. so sídlom 
v Žiline proti Slovenskej inšpekcii životného prostredia o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia  
o uložení pokuty. ( SIŽP súd vyhrala). Predmetnú pokutu uložil IŽP Žilina  firme  HASTRA,s.r.o., 
so sídlom v Žiline za vjazd motorovým vozidlom do ochranného pásma Národného parku Malá 
Fatra bez výnimky orgánu ochrany prírody. V ochrannom pásme NP Malá Fatra  bola žalobcom 
vyvezená výkopová zemina so zmesou stavebného odpadu. Týmto materiálom bol zasypaný 
brehový porast vodného toku.  
 

10. Zhabanie jedincov chránených druhov a exemplárov. 
 
V roku 2011 IŽP Bratislava začala podľa zákona č. 15/2005 Z. z. konanie o zhabaní  
exemplára plaza Acranthophis dumerili ( veľhad  Dumerilov), ktorý bol v  držbe fyzickej osoby 
T.M. Pri štátnom dozore kontrolovaná osoba nepreukázala pôvod podľa § 12 zákona CITES. 
V priebehu konania bolo zistené, že   Výkonný orgán CITES ČR vydal na predmetný exemplár 
výnimku podľa čl. 8 ods. 3 nariadenia Rady č. 338/97. Po preverení pôvodu exemplára na MŽP 
ČR a konzultácii s MŽP SR, inšpekcia konanie o zhabaní zastavila.  
 

11. Ukladanie pokút v blokovom konaní fyzickým osobám za porušenie ustanovení zákona 
o ochrane prírody a krajiny a zákona CITES. 
 
V roku 2011 bolo fyzickým osobám celkove uložených 34 pokút formou blokového konania podľa 
zákona o ochrane prírody a krajiny v celkovej sume 1 484 eur. 
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Najviac blokových pokút bolo uložených za porušenie zákona pri výrube drevín a nesplnení 
podmienok náhradnej výsadby, ďalej za porušenie zákazu vjazdu a státia motorovými vozidlami v 
chránených územiach, za nevedenie evidencie o chránených živočíchoch, za zásah do mokrade, za 
poškodzovanie biotopu chránenej rastliny a za vykonávanie banskej činnosti bez súhlasu orgánu 
ochrany prírody.   
 
12. Ukladanie poriadkových pokút právnickým osobám, podnikateľom a fyzickým osobám 
za marenie, rušenie alebo iné sťaženie výkonu štátneho dozoru alebo za sťažovanie 
postupu konania a ukladanie nápravných opatrení. 
 

V roku 2011 boli Inšpekciou ochrany prírody a krajiny uložené 3 poriadkové pokuty  
v celkovej výške 525 eur. Podľa zákona CITES v jednom prípade kontrolovaná osoba nesplnila 
nápravné opatrenie uložené Inšpekciou, a to nezameniteľne označiť mikročipom papagáje 
zaradené do prílohy B nariadenia Rady ( ES) č. 338/97 a v  druhom prípade za nesplnenie 
povinnosti zdržať sa konania, ktoré zakázala inšpekcia podľa § 20 ods. 5 písm. c) zákona  č. 
15/2005 Z.z.  Podľa zákona č. 543/2002 Z.z. bola uložená poriadková pokuta za to, že 
kontrolovaný subjekt neodstránil zistené nedostatky  v určenom termíne. 
V roku 2011 nariadila inšpekcia počas výkonu štátneho dozoru 30  nápravných opatrení.  Podľa 
zákona CITES bolo uložených 19 nápravných opatrení. a podľa  zákona č. 543/2002 Z.z.. bolo 
uložených 11 nápravných opatrení. 
 
 
13. Objasňovanie a šetrenie podnetov na porušenie právnych predpisov v oblasti ochrany 
prírody a krajiny a v oblasti ochrany voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín. 
 
Prehľad počtu podnetov, ako aj  výsledky  šetrenia podnetov je uvedený v nasledujúcich tabuľkách 

 

Šetrenie podnetov ÚIOPaK  - podávanie podnetov 

Inšpektorát 
počet 

celkom 
občania a 

organizácie 
prokuratúra 

ŠOP 
SR 

MŽP 
SR 

úrady a 
obce 

colné 
orgány a  
polícia 

ČIŽP 

IŽP BA 52 30 8 4 4 5 1 0 

IŽP BB 43 23 0 16 0 3 0 1 

IŽP KE 53 40 0 10 0 1 2 0 

IŽP ZA 61 35 0 20 0 5 1 0 

spolu 209 128 8 50 4 14 4 1 
 
 

Výsledky prešetrovania podnetov ÚIOPaK  

Inšpektorát 
porušenie 

zákona 
neporušenie 

zákona 
odložené 

odstúpené 
iným 

orgánom 
štátnej 
správy 

v riešení Spolu 

IŽP BA 30 17 0 2 3 52 
IŽP BB 32 6 1 3 1 43 
IŽP KE 15 9 0 19 10 53 
IŽP ZA 34 16 2 2 7 61 

spolu 111 48 3 26 21 209 
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V  roku   2011  bolo na  SIŽP doručených 209 podnetov. Výsledky prešetrenia podnetov potvrdili 
porušenie zákona v 111 prípadoch, čo predstavuje   53  %. 
 
Najviac podnetov bolo riešených  IŽP Žilina - 61 podnetov, IŽP Košice - 53 podnetov  
IŽP Bratislava - 52 podnetov, a IŽP Banská Bystrica - 43 podnetov. 
 
Najviac podnetov  bolo od občanov a organizácií, celkovo 128. Odborná organizácia ochrany 
prírody, teda  Štátna  ochrana  prírody  SR  upozornila na  porušovanie  právnych   predpisov 
ochrany prírody a krajiny v 50 prípadoch.  
Najviac (114) podnetov sa týkalo výrubu a poškodzovania drevín. Ďalšie podnety upozorňovali na 
vjazdy motorových vozidiel, ako aj jazdu snežnými skútrami v chránených územiach. Inšpekcia 
šetrila  podnety, ktoré sa týkali stavieb prístreškov a výstavby ciest v chránených územiach, 
umiestňovania reklamných zariadení v chránených územiach, letov vrtuľníkom a klzákom, Podnety 
sa týkali tiež pasenia a košarovania oviec v územiach s vyšším stupňom ochrany, zásahov do 
biotopov,  mokradí,  ťažby  štrku v chránených územiach, geologických prác. Inšpekcia šetrila aj 
podnety, predaja korytnačky močiarnej,  odstrel rysa ostrovida a vlka dravého. 
Na porušenie zákonov týkajúcich sa uplatňovania predpisov CITES bola Inšpekcia  upozornená 
v siedmych prípadoch. Podnety sa týkali predaja mäsa exemplára medveďa hnedého, chovu 
papagájov, dravých vtákov, korytnačiek zelenkastých a držby poľovných trofejí. 
 
 
 
B. LEGISLATÍVA 
 

1. Spolupráca s MŽP SR pri tvorbe právnych predpisov. 
 
 

V roku 2011 ústredie SIŽP pripomienkovalo rôzne  materiály  predložené MŽP SR a to najmä:  

 nový návrh zákona o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme 
Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS),  

 návrh vyhlášky k zákonu č. 3/2010 o Národnej infraštruktúre priestorových informácií,   

 návrh nariadenia Vlády SR, ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský Raj a jeho 
ochranné pásmo, 

 správa o plnení Akčného plánu na roky 2008 – 2011 a návrh Akčného plánu na roky 
2012 – 2014 k aktualizovanému Programu starostlivosti o mokrade Slovenska na roky 
2008 – 2014, 

 návrh na novelu Občianskeho súdneho poriadku, ktorý je  v gescii Ministerstva 
spravodlivosti, 

 návrh výnosu MŽP SR, ktorým sa vydáva doplnok národného zoznamu území 
európskeho významu 

 
Zástupcovia SIŽP sa aktívne podieľali na pripomienkovaní návrhu zákona MV SR o uhrádzaní 
pokuty za priestupok vykonaním verejnoprospešnej práce a návrhu MS SR novelizácie 
Občianskeho súdneho poriadku.  
 
V priebehu celého roku 2011 sa zástupcovia SIŽP zúčastňovali pracovných stretnutí k návrhu 
nového zákona o ochrane prírody a krajiny, návrhu novely zákona 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 a návrhu novely vyhlášky k tomuto zákonu.  
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Na základe požiadaviek MŽP v priebehu celého roka 2011 vyhodnocovalo rôzne kontroly a to 
najmä pre účely - Enforcement Group CITES  (Skupina pre vynútiteľnosť práva v oblasti 
CITES  - pracovný výbor zriadený Európskou komisiou). 

 
 
C. SPOLUPRÁCA S ORGÁNMI ŠTÁTNEJ SPRÁVY A INÝMI ORGANIZÁCIAMI 
 
 

V rámci spolupráce orgánov štátnej správy sú pracovníci oblastných inšpektorátov životného 
prostredia prizývaní na pracovné porady organizované krajskými úradmi životného prostredia, 
napr. pracovníci IŽP Žilina,  Banská Bystrica sa zúčastnili pracovnej porady pracovníkov 
štátnej správy ochrany prírody Trenčianskeho kraja na KÚŽP v Trenčíne. IŽP Žilina sa 
zúčastnil aj na koordinačnej porade organizovanej KÚŽP Žilina. IŽP Košice sa zúčastnil 
stretnutia členov stráže prírody, organizované KÚŽP Košice.   
 
Ostatné obvodné alebo krajské úrady ŽP inšpekciu na svoje porady neprizvali. Spolupráca  
s orgánmi ochrany prírody je uskutočňovaná aj v rámci kontrolnej činnosti pri získavaní 
podkladov ku kontrolným zisteniam / rozhodnutia, vyjadrenia a i/. 

 
IŽP Banská Bystrica sa zúčastnil  14  revízii chránených území: PP Ľupčiansky skalný  
hríb, PR Kurčík, PR Ľubietovský Vepor, PR Svrčiník, CHA Jakub, CHA Hrončiačka,  
PP Moštenické travertíny, PR Makovište, PP Krivánsky potok, PR Meandre Hrona,  
PR Vrchslatina, PP Predajnianske vodopády, PR Baranovo, PP Potok Zolná. 

IŽP Košice sa zúčastnil  revízie chráneného územia NPR Pod Ruským a jej ochranného   
pásma, ktorá bola organizovaná   KÚŽP Prešov.  
 
IŽP Žilina sa  zúčastnil revízie chráneného územia NPR Vapeč – Ilava, ktorá bola 
organizovaná   KÚŽP Trenčín. 
Účasť na revíziách chránených území je veľmi potrebná, pretože okrem hodnotenia stavu 
chránených území sú vlastníci a užívatelia pozemkov chránených území informovaní  
o  povinnostiach vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany prírody a krajiny, čím sa 
týmto územiam zabezpečuje ochrana a starostlivosť aj zo strany vlastníkov  
a užívateľov týchto území. Z uvedeného dôvodu je žiaduce, aby na  revízie organizované  
úradmi životného prostredia boli prizývané aj príslušné Inšpektoráty životného prostredia. 
Pracovníci jednotlivých inšpektorátov, sa tak ako po iné roky venovali aj odbornej pomoci 
územnej samospráve pri riešení problematiky ochrany drevín. 
 
Inšpekcia v priebehu celého roka 2011 spolupracovala so Štátnou ochranou prírody SR najmä 
pri prešetrovaní podnetov zasielaných touto inštitúciou. Pracovníci jednotlivých správ 
chránených území, alebo regionálnych správ ochrany prírody a krajiny boli  
aj v niektorých prípadoch prizývaní na kontroly za účelom podania odborných stanovísk 
a vyjadrení  pri posudzovaní rozsahu poškodenia biotopov európskeho a národného významu 
a pri určovaní spoločenskej hodnoty poškodených drevín. Pracovníci Vedeckého orgánu 
CITES - Štátnej ochrany prírody sa zúčastňujú niektorých kontrol za účelom identifikácie 
exemplárov exotických druhov papagájov a plazov, najmä v spolupráci s IŽP Bratislava.  

 
V roku 2011 SIŽP  spolupracovala, tak ako aj po iné roky aj s policajnými orgánmi, pri 
prešetrovaní nelegálnych aktivít týkajúcich sa uplatňovania tak zákona č. 543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny ako aj zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich 
živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení 
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niektorých zákonov. Spolupráca s orgánmi činnými v trestnom konaní sa týkala aj 
postupovania konkrétnych prípadov na ďalšie šetrenie. 
IŽP Banská Bystrica požiadal policajné orgány v dvoch prípadoch o zistenie páchateľa, 
nakoľko objasňovaním inšpekcie sa nepodarilo zistiť páchateľa protiprávnej činnosti na úseku 
ochrany prírody a krajiny.  V jednom prípade sa jednalo o poškodenie dreviny  
v k. ú. Banský Studenec. Kontrolou inšpekcie bolo zistené, že  drevina - dub zimný rastúca v k. 
ú. Banský Studenec v CHKO Štiavnické vrchy na území, na ktorom platí druhý stupeň ochrany 
bola v rozpore s ust. § 47 ods. 1 zák. č. 543/2002 Z. z.  poškodená navŕtaním otvoru do kmeňa 
cca vo výške 15 cm nad zemou, do ktorého bola pravdepodobne aplikovaná  neznáma 
agresívna chemická látka, následkom čoho drevina vysychala, čím boli podstatne a trvalo 
znížené jej ekologické a estetické funkcie. V druhom prípade išlo  o zistenie pôvodcu 
nelegálneho výrubu 23 ks jelší lepkavých. Jelše rástli  na okraji lesného porastu hraničiaceho 
s pozemkom evidovaným ako  trvalý trávny porast, v ochrannom pásme  PR Bacúšska jelšina, 
v území s tretím stupňom ochrany. Ani v jednom prípade sa ani polícii nepodarilo zistiť 
páchateľa uvedených protiprávnych činností. 
Okresnou prokuratúrou Brezno a OO PZ v okrese Banská Bystrica bolo na IŽP Banská 
Bystrica odstúpených 12 spisových materiálov na prejednanie v priestupkovom konaní. Spisy 
sa týkali najmä nelegálnych vjazdov do chránených území.   
 

      IŽP Bratislava  odstúpil dva  prípady na ďalšie šetrenie orgánom činným  v trestnom    
      konaní. V jednom prípade išlo o subjekt, ktorý má v držbe chránené druhy živočíchov  
      a opakovane neumožňuje pracovníkom výkon štátneho dozoru, v druhom prípade  
      ide o osobu, ktorá vyrúbala 33 drevín bez súhlasu  orgánu  ochrany prírody.   
 

Pracovníci IŽP Bratislava poskytli Prezídiu PZ SR  súčinnosť aj v nočných hodinách  na 
vodnej nádrži Kráľová, ktorá je súčasťou CHVÚ Kráľová. Cieľom kontroly bola zo strany PZ 
SR kontrola rybárskych lístkov a zo strany Inšpekcie, kontrola dodržiavania  zakázaných 
činnosti v chránenom vtáčom území. 
Súčinnosť policajným orgánom bola poskytnutá aj v prípade viacerých kontrol u držiteľov 
papagájov.  

 
IŽP Žilina postúpil  na trestné konanie 7 podnetov, z ktorých dve  boli po prešetrení políciou 
prejednané v rámci priestupkového konania na Inšpektoráte. Spoluprácu s policajnými orgánmi 
IŽP Žilina hodnotí nie veľmi kladne, nakoľko Inšpekcia nedostáva informácie o spôsobe 
ukončenia vyšetrovania.   
IŽP Košice spolupracoval s  Krajským riaditeľstvom PZ Prešov najmä pri objasňovaní 
podnetov a poskytovaní informácií pre potreby trestných konaní.  

V rámci kontrolnej činnosti boli zistené nedostatky aj v činnosti niektorých orgánov ochrany 
prírody. S cieľom zjednania nápravy IŽP Košice podal podnety na preskúmanie rozhodnutí 
orgánov ochrany prírody mimo odvolacieho konania (Mesto Spišská Nová Ves, Obec Poráč, 
Obec Dravce,  Obec Košarovce, Obec Mokroluh, Obec Koprivnica, Mesto Humenné)  

 
SIŽP v priebehu celého roka poskytuje na požiadanie občanov aj odbornú pomoc, s cieľom 
napomôcť  zorientovať sa v zložitej legislatíve a kompetenciách jednotlivých orgánov štátnej 
správy a územnej samosprávy. V mnohých  prípadoch sa občania obracajú na inšpekciu ako na 
poslednú inštitúciu, nakoľko všade ich úradníci odmietajú. Podľa potreby bola poskytovaná aj 
odborná pomoc  pracovníkom orgánov štátnej správy ochrany prírody v súvislosti 
s uplatňovaním zákona o ochrane prírody a krajiny a zákona CITES. V priebehu celého roka 
2011 odbor poskytoval informácie jednotlivým občanom.     
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Inšpektori SIŽP sú vedení k tomu, aby sa snažili pomôcť občanom zorientovať sa            
v legislatíve a v kompetenciách jednotlivých orgánov ochrany prírody.  

 

 

D. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA 

 

V dňoch 19. – 20. 10. 2011 sa v Českej republike uskutočnila medzinárodná konferencia, ktorá 
bola organizovaná Zemědělskou a Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity v  spolupráci so 
Zoologickou záhradou Ohrada na tému  „ Otazníky kolem CITES 2011“,  ktorej sa zúčastnili ôsmi 
pracovníci SIŽP. Konferencia sa venovala rôznym problémom s uplatňovaním medzinárodného 
Dohovoru CITES a príslušných nariadení Európskej únie, skúsenostiam s aplikáciu právnych 
predpisov zo strany pestovateľov a chovateľov exemplárov CITES ako aj  pracovníkov 
Zoologických záhrad, problematike označovania exemplárov s dôrazom na skúsenosti 
z veterinárnej praxe, využitia informačných systémov pri vydávaní povolení a potvrdení podľa 
dohovoru CITES.  
Vedúca odboru inšpekcie ochrany prírody Inšpektorátu životného prostredia Bratislava sa 
zúčastnila dvojdňového školenia s názvom „CITES-ové  evergreeny“ zamerané na problémy 
dokazovania nelegálneho nakladania s exemplármi živočíchov a rastlín, spôsobov falšovania listín 
a pašovania.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Výročná správa o činnosti SIŽP za rok 2011                                                                    

90 

Zoznam použitých skratiek 
 
CITES Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 

Flora (Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne rastúcich 
rastlín a voľne žijúcich živočíchov) 

ES Európske spoločenstvo 
EÚ  Európska únia 
CHKO  Chránená krajinná oblasť 
CHVÚ   Chránené vtáčie územie 
KÚŽP   Krajský úrad životného prostredia 
MS SR  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 
MV SR  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
MŽP SR  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
NPR   Národná prírodná rezervácia 
OO PZ  Obvodné oddelenie policajného zboru 
PHÚ   Plán hlavných úloh 
PP   Prírodná pamiatka 
PR   Prírodná rezervácia 
SIŽP   Slovenská inšpekcia životného prostredia 
TCM   Tradičná čínska medicína 
ČIŽP  Česká inšpekcia životného prostredia 
IŽP BA  Inšpektorát životného prostredia Bratislava 
IŽP BB  Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica 
IŽP KE  Inšpektorát životného prostredia Košice 
IŽP ZA  Inšpektorát životného prostredia Žilina 
MŽP SR  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
ŠOP SR  Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 
ÚIOPaK Útvar inšpekcie ochrany prírody a krajiny 
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2.5 Biologická bezpečnosť 
             
              

Inšpekcia biologickej bezpečnosti SIŽP (ďalej len „IBB“) vykonáva štátny dozor nad 
používaním genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov podľa zákona č. 
151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o GMO“), kontrolu na úseku environmentálneho 
označovania produktov podľa zákona č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní 
výrobkov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o enviroznačke“) a kontrolu nad plnením 
povinností právnických a fyzických osôb, vyplývajúcich zo zákona č. 205/2004 Z. z. o 
zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí v znení neskorších predpisov 
(ďalej zákon o šírení informácií v ŽP). V tomto roku pribudli IBB nové kompetencie vyplývajúce 
zo zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (ďalej zákon o 
priestorových informáciách).  
 
V roku 2011 bola činnosť IBB zameraná najmä na 

   kontrolnú činnosť v súlade s plánom hlavných úloh, 

   prevenčnú činnosť v oblasti používania GMO a 

   manažérstvo kvality riadenia nových pracovných postupov kontrolnej činnosti v zmysle 
zákona o priestorových informáciách. 

 
IBB vykonala spolu 345 kontrol. Z celkového počtu bolo 212 kontrol vykonaných podľa 

zákona o GMO, 130 kontrol podľa zákona o enviroznačke, 1 kontrola podľa zákona o šírení 
informácií v ŽP a 2 kontroly podľa zákona o priestorových informáciách. 
212 kontrol podľa zákona o GMO bolo zameraných na kontrolu dodržiavania povinností 
používateľov genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov (ďalej len GT 
a GMO“). Z týchto kontrol bolo 30 kontrol zameraných na kontrolu dodržiavania povinností 
používateľov GT a GMO v uzavretých priestoroch a 182 kontrol zameraných na kontrolu 
dodržiavania povinností používateľov GT a GMO zámerným uvoľňovaním. 
Všetky tieto kontroly boli vykonané v súlade s plánmi kontrolných činností jednotlivých OIBB 
IŽP Bratislava a Banská Bystrica. Porušenie zákona o GMO sa preukázalo v 9 prípadoch. Pri 
kontrolách podľa ostatných zákonov sa porušenie zákona nepreukázalo. 
 
 
A.  PLÁNY, KONTROLNÁ ČINNOSŤ, SPRÁVY A KONANIE 
 
1. Kontrola plnenia povinností právnických a fyzických osôb pri používaní genetických 

technológií a geneticky modifikovaných organizmov v uzavretých priestoroch s 
použitím ochranných opatrení podľa § 25 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní 
genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov  v znení neskorších 
predpisov 

 
Pri štátnom dozore nad dodržiavaním povinností používateľov GT a GMO v uzavretých 

priestoroch s použitím ochranných opatrení podľa zákona o GMO bolo vykonaných 30 kontrol 
v 14 kontrolovaných subjektoch. Celkovo bolo skontrolovaných 114 uzavretých priestorov, z toho 
111 v rizikovej triede 1 a 3 uzavreté priestory v rizikovej triede 2 /Tab. 1/. Pri týchto kontrolách 
boli zistené 2 porušenia zákona o GMO. Porušenia zákona o GMO sa týkali porušenia podmienok 
inaktivácie mikroorganizmov v uzavretých priestoroch a identifikačných údajov o orgánoch a 
osobách určených na odstraňovanie následkov havárie, na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti 
pre osoby postihnuté haváriou, na dezinfekciu a podobne, ktoré neboli aktualizované v havarijnom 
pláne. Vo všeobecnosti však možno konštatovať, že materiálno-technické vybavenie priestorov, 
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ktorých sa používajú GT a GMO, aj kvalita manažmentu prevádzkového režimu sa 
v kontrolovaných subjektoch stále významne zlepšuje. Všetky kontrolované opatrenia na nápravu, 
uložené IBB v predchádzajúcich rokoch, boli splnené. 
 
Tab. 1: Kontrola dodržiavania ustanovení zákona o GMO pri používaní GT a GMO v uzavretých 
priestoroch v roku 2011 
 

 
 
OIBB 

 
 

Vykonané 
kontroly 

Počet kontrolovaných 
uzavretých priestorov 

 
Počet porušení zákona 

Riziková 
trieda 1 

Riziková 
trieda 1 

Spolu Riziková 
trieda 1 

Riziková 
trieda 1 

Spolu 

Banská Bystrica 10 9 2 11 1 1 2 
Bratislava 20 102 1 103 0 0 0 

Spolu 30 111 3 114 1 1 2 
 
 
2. Kontrola plnenia povinností právnických a fyzických osôb pri používaní genetických 

technológií a geneticky modifikovaných organizmov zámerným uvoľňovaním bez 
použitia ochranných opatrení podľa § 25 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní 
genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších 
predpisov 

 
Pri kontrolách plnenia povinností právnických a fyzických osôb pri používaní GT a GMO 

zámerným uvoľňovaním bez použitia ochranných opatrení podľa zákona o GMO bolo 
vykonaných 182 kontrol v 98 kontrolných subjektoch /Ta. 2/. Porušenie zákona o GMO bolo 
zistené 7 prípadoch /Tab. 3/. 
 
Vykonané kontroly možno rozdeliť do 3 skupín: 
 

   kontroly zamerané na zistenie nepovoleného uvedenia GM zvierat na trh podľa § 21     zákona 
o GMO, 

   kontroly zavádzania geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia v SR, 

   kontroly prítomnosti nepovolených  GMO cieleným vzorkovaním rastlín počas    vegetačného 
obdobia 

 
Tab. 2: Kontrola dodržiavania ustanovení zákona o GMO pri používaní GT a GMO zámerným 
uvoľňovaním v roku 2011 
 

 
OIBB 

 
Kontroly GM 

zvierat 

Kontroly 
zavádzania GMO 

do ŽP 

Kontrola 
prítomnosti 

nepovolených GM 
rastlín 

 
Spolu 

Banská Bystrica 44 15 10 69 
Bratislava 63 50 0 113 

Spolu 107 65 10 182 
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Tab. 3: Počet porušení zákona o GMO pri používaní GT a GMO zámerným uvoľňovaním v roku 
2011 
 

 Počet porušení zákona  
 
OIBB 

 
Kontroly GM 

zvierat na trhu 

 
Kontroly 

zavádzania GMO 
do ŽP 

Kontrola 
prítomnosti 

nepovolených GM 
rastlín 

 
Spolu 

Banská Bystrica 1 6 0 7 
Bratislava 0 0 0 0 

Spolu 1 6 0 7 
 
 

V roku 2011 bolo vykonaných 107 kontrol GM zvierat na trhu, z toho 105 kontrol u predajcov 
akváriových rýb a akváriových potrieb a 2 kontroly u chovateľov drobných hlodavcov. 
Predmetom zisťovania u predajcov akváriových rýb bolo, či sa v ich sortimente nevyskytujú 
geneticky modifikované akváriové ryby. Pri kontrolách boli skontrolované akváriové ryby vizuálne 
a súčasne bola preverená aj príslušná dokumentácia o ich pôvode. V prípade podozrivých druhov 
inšpektori ďalšie údaje získavajú  použitím svetla príslušnej vlnovej dĺžky, pri ktorej sa produkt 
transgénu najčastejšie prejavuje. Kontrolami GM rýb v tomto roku nebolo zistené porušenie 
zákona o GMO. 
V 2. polroku 2011 boli vykonané 2 kontroly u chovateľov drobných hlodavcov, na základe 
podnetu doručeného na IBB. Predmetom týchto kontrol bolo podozrenie na nepovolený výskyt 
GM potkanov. Kontrolnou činnosťou bol zistený nesúlad so zákonom o GMO v 1 prípade. 
 

V roku 2011 bolo povolené zaviesť do životného prostredia 14 konštruktov kukuríc a 1 
konštrukt cukrovej repy.  Na pokusných poliach boli vysadené tieto konkrétne konštrukty kukuríc: 
MON 88017, NK 603, NK603 x MON 810, MON 89034 x NK603, GA 21, 6902, 6981 a jeden 
konštrukt geneticky modifikovanej cukrovej repy H7-1.   
IBB vykonala spolu 65 kontrol zavádzania GMO do životného prostredia, pri ktorých bolo zistené 
porušenie zákona o GMO v 6 prípadoch. 3 zistené porušenia sa týkali nesplnenia povinnosti 
uloženej v rozhodnutí OERaBB MŽP SR, konkrétne „zostávajúcu vyprodukovanú biomasu GM 
kukurice (zrno, obsev, vzorky analyzované na poli a zvyšky rastlín) zlikvidovať rozdrvením resp. 
rozsekaním na pozemku“. Ďalšie 3 zistené porušenia sa týkali nesplnenia povinnosti uloženej 
v rozhodnutí OERaBB MŽP SR, konkrétne „monitorovať výskyt výdrolu kukuričných zŕn počas 
nasledujúcich 2 rokov po ukončení pokusov“. Kontroly zavádzania týchto druhov kukurice 
a cukrovej repy do životného prostredia boli realizované na experimentálnych pracoviskách počas 
celého obdobia pestovania týchto rastlín, od ich dovozu na územie SR a sejby až po zber 
a likvidáciu, alebo uskladnenie. Počas sejby bola odobratá jedna vzorka. 
 

V roku 2011 bolo ukončených 10 kontrol zameraných na prítomnosť nepovolených GM 
rastlín, prostredníctvom náhodných odberov vzoriek zelených častí rastlín. IBB v tomto roku 
odobrala spolu 71 vzoriek zelených častí rastlín, konkrétne kapusty repkovej pravej, sóje fazuľovej, 
ľuľka zemiakového a kukurice siatej, počas ich vegetačného obdobia na vybraných kontrolných 
miestach. Na základe výsledkov analýz doručených z Ústredného kontrolného a skúšobného 
ústavu poľnohospodárskeho, nebolo zistené porušenie zákona o GMO. 
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3. Kontrola používania GMO v uzavretých priestoroch podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona 
č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných 
organizmov v znení neskorších predpisov 

 
Z Odboru environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti MŽP SR nebola IBB v roku 2011 

doručená žiadna žiadosť o vykonanie štátneho dozoru v uzavretých priestoroch ohlasovateľa 
v súlade s § 32 ods. 1 písm. d) zákona o GMO. 
 
4. Kontrola plnenia povinností právnických a fyzických osôb-podnikateľov vyplývajúcich 

zo zákona č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení 
neskorších predpisov 

 
Pri kontrolách plnenia podmienok používania národnej environmentálnej značky 

„Environmentálne vhodný produkt“ bolo vykonaných 130 kontrol, pri ktorých bolo 
skontrolovaných 13 rôznych výrobkových skupín produktov/výrobkov na 125 kontrolných 
miestach. Pri týchto kontrolách nebolo zistené žiadne porušenie ustanovení zákona o enviroznačke 
/Tab. 4/. 
 
Tab. 4: Kontrolná činnosť IBB podľa zákona o enviroznačke v roku 2011 
 

OIBB Počet vykonaných 
kontrol 

Počet kontrolných miest Počet porušení zákona 

Banská Bystrica 66 66 0 
Bratislava 64 59 0 

Spolu 130 125 0 
  
Boli skontrolované tieto skupiny produktov/výrobkov: 
 

   Tlačový papier 

   Oceľové smaltované vane a sprchovacie misy 

   Papier tissue a výrobky tissue  

   Pracie detergenty na textílie 

   Dosky na báze dreva 

   Lepidlá a tmely 

   Nepálené murovacie materiály 

   Baliaci papier a vlnitá lepenka 

   Elektrické automatické práčky pre domácnosť 

   Náterové látky 

   Textilné výrobky 

   Mleté vápence 

   Cementy 
 
5. Kontrola plnenia povinností právnických a fyzických osôb,  vyplývajúcich zo zákona č. 

205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí v 
znení neskorších predpisov 

 
V roku 2011 bola vykonaná 1 kontrola plnenia povinností právnických a fyzických osôb, 

vyplývajúcich zo zákona o šírení informácií v ŽP, pri ktorej nebolo zistené porušenie zákona 
o šírení informácií v ŽP.  
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6. Kontrola plnenia povinností  povinných osôb vyplývajúcich zo zákona č. 3/2010 Z. z. o 
národnej infraštruktúre pre priestorové informácie 

 
V roku 2011 boli vykonané 2 kontroly zamerané na kontrolu plnenia povinností povinných 

osôb vyplývajúcich zo zákona o priestorových informáciách. Porušenie zákona o priestorových 
informáciách sa nezistilo. 
 
7. Ukladanie pokút a opatrení na nápravu v správnom konaní právnickým osobám za 

porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických 
technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov 

 
V roku 2011 správnymi konaniami riešili inšpektori IBB nedostatky zistené tak v používaní GT 

a GMO v uzavretých priestoroch ako aj v zámernom uvoľňovaní.  
 

Spolu bolo ukončených 5 správnych konaní vo veci uloženia opatrení na nápravu. 2 správne 
konania boli zastavené a 3 rozhodnutia nadobudli právoplatnosť. Zistené nedostatky, voči ktorým 
boli uložené opatrenia na nápravu sa týkali povinností zabezpečiť dodržiavanie podmienok 
inaktivácie v uzavretých priestoroch, zabezpečenia povinnosti monitorovať výskyt výdrolu 
kukuričných zŕn geneticky modifikovanej kukurice počas nasledujúcich 2 rokov po ukončení 
pokusov a povinnosti zabezpečiť, aby pozberaná geneticky modifikovaná kukurica (zrno, obsev, 
zvyšky rastlín) bola zlikvidovaná rozdrvením, resp. rozsekaním a zaoraním na pozemku /Tab. 5/. 
 
Rozhodnutia o uložení pokuty v roku 2011 neboli uložené žiadne. 
 
Tab. 5: Opatrenia na nápravu uložené v roku 2011 
 

 
OIBB 

 
Počet správnych 

konaní 

 
Počet zastavených 
správnych konaní 

Počet právoplatných 
rozhodnutí o uložení opatrení 

na nápravu 

Banská Bystrica 5 2 3 
Bratislava 0 0 0 

Spolu 5 2 3 
 
 
8. Ukladanie pokút a opatrení na nápravu v správnom konaní právnickým osobám za 

porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom 
označovaní výrobkov v znení neskorších predpisov 

 
Na základe výsledkov z kontrol plnenia povinností podľa zákona o enviroznačke v roku 2011 

nebolo uskutočnené žiadne správne konanie. 
 
9. Ukladanie pokút a opatrení na nápravu v správnom konaní právnickým osobám za 

porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, 
uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí v znení neskorších predpisov 

 
Na základe výsledkov z kontrol plnenia povinností podľa zákona o  šírení informácií v ŽP 

v roku 2011 nebolo uskutočnené žiadne správne konanie. 
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10. Ukladanie pokút a opatrení na nápravu v správnom konaní právnickým osobám za 
porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre 
pre priestorové informácie 

 
Na základe výsledkov z kontrol plnenia povinností podľa zákona o priestorových informáciách 

v roku 2011 nebolo uskutočnené žiadne správne konanie. 
 
11. Prejednávanie priestupkov fyzických osôb pri porušení povinností vyplývajúcich zo 

zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky 
modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov 

 
V roku 2011 nebol na základe kontrolnej činnosti IBB u kontrolovaných subjektov 

prejednávaný žiaden priestupok. 
 
12.  Šetrenie a objasňovanie podnetov na porušenie právnych predpisov v oblasti 

používania genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov, na úseku 
environmentálneho označovania produktov, na úseku zhromažďovania, uchovávania a 
šírenia informácií o životnom prostredí a na úseku národnej infraštruktúry pre 
priestorové informácie 

 
V roku 2011 bol riešený 1 podnet na OIBB IŽP v Banskej Bystrici. Podnet sa týkal prešetrenia 

nepovoleného výskytu GM potkanov. Kontrolnou činnosťou bola zistená opodstatnenosť 
podnetu. 
 
13.  Správne konanie II. stupňa 
 

Druhostupňový orgán v roku 2011 neriešil žiadne odvolania voči prvostupňovým 
rozhodnutiam OIBB IŽP Bratislava, ani OIBB IŽP Banská Bystrica, vydaným v správnom konaní. 
 
14.  Priestupkové konanie II. stupňa 
 

Druhostupňový orgán v roku 2011 neriešil žiadne odvolania voči prvostupňovým 
rozhodnutiam OIBB IŽP Bratislava, ani OIBB IŽP Banská Bystrica, vydaným v priestupkovom 
konaní. 

 
15.  Preskúmanie rozhodnutí mimo odvolacieho konania 
 
V roku 2011 si činnosť IBB nevyžiadala preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania 
z vlastného podnetu, ani žiadny podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania 
nebol na ÚIBB doručený. 
 
16.  Šetrenie sťažností a petícií podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a zákona č. 

85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov 
 

V roku 2011 sa IBB nepodieľala na riešení žiadnych sťažností ani petícií občanov a organizácií 
v dôsledku zistenia porušení ustanovení zákona o GMO, zákona o enviroznačke, zákona o šírení 
informácií o životnom prostredí a zákona o priestorových informáciách.  
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B. LEGISLATÍVA 
 
Spolupráca s MŽP SR pri tvorbe a uplatňovaní právnych predpisov 
 

Všetky rezortné právne normy, ktoré boli počas roka vo vnútrorezortnom  pripomienkovom 
konaní, boli posúdené a prehodnotené aj so zreteľom na reguláciu používania GT a GMO. 
 

Hlavná inšpektorka sa podieľala na pripomienkovaní novely zákona o GMO a na príprave 
vyhlášky k zákonu o priestorových informáciách, ktorá nadobudla účinnosť 1. novembra 2011. 
 
 
C. SPOLUPRÁCA S ORGÁNMI ŠTÁTNEJ SPRÁVY A INÝMI ORGANIZÁCIAMI 
 
1. Koordinácia vzájomnej spolupráce inšpekcie biologickej bezpečnosti s orgánmi štátnej 

správy, ktorých práca sa dotýka oblasti genetických technológií, geneticky 
modifikovaných organizmov, na úseku environmentálneho označovania produktov, na 
úseku zhromažďovania, uchovávania a šírenia informácií o životnom prostredí a na 
úseku národnej infraštruktúry pre priestorové informácie 
Spolupráca s Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym kontinuálne 

pokračovala v oblasti kontrol zámerného uvoľňovania GMO podľa zmluvy uzavretej medzi 
Slovenskou inšpekciou životného prostredia a Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom 
poľnohospodárskym, koordinovaným plánom kontrol pri odbere vzoriek rastlinného materiálu 
a ich analyzovaní. ÚIBB spolupracuje celoročne s pracovníkmi Ústredného kontrolného 
a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho pri riešení aktuálnych otázok týkajúcich sa GMO. 
 

IBB spolupracovala aj s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave 
v oblasti získavania nových informácií o biologickej bezpečnosti a aj s Národným kontaktným 
bodom pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR. 
 

Hlavná inšpektorka sa podieľala na práci viacerých pracovných skupín riešiacich súvisiace 
prierezové témy v rámci štandardných postupov MŽP SR:  
pracovnej skupiny ÚNMS SR na realizáciu nariadenia EP a Rady (ES) 765/2008,  
biotickej komisie SK UNESCO  
odbornej komisie pre IMK  
a odbornej komisie pre INSPIRE. 
 
2. Odborná pomoc organizáciám pôsobiacim v oblasti biologickej bezpečnosti 
 

Zástupcovia mimovládnych organizácií, jednotliví občania, hlavne ekologickí poľnohospodári, 
počas vegetačného obdobia už štandardne komunikovali s ÚIBB aktuálne otázky súvisiace 
s kontrolou používania GMO zámerným uvoľňovaním. Vysvetlením hlavných kontrolných cieľov 
a postupov boli všetky otázky a nejasnosti týkajúce sa ochrany životného prostredia uspokojivo 
zodpovedané. 
Pracovníci vedeckých ústavov tiež priebežne komunikovali s ÚIBB otázky súvisiace s používaním 
GMO v uzavretých priestoroch a rovnako priebežne ÚIBB poskytoval odborné usmernenia aj 
v oblasti envirooznačovania a priestorových informácií. 
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D. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA 
 
1. Spolupráca s ČIŽP 
 

Okrem kontinuálnej spolupráce SIŽP a ČIŽP, ktorá prebieha už dlhoročne sa v októbri 
uskutočnil aj pracovný seminár „Implementácia zákona o GMO v podmienkach EÚ ’11“, na 
ktorom boli prediskutované a porovnané kontrolné postupy a výsledky kontrolnej praxe. 
 

Hlavná inšpektorka sa lektorsky zúčastnila na medzinárodnom odbornom seminári „Pohľad cez 
hranice“ na tému GMO ako nová biotechnológia v ochrane rastlín  - biologická bezpečnosť alebo 
riziko pre človeka a životné prostredie, ktorý sa konal  v marci v Česku. 
 
2. Podieľať sa na projekte – European Enforcement Project 
 

IBB má svoje zastúpenie vo výkonnom a riadiacom výbore „European Enforcement Project“ 
(EEP). V tejto pozícií sa vedúca OIBB IŽP Banská Bystrica pravidelne zúčastňuje stretnutí jeho 
výkonného výboru, ktoré sa tento rok konalo v Ženeve, a hodnotiacej konferencie, ktorá sa konala 
v Lucerne.  
IBB sa podieľala na prieskume implementácie smernice EÚ 2009/41/EC organizovanom 
holandskou komisiou pre genetické modifikácie (COGEM). Prieskumu sa zúčastnilo 11 
európskych krajín. Výsledkom prieskumu je správa „Survey on the implementation of Directive 
2009/41/EC regulations in Europe on contained use of genetically modified organisms, January 
2011. 
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Zoznam použitých skratiek 
 
GT a GMO Génové technológie a geneticky modifikované organizmy 
OIBB IŽP Bratislava Odbor inšpekcie biologickej bezpečnosti, Inšpektorát životného 

prostredia Bratislava 
OIBB IŽP Banská Bystrica Odbor inšpekcie biologickej bezpečnosti, Inšpektorát životného 

prostredia Banská Bystrica 
OIBB Odbor inšpekcie biologickej bezpečnosti 
GM zvieratá Geneticky modifikované zvieratá 
GM rastliny Geneticky modifikované rastliny 
GMO  Geneticky modifikovaný organizmus 
ŽP Životné prostredie 
GM ryby Geneticky modifikované ryby 
GM potkany Geneticky modifikované potkany 
OERaBB MŽP SR Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti, 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
GM kukurica Geneticky modifikovaná kukurica 
ÚIBB Útvar inšpekcie biologickej bezpečnosti - ústredie 
PHÚ Plán hlavných úloh 
ČIŽP Česká inšpekcia životného prostredia  
ŠÚ SR Štatistický úrad Slovenskej republiky 
EFSA European Food Safety Authority 
ÚNMS SR Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej 

republiky 
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1.6 . Integrované povoľovanie a kontrola 
  
 

Činnosť útvaru integrovaného povoľovania a kontroly – ústredie (ďalej len „ÚIPK“) 
a odborov integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „OIPK“) inšpektorátov životného 
prostredia (ďalej len „IŽP“) Slovenskej inšpekcie životného prostredia, vrátane Stáleho pracoviska 
Nitra (ďalej len „SP Nitra“), bola v roku 2011 vykonávaná v súlade s plánom hlavných úloh 
schváleným MŽP SR.  

V roku 2011 bola činnosť OIPK vykonávaná podľa menovitých štvrťročných plánov 
a bola členená na: 

 povoľovanie prevádzok uvedených v prílohe č. 1 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 (ďalej len „zákon o IPKZ“),  

 výkon kontrol dodržiavania podmienok integrovaných povolení,  

 ukladanie opatrení na nápravu,  

 ukladanie pokút,  

 šetrenia podnetov, 

 vypracovanie stanovísk podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 

 ďalšie činnosti. 

Činnosť ÚIPK sa podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ vzťahuje na tieto základné kategórie 
priemyselnej činnosti: 

 č. 1 -  Energetika 

 č. 2. - Výroba a spracovanie kovov 

 č. 3. - Spracovanie nerastov 

 č. 4. - Chemický priemysel 

 č. 5. - Nakladanie s odpadmi 

 č. 6. - Ostatné prevádzky 

V roku 2011 bolo vydaných 573 rozhodnutí a vykonaných 235 kontrol. Z celkového počtu 
vykonaných kontrol bolo 36,6 % prevádzkovateľov, ktorí vykonávali činnosť v prevádzke a na 
stavbe v rozpore s podmienkami určenými v integrovanom povolení.  

 
A. PLÁNY, POVOĽOVACIA A KONTROLNÁ ČINNOSŤ, SPRÁVY A KONANIA 
 

1. Proces integrovaného povoľovania  

 

1.1. Poskytovanie konzultácií prevádzkovateľom 

V hodnotenom období poskytovali pracovníci OIPK prevádzkovateľom, podľa § 9 zákona 
o IPKZ konzultácie, ako aj predbežne prerokovávali žiadosti zamerané najmä na obsah a úplnosť 
pripravovanej žiadosti. Uvedeným činnostiam sa jednotlivé OIPK venovali v 591 prípadoch. 
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1.2. Podávanie žiadostí  

V roku 2011 bolo podaných celkom 592 žiadostí. V 401 prípadoch z celkového počtu 
podaných žiadostí žiadali prevádzkovatelia o zmenu už vydaného integrovaného povolenia. V 11 
prípadoch bola žiadosť podaná na novú prevádzku a 180 žiadostí sa týkalo konania podľa zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „stavebný zákon“). 

Okrem toho jeden prevádzkovateľ, ktorý má vydané integrované povolenie v zmysle § 2 
ods. 4 písm. b) zákona o IPKZ (dobrovoľne požiadal o vydanie integrovaného povolenia), podal 
žiadosť o zmenu tohto povolenia. 

Celkový prehľad podaných žiadostí za rok 2011 je podrobne uvedený v tabuľke č. 1, 2 a 3 
a to podľa jednotlivých IŽP a kategórií priemyselných činností.  

 
Tabuľka č.1 -  Prehľad podaných žiadostí o vydanie integrovaného povolenia rozdelených podľa 
KPČ 

OIPK Energetika 

Výroba a 
spracovanie 

kovov 
Spracovanie 

nerastov  
Chemický 
priemysel 

Nakladanie 
s odpadmi 

Ostatné 
prevádzky Spolu 

Bratislava 27 6 10 6 28 25 102 

SP Nitra 2 4 3 20 13 3 45 

B. Bystrica 15 11 14 3 14 8 65 

Košice 24 21 16 10 26 18 115 

Žilina 18 16 10 4 14 23 85 

Spolu 86 58 53 43 95 77 412 

 
 
Tabuľka č.2 -  Prehľad podaných žiadostí o vydanie rozhodnutia na skúšobnú prevádzku 

    OIPK Energetika 

Výroba a 
spracovanie 

kovov 
Spracovanie 

nerastov  
Chemický 
priemysel 

Nakladanie 
s odpadmi 

Ostatné 
prevádzky Spolu 

Bratislava 6 0 1 3 1 5 16 

SP Nitra 0 1 1 4 0 0 6 

B. Bystrica 3 8 2 1 0 1 15 

Košice 1 6 2 5 0 1 15 

Žilina 5 1 0 0 0 0 6 

Spolu 15 16 6 13 1 7 58 

 
 
Tabuľka č.3 -  Prehľad podaných žiadostí o vydanie kolaudačného rozhodnutia 

OIPK Energetika 

Výroba a 
spracovanie 

kovov 
Spracovanie 

nerastov  
Chemický 
priemysel 

Nakladanie 
s odpadmi 

Ostatné 
prevádzky Spolu 

Bratislava 5 1 1 0 5 16 28 

SP Nitra 0 2 0 6 2 1 11 

B. Bystrica 2 5 5 0 9 5 26 

Košice 5 5 1 3 4 4 22 

Žilina 4 4 9 1 9 8 35 

Spolu 16 17 16 10 29 34 122 
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V roku 2011 si prevádzkovatelia podali aj žiadosti o odstránenie stavby (tab. č. 4). 
 
Tabuľka č.4 – Podané žiadosti o odstránenie stavby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. Vybrané správne poplatky  

 
 Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je 
podanie žiadosti o vydanie integrovaného povolenia spoplatnené. Za hodnotené obdobie boli 
vybrané správne poplatky v celkovej sume 97 573,13 eur, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu. 
V tabuľke č.5 sú uvedené správne poplatky podľa jednotlivých OIPK. 

 

Tabuľka č. 5 – Vybrané správne poplatky 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4. Vydávanie rozhodnutí podľa zákona o IPKZ a podľa stavebného zákona  

 
V roku 2011 bola činnosť ÚIPK zameraná v prvom rade na vydávanie integrovaných 

povolení pre priemyselné činnosti uvedené v prílohe č. 1 zákona o IPKZ. 

V hodnotenom období vydali OIPK spolu 573 právoplatných rozhodnutí. 

Prehľad o vydaných právoplatných integrovaných povoleniach členený podľa jednotlivých 
inšpektorátov a kategórií priemyselných činností (ďalej len „KPČ“) uvádza tabuľka č. 6.  

OIPK Žiadosti o odstránení stavby 

Bratislava 0 

SP Nitra 0 

Banská Bystrica 3 

Košice 1 

Žilina 0 

Spolu  4 

OIPK Vybrané správne poplatky (€) 

Bratislava 36 489,50 

SP Nitra 10 954,25 

Banská Bystrica 95 92,38 

Košice 25 675,50 

Žilina 14 861,50 

Spolu  97 573,13 
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Z celkového počtu 573 vydaných právoplatných rozhodnutí sa 383 rozhodnutí vzťahovalo 
na povoľovanie zmien v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ. Integrované 
povolenia boli v 11 prípadoch vydané pre novú prevádzku.  

Okrem toho OIPK vydali 179 rozhodnutí ako špeciálny stavebný úrad (tab. č.7 a č.8) 
v zmysle § 8 ods. 3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 120 stavebného zákona.  

 
Tabuľka č.6 -  Prehľad o vydaných integrovaných povoleniach 

OIPK Energetika 

Výroba a 
spracova
nie kovov 

Spracovanie 
nerastov  

Chemický 
priemysel 

Nakladanie 
s odpadmi 

Ostatné 
prevádzky Spolu 

Bratislava 25 5 6 11 18 21 86 

SP Nitra 2 6 3 26 11 5 53 

B.Bystrica 16 16 13 5 13 11 74 

Košice 23 12 8 9 26 11 89 

Žilina 16 20 13 4 13 26 92 

Spolu 82 59 43 55 81 74 394 

 
 

 
Tabuľka č.7 -  Prehľad o vydaných rozhodnutiach na skúšobnú prevádzku 

OIPK Energetika 

Výroba a 
spracovanie 

kovov 
Spracovanie 

nerastov  
Chemický 
priemysel 

Nakladanie 
s odpadmi 

Ostatné 
prevádzky Spolu 

Bratislava 3 1 0 3 0 6 13 

SP Nitra 0 1 0 3 0 0 4 

B.Bystrica 3 7 3 1 0 1 15 

Košice 0 6 2 3 0 1 12 

Žilina 5 0 1 0 0 1 7 

Spolu 11 15 6 10 0 9 51 

 
 
 

 Tabuľka č.8 -  Prehľad o vydaných kolaudačných rozhodnutiach 

OIPK Energetika 

Výroba a 
spracovanie 

kovov 
Spracovanie 

nerastov  
Chemický 
priemysel 

Nakladanie 
s odpadmi 

Ostatné 
prevádzky Spolu 

Bratislava 6 0 1 0 4 15 26 

SP Nitra 0 1 0 10 2 4 17 

B.Bystrica 2 9 4 0 8 5 28 

Košice 7 5 1 1 4 4 22 

Žilina 5 7 8 0 6 9 35 

Spolu 20 22 14 11 24 37 128 

 

V hodnotenom období OIPK vydali aj rozhodnutia na odstránenie stavieb (tab. č. 9) 
a rozhodnutia o zastavení konania (tab. č. 11) 

Drobné stavby, ktoré boli vykonané v prevádzkach uvedených v prílohe č. 1 zákona 
o IPKZ, na základe ohlásenia, sú uvedené v tabuľke č. 10. 



––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Výročná správa o činnosti SIŽP za rok 2011                                                                    

104 

Okrem toho OIPK Žilina vydal ešte 23 súhlasných stanovísk pre veľkoprevádzkové 
skúšky. 

 

Tabuľka č. 9 – Prehľad o vydaných povoleniach na odstránenie stavby 

 

OIPK Odstránenie stavby 

Bratislava 0 

SP Nitra 0 

Banská Bystrica 3 

Košice 1 

Žilina 0 

Spolu 4 

 

Tabuľka č. 10 – Prehľad o počte ohlásení drobných stavieb 

 

OIPK Počet ohlásení drobných stavieb 

Bratislava 9 

SP Nitra 9 

Banská Bystrica 3 

Košice 8 

Žilina 12 

Spolu 41 

 

Tabuľka č. 11 – Prehľad o zastavených konaniach 

 

OIPK Počet zastavených konaní 

Bratislava - 

SP Nitra - 

Banská Bystrica - 

Košice 6 

Žilina - 

Spolu 6 

 
 
2. Kontrola plnenia podmienok integrovaného povolenia a povinností vyplývajúcich 
    podľa stavebného zákona  

 

V roku 2011 bolo vykonaných 235 kontrol plnenia podmienok integrovaných povolení, 
v rámci ktorých bol vykonaný štátny stavebný dohľad a preverovanie správnosti údajov uvedených 
v žiadosti o vydanie integrovaného povolenia.  
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Rozdelenie vykonaných kontrol, podľa OIPK a jednotlivých kategórií priemyselných činností, je 
uvedené v tabuľke č. 12. 

 
Tabuľka č. 12 – Prehľad všetkých vykonaných kontrol rozdelený podľa KPČ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Z celkového počtu kontrol bolo 166 kontrol podmienok integrovaných povolení,   58 
kontrol preverovania správnosti údajov uvedených v žiadosti o vydanie integrovaného povolenia 
(obhliadka) a 11 kontrol tvorilo štátny stavebný dohľad, či sa stavba vykonáva podľa stavebného 
povolenia alebo na základe ohlásenia (tab. č. 13). 

 
V roku 2011 sa z celkového počtu 235 vykonaných kontrol preukázalo, že 86 prevádzok 

nebolo prevádzkovaných v súlade s podmienkami integrovaných povolení.  
 
Podľa záverov z vykonanej kontroly urobili jednotlivé OIPK, v zmysle § 22 ods. 1 zákona 

o IPKZ, niektoré z opatrení. Prehľad o uložených opatreniach je v tabuľke č. 14. Z celkového 
počtu 213 opatrení tvorilo 114 potvrdení súladu prevádzky s podmienkami povolenia a v 41 
prípadoch sa nariadilo prevádzkovateľovi vykonať v určenej lehote opatrenia na nápravu. Ďalej v 
57 prípadoch OIPK uložili pokutu za zistený správny delikt a v jednom prípade vyzvali 
prevádzkovateľa  na podanie žiadosti o zmenu povolenia.   

 
 

Tabuľka č. 13 -  Prehľad vykonaných kontrol rozdelený podľa typu kontroly 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

OIPK Energetika 
Výroba a 

spracovanie 
kovov 

Spracovanie 
nerastov  

Chemický 
priemysel 

Nakladanie 
s odpadmi 

Ostatné 
prevádzky 

Spolu 

Bratislava 1 5 1 - 15 9 31 

SP Nitra 5 0 1 7 10 4 27 

B.Bystrica 5 5 14 7 12 9 52 

Košice 7 9 11 11 15 12 65 

Žilina 10 8 8 1 21 12 60 

Spolu 28 27 35 26 73 46 235 

OIPK 

Kontroly podmienok 
integrovaných 

povolení 

Preverenie 
údajov 

uvedených v 
žiadostiach 

Štátny stavebný dohľad 
Spolu 

Záznam Protokol Záznam Protokol 

Bratislava 12 9 9 - 1 31 

SP Nitra 20 7 - - - 27 

B.Bystrica 31 9 4 6 2 52 

Košice 12 14 37 - 2 65 

Žilina 33 19 8 - - 60 

Spolu 108 58 58 6 5 235 
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V nasledujúcej tab.č.14 je uvedený prehľad o uložených opatreniach podľa § 22 ods. 1 zákona 
o IPKZ a v tab.č.12 je uvedený prehľad o počte vykonaných kontrol. Tieto počty sa nemusia 
zhodovať, nakoľko z jednej vykonanej kontroly môže vyplynúť viac opatrení podľa § 22 ods. 1 
zákona o IPKZ. 
  
 
Tabuľka č. 14 – Počet  uložených opatrení rozdelený podľa § 22 ods.1 zákona o IPKZ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

V rámci vykonaných kontrol boli šetrené aj podnety. Na OIPK bolo doručených 65 
podnetov, z toho 19 bolo opodstatnených, 34 neopodstatnených. 9 podnetov je v šetrení a 3 sa 
ešte nezačali šetriť.  

OIPK Bratislava šetril 15 podnetov. 3 podnety boli opodstatnené a 5 bolo 
neopodstatnených. 7 podnetov je v šetrení 

OIPK Bratislava, stále pracovisko Nitra riešil 2 podnety, jeden bol opodstatnený, jeden 
neopodstatnený. 

Osem podnetov bolo doručených na OIPK Košice. Tri boli vyhodnotené ako 
opodstatnené a päť ako neopodstatnené.  

32 podnetov bolo doručených na OIPK Žilina. Z ktorých bolo 27 vyriešených. 8 podnetov 
bolo vyhodnotených ako opodstatnené, resp. čiastočne opodstatnených, 19 ako neopodstatnených, 
2 podnety sú v šetrení a 3 sa ešte nezačali šetriť.               

OIPK Banská Bystrica šetril 8 podnetov. 4 podnety boli opodstatnené a 4 neopodstatnené. 
 
 
3. Vypracovanie  stanovísk  k  žiadostiam  organizácií  o  registráciu  podľa zákona           
    č. 491/2005 Z. z. o  environmentálnom  overovaní a registrácii organizácií v schéme  
    Európskeho  spoločenstva  pre  environmentálne  manažérstvo  a  audit  a o  zmene  
    a doplnení niektorých zákonov  

V zmysle § 15 ods. 4 písm. b) uvedeného zákona, vydávajú jednotlivé OIPK stanoviská 
k žiadosti organizácie o registráciu z hľadiska plnenia podmienok všeobecne záväzných právnych 
predpisov v oblasti starostlivosti o životné prostredie. V hodnotenom roku OIPK nevydali. 

 

 

OIPK 
Počet uložených opatrení podľa § 22 ods. 1 

Spolu 
písm. a) písm b) písm. c) písm. d) písm. e) 

Bratislava 19 5 10   34 

SP Nitra 20 2 7 - - 29 

B.Bystrica 31 9 7 - - 47 

Košice 11 8 14 1 - 34 

Žilina 33 17 19 - - 69 

Spolu 114 41 57 1  213 
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4. Kontrola povinností vyplývajúcich zo zákona č. 491/2005 Z. z. o environmentálnom 
overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre 
environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 
V hodnotenom období neboli vykonané kontroly subjektov podľa zákona č. 491/2005 

Z.z., nakoľko nebola vznesená požiadavka MŽP SR. 
 
 

5. Ukladanie pokút a opatrení na nápravu  
 

 Kontrolou zistené nedostatky, ktoré naplnili znaky skutkovej podstaty pre uloženie pokuty, 
boli riešené podľa zákona o správnom konaní. V roku 2011 nadobudlo právoplatnosť 62 
rozhodnutí o uložení pokuty a bolo vydaných 41 rozhodnutí o uložení opatrení na nápravu, 
v ktorých bolo spoločne uložených 168 opatrení na nápravu (tab. č. 15). 

 
Tabuľka č. 15 – Prehľad o uložených pokutách a uložených nápravných opatreniach 

 

      

 

Najvyššie uložené pokuty v roku 2011: 
 
OIPK Bratislava: 

 10 000,- eur – prevádzkovateľovi Amylum Boleráz, v prevádzke Výroba škrobu, 

OIPK Bratislava, Stále pracovisko Nitra: 

 6 600,- eur – prevádzkovateľovi DIW Service, s.r.o., Bratislava, v prevádzke 
Lakovňa automobilových komponentov LKV, 

 5 000,-eur – prevádzkovateľovi SLOVINTEGRA ENERGY, s.r.o., Levice, 
v prevádzke Paroplynový cyklus 80 MWe Levice. 

 
OIPK Banská Bystrica: 

 7 320,- eur – prevádzkovateľovi BBES, a. s., Banská Bystrica, pre prevádzku 
Tepláreň Radvaň, 

 5 000,- eur – prevádzkovateľovi Fagor Ederlan Slovensko, a.s., Žiar nad Hronom, 
v prevádzke Stavba – Osadenia plynovej taviacej pece GIS SPG. 

 
OIPK Žilina: 

 3 400,- eur – prevádzkovateľovi OFZ, a.s., Istebné, v prevádzke OFZ Istebné. 

 
OIPK 

 

Počet právoplatných 
rozhodnutí o pokute 

Počet právoplatných rozhodnutí o 
uložených nápravných opatreniach / 

počet  všetkých uložených nápravných 
opatrení 

Výška uložených pokút 
(€) 

Bratislava 3 1/2 12 000 

SP Nitra 12 2/16 36 350 

B.Bystrica 7 9/29 14 920 

Košice 17 5/16 22 180 

Žilina 23 24/105 32 860 

Spolu 62 41/168 118 310 
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 3 300,- eur – prevádzkovateľovi Tepláreň, a.s., Považská Bystrica, v prevádzke 
Paroplynový zdroj. 

 
OIPK Košice: 

 3 300,- eur – prevádzkovateľovi KONZEKO, spol. s r.o.,, v prevádzke Regenerácia 
olejov a emulzii. 

 2 800,- eur – prevádzkovateľovi FÚRA, s.r.o., Rozhanovce, pre prevádzku Skládka 
odpadov Husák. 

 
Pokuty boli udelené za nedodržanie podmienok integrovaného povolenia, vydaného pre 

jednotlivé prevádzky.  
 

Najvýznamnejšie uložené opatrenia na nápravu v roku 2011: 
 

OIPK Bratislava, SP Nitra: 

 Predložiť dodatky k schváleným súborom TPP a TOO. 

 Predkladať správy z oprávnených meraní emisií znečisťujúcich látok emitovaných 
do ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia  

OIPK Banská Bystrica: 

 Vykonanie technických opatrení na dodržanie limitných hodnôt ukazovateľov 
znečistenia v odpadových vodách.  

 Vyčistenie rigolov na odvádzanie vôd z povrchového odtoku, osadiť   
 zariadenia na zachytenie plávajúcich látok. 

 Monitorovanie parametrov filtračných zariadení s cieľom zabezpečiť ich   
 riadnu prevádzku. 

 Vyprázdnenie skladovacích nádrží na skladovanie škodlivých látok   
 v prevádzke odstavenej z činnosti, aby neohrozovali životné prostredie.  

 
OIPK Košice: 

 Prevádzkovateľ je povinný aktualizovať plán preventívnych opatrení na 
zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok do životného 
prostredia.  

 Prevádzkovateľ je v určenej lehote  povinný zabezpečiť manipulačné a skladovacie 
plochy tak, aby spĺňali požiadavky na nepriepustnosť a odolnosť proti pôsobeniu 
škodlivých látok.  

 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť jednoplášťové nadzemné vyhrievacie nádrže 
zariadením na meranie výšky hladiny v nádrži a signalizáciou maximálnej hladiny 
v určenej lehote. 

 
OIPK Žilina: 

 Zistiť príčinu zvýšenej tvorby CO v sušiacej peci a technickými opatreniami 

zabezpečiť, aby došlo k zníženiu hodnôt CO na najnižšiu možnú hodnotu, ktorá 

bude technicky dosiahnuteľná  v súlade s BAT. 

 Vykonať výmenu nevyhovujúcej drenážnej vrstvy na celej ploche kazety skládky 
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odpadov tak, aby drenážna vrstva zodpovedala požiadavkám vyhlášky č. 283/2001 
Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch.  

 Prístupová cesta do telesa skládky odpadov musí byť vybudovaná z materiálu, ktorý 
nebude mať nepriaznivý vplyv na funkčnosť drenážneho systému skládky odpadov. 

 Po výmene nevyhovujúcej drenážnej vrstvy za vyhovujúcu vykonať nové meranie 
tesnosti izolačnej HDPE fólie a predložiť ho ku kolaudácii stavby.  

 Vyviesť sledované údaje z filtračných jednotiek elektrických oblúkových pecí 
v grafickej podobe do  velína, uchovávať ich 1 rok a na vyžiadanie inšpekcie ich 
predložiť v grafickej podobe.  

 
 
6. Odvolacie konania  

 
V roku 2011 bolo na ústredí ÚIPK šetrených celkovo 16 odvolaní voči prvostupňovým 

rozhodnutiam. Z uvedeného celkového počtu riešených odvolaní ústredie potvrdilo 15 
prvostupňových rozhodnutí a 1 rozhodnutie bolo zrušené a vrátené na nové prejednanie a 
rozhodnutie.  

Z uvedeného celkového počtu riešených odvolaní sa 11 týkalo podmienok integrovaných 
povolení, 1 sa týkalo vydania opatrení na nápravu a 4 odvolania boli podané voči uloženým 
pokutám.  

Okrem riadnych opravných prostriedkov bolo v roku 2011 podaných 5 podnetov na 

mimoodvolacie konanie  proti prvostupňovým rozhodnutiam, z čoho 3 boli potvrdené, 1 

zastavené a 1 je v konaní 

 
7. Prešetrovanie sťažností a petícií v zmysle zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach 

v znení neskorších predpisov a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení 
neskorších predpisov 

V roku 2011 nebola doručená žiadna sťažnosť v zmysle zákona č. 152/1998 Z.z. 
o sťažnostiach v znení neskorších predpisov. V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v 
znení neskorších predpisov a prešetrovanie podnetov nebola doručená petícia. 

 
8. Činnosť BAT centra  

 

 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách 

(integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania ŽP) 

V hodnotenom roku bola venovaná veľká pozornosť tejto smernici, lebo celý legislatívny 

proces EÚ bol ukončený (7. júl 2010 – schválením Európskym parlamentom, 8. november 

– schválením Radou pre justíciu a vnútro, 17. december – publikovaním v Úradnom 

vestníku EÚ). Od tohto dátumu (6. január 2011) plynie pre Slovenskú republiku dvojročná 

lehota na implementáciu tejto smernice do slovenskej legislatívy (novela alebo nový zákon 

o IPKZ).  

 

 Expertízna činnosť zaoberajúca sa problematikou referenčných dokumentov BAT (BREF). 

Pravidelné sledovanie noviniek hlavne aktuálnych verzií BREFov, prekladov zhrnutí,  ich 

dostupnosti a pod. na webovej stránke EIPPCB v Seville ako aj na iných webových 
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stránkach, ktoré sa zaoberajú BAT, BREF a problematikou integrovaného povoľovania 

a kontroly znečistenia životného prostredia. 

Podľa nových pravidiel vyplývajúcich zo smernice o priemyselných emisiách boli prijaté 

revidované referenčné dokumenty: 

 BREF IS (Iron and Steel Production – Výroba železa a ocele), 

 BREF GLS (Manufacture of Glas – Výroba skla).  

Hlasovaním výboru (21. 11. 2011) podľa článku 75 smernice o priemyselných emisiách sa 

kapitoly týchto BREFov - „Závery o BAT „ stali záväznými pre všetky členské štáty EÚ. 

Pokročilo sa aj v revízií BREF CWW (Common Waste Water and Waste/ Management 

System in the Chemical sector – Nakladanie s odpadovými vodami a plynmi/ Manažérske 

systémy v chemickom sektore). Bol vypracovaný 2. návrh BREFu (Draft 2) a na základe 

vznesených pripomienok sa doplnili informácie a dáta. 

 

 EIPPCB a TWG v Seville 

Aktualizácia nominantov za jednotlivé BREFy v TWG v Seville; nominácia členov do 

TWG LCP (Large Combustion Plants – Veľké spaľovacie zariadenia) a WBP (Wood - base 

Panels Production – Výroba dosiek na báze dreva) v Seville. Hľadanie ďalších odborníkov 

ako národných nominantov do TWG v Seville. 

V dňoch 25. – 28. 10. 2011 sa v Seville uskutočnil „kick-off“ meeting TWG LCP (Large 

Combustion Plants – Veľké spaľovacie zariadenia) a 19. 12. 2011následný workshop 

v Bruseli k dotazníku revidovaného BREFu. 

V dňoch 8. – 10. 11. 2011 sa v Seville uskutočnil „kick-off“ meeting TWG WBP (Wood – 

based Panels Production – Výroba dosiek na báze dreva). 

Za SR sa na týchto mítingoch zúčastnili národní nominanti pre jednotlivé TWG. 

 

 Technické pracovné skupiny v SR 

Uskutočnili sa stretnutia s niektorými odborníkmi v tejto oblasti za účelom vytvoriť 

technické pracovné skupiny v SR pre jednotlivé referenčné dokumenty o BAT (BREFy).  

Z návrhov podaných SIŽP bola vytvorená pracovná skupina a SIŽP zvolané prvé 

stretnutie členov Technickej pracovnej skupiny (TPS) pre BREF LCP (Large Combustion 

Plants – Veľké spaľovacie zariadenia).  

SIŽP oslovila odborníkov z jednotlivých priemyselných podnikov, zväzov, výskumnej 

a akademickej obce na spoluprácu pri vytváraní ďalších TPS pre jednotlivé referenčné 

dokumenty BREF na Slovensku.  

Bola vykonaná aktualizácia existujúcich kontaktov a vytváranie nových. 

 

 Fórum podľa článku 13 „Referenčné dokumenty o BAT a výmena informácií“ smernice Európskeho 

parlamentu a rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola 

znečisťovania životného prostredia) 

Fórum je formálna skupina odborníkov v zmysle oznámenia C(2010)7649 zo dňa 10. 11. 

2010. Bolo ustanovené Rozhodnutím komisie zo dňa 16. 5. 2011, ktorým sa zriaďuje 

Fórum pre výmenu informácií v súlade s článkom 13 smernice o priemyselných emisiách 

(2011/C 146/03). Slovenskú republiku v tomto fóre zastupuje aj pracovník ÚIPK SIŽP. 

Zástupca  SIŽP sa zúčastnil na rokovaniach tohto Fóra v Bruseli (8. - 9. marca, 2. mája,  
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12. - 13. septembra 2011) organizovaných  Európskou komisiou (DG Environment) a 

Európskou kanceláriou IPPC (EIPPCB) týkajúcich sa tohto článku.  

Spolupráca na tvorbe dokumentu – Usmernenia týkajúceho sa prípravy pokynov 

praktických opatrení na výmenu informácií o BAT podľa článku 13 odsek 3 písmeno c) a 

d) novej smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a 

kontrola znečisťovania životného prostredia). 

Na rokovaní Fóra 12. - 13. 9. 2011 bol prijatý rokovací poriadok, pokyny na zber údajov a 

vypracovanie referenčných dokumentov o BAT a zabezpečenie ich kvality vrátane 

vhodnosti ich obsahu a formátu podľa článku 13 ods. 3 smernice o priemyselných 

emisiách. Otvorila sa otázka zlučovania BREFov, prejednávali sa závery o BAT pre 

BREFy: 

 IS (Iron and Steel Production – Výroba železa a ocele), 

 GLS (Manufacture of Glas – Výroba skla) 

Bolo prijaté stanovisko Fóra k Záverom o BAT pre tieto dva BREFy. 

 
 
9. Vypracovanie stanovísk podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

V zmysle uvedeného zákona, v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie 
(ďalej len „EIA“), vydávali jednotlivé OIPK stanoviská a zúčastňovali sa  verejného prerokovania 
pre prevádzky spadajúce pod  prílohu č. 1 zákona o IPKZ ako povoľujúci orgán. V roku 2011 bolo 
vydaných 40 stanovísk (tab. č. 16) k zámerom podaným podľa zákona o EIA, 19 podľa zákona o 
informáciách a 126 iných stanovísk.  

 
Tabuľka č. 16 - Prehľad vydaných stanovísk k EIA a ďalších stanovísk 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
B. LEGISLATÍVA  

 
1. Spolupráca a pripomienkovanie pripravovanej legislatívy 

V hodnotenom období  SIŽP spolupracovala na tvorbe nového zákona o IPKZ. Na tento 
účel bola na MŽP SR vytvorená pracovná skupina k novému zákonu o IPKZ. SIŽP sa 
zúčastňovala na práci tejto pracovnej skupiny, spracovala vecné podklady k novému zákonu a 
vypracovala aj návrh paragrafového znenia nového zákona o IPKZ, ktoré predložila MŽP SR. 

 

OIPK EIA 
Zákon o 

informáciách 
Iné Σ 

Bratislava 14 - - 14 

SP Nitra 4 - - 4 

Banská Bystrica 3 8 1 12 

Košice 14 - 37 51 

Žilina 5 11 88 104 

Spolu 40 19 126 185 
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C. SPOLUPRÁCA   S   ORGÁNMI   ŠTÁTNEJ   SPRÁVY   A   INÝMI 

ORGANIZÁCIAMI  
 
1. Spolupráca so SAŽP pri príprave podkladov pre Informačný systém IPKZ 

Pracovníci ÚIPK spolupracovali so SAŽP na doplnení Informačného systém IPKZ 
a zaslali aj podklady pre reportingovú povinnosť. 

 
2. Spolupráca s obcami pri zverejňovaní  žiadostí 

V rámci procesu integrovaného povoľovania pracovníci OIPK spolupracujú s príslušnými 
obcami pri zverejňovaní žiadostí o vydanie integrovaného povolenia. Obce, na území ktorých je 
umiestnená povoľovaná prevádzka sú, v zmysle zákona o IPKZ, účastníkmi konania 
a k predloženým žiadostiam o vydanie integrovaného povolenia sa vyjadrujú a zverejňujú stručné 
zhrnutia o podanej žiadosti na verejne prístupnom mieste. 
 
3. Spolupráca s krajskými a obvodnými úradmi životného prostredia a inými 
 orgánmi štátnej správy 

Spolupráca s orgánmi štátnej správy vyplýva priamo zo zákona o IPKZ, podľa ktorého 
tieto orgány poskytujú v procese integrovaného povoľovania stanoviská k žiadostiam o vydanie 
povolenia a môžu sa zúčastniť sa ústnych pojednávaniach ako dotknuté orgány.  
 
 
D.  MEDZINÁRODNÁ  SPOLUPRÁCA  

 
 

1. Účasť na mítingoch v Bruseli (marec, máj 2011) organizovaných  Európskou komisiou 
(DG Environment) a Európskou kanceláriou IPPC (EIPPCB) týkajúcich sa článku 13 
„Referenčné dokumenty o BAT a výmena informácií“ smernice Európskeho parlamentu 
a rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola 
znečisťovania životného prostredia). Slovenskú republiku zastupuje ÚIPK SIŽP. 

 
2. Spolupráca na tvorbe dokumentu – Usmernenia týkajúceho sa prípravy pokynov 

praktických opatrení na výmenu informácií o BAT podľa článku 13 odsek 3 písmeno c) a 
d) novej smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia 
a kontrola znečisťovania životného prostredia). 

 
3. Spolupráca a účasť na workshope „Comparing best practices“ PIAQ projektu  zameraného 

na implementáciu smerníc EÚ týkajúcich sa kvality ovzdušia v rámci projektu IMPEL, 
ktorého druhé stretnutie sa uskutočnilo v apríli 2011 v meste Como, v Taliansku. 

 
4. Účasť na 7. plenárnom zasadnutí IMPELu v Budapešti, ktoré sa uskutočnilo v máji 

 2011, kde sa prejednávali pripravované, prebiehajúce aj končiace projekty v oblasti 
 ochrany životného prostredia.  
 

5. Účasť na workshope „Sanctions and procedures applicable to breaches of the 
 legislation on industrial emissions (Sankcie a postupy v prípade porušenia právnych 
 predpisov smernice o priemyselných emisiách)“ v júni 2011 v Bruseli. Prejednáva  sa rola       
inšpekcií v tomto procese. Prezentácia „good practices“ členských štátov v tomto procese. 
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6. Spolupráca a účasť na projekte IMPEL „Prepojenie rámcovej smernice o vodách 
 a smernice o priemyselných emisiách. Na základe vyplnených a zaslaných  dotazníkov 
z jednotlivých krajín EÚ sa v júni 2011 uskutočnil workshop v  Hágu.  
  

7. Účasť na celoinšpekčnej porade ČIŽP, počas ktorej sa prejednávali aktuálne 
 problémy pri povoľovacej a kontrolnej činnosti v ČR, ktorá sa uskutočnila  v októbri 2011 
v Jeseníkoch, v Českej republike. Bolo odprezentované  zhodnotenie povoľovacej 
a kontrolnej činnosti a aktuálne problémy v procese  povoľovania v SR.  
 

8. Spolupráca a účasť na projekte IMPEL „Easytools“, ktorý sa uskutočnil v meste  Kolín 
nad Rýnom v novembri 2011. Projekt slúžil na otestovanie nového programu  a jeho 
využiteľnosť v plánovaní environmentálnych kontrol. 
 

9. Účasť na 12. zasadnutí Fóra pre výmenu informácií o najlepších dostupných 
 technikách (BAT), ktoré sa konalo v novembri 2011 na Ministerstve priemyslu a 
 obchodu ČR v Prahe, ktoré sa týkalo napr.: priebehom transpozície smernice o 
 priemyselných emisiách do zákona o integrovanej prevencii ČR, prácou Fóra pre 
 výmenu informácií, vykonávaním kontrolnej činnosti v procese integrovanej 
 prevencie ČIŽP, dopadom smernice o priemyselných emisiách na teplárenstvo v  ČR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Výročná správa o činnosti SIŽP za rok 2011                                                                    

114 

Zoznam použitých skratiek 
 
MŽP SR Ministerstvo životného prostredie SR 
PHÚ                   plán hlavných úloh 
IŽP                      Inšpektorát životného prostredia 
OIPK                 odbor integrovaného povoľovania a kontroly 
IS IPKZ informačný systém o činnosti vyplývajúcej zo zákona o IPKZ 
BAT                    Best Available Techniques - najlepšie dostupné techniky 
SAŽP                   Slovenská agentúra životného prostredia 
ČIŽP                    Česká inšpekcia životného prostredia 
IMPEL                   Implementation and Enforcement of Environmental Law  
SIŽP                      Slovenská inšpekcia životného prostredia 
SP NR                   Stále pracovisko Nitra 
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IV.  ROZPOČET  ORGANIZÁCIE 
 
 
Rozpočet organizácie 
 
          Rozpočet výdavkov Slovenskej inšpekcie životného prostredia bol v roku 2011 vynaložený 
na zabezpečenie kontrolnej činnosti a jeho čerpanie v členení na jednotlivé rozpočtové položky a 
podpoložky je nasledovné: 
 
 
Programovo alokované výdavky                                                                           (v Eur) 
 
 Schválený 

rozpočet 
Upravený 
rozpočet 

Čerpanie 
za rok  2011 

% 
Čerpania 

 
Výdavky: 4 073 271 4 117 330,25 4 109 760,84 99,82 
z  toho: Zdroj 111 4 073 271 4 077 951 4 070 381,59 99,81 
600  Bežné výdavky 4 073 271 4 077 951 4 070 381,59 99,81 
v tom:      
       610 Mzdy, platy, služ.príjmy    2 178 800 2 250 765,00 2 250 765,00 100,00 
       620 Poistné a prísp. zam. 761 491 823 743,92 823 743,92 100,00 
       630 Tovary a služby 1 132 980 988 321,92 980 752,51 99,23 
       640 Bežné transfery 0 15 120,16 15 120,16 100,00 
700  Kapitálové výdavky 0 0 0 0 
     
             Zdroj 11S1 a 11S2 0 29 999,00 29 999,00 100,00 
600  Bežné výdavky     
       630 Tovary a služby      0 29 999,00 29 999,00 100,00 
        z toho: 11S1  špeciál. služby 
                    11S2  špeciál. služby                                          

0 
0              

25 499,15 
4 499,85 

25 499,15 
4 499,85 

100,00 
100,00 

                      
              Zdroj  72 
 600  Bežné výdavky 
         630 Tovary a služby 
         Z toho: z poist. plnenia     
                      zhoršenie kval.vôd 

 
0 
0 

                           
0 
0 

 
9 380,25 
9 380,25 

 
2 120,79 
7 259,46 

 
9 380,25 
9 380,25 

 
2 120,79 
7 259,46 

 
100,00 
100,00 

 
100,00 
100,00 

 
 
 

Príjmy:     
200  Nedaňové príjmy 40 000,00 40 000,00 106 306,65 265,77 
 v tom: Zdroj 111 40 000,00 40 000,00 96 926,40 242,32 
            Zdroj 72                                           0                      0                 9 380,25               0 
 
 
Bežné výdavky  (zdroj 111) boli v roku 2011 čerpané v celkovej výške  4 070 381,59  Eur. 
Z toho: 
610 – Mzdy,   platy,   služobné   príjmy   a ostatné  osobné    vyrovnania  boli  čerpané vo  
          výške                                                                                                    2 250 765,00  Eur, 
          t.j. na 100 %  upraveného rozpočtu. 
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620 – Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní   
          boli čerpané v sume                                                                             823 743,92  Eur, 
          čo  predstavuje  100 %  upraveného  rozpočtu. 
 
630 – Tovary a ďalšie služby – táto položka je čerpaná  v čiastke          980 752,51  Eur. 
          Z toho: 
631 – Cestovné náhrady boli čerpané na 99,01 %, čo predstavuje čiastku         54 013,20  Eur, 
          z toho 11 203,37  Eur  na zahraničné pracovné cesty. 
632 – Energie, voda a komunikácie – sú čerpané na 99,74 % a to v sume       209 633,83  Eur. 
          V tejto  rozpočtovej   položke sú   zahrnuté  platby za  energie, telekomunikačné  služby  
          a poštové služby. 
633 – Materiál a služby  - táto položka je čerpaná na 99,59 %, čo predstavuje  
          čiastku                                                                                                        72 315,84  Eur. 
          Boli z nej  hradené  výdavky  na obstaranie  interiérového vybavenia vo výške 1 850,62 
          Eur,   výpočtovej    techniky  v  hodnote   3 870,54  Eur,  telekomunikačnej    techniky   
          v čiastke  292,28  Eur,  prevádzkových  strojov  za  2 949,74  Eur,  meracích  prístrojov  
          v sume 1 037,28  Eur, všeobecného  materiálu  50 236,71  Eur,  kníh, novín a časopisov  
          za  4 066,51  Eur,  pracovných  odevov  v čiastke  2 034,31  Eur , nehmotného  majetku 
          v čiastke  4 332  Eur   a   reprezentačných  výdavkov,  ktoré   boli   čerpané  do    výšky  
          1 636,85  Eur. 
634 – Dopravné bolo v roku 2011 čerpané vo výške                                         121 811,77  Eur. 
          Z toho 64 390,18 Eur  na nákup  pohonných hmôt, nakoľko na vykonávanie  inšpekčnej 
          činnosti  sa   využívajú  v prevažnej  miere   služobné   motorové    vozidlá.  
          Údržba  a  opravy  motorových  vozidiel  boli   vykonané   v celkovej  sume   32 228,81 
          Eur. V roku 2011 sme hradili aj zákonom stanovené poistenie  zodpovednosti  za škodu 
          spôsobenú  prevádzkou motorového vozidla  a havarijné  poistenie motorových vozidiel 
          na rok 2012 v sume 22 745,75  Eur. Diaľničné známky,  parkovné  a poplatky za službu 
          LOJACK pre  meracie vozidlá predstavovali čiastku  2 325,38 Eur.  
635 – Rutinná a štandardná údržba bola čerpaná v sume                                     41 266,36  Eur. 
          Údržba  budov v roku 2011 bola  vykonaná v celkovej čiastke   9 458,21 Eur. Tieto  
          výdavky boli použité na údržbu administratívnych budov v Nitre,  Košiciach,  Banskej  
          Bystrici a v Bratislave.   
          Okrem    toho     položka      635   zahŕňa   výdavky  na   údržbu  výpočtovej    techniky 
          a  softvéru  vo  výške  19 883,84  Eur,  meracej   a  monitorovacej   techniky    v čiastke   
          3 173,41    Eur   a      údržbu    interiérového    vybavenia,     prevádzkových    strojov  a   
          telekomunikačnej   techniky v sume   8 750,91  Eur. 
636 – Nájomné   za   prenájom   bolo  za  rok   2011  čerpané   v  sume           36 231,07   Eur, 
          z toho nájomné administratívnych priestorov, budov, garáží a priestorov, v ktorých sídli   
          ústredie  SIŽP a za prenájom  garáží  inšpektorátov  predstavuje čiastku  32 078,16 Eur. 
          Prenájom  poštových priečinkov a nájom fliaš na technické plyny  pre odbory inšpekcie 
          ochrany ovzdušia predstavoval  čiastku  3 994,61 Eur a na komunikačnú  infraštruktúru 
          158,30  Eur. 
637 – Služby  boli  čerpané  v sume                                                                    445 480,44 Eur. 
          Najvyššie čerpanými podpoložkami sú školenia a kurzy  a to v čiastke    7 676,57  Eur,  
          ktoré  zahŕňajú  účasť  zamestnancov   SIŽP   na  odborných   seminároch   a  poradách.  
          Povinný prídel do sociálneho   fondu   bol tvorený vo výške  29 009,13 Eur,  všeobecné 
          služby  99 335,00  Eur,  špeciálne služby  (právne  služby, ochrana objektov)  26 811,22  
          Eur.  Stravné  bolo hradené vo výške   99 115,74  Eur,  poistenie majetku organizácie a  
          poistenie   zamestnancov  pri zahraničných  pracovných cestách  6 252,30 Eur,   úhrada   
          daní  z  nehnuteľností,  koncesionárskych  poplatkov   7 374,69 Eur,  štúdie, expertízy a  
          posudky  boli   hradené  vo výške  159 520,34  a  ostatné   služby   predstavujú   čiastku  
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 10 385,45  Eur. 
 
          Výdavky na štúdie a analýzy  boli v roku 2011 v čiastke                       171 595,31  Eur,   
z toho:   
- Kontrolné odbery a  analýzy  vzoriek vôd  - v rámci  tejto  činnosti boli  vykonávané  odbery 
  vzoriek, analýzy  odpadových  vôd a  fyzikálno-chemický  rozbor vody. Na túto činnosť boli  
  hradené platby vo výške                                                                                       1 588,68 Eur. 
 
- Zabezpečenie  analýz vzoriek kvapalných ropných palív - v roku 2011 inšpekcia vykonávala      
   kontroly  kvality vyrábaných,  dovážaných a  predávaných  ropných  palív a za  tým  účelom  
  odoberala  vzorky a  zabezpečovala ich analýzy v akreditovanom skúšobnom laboratóriu a to  
  v čiastke                                                                                                             132 476,00 Eur. 
                                                     
- Na  analýzy  výrobkov a  regulovaných výrobkov  obsahujúcich  organické  rozpúšťadlá boli 
  použité bežné výdavky vo výške                                                                         18 365,52 Eur. 
    
- Analýzy pre útvar integrovaného povoľovania a kontroly boli vo výške                  45,00 Eur. 
 
- Útvar  biologickej  bezpečnosti  zabezpečoval nákup materiálu na odbery a  analýzy  vzoriek 
  rastlín  a mikroorganizmov v celkovej  sume                                                     12 424,11 Eur. 
 
- Spracovanie   národnej      správy   pre     inšpekciu   ochrany   ovzdušia    bolo    realizované  
   v čiastke                                                                                                                6 696,0 Eur. 
 
Kapitálové výdavky -  neboli v roku 2011 čerpané. 
 
Rozpočet príjmov (zdroj 111) bol za rok 2011 splnený na  242,32 %,čo predstavuje čiastku  
96 926,40  Eur  a príjmy z poistného plnenia (zdroj 72) boli vo výške 2 120,79 Eur. 
Členenie plánovaných nedaňových príjmov (zdroj 111) bolo nasledovné: 
            - príjmy z prenájmu nebytových  priestorov v prevádzkovej budove 
              v Žiline, Nitre a Košiciach                                                                        3 360,00 Eur, 
            - príjmy z dobropisov                                                                                  3 873,05 Eur 
            - za prebytočný hnuteľný majetok                                                                   79,28 Eur 
            - príjem z predaja kapitálových aktív                                                        10 386,87 Eur 
            - za porušenie predpisov                                                                            57 200,00 Eur 
            - vrátené trovy konania                                                                              22 027,20 Eur 
Finančné   prostriedky  za  poistné  plnenie (zdroj 72)  vo  výške    2 120,79  Eur  boli  použité   na  
navýšenie  rozpočtu   bežných  výdavkov  na úhradu  faktúr za  poistenie motorových   
vozidiel. 
 
          Slovenskej inšpekcii životného prostredia bola na základe rozhodnutia ministra životného 
prostredia poskytnutá dotácia z Environmentálneho fondu vo výške  30 000,00 Eur na 
odstraňovanie následkov mimoriadneho zhoršenia kvality vôd alebo mimoriadneho ohrozenia 
kvality vôd na území Slovenskej republiky.  
Z tejto dotácie boli použité  finančné prostriedky vo výške  7 259,46  Eur. 
Nepoužité finančné prostriedky z poskytnutej dotácie boli po predložení konečného vyúčtovania 
vrátené na účet Environmentálneho fondu v decembri 2011. 
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Riešenie projektu OPŽP- PO3 - 09 - 3 „Akreditácia meracích skupín SIŽP“ 
 
 

     Projekt „Akreditácia meracích skupín Slovenskej inšpekcie životného prostredia“ je projektom 
financovaným z fondu ERDF (85%) a ŠR (15%). Cieľom projektu je rozšírenie technických 
možností monitorovania zdrojov znečisťovania ovzdušia vlastnými kontrolnými meraniami 
a následná akreditácia vykonávaných činností. Prípravná fáza realizácie projektu začala po podpise 
Zmluvy o NFP 24.6.2010 kedy bol uskutočnený výber oprávnenej osoby na verejné obstarávanie 
a boli pripravené podklady k uskutočneniu verejného obstarávania pre predmet projektu. V roku 
2011 začala vecná realizácia projektu vykonaním verejných obstarávaní pre predmet projektu 
a začatím realizácie zmlúv podpísaných s víťazmi verejných obstarávaní. 
 
Stav čerpania finančných prostriedkov projektu: 

    

Pridelené prostriedky NFP Čerpané prostriedky NFP 
Fakturované   prostriedky NFP 

v stave Žiadosť o platbu  

939 864,46  Eur 29 999 Eur 90 291,60 Eur 
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V. PERSONÁLNE OTÁZKY 
 

I. Charakteristika organizačnej štruktúry a zamestnancov 

 
      Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „SIŽP“) sa z organizačného hľadiska  
člení na Ústredie so sídlom v Bratislave a  Inšpektoráty životného prostredia v Bratislave so Stálym 
pracoviskom Nitra, Banskej Bystrici, Košiciach  a Žiline. 
 Odborné útvary na Ústredí metodicky riadia prvostupňové orgány – Inšpektoráty 
životného prostredia a plnia úlohu odvolacieho orgánu voči prvostupňovým rozhodnutiam. 

Ústredie a inšpektoráty  životného prostredia vykonávajú štátny dozor vo veciach 
starostlivosti o životné prostredie na úseku činnosti  upravenej príslušnými zákonmi. 

Plánovaný počet zamestnancov v SIŽP  bol pre rok 2011 stanovený na 263, z toho: 
štátna služba: 223 
výkon práce vo verejnom záujme: 40. 
  
 K 31. 12. 2011 bolo v evidenčnom stave 207 zamestnancov, z toho 123 žien a 84 mužov. 
V mimo evidenčnom stave bolo 22 zamestnancov  / ženy na materskej  dovolenke - 6, na 
 rodičovskej dovolenke – 14 a osobitná starostlivosť o dieťa pri dlhodobo nepriaznivom stave – 2 
ženy/, v kmeňovom stave bolo k uvedenému dátumu v SIŽP 229 zamestnancov.  
  

Obsadzovanie voľných štátnozamestnaneckých miest sa uskutočňovalo v zmysle zákona č. 
400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 
o štátnej službe„) . SIŽP v roku 2011 vykonala vnútorné výberové konania a výbery na obsadenie 
voľných štátnozamestnaneckých miest (ďalej len „VŠZM“)  v odboroch 1.01 Riadenie štátnej 
služby – 2 VŠZM, 1.05 Informatika (sociálno-ekonomické informácie, štátny informačný systém) - 
1 VŠZM a 2.20 Životné prostredie – 5 VŠZM.  

Pracovné miesta zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v počte 3 boli 
obsadzované v zmysle  zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákona č. 
311/2001 Z. z. Zákonníka práce. 
 V priebehu roka 2011 do SIŽP nastúpili 7 zamestnanci, z toho 3 do výkonu práce vo 
verejnom záujme a 4 zamestnanci do štátnej služby. Vystúpili 10 zamestnanci, z toho 7 štátna 
služba a 3 výkon práce vo verejnom záujme. 
 
Veková štruktúra zamestnancov SIŽP v kmeňovom stave k 31.12.2011 
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Kvalifikačná štruktúra zamestnancov SIŽP v kmeňovom stave k 31.12.2011:  

 

vysokoškolské vzdelanie III. stupňa  10 

vysokoškolské vzdelanie II. stupňa  176 

vysokoškolské vzdelanie I. stupňa  1 

stredoškolské vzdelanie   39 

stredné vzdelanie    3 

 

II. Rozvoj ľudských zdrojov 

 

 V rámci prehlbovania a zvyšovania kvalifikácie SIŽP v roku 2011 zabezpečovala pre 
zamestnancov podľa obsahového zamerania: 

- vstupné inštruktáže pre nových zamestnancov z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

požiarnej ochrany a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok, zdokonaľovania osobitnej 

spôsobilosti vodičov referentsky zverených motorových vozidiel a kurzy prvej pomoci pre 

týchto vodičov, periodické školenia pre ostatných zamestnancov v členení podľa 

pracovných funkcií a odborností  

- rôzne školenia, odborné semináre, kurzy / v počte 50 /, 

- pracovné porady zo zákonov týkajúcich sa hlavnej činnosti SIŽP / v počte 72 / 

- zabezpečenie odbornej prípravy a skúšok na získanie odbornej spôsobilosti ako špecialista 

na prevenciu závažných priemyselných havárií podľa  zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii 

závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  vyhlášky č. 

489/2002 Z. z.,  ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o prevencii závažných 

priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov  / v počte 2 /.  

- zabezpečenie odbornej prípravy a skúšok na získanie osobitného kvalifikačného 

predpokladu podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a vyhlášky č. 462/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o osobitných 

kvalifikačných predpokladov na výkon niektorých činností na úseku starostlivosti o životné 

prostredie bolo zrealizované v priebehu roka 2011 v odbore štátnej služby 2.20 Životné 

prostredie podľa úsekov činnosti / v počte 5 štátnych zamestnancov /. 

 
V predmetnej  oblasti bolo na zabezpečenie vzdelávacích aktivít zamestnancov vynaložené 

celkom 7 676,57 Eur z toho: 
  

 rôzne školenia a odborné semináre vo výške 4 565,55 Eur 

 pracovné porady s odbornými školeniami v sume 3 111,02 Eur. 

 
 SIŽP zrealizovala v roku 2011  nákup kníh, odborných časopisov, novín a zbierok zákonov 

vo výške 4 066,51 Eur. 
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III. Sociálne zabezpečenie v SIŽP 

 
V SIŽP boli v roku 2011 uzatvorené kolektívne zmluvy pre zamestnancov štátnej služby  a 

pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktoré upravovali najmä: 

-  skrátenie služobného a pracovného času, 

-  predĺženie výmery dovolenky, 

-  náhrada príjmu počas dočasnej pracovnej neschopnosti, 

-  doplnkové dôchodkové sporenie, 

-  poskytovanie stravovania štátnym zamestnancom a tvorbu a čerpanie sociálneho fondu. 
Týždenný služobný čas štátnych zamestnancov a pracovný čas zamestnancov  pri výkone 

práce vo verejnom záujme bol  stanovený na 37 a ½ hodiny. Bol uplatňovaný pružný pracovný čas 
vo forme pružného štvortýždňového pracovného obdobia.  

Výmera dovolenky bola predĺžená o jeden týždeň nad výmeru uvedenú v § 67 ods. 1 

zákona o štátnej službe a § 103 Zákonníka práce. 

 

 SIŽP zo sociálneho fondu v zmysle zásad pre používanie sociálneho fondu na rok 2011 
poskytovala na zabezpečenie príspevku na závodné stravovanie nad rámec všeobecne záväzných 
právnych predpisov sumu  0,27 Eur na jedno hlavné jedlo. 

 
  SIŽP poukazovala zamestnancom po skončení ich skúšobnej doby príspevok 
zamestnávateľa  na doplnkové dôchodkové sporenie podľa dosiahnutého veku najviac do výšky 
20,00 Eur mesačne v zmysle zásad o doplnkovom dôchodkovom sporení. 
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VI. CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA 
 
 

Štátny dozor, vykonávaný prostredníctvom Slovenskej inšpekcie životného prostredia, má 
nezastupiteľné miesto pri ochrane životného prostredia na Slovensku. Cieľom kontrolnej 
i povoľovacej činnosti SIŽP je dosiahnutie súladu konania kontrolovaných subjektov 
s ustanoveniami právnych noriem a zvýšenie zodpovednosti jednotlivcov a organizácií za stav 
životného prostredia.  

 
Trvalou prioritou inšpekcie je zvyšovanie úrovne a účinnosti kontrolnej činnosti. Jedným z  

nástrojov na to je ukladanie pokút, ktorý však inšpekcia neuplatňuje samoúčelne a izolovane. Celú 
kontrolnú činnosť vrátane ukladania sankcií považuje za prostriedok na zvyšovanie 
environmentálnej disciplíny podnikateľských subjektov a environmentálneho vedomia verejnosti, 
ktoré sa pozitívne prejavuje na znižovaní počtu prípadov porušenia právnych predpisov v oblasti 
životného prostredia.  

 
Úspešné plnenie uvedených cieľov SIŽP možno dokumentovať tým, že podiel kontrol, pri 

ktorých inšpekcia zistila porušenie právnych predpisov, sa v ostatných rokoch znižuje. Ak bol 
v roku 2004, teda pri vstupe Slovenska do Európskej únie, 39 percent z celkového počtu 
vykonaných kontrol, v roku 2011 to bolo iba 27,9 percenta. Vývoj tohto ukazovateľa svedčí 
o zvyšujúcej sa účinnosti práce inšpekcie a zásluhou nej o pozitívnom trende v ochrane životného 
prostredia. V prvých rokoch činnosti inšpekcie dosahoval totiž podiel porušenia právnych 
predpisov v niektorých oblastiach životného prostredia až 70 percent.   
 

Cieľom SIŽP je naďalej pokračovať v trende znižovania podielu porušenia právnych 
predpisov, teda v ďalšom skvalitňovaní nášho životného prostredia. Za prioritné pri tom  považuje 
neustále zvyšovanie zodpovednosti jednotlivcov a organizácií za stav životného prostredia. 
V tomto zmysle apeluje na nich, aby v inšpekcii nevideli len prísny sankčný orgán, ale aby ju 
považovali za svojho partnera, na ktorého sa môžu kedykoľvek s dôverou obrátiť. Preto je trvalou 
súčasťou stratégie inšpekcie pri plnení svojich cieľov intenzívna komunikácia s verejnosťou, najmä 
prostredníctvom médií. Občanom i podnikateľským subjektom sa usiluje poskytnúť čo najviac 
informácií o svojom poslaní i o spoločensky najvýznamnejších kontrolách, čím sleduje zmenu ich 
myslenia, postojov a výchovu k pozitívnemu vzťahu k životnému prostrediu.   

 
Z tohto hľadiska inšpekcia pozitívne hodnotí aj vysoký počet podnetov, s ktorými sa na ňu 

občania a rôzne iné subjekty obracajú. Považuje ich za odraz záujmu verejnosti o životné 
prostredie, čo je žiaduci jav, ale aj za vlastnú šancu pôsobiť v pozitívnom smere na  tie subjekty, 
ktoré sú autormi týchto podnetov. V roku 2011 prešetrovala inšpekcia až 717 podnetov. 
Pochádzali od občanov, mimovládnych organizácií, podnikateľských subjektov, colných úradov, 
polície, orgánov štátnej a verejnej správy, ako aj od anonymných  pisateľov. Inšpekcia ich riešila 
prednostne a porušenie zákona zistila v 250 prípadoch. Zásadou je, aby ani jeden podnet nezostal 
nevybavený.  
 
      Skúsenosti SIŽP tiež ukazujú, že kontrolná činnosť je zároveň najefektívnejšou formou 
implementácie legislatívy o životnom prostredí. Poznatky inšpekcie z kontrol sa     prenášajú „z 
terénu“ späť do legislatívneho procesu, obohacujú ho, a tým skvalitňujú legislatívu o životnom 
prostredí.  
 

 Za najvýznamnejší výsledok kontrolnej činnosti v ostatných rokoch považuje SIŽP  
zvyšovanie ekologickej zodpovednosti celej spoločnosti. V procese kontroly a informovanosti o 
nej si občania osvojujú platné právne normy, ktoré dovtedy ovládali nedostatočne, resp. ich vôbec 
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nepoznali, a tento proces je tiež konfrontáciou správnosti pre samotné zákony. Každá kontrola je 
pre inšpekciu príležitosťou na praktické implementovanie legislatívy o životnom prostredí 
v reálnom živote a na zvýšenie environmentálneho vedomia kontrolovaných subjektov.   

 
Slovenská inšpekcia životného prostredia ako orgán štátneho dozoru zodpovedne 

pristupuje k ochrane životného prostredia a vo svojej činnosti sa dôsledne riadi zákonmi platnými 
v Slovenskej republike. Plne rešpektuje článok 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého 
štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý 
ustanoví zákon. To bude prioritou inšpekcie aj v roku 2012 a v ďalšom období.  
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VII. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA SIŽP V ROKU 2010 
 
 

Slovenská inšpekcia životného prostredia je dynamicky sa rozvíjajúca, vysoko odborne 
profilovaná organizácia, ktorá zásluhou presne definovanej štruktúry riadenia, štandardizovanej 
metodiky, riadeného plánovania a vyhodnocovania činnosti, ako i efektívnej územnej a vecnej 
štrukturalizácie predstavuje aj v európskych podmienkach špičku vo svojom odbore. Potvrdzujú to 
aj výsledky kontrolnej činnosti, ktoré dosiahla v roku 2011, v jubilejnom dvadsiatom roku svojej 
existencie. Vykonala v ňom 3 464 kontrol a uložila 750 pokút, ktorých celková suma dosiahla 
607 931,8 EUR.       

Najviac kontrol spomedzi šiestich odborných útvarov inšpekcie, 1 066, vykonali inšpektori 
ochrany vôd, ktorí uložili pokuty vo výške 177 352,80 EUR. Kontrolovali dodržiavanie zákona 
o vodách, zákona o prevencii závažných priemyselných havárií, zákona o podmienkach 
uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a zákona o zhromažďovaní a šírení 
informácií o životnom prostredí. Schválili tiež 408 havarijných plánov.     

 

Inšpektori ochrany ovzdušia kontrolovali dodržiavanie ustanovení zákona o ovzduší, 
zákona o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a zákona o fluórovaných skleníkových plynoch, pričom 
vykonávali inšpekčné kontroly a kontrolné merania emisií znečisťujúcich látok. Pri 604 kontrolách 
uložili celkove pokuty vo výške 50 760 eur.   

  
        V oblasti odpadového hospodárstva vykonali inšpektori 782 kontrol, pri ktorých 
kontrolovali predovšetkým dodržiavanie zákona o odpadoch, zákona o poplatkoch za uloženie 
odpadov, zákona o obaloch, zákona o perzistentných organických látkach, zákona  o nakladaní 
s odpadom z ťažobného priemyslu a zákona o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií 
o životnom prostredí. Za porušenie týchto právnych predpisov uložili pokuty v celkovej výške 
220 505 EUR, čo bolo najviac spomedzi všetkých odborných útvarov inšpekcie. 

Inšpektori ochrany prírody a krajiny kontrolovali dodržiavanie zákona o ochrane prírody a 
krajiny a zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou 
obchodu s nimi (zákon CITES) a s ním súvisiacich  nariadení Európskej únie. Vykonali 432 
kontrol, pri ktorých uložili pokuty v súhrnnej výške 41 004 EUR. 

 
Z 345 kontrol zákona o používaní genetických technológií (GT) a geneticky 

modifikovaných organizmov (GMO), zákona o environmentálnom označovaní výrobkov,  zákona 
o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a zákona o národnej 
infraštruktúre pre priestorové informácie, ktoré v roku 2011 vykonali inšpektori biologickej 
bezpečnosti, vyplynulo pozitívne zistenie, že používatelia GMO aktívne spolupracujú s inšpekciou 
na uskutočňovaní preventívnych opatrení, vďaka čomu sa porušenie zákona vyskytlo iba 
v deviatich prípadoch, s tromi rozhodnutiami o uložení opatrení na nápravu zistených 
nedostatkov, bez uloženia pokuty.   
 

Hlavnou úlohou inšpektorov útvaru integrovaného povoľovania a kontroly je vydávanie 
integrovaných povolení na činnosť prevádzok. V roku 2011 vydali v tejto súvislosti 573 
právoplatných rozhodnutí. Popri tom vykonávajú tiež kontroly plnenia podmienok vydaných 
integrovaných povolení. Uskutočnili ich 235 a za porušenie právnych predpisov uložili pokuty 
v celkovej výške 118 310 EUR. Štátny rozpočet obohatili aj o správne poplatky za podanie žiadostí 
o vydanie integrovaného povolenia, ktoré v roku 2011 vybrali v celkovej sume 97 573,13 EUR. 
 
  Činnosť SIŽP v roku 2011 dôsledne reagovala na potreby spoločnosti pri ochrane 
životného prostredia. Inšpekcia aj v náročnejších ekonomických podmienkach úspešne 
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pokračovala vo zvyšovaní účinnosti kontrolnej činnosti, ktoré súvisí s jej dlhodobým 
cieľavedomým pôsobením v tejto oblasti. Ak v  prvých rokoch činnosti inšpekcie dosahoval podiel 
porušenia právnych predpisov v rámci niektorých odborných útvarov až 70 percent z celkového 
počtu vykonaných kontrol, v roku 2011 to bolo 27,9 percenta.   
 

Po úspešnom zavŕšení aplikácie právnych noriem Európskej únie jednotlivé odborné útvary 
inšpekcie čoraz intenzívnejšie komunikujú so svojimi partnermi v únii a vymieňajú si skúsenosti. 
Útvar inšpekcie biologickej bezpečnosti SIŽP má dokonca zastúpenie aj vo výkonnom a riadiacom 
výbore európskej siete inšpekcií biologickej bezpečnosti European Enforcement Project (EEP).  

 
Inšpektori ochrany vôd rokovali aj v roku 2011 so svojimi partnermi z Českej republiky, 

Maďarska, Poľska a Ukrajiny v pracovných komisiách pre hraničné vody. SIŽP plní totiž dôležité 
úlohy Slovenskej republiky v medzinárodnom systéme ochrany vôd a pri cezhraničnom zhoršení 
kvality vôd na hraničných tokoch v rámci systému včasného varovania. Jeho prevádzku 
zabezpečuje prostredníctvom komunikačnej jednotky základného medzinárodného varovného 
strediska, tzv. PIAC 04 Slovensko, v súlade s Dohovorom o spolupráci pri ochrane a trvalom 
využívaní Dunaja. Rok 2011 bol z tohto hľadiska osobitne priaznivý, pretože nedošlo k žiadnemu 
prieniku znečistenia na Slovensko. 
 

Komunikácia inšpektorov odpadového hospodárstva s partnermi v EÚ bola zasa zameraná 
najmä na  oblasť cezhraničnej prepravy odpadu. Inšpektori ochrany prírody a krajiny sa 
v súčinnosti so svojimi európskymi partnermi sústredili na ochranu ohrozených druhov voľne 
žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi podľa medzinárodného 
dohovoru CITES. Útvar integrovaného povoľovania a kontroly SIŽP zbieral cenné poznatky na 
pracovných stretnutiach v Bruseli, ktoré organizovala Európska komisia a Európska kancelária 
IPPC.  

 
Samozrejmosťou aj v roku 2011 bolo, že všetky útvary inšpekcie si pravidelne vymieňali 

poznatky a skúsenosti s partnermi z Českej inšpekcie životného prostredia, ktorá pracuje 
v porovnateľných podmienkach.    
 

Osobitne treba vyzdvihnúť stabilné postavenie SIŽP a jej aktívne pôsobenie v rámci 
medzinárodnej neziskovej asociácie IMPEL (European Union Network for the Implementation 
and Enforcement of Environmental Law) so sídlom v Bruseli. 

  
SIŽP v súčinnosti so zástupcami z Maďarska, Poľska a Českej republiky  spolupracovala 

v roku 2011 tiež na projekte „Výmena skúseností a informácií o uplatňovaní environmentálneho 
práva v krajinách V4 a porovnanie s prístupom expertov z USA“. 
 

Cestou užšej spolupráce so svojimi európskymi partnermi, ktorá prináša konkrétne  
pozitívne výsledky v činnosti inšpekcie, sa bude SIŽP uberať aj v ďalšom období.  

          
Na domácej pôde spolupracovala inšpekcia v roku 2011 s viacerými orgánmi štátnej a verejnej 

správy, ale tiež s vedeckými a inými odbornými inštitúciami a mimovládnymi organizáciami. Veľmi 
účinná bola spolupráca so Štátnou ochranou prírody SR a jej jednotlivými zložkami. Pri spoločnom 
riešení konkrétnych problémov v kontrolnej činnosti, prešetrovaní podnetov, vzájomnej výmene 
informácií o plánovanej kontrolnej činnosti a pri vydávaní stanovísk, posudkov a vyjadrení 
inšpekcia aktívne spolupracovala s obvodnými a krajskými úradmi životného prostredia.  
   
           SIŽP pokračovala v dlhoročnej účinnej spolupráci tiež so zložkami Ministerstva vnútra SR, 
s Prezídiom Hasičského a záchranného zboru, Národným inšpektorátom práce, Úradom verejného 
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zdravotníctva, Hlavným banským úradom a inými. Osobitne dôležitá bola úzka spolupráca 
inšpekcie s Prezídiom Policajného zboru SR - Úradom justičnej a kriminálnej polície a Úradom 
hraničnej a cudzineckej polície a s Colným riaditeľstvom SR a jeho úradmi. Bola zameraná na 
odhaľovanie obzvlášť závažnej trestnej činnosti najmä pri cezhraničnej preprave odpadu, 
obchodovaní s ohrozenými druhmi rastlín a živočíchov a v iných oblastiach životného prostredia.  
             
           SIŽP v roku 2011 pokračovala tiež vo svojom preventívnom pôsobení v oblasti ochrany 
životného prostredia vo forme dôležitej osvetovej, výchovnej a poradenskej činnosti vo vzťahu 
k verejnosti. Tým významne prispela k zvýšeniu právneho vedomia občanov i podnikateľských 
subjektov. 

   
     Výsledky kontrolnej a povoľovacej činnosti, ktoré dosiahla SIŽP v roku 2011, veľmi 

pozitívne hodnotilo aj Ministerstvo životného prostredia SR. Vo veľkej miere k nim prispela úzka 
spolupráca inšpekcie s jednotlivými odbornými sekciami MŽP SR. Inšpekcia aktívne plnila aj 
operatívne úlohy ministerstva a má výrazný podiel na naplnení hlavných cieľov rezortu životného 
prostredia na Slovensku v roku 2011. Osobitne treba vyzdvihnúť aktívny prínos SIŽP v  procese 
tvorby nových a novelizovaných právnych predpisov v jednotlivých oblastiach životného 
prostredia, keď na MŽP SR podala spolu 50 stanovísk k materiálom predloženým na interné 
pripomienkové konanie.  
 

Rok 2011, aj keď ekonomicky náročnejší ako predchádzajúce roky, bol pre Slovenskú 
inšpekciu životného prostredia ďalším úspešným obdobím. V zmysle zákona č. 525/2003 Z. z. 
o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie v ňom dôsledne naplnila svoje poslanie 
odborného kontrolného orgánu, vykonávajúceho štátny dozor vo veciach starostlivosti o životné 
prostredie a miestnu štátnu správu na úseku integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania 
životného prostredia, ako aj ďalšie úlohy. Kontrolná i povoľovacia činnosť SIŽP prispela 
významnou mierou k pozitívnemu trendu v ochrane životného prostredia na Slovensku. 
Výsledkami v roku 2011 si inšpekcia zároveň vytvorila priaznivý východiskový základ pre svoje 
ďalšie úspešné pôsobenie v roku 2012.  
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VIII.  HLAVNÍ  UŽÍVATELIA  VÝSLEDKOV  SIŽP 
 
 

Výsledky kontrolnej činnosti Slovenskej inšpekcie životného prostredia, ako odborného 
kontrolného orgánu vykonávajúceho štátny dozor vo veciach starostlivosti o životné prostredie sú 
predkladané predovšetkým nadriadenému orgánu, ktorým je Ministerstvo životného prostredia 
Slovenskej republiky. Časť týchto výsledkov tvoria podklady do hlásení a správ o plnení prijatých 
záväzkov a úloh Európskej únie. 
           
Výsledky činnosti inšpekcie sú využívané špecializovanými orgánmi štátnej správy pre tvorbu 
a ochranu životného prostredia, ktorými sú krajské úrady životného prostredia a obvodné úrady 
životného prostredia. 
 
          Veľkú skupinu užívateľov výsledkov činnosti inšpekcie tvoria orgány štátnej správy, ktorými 
sú najmä: 
 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, 
Colné riaditeľstvo SR a jeho úrady,  
Policajný zbor SR,  
Štatistický úrad Slovenskej republiky,  
Úrad verejného zdravotníctva,  
Slovenská agentúra životného prostredia,  
Štátna veterinárna a potravinová správa,  
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, 
Poľnohospodárska platobná agentúra,  
Výkonný a Vedecký orgán CITES,  
Tatranský národný park,  
Správa slovenských jaskýň,  
Regionálne veterinárne správy,  
Úrad civilnej ochrany,  
Národný inšpektorát práce,  
Hlavný Banský úrad a ďalšie. 
 
Výsledky činnosti inšpekcie sú poskytované tiež viacerým mimovládnym organizáciám, tlači, 
televízii, rozhlasu a v neposlednom rade širokej verejnosti.  
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IX. HODNOTENIE SLOVENSKEJ INŠPEKCIE ŽIVOTNÉHO 
PROSTREDIA ZO STRANY NADRIADENÉHO ORGÁNU ZA 
ROK 2011 
 

Slovenská inšpekcia životného prostredia je odborný kontrolný orgán, ktorý podľa zákona 
č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vykonáva štátny dozor a ukladá pokuty vo 
veciach starostlivosti o životné prostredie, vykonáva tiež miestnu štátnu správu na úseku 
integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia, ako aj ďalšiu činnosť vo 
veciach starostlivosti o životné prostredie v rozsahu osobitných predpisov. 

Slovenská inšpekcia životného prostredia je štátna rozpočtová organizácia finančnými vzťahmi 
napojená na rozpočet Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktoré voči nej plní 
funkciu zriaďovateľa. 
 
 

Hodnotenie činnosti SIŽP v oblastiach jej pôsobnosti  

 

Oblasť ochrany vôd, environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti 

 

Pre hlavné činnosti v oblasti ochrany vôd má SIŽP založenú činnosť najmä v zákone č. 
364/2007 Z.z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a v rozsahu ustanovenej v § 62 a súvisiacich 
právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie. V zmysle tohto ustanovenia je inšpekcia 
odborným kontrolným orgánom, prostredníctvom ktorého ministerstvo vykonáva hlavný štátny 
vodoochranný dozor vo veciach ochrany vôd a hospodárenia s vodami. 

Pri plnení svojich úloh inšpekcia spolupracuje s orgánmi štátnej vodnej správy a poskytuje 
im odbornú pomoc. Na účely kontroly si zabezpečuje vlastné sledovanie kvalitatívnych 
a kvantitatívnych hodnôt vypúšťaných odpadových vôd a ich vplyv na recipient. SIŽP vykonal 
kontroly a niektoré ďalšie činnosti v úzkej súčinnosti s orgánmi štátnej vodnej správy obvodných a 
krajských úradov ŽP. Značná časť tejto činnosti sa preto považuje za odbornú pomoc orgánom 
štátnej správy na úseku ŽP. V roku 2011 SIŽP, Odbor inšpekcie ochrany vôd (OIOV) 
spolupracovali s orgánmi štátnej vodnej správy a poskytovali im odbornú pomoc v súlade 
s vodným zákonom, na základe ich požiadaviek a kapacitných možností príslušného OIOV. 
V súlade s § 62 ods. 9 vodného zákona sa OIOV na základe požiadaviek orgánov štátnej vodnej 
správy zúčastnili na 23 vodoprávnych konaniach  a  vypracovali pre nich 29 posudkov, stanovísk 
a vyjadrení, čo bolo prínosom pre aplikačnú prax  kvalifikovaného a odborného výkonu štátnej 
správy na úseku ochrany vôd. 
 

Z pohľadu pôsobnosti odboru environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti 
Slovenská inšpekcia životného prostredia, útvar inšpekcie ochrany vôd ako orgán štátneho dozoru 
vo veciach prevencie závažných priemyselných havárií podľa §26 ods. 5 zákona č. 261/2002 Z. z. 
o prevencii závažných priemyselných havárií v znení neskorších predpisov svojou činnosťou 
presadzovala správne uplatňovanie vyššie uvedeného zákona.  

Tak ako v predchádzajúcich rokoch aj v roku 2011 na základe schváleného Plánu kontrol na 
príslušný kalendárny rok zodpovedne vykonala všetky kontroly podľa zákona č. 261/2002 Z. z. a 
v prípade zistenia porušenia zákonných ustanovení na úseku prevencie závažných priemyselných 
havárií vykonáva kontroly v týchto podnikoch/prevádzkach aj   nad rámec schváleného plánu 
kontrol.  
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Slovenská inšpekcia životného prostredia, útvar inšpekcie ochrany vôd  je aj kontrolným 
orgánom podľa zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických 
zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákona). V rámci tohto zákona 
vypracovala stanoviská k problematike na úseku chemických látok a chemických zmesi a aktívne sa 
zúčastňovala spoločných rokovaní, za účasti zástupcov odboru ako aj zástupcov Slovenskej 
obchodnej inšpekcie a Centra pre chemické látky a prípravky, ktoré  mali a i naďalej majú za cieľ 
zlepšiť kontrolnú činnosť  ako aj oboznámiť sa s novými poznatkami v oblasti európskej 
chemickej legislatíve podľa cit. zákona.  

Slovenská inšpekcia životného prostredia plní úlohy, ktoré jej vyplývajú aj zo zákona  
č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd (ďalej len „zákona č. 359/2007 Z. 
z.“) a okrem toho, že vykonáva štátny dozor, plní aj úlohy podľa § 18 ods. 1 písm. b) až e)  
a odsekov 2 a3 tohto zákona ak environmentálny škoda alebo bezprostredná hrozba 
environmentálnej škody bola výlučne spôsobená pracovnou činnosťou, na ktorú sa vzťahuje 
osobitný predpis (§2ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole 
znečisťovania životného prostredia) a ukladá pokuty. 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, útvar inšpekcie biologickej bezpečnosti je 
kontrolným orgánom, ktorý podľa zákona č. 151/2002 o používaní genetických technológií a 
geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov aj v roku 2011 kontroloval 
dodržiavanie predmetného zákona a vykonávacej vyhlášky č. 399/2005 Z. z. v znení vyhlášky č. 
312/2008, ako aj dodržiavanie podmienok, ktoré MŽP SR uložilo vo svojich rozhodnutiach 
používateľom.  

 
Prínos SIŽP – ÚIOV pre ostatné orgány štátnej správy (ďalej len „OŠS“) je v zabezpečovaní 

a organizovaní koordinovaných kontrol (§ 26 ods.5 a § 27 zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii 
ZPH), čo má vplyv na vzájomnú spoluprácu ostatných OŠS. Pre zabezpečenie koordinácie 
kontrolnej činnosti OŠS v roku 2011 boli SIŽP zvolané koordinačné porady na úrovni ústredných 
OŠS a regionálnych OŠS.  

Spoluprácu OŠS pri vykonávaní koordinovaných kontrol možno vyhodnotiť ako  veľmi 
dobrú, z roka na rok sa zlepšujúcu no a prípadné problémy sa operatívne riešia. 

 
Prínos SIŽP – ÚIOV pre širokú verejnosť je práve vo  vykonávaných  kontrolách ako 

v predchádzajúcich rokoch tak aj v roku 2011, na základe ktorých možno konštatovať, že 
prevádzkovatelia v  prevažnej miere prijali potrebné opatrenia na prevenciu závažných 
priemyselných havárií, čím sa znížilo riziko závažnej priemyselnej havárie ako i jej následkov na 
živote a zdraví ľudí, životnom prostredí a majetku. 

  
Prínosom SIŽP – ÚIBB je, že svojou činnosťou i v roku 2011 zabezpečovala, aby organizácie 

narábajúce s genetickými technológiami a geneticky modifikovanými organizmami konali vždy v 
súlade s platnými právnymi predpismi a tým predišli možným negatívnym účinkom na širokú 
verejnosť a životné prostredie. 
 

Oblasť ochrany ovzdušia 

 
Z pohľadu pôsobnosti odboru ochrany ovzdušia Slovenská inšpekcia životného prostredia 

kontrolnou činnosťou v rámci odborného štátneho dozoru presadzovala správne uplatňovanie 
zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, 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, zákona 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) 
v znení neskorších predpisov, zákona č. 286/2009 Z.z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o 
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zmene a doplnení niektorých zákonov a ich vykonávacích predpisov v praxi. Podľa zákona č. 
245/2003 Z.z. vykonávala aj povoľovanie najvýznamnejších zdrojov znečisťovania životného 
prostredia a ich zmeny. Posudzovala na vyzvanie ministerstva odbornú spôsobilosť osôb 
oprávnených vykonávať merania emisií a iné technické činnosti podľa zákona o ovzduší 
a kontrolovala, či sú vykonávané v súlade s ustanovenými požiadavkami. V rámci legislatívneho 
procesu pripomienkovala ministerstvom pripravované nové právne predpisy. 
 

Vo veciach integrovaného povoľovania a ochrany ovzdušia Slovenská inšpekcia životného 
prostredia spolupracovala s obvodnými úradmi životného prostredia, ďalšími orgánmi štátnej 
správy dotknutými v integrovanom povoľovaní a s obcami najmä pri povoľovaní zdrojov 
znečisťovania ovzdušia a pri kontrolách týchto zdrojov.  
 

Prínosom Slovenskej inšpekcie životného prostredia pre širokú verejnosť je 
v zabezpečovaní a v zlepšovaní kvality ovzdušia a životného prostredia čo uskutočňuje svojou 
povoľovacou a kontrolnou činnosťou. Prínosom je aj prešetrovanie podnetov, vybavovanie 
sťažností a petícií občanov a poskytovanie informácií.  
 
 
Oblasť odpadového hospodárstva 
 

         Slovenská inšpekcia životného prostredia na úseku odpadového hospodárstva vykonáva 
štátny dozor a ukladá pokuty.  
  
         Z pohľadu MŽP SR možno hodnotiť prínos SIŽP pozitívne nie len z pohľadu úzkej 
spolupráce ako odborného kontrolného orgánu vykonávajúci štátny dozor ale tiež aj pri tvorbe 
nového zákona o odpadoch. 
 
        SIŽP pri svojej činnosti spolupracovala s mnohými orgánmi štátnej správy a verejnej správy: 
Colnými úradmi, Prezídiom policajného zboru – Úradom justičnej a kriminálnej polície, Úradom 
hraničnej a cudzineckej polície, Okresnými riaditeľstvami policajného zboru, Železničnou políciou.  
Jej výsledkom bolo odhaľovanie a objasňovanie závažnej trestnej činnosti napr. pri nezákonnej 
cezhraničnej  preprave odpadov, protiprávnom nakladaní s odpadmi. Dobrá spolupráca inšpekcie 
je s krajskými úradmi životného prostredia a obvodnými úradmi životného prostredia. 
  
        Prínos SIŽP pre širokú verejnosť úzko súvisí s výkonom štátnej správy v odpadovom 
hospodárstve, najmä pri prešetrení podnetov, sťažností ako aj poskytovanie informácií v súlade so 
zákonom o slobode informácií. Výsledky inšpekcie sú poskytované televízii, rozhlasu, tlačovým 
médiám a pod. 
 
 
Oblasť ochrany prírody a krajiny 
 
 

SIŽP ÚIOPaK vykonával v roku 2011 štátny dozor vo veciach ochrany prírody a krajiny 
podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ako aj na 
úseku ochrany ohrozených druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín podľa 
zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín 
reguláciou obchodu s nimi v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon CITES), a nariadenia 
Rady (ES) č.338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s 
nimi a nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa 
vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97. 
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Pri výkone štátneho dozoru SIŽP ÚIOPaK kontroloval  právnické osoby, fyzické osoby 
oprávnené na podnikanie a fyzické osoby v dodržiavaní  uvedených zákonov, nariadení Európskej 
únie,  všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na ich vykonanie a iných povinností 
vyplývajúcich z rozhodnutí vydaných na základe týchto zákonov a nariadení EÚ. 

SIŽP ÚIOPaK spolupracuje  s jednotlivými odbornými sekciami rezortu, najmä so sekciou 
ochrany prírody a tvorby krajiny a so sekciou environmentálnej politiky, záležitostí EÚ a legislatívy.  

 

V roku 2011 ústredie SIŽP ÚIOPaK  pripomienkovalo rôzne  materiály  predložené MŽP SR 
a to najmä:  

 nový návrh zákona o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme 
Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS),  

 návrh vyhlášky k zákonu č. 3/2010 o Národnej infraštruktúre priestorových informácií,   

 návrh nariadenia Vlády SR, ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský Raj a jeho 
ochranné pásmo, 

 správa o plnení Akčného plánu na roky 2008 – 2011 a návrh Akčného plánu na roky 
2012 – 2014 k aktualizovanému Programu starostlivosti o mokrade Slovenska na roky 
2008 – 2014, 

 návrh výnosu MŽP SR, ktorým sa vydáva doplnok národného zoznamu území 
európskeho významu 

 

V priebehu celého roku 2011 sa zástupcovia SIŽP zúčastňovali pracovných stretnutí k návrhu 
nového zákona o ochrane prírody a krajiny, návrhu novely zákona 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 a návrhu novely vyhlášky k tomuto zákonu.  

 
Na základe požiadaviek MŽP v priebehu celého roka 2011 vyhodnocovalo rôzne kontroly a to 

najmä pre účely - Enforcement Group CITES  (Skupina pre vynútiteľnosť práva v oblasti CITES  
- pracovný výbor zriadený Európskou komisiou). 
 
Zástupcovia SIŽP sa aktívne podieľali na pripomienkovaní návrhu zákona MV SR o uhrádzaní 
pokuty za priestupok vykonaním verejnoprospešnej práce a návrhu MS SR novelizácie 
Občianskeho súdneho poriadku.  
V rámci spolupráce orgánov štátnej správy sú pracovníci oblastných inšpektorátov životného 
prostredia prizývaní na pracovné porady organizované krajskými úradmi životného prostredia. 
Spolupráca  s orgánmi ochrany prírody je uskutočňovaná aj v rámci kontrolnej činnosti 
pri získavaní podkladov ku kontrolným zisteniam / rozhodnutia, vyjadrenia a i/. 

Taktiež účasť SIŽP ÚIOPaK  na revíziách chránených území je veľmi potrebná, pretože 
okrem hodnotenia stavu chránených území sú vlastníci a užívatelia pozemkov chránených území 
informovaní o  povinnostiach vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany prírody a krajiny, 
čím sa týmto územiam zabezpečuje ochrana a starostlivosť aj zo strany vlastníkov a užívateľov 
týchto území.  
Pracovníci jednotlivých inšpektorátov, sa tak ako po iné roky venovali aj odbornej pomoci 
územnej samospráve pri riešení problematiky ochrany drevín. 
SIŽP ÚIOPaK  v priebehu celého roka 2011 spolupracovala so Štátnou ochranou prírody SR 
najmä pri prešetrovaní podnetov zasielaných touto inštitúciou. Pracovníci jednotlivých správ 
chránených území, alebo regionálnych správ ochrany prírody a krajiny boli aj v niektorých 
prípadoch prizývaní na kontroly za účelom podania odborných stanovísk a vyjadrení  pri 
posudzovaní rozsahu poškodenia biotopov európskeho a národného významu a pri určovaní 
spoločenskej hodnoty poškodených drevín. Pracovníci Vedeckého orgánu CITES - Štátnej 
ochrany prírody sa zúčastňujú niektorých kontrol za účelom identifikácie exemplárov exotických 
druhov papagájov a plazov.   
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V roku 2011 SIŽP ÚIOPaK  spolupracovala, tak ako aj po iné roky aj s policajnými 
orgánmi, pri prešetrovaní nelegálnych aktivít týkajúcich sa uplatňovania tak zákona č. 543/2002 
Z.z. o ochrane prírody a krajiny ako aj zákona 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. Spolupráca s orgánmi činnými v trestnom konaní sa týkala aj postupovania konkrétnych 
prípadov na ďalšie šetrenie. Jej výsledkom bolo odhaľovanie a objasňovanie obzvlášť závažnej 
trestnej činnosti v rôznych oblastiach životného prostredia, najmä pri protiprávnom nakladaní s 
ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, ochrany drevín.  
SIŽP ÚIOPaK  v priebehu celého roka poskytuje na požiadanie občanov aj odbornú pomoc, 
s cieľom napomôcť  zorientovať sa v legislatíve a kompetenciách jednotlivých orgánov štátnej 
správy a územnej samosprávy. Podľa potreby bola poskytovaná aj odborná pomoc pracovníkom 
orgánov štátnej správy ochrany prírody v súvislosti s uplatňovaním zákona o ochrane prírody 
a krajiny a zákona CITES. V priebehu celého roka 2011 odbor poskytoval informácie jednotlivým 
občanom.     
 
 V roku 2011 inšpekcia posilnila tiež svoje preventívne pôsobenie v oblasti ochrany 
životného prostredia, keď vo vzťahu k verejnosti pokračovala v dôležitej osvetovej, výchovnej a 
poradenskej činnosti pre verejnosť. Tým významne prispela k zvýšeniu právneho vedomia 
občanov i podnikateľských subjektov. 
Prínos SIŽP ÚIOPaK  pre širokú verejnosť úzko súvisí s výkonom štátnej správy starostlivosti o 
životné prostredie, najmä pri prešetrovaní podnetov, ďalej pri poskytovaní informácií v súlade so 
zákonom 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.  
Výstupy z kontrolnej činnosti SIŽP ÚIOPaK sú  v rámci tlačového útvaru SIŽP poskytované 
viacerým mimovládnym organizáciám, televízii, rozhlasu, tlačovým médiám i širokej verejnosti, 
ktorá sa môže s aktuálnymi a dôležitými výsledkami oboznámiť aj na webovej stránke organizácie. 
Mediálne výstupy Slovenskej inšpekcie životného prostredia významne prispeli nielen  k 
informovaniu verejnosti o činnosti inšpekcie, ale aj k formovaniu pozitívneho vzťahu občanov a 
podnikateľských subjektov k ochrane životného prostredia. 
 
 
 Oblasť integrovaného povoľovania a kontroly 
 

SIŽP vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 
Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) môže byť povoľujúcim orgánom navrhovanej 
činnosti. V tomto prípade je oslovené ako účastník procesu posudzovania. SIŽP vydáva stanovisko 
k navrhovanej činnosti, ktoré je zohľadnené pri vypracovaní záverečného stanoviska pre 
navrhovanú činnosť a pripomienky sú zapracované do odporúčacích podmienok pre etapu 
výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti. 

  
Záverom možno konštatovať, že v dôsledku charakteru svojej činnosti ako i celoštátneho 

pôsobenia možno SIŽP považovať za jeden z najdôležitejších implementačných orgánov 
v Slovenskej republike a na úseku štátnej správy starostlivosti o životné prostredie je pre ústredný 
orgán prínosom činnosť SIŽP pri presadzovaní legislatívy životného prostredia do praxe, ako jeho 
najdôležitejšia úloha.   
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SLOVENSKÁ  INŠPEKCIA  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA 

 
 

                Generálny riaditeľ   

 
 

              Ú s t r e d i e 
 Kancelária generálneho riaditeľa   
 Osobný úrad 
 Ekonomicko-prevádzkový útvar  
 Útvar  inšpekcie ochrany vôd 
 Útvar  inšpekcie ochrany ovzdušia 
 Útvar  inšpekcie odpadového hospodárstva 
 Útvar  inšpekcie ochrany prírody a krajiny 
 Útvar  inšpekcie biologickej bezpečnosti 
 Útvar integrovaného povoľovania a kontroly 
 

 
 
 
 
 

Inšpektorát životného prostredia 

Bratislava 

   Riaditeľ inšpektorátu 

 kancelária riaditeľa 

 odbor  inšpekcie ochrany vôd 

 odbor  inšpekcie ochrany ovzdušia 

 odbor  inšpekcie odpadového hospodárstva 

 odbor  inšpekcie ochrany prírody a krajiny 

 odbor  inšpekcie biologickej bezpečnosti 

 odbor  integrovaného povoľovania a kontroly       

Stále pracovisko Nitra 
 odbor  inšpekcie ochrany vôd 

 odbor  inšpekcie odpadového hospodárstva 

 odbor  integrovaného povoľovania a kontroly   
 

 Inšpektorát životného prostredia 

Banská Bystrica 

   Riaditeľ inšpektorátu 

 

 kancelária riaditeľa 

 odbor inšpekcie ochrany vôd 

 odbor  inšpekcie ochrany ovzdušia 

 odbor  inšpekcie odpadového hospodárstva 

 odbor  inšpekcie ochrany prírody a krajiny 

 odbor  inšpekcie biologickej bezpečnosti 

 odbor integrovaného povoľovania a  kontroly 

  

 Inšpektorát životného prostredia 

Žilina 

   Riaditeľ inšpektorátu 

 kancelária riaditeľa 

 odbor  inšpekcie ochrany vôd 

 odbor  inšpekcie ochrany ovzdušia 

 odbor  inšpekcie odpadového hospodárstva 

 odbor  inšpekcie ochrany prírody a krajiny 

  odbor integrovaného povoľovania a kontroly 

 Inšpektorát životného prostredia 

Košice 

   Riaditeľ inšpektorátu 

 kancelária riaditeľa 

 odbor  inšpekcie ochrany vôd 

 odbor  inšpekcie ochrany ovzdušia 

 odbor  inšpekcie odpadového hospodárstva 

 odbor  inšpekcie ochrany prírody a krajiny 

  odbor  integrovaného povoľovania a kontroly 
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