
VYHODNOTENIE PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA K PIATEJ NÁRODNEJ SPRÁVE O IMPLEMENTÁCII AARHUSKÉHO DOHOVORU 

OD 29. JÚNA 2020 DO 31. AUGUSTA 2020 

 

 

Počet vznesených pripomienok, z toho zásadných 12/2 

Počet vyhodnotených pripomienok 12 

  

Počet akceptovaných pripomienok, z toho zásadných 10/1  

Počet čiastočne akceptovaných pripomienok, z toho zásadných 2/1 

Počet neakceptovaných pripomienok, z toho zásadných 0/0 

  

 

 

Sumarizácia vznesených pripomienok podľa subjektov 

 

Č. Subjekt 
Pripomienky 

do termínu 

Nemali 

pripomienky 

Vôbec 

nezaslali 

1. Úrad vlády Slovenskej republiky   X 

2. Ministerstvo dopravy a výstavby SR  X  

3. Ministerstvo financií SR   X 

4. Ministerstvo hospodárstva SR   X 

5. Ministerstvo kultúry SR   X 

6. Ministerstvo obrany SR  X  

7. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  X  

8. Ministerstvo spravodlivosti SR   X 

9. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  X  
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10. Ministerstvo vnútra SR   X 

11. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  X  

12. Ministerstvo zdravotníctva SR   X 

13. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR X   

14. Štatistický úrad SR   X 

15. Úrad jadrového dozoru SR X   

16. Úrad geodézie, kartografie a katastra SR X   

17. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR   X 

18. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti   X 

19. Protimonopolný úrad SR   X 

20. Úrad pre verejné obstarávanie   X 

21. Úrad priemyselného vlastníctva SR   X 

22. Správa štátnych hmotných rezerv SR   X 

23. Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny MŽP SR X   

24. Sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia MŽP SR X   

25. Sekcia vôd MŽP SR X   

26. Sekcia geológie a prírodných zdrojov MŽP SR X   

27. Sekcia environmentálnych programov a projektov MŽP SR X   

28. Sekcia ekonomiky MŽP SR  X  
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29. Sekcia legislatívy a práva MŽP SR  X  

30. Odbor politiky MŽP SR  X  

31. Odbor komunikácie MŽP SR   X 

32. Odbor krízového riadenia a bezpečnosti MŽP SR   X 

33. Odbor vnútorného auditu MŽP SR  X  

34. Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie MŽP SR X   

35. Odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie MŽP SR  X  

36. Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti MŽP SR X   

37. Odbor verejného obstarávania MŽP SR  X  

38. Odbor správy majetku štátu MŽP SR   X 

39. Sekcia informatiky MŽP SR  X  

40. Oddelenie sťažností a petícií MŽP SR  X   

41. Osobný úrad MŽP SR   X 

42. Inštitút environmentálnej politiky MŽP SR   X 

43. Slovenská agentúra životného prostredia X   

44. Slovenská inšpekcia životného prostredia  X  

45. Slovenský hydrometeorologický ústav  X  

46. Výskumný ústav vodného hospodárstva  X  

47. Štátna ochrana prírody SR   X 
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48. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra   X 

49. Slovenské banské múzeum  X  

50. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva  X  

51. Environmentálny fond  X  

52. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - Bratislava   X 

53. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - Banská Bystrica   X 

54. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - Košice  X  

55. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - Nitra   X 

56. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - Prešov   X 

57. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - Trenčín   X 

58. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - Trnava   X 

59. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - Žilina   X 

60. EKOFÓRUM   X 

61. 
VIA IURIS - Centrum pre práva občana 

info@viaiuris.sk 
 X  

62. Greenpeace Slovensko   X 

63. REC Slovensko   X 

64. OZ Občan, demokracia a zodpovednosť   X 

65. Priatelia Zeme   X 

mailto:info@viaiuris.sk
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66. Za Matku Zem   X 

67. DAPHNE   X 

68. Lesoochranárske združenie VLK   X 

69. Bratislavské regionálne ochranárske združenie   X 

70. BirdLife Slovensko   X 

 SPOLU (12 o, 2 z)   

 

 

Vyhodnotenie vecných pripomienok je uvedené v tabuľkovej časti. 
 

Subjekt Pripomienka Typ Vyhodnotenie Spôsob vyhodnotenia 

Ministerstvo 

pôdohospodárstva 

a regionálneho rozvoja 

SR 

Obdobné doplnenie sme navrhovali a zaslali Vám aj 

v rámci prípravy tejto implementačnej správy dňa 

20.02.2020. Prosíme aktualizovať implementačnú 

správu o navrhované doplnenia: 

 

Uvedené stretnutie sa už uskutočnilo. Zástupcovia 

SR obhajovali pred Výborom pre súlad stanovisko 

SR k predmetnému prípadu. 

Zástupcovia SR na úvod súhlasili s postupom 

Výboru pre súlad, pokiaľ ide o proces rozhodnutia, 

a to, že rozhodnutie sa nevydáva na ústnom 

pojednávaní, ale až následne po zvážení ďalších 

prípadných dôkazov a informácií oboch strán 

prípadu. Priebeh pojednávania spočíval v 

prezentácií úvodných rečí oboch strán prípadu, 

zodpovedanie otázok členov Výboru pre dohľad, 

komentovanie odpovedí a stanovísk sťažovateľa, 

prezentácia záverečných rečí oboch strán prípadu. 

Na záver pojednávania Výbor pre dohľad oznámil 

Z ČA Text bol upravený v zmysle pripomienok 

nasledovným spôsobom: 

Zástupcovia SR na úvod súhlasili s postupom 

Výboru pre súlad, pokiaľ ide o proces vedúci k 

prijatiu rozhodnutia, a to, že rozhodnutie sa 

nevydáva na ústnom pojednávaní, ale až 

následne po zvážení ďalších prípadných dôkazov 

a informácií od zainteresovaných subjektov. 

Priebeh pojednávania spočíval v prezentácii 

úvodných rečí oboch strán, zodpovedanie otázok 

členov Výboru pre súlad, komentovaní odpovedí 

a stanovísk sťažovateľa a záverečných rečiach 

oboch strán. Výbor na predmetnom stretnutí 

oznámil, že požiada strany o zodpovedanie 

prípadných dodatočne zaslaných otázok, pričom 

odpovede na tieto otázky bude potrebné výboru 

zaslať do troch týždňov po doručení otázok. 

Výbor na predmetnom stretnutí prisľúbil, že 
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obom stranám prípadu, že do troch týždňov požiada 

strany prípadu o zodpovedanie doplňujúcich otázok 

a odpovede na doplňujúce otázky bude potrebné 

Výboru pre dohľad zaslať do troch týždňov po 

doručení otázok. Následne Výbor pre dohľad 

vypracuje návrh opatrení a odporúčaní pre SR v 

lehote jedného mesiaca. Výbor pre dohľad však SR 

doposiaľ nezaslal žiadne doplňujúce otázky, ani 

nevypracoval návrh opatrení  a odporúčaní, aj keď 

sa odvtedy uskutočnilo už niekoľko zasadnutí 

Výboru pre dohľad. Na každom z nich bol prijatý 

záver, že Výbor pre dohľad sa zaoberá týmto 

prípadom a stale zvažuje možné návrhy a 

odporúčania. 

Komunikácia s Výborom pre dohľad sa realizovala 

prostredníctvom Ministerstva životného prostredia 

SR (p. Tatiana Tökölyová, Odbor prierezových 

činností). 

vypracuje návrh opatrení a odporúčaní pre SR v 

lehote jedného mesiaca. Odvtedy sa uskutočnilo 

niekoľko zasadnutí výboru, avšak na každom z 

nich bol prijatý záver, že výbor sa zaoberá týmto 

prípadom a zvažuje možné návrhy a 

odporúčania. 

Úrad jadrového 

dozoru SR 

Doplnené do časti IX: 

Táto dokumentácia sa sprístupňuje po vylúčení 

citlivých informácií. 

 

Odstránené z časti IX: 

... ako jej široké sprístupňovanie. Všeobecné právo 

na informácie v tomto prípade ustupuje právu na 

bezpečnosť štátu, životné prostredie, majetok a pod. 

Limitovanie sprístupnenia informácií umožňuje aj 

Smernica Rady 2009/71/Euratom z 25. júna 2009, 

ktorou sa zriaďuje rámec Spoločenstva pre jadrovú 

bezpečnosť jadrových zariadení v čl. 8 ods. 2 

 

Doplnené do časti XVI: 

 

ÚJD SR k vyjadreniu zástupcov občianskej 

spoločnosti uvedených vyššie uvádza, že vo 

O A 
Text bol upravený v zmysle pripomienok. 
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všeobecnosti dochádza k parciálnym zmenám na 

jadrových zariadeniach, ktoré vedú k prehlbovaniu 

jadrovej bezpečnosti všade vo svete takmer 

priebežne. Požiadavka na trvalé zvyšovanie 

jadrovej bezpečnosti je totiž jedným zo základných 

princípov vyplývajúcich z jadrového práva. Zmeny 

na jadrovom zariadení môžu byť rôzneho druhu. 

Spravidla sú zmeny realizované vo fyzickej forme 

na jadrovom zariadení napríklad v rámci údržby 

(výmena 1 ks vybraného zariadenia za 1 ks nového 

vybraného zariadenia) alebo v podobe zmien 

v dokumentácii (napr. zmena limít a podmienok). 

Pomerne častou zmenou býva dočasná alebo trvalá 

zmena limít a podmienok ako ťažiskového 

dokumentu pre prevádzku jadrového zariadenia. 

K zmenám dochádza v čase ich potreby, t. j. v čase 

kedy je potrebné takéto zmeny vykonať za účelom 

zabezpečenia čo najvyššej miery jadrovej 

bezpečnosti. Zmeny vo forme výmeny vybraného 

zariadenia v jadrovom zariadení je totiž potrebné 

vykonať jednotlivo, či už v rámci pravidelnej údržby 

alebo z dôvodu zvyšovania bezpečnosti.  

Každé konanie o zmenách na jadrovom zariadení je 

samostatným konaním, ktoré podlieha 

posudzovaniu a následnému schvaľovaniu ÚJD SR 

v čase keď je nevyhnutné potrebné zmenu na 

jadrovom zariadení vykonať. Všetky konania 

o zmenách na jadrovom zariadení podľa zákona č. 

541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej 

energie v znení neskorších predpisov sa procesne 

spravujú ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o 

správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov a ich procesný priebeh je 

transparentne umiestnený na webovom sídle ÚJD 

SR (pozri napríklad: 
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https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/10D4A2

E6F3909430C125845D003A61C6?Open&Typ=Ba

nner, 

https://www.ujd.gov.sk/amis/dbrozhod.nsf/0/23D7B

E935562126CC125847800467853/$FILE/R308_20

19_HlJo_SeTi%20podpisane.pdf). Zákon umožňuje 

širokej verejnosti zapojiť sa do takého konania. Nie 

všetky zmeny na jadrovom zariadení majú 

charakter takej zmeny, ktorá vyžaduje posudzovanie 

vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 

24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, avšak 

každé jedno konanie o zmene je zverejňované na 

webovom sídle ÚJD SR a možnosť zapojenia 

verejnosti do konania o zmenách na jadrovom 

zariadení zostáva zachovaná. 

  

Čo sa týka povolenia na prevádzku jadrového 

zariadenia bez časového obmedzenia 

prostredníctvom zákona, je potrebné uviesť na 

pravú mieru, že prevádzka jadrových zariadení 

podlieha pravidelnému procesu periodického 

hodnotenia jadrovej bezpečnosti, uskutočňovanému 

každých desať rokov. V súlade so štandardmi 

Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu 

(MAAE) je v prípade vykázania vážnych 

nedostatkov prevádzky jadrového zariadenia možné 

pristúpiť k obmedzeniu alebo odobratiu povolenia 

na jeho prevádzku. Nie je preto možné hovoriť 

o povolení na prevádzku jadrového zariadenia bez 

obmedzenia.  Jednotlivé štáty pristupujú 

k časovému ohraničeniu doby prevádzky jadrového 

zariadenia rozlične, čo je možné demonštrovať aj 

na základe štúdie „Legal Frameworks for Long-

https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/10D4A2E6F3909430C125845D003A61C6?Open&Typ=Banner
https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/10D4A2E6F3909430C125845D003A61C6?Open&Typ=Banner
https://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/10D4A2E6F3909430C125845D003A61C6?Open&Typ=Banner
https://www.ujd.gov.sk/amis/dbrozhod.nsf/0/23D7BE935562126CC125847800467853/$FILE/R308_2019_HlJo_SeTi%20podpisane.pdf
https://www.ujd.gov.sk/amis/dbrozhod.nsf/0/23D7BE935562126CC125847800467853/$FILE/R308_2019_HlJo_SeTi%20podpisane.pdf
https://www.ujd.gov.sk/amis/dbrozhod.nsf/0/23D7BE935562126CC125847800467853/$FILE/R308_2019_HlJo_SeTi%20podpisane.pdf
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Term Operation of Nuclear Power Reactors“ 

realizovanej pod záštitou OECD/NEA v roku 20191.  

 

Doplnené do časti XXXVII: 

 

O novelizácii textu Smernice o citlivých 

informáciách upravenej podľa odporúčaní 

obsiahnutých v druhej správe o pokroku bol Výbor 

pre súlad informovaný dňa 11. 5. 2020 

 

Úrad geodézie, 

kartografie a katastra 

SR 

Str. 4 dokumentov (čistá verzia) aj (ÚGKKSR) 

porosíme zmeniť: 

vymazať www.katasterportal.sk a nahradiť  portál 

elektronických služieb katastra nehnuteľností –

 https://kataster.skgeodesy.sk/eskn-portal/, 

  

a 

  

Str. 37 dokumentu (čistá verzia) a str. 33 

(ÚGKKSR): doplniť link na mapového klienta 

ZBGIS https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis 

 

Odstránené z časti III: 

Súradnicové referenčné systémy 

O A Text bol upravený v zmysle pripomienok. 

  

Oddelenie sťažností a 

petícií 

v celej správe odporúčame zvážiť použiť skratku 

„Z. z.“ namiesto „Z.z.“, ktorá podľa STN normy 

pravidiel písania a úpravy písomnosti nie je 

správna,  

 na 18. strane správy v zozname zákonov v prvom 

odseku odporúčame opraviť slovo 

„hydrometeorologických“,  

 na 24. strane správy v šiestom riadku prvého 

O A Text bol upravený v zmysle pripomienok. 

 
1   OECD/NEA, Legal Frameworks for Long-Term Operation of Nuclear Power Reactors, Legal Affairs, NEA No. 7504, (2019), dostupné na webovom sídle: 

https://www.oecd-nea.org/pub/.  

http://www.katasterportal.sk/
https://kataster.skgeodesy.sk/eskn-portal/
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis
https://www.oecd-nea.org/pub/
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odseku odporúčame použiť slovné spojenie 

„medzinárodno-právne” namiesto „medzinárodno - 

právne“, ktorá podľa STN normy pravidiel písania 

a úpravy písomnosti nie je správna,  

 v celej správe odporúčame zvážiť použiť skratku 

„š. p.“ namiesto „š.p.“, ktorá podľa STN normy 

pravidiel písania a úpravy písomnosti nie je 

správna,  

 v celej správe odporúčame zvážiť použiť skratku 

„t. j.“ namiesto „t.j.“, ktorá podľa STN normy 

pravidiel písania a úpravy písomnosti nie je 

správna  

 

Sekcia 

environmentálnych 

programov a 

projektov 

Doplnené do časti III: 

 

Medzi opatrenia na zvýšenie environmentálneho 

povedomia patrí aj realizácia projektov finančne 

podporených cez Environmentálny fond. 

Programový dokument SR, na základe ktorého je 

v programovom období 2014 – 2020 poskytovaná 

pomoc z Európskych štrukturálnych a investičných 

fondov v oblasti udržateľného a efektívneho 

využívania prírodných zdrojov - Operačný program 

Kvalita životného prostredia (OP KŽP), je taktiež 

významným dokumentom v kontexte 

environmentálneho vzdelávania a výchovy. 

Globálnym cieľom OP KŽP je podporiť trvalo 

udržateľné a efektívne využívanie prírodných 

zdrojov, zabezpečujúce ochranu životného 

prostredia, aktívnu adaptáciu na zmenu klímy a 

podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového 

hospodárstva. OP KŽP podporuje informačné a 

osvetové aktivity v oblastiach pokrytých OP KŽP, 

ako sú nakladanie s odpadmi, ochrana vôd, 

zachovanie biodiverzity, zlepšovanie kvality 

O A Text bol upravený v zmysle pripomienok. 
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ovzdušia, sanácia environmentálnych záťaží, 

adaptácia na zmenu klímy, zvládanie mimoriadnych 

udalostí ovplyvnených zmenou klímy a podpora 

energetickej efektívnosti, využívania OZE a 

znižovania emisií skleníkových plynov. 

 

V rámci prioritnej osi 1 Udržateľné využívanie 

prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja 

environmentálnej infraštruktúry sú súčasťou 

podporovaných oblastí tiež informačné aktivity v 

oblasti: 

• zabezpečenia nakladania s odpadmi, kde 

sú podporované nástroje informačného 

charakteru so zameraním na predchádzanie 

vzniku odpadov, na podporu triedeného zberu 

odpadov a zhodnocovania odpadov. 

• dosiahnutia potrebného stupňa sledovania 

a monitorovania vôd a vodných útvarov, 

ktorým sa zabezpečí vytvorenie a nastavenie 

podmienok pre opatrenia vedúce k dosiahnutiu 

dobrého ekologického stavu a potenciálu 

podzemných a povrchových vôd a vodných 

útvarov, kde jes cieľom zvyšovania povedomia 

podporované zefektívnenie nástrojov 

koncepčného a informačného charakteru 

uplatňovaných v oblasti ochrany vôd a vodného 

hospodárstva. 

• zabezpečenia podmienok pre zachovanie 

biologickej diverzity a zlepšenie stavu 

ekosystémov v krajine budú podporované 

aktivity smerujúce k zlepšeniu informovanosti a 

zapojenia kľúčových sektorov a verejnosti na 

úseku ochrany prírody a krajiny. 

• znižovania znečisťovania ovzdušia a 

zlepšenia jeho kvality, kde sú podporované 
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aktivity zamerané na informovanie o ochrane 

ovzdušia, integrovanej prevencii a kontrole 

znečisťovania. 

• zabezpečenia sanácie environmentálnych 

záťaží v mestskom prostredí, ako aj 

v opustených priemyselných lokalitách vrátane 

oblastí, ktoré prechádzajú zmenou, kde sú 

podporované aktivity zamerané na zlepšenie 

informovanosti o problematike 

environmentálnych záťaží. 

V rámci prioritnej osi 2 Adaptácia na nepriaznivé 

dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu 

pred povodňami budú súčasťou podporovaných 

oblastí tiež informačné aktivity v oblasti: 

• zmierňovania negatívnych dôsledkov 

zmeny klímy realizáciou adaptačných opatrení, 

najmä preventívnych opatrení na ochranu pred 

povodňami, kde sú podporované informačné 

programy o nepriaznivých dôsledkoch zmeny 

klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie. 

V rámci prioritnej osi 3 Podpora riadenia rizík, 

riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti 

mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou 

klímy budú súčasťou podporovaných oblastí aj 

aktivity zamerané na zvyšovanie informovanosti v 

oblasti: 

• zvyšovania úrovne pripravenosti na 

zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených 

zmenou klímy budú v rámci budovania 

systémov vyhodnocovania rizík a včasného 

varovania a pripravenosti na zvládanie 

mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou 

klímy podporované aktivity smerujúce k 

zvyšovaniu informovanosti. 

V rámci prioritnej osi 4 Energeticky efektívne 
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nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch 

budú súčasťou podporovaných oblastí tiež aktivity 

zamerané na zvyšovanie informovanosti v oblasti: 

• podpory energetickej efektívnosti, 

využívania OZE a znižovania emisií 

skleníkových plynov prostredníctvom 

poradenstva, informovanosti a monitorovania, 

v rámci ktorých sú podporované aktivity 

zamerané na zvyšovanie informovanosti v 

oblasti energetiky, najmä energetickej 

efektívnosti a využívania OZE, vrátane 

poradenstva, informačných kampaní, 

odborných seminárov, konferencií a aktivít pre 

deti a mládež. 

V rámci investičnej priority 4 prioritnej osi 1 je to 

aj prijatie opatrení na zlepšenie mestského 

prostredia, revitalizácie miest, oživenia 

a dekontaminácie opustených priemyselných 

areálov (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú 

zmenou), zníženie miery znečistenia ovzdušia 

a podpory opatrení na zníženie hluku. 

 

V rámci OP KŽP v súčasnosti prebieha 

prostredníctvom SAŽP implementácia Národného 

projektu „Zlepšovanie informovanosti a 

poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania 

kvality životného prostredia na Slovensku“, 

prostredníctvom ktorého sú podporované nástroje 

informačného charakteru, ktoré sú v súlade s 

typom oprávnených aktivít OP KŽP. Súčasne je 

vyhlásená aj dopytovo orientovaná výzva na 

podporu nástrojov informačného charakteru, ktoré 

sú v súlade so strategickými a koncepčnými 

dokumentmi v príslušných vecných oblastiach 

(podľa jednotlivých špecifických cieľov) a 
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prispievajú k plneniu cieľov Rezortnej koncepcie 

environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do 

roku 2025. Taktiež je vyhlásená výzva na 

predloženie národného projektu „Envirocentrum 

Dropie“ - Zlepšovanie informovanosti a 

poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania 

kvality životného prostredia na Slovensku, ktorého 

hlavným cieľom je vybudovanie moderného 

strediska environmentálnej výchovy 

„Envirocentrum Dropie“, ktoré bude slúžiť na 

zlepšovanie environmentálneho povedomia a 

informovanosti verejnosti v oblasti životného 

prostredia. 

 

Podpora oblasti životného prostredia v 

programovom období 2021-2027 bude prispievať k 

cieľu politiky 2 EK „Ekologickejšia, nízkouhlíková 

a odolná Európa vďaka presadzovaniu čistej 

a spravodlivej energetickej transformácie, zelených 

a modrých investícií, obehového hospodárstva, 

adaptácie na zmenu klímy a prevencie a riadenia 

rizika“, a to v rámci špecifických cieľov 

v priamej pôsobnosti MŽP SR: 

- podpora adaptácie na zmenu klímy, 

prevencie rizika a odolnosti proti 

katastrofám; 

- podpora udržateľného vodného 

hospodárstva; 

- podpora prechodu na obehové 

hospodárstvo; 

- zlepšenie ochrany prírody a biodiverzity, 

zelenej infraštruktúry najmä v mestskom 

prostredí a znižovanie znečistenia (pozn.: 

súčasťou tohto špecifického cieľa je okrem 

ochrany prírody a biodiverzity tiež 
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problematika environmentálnych záťaží 

v rámci „znižovania znečistenia“, ako aj 

kvality ovzdušia). 

 
 
MŽP SR ďalej od roku 2002 plní úlohu národného 

orgánu a národného kontaktného miesta 

pre program LIFE, ktorý je zameraný na ochranu 

životného prostredia, klímy a vykonávanie 

environmentálnych politík vrátane zvyšovania 

povedomia o otázkach životného prostredia. V roku 

2019 schválilo MŽP SR v rámci výzvy MŽP SR 

s kódom LIFE/2016/SR spolufinancovanie zo ŠR 

pre 7 projektov, pričom príjemcami uvedenej 

finančnej podpory sú samosprávy, verejné vysoké 

školy, občianske združenia a príspevkové 

organizácie MŽP SR. V septembri 2019 MŽP SR 

zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí 

o spolufinancovanie zo ŠR pre projekty LIFE, ktoré 

boli úspešné v rámci výziev EK LIFE 2014-2018 

s alokáciou 3,55 mil. € zo ŠR. Cieľom výzvy je 

podpora projektov zameraných hlavne na ochranu 

prírody a biodiverzity, životného prostredia a 

efektívneho využívania zdrojov, opatrení na 

zmiernenie a adaptáciu na zmenu klímy. V rámci 

tejto výzvy bol k 31.12.2019 podporený 1 projekt 

LIFE zahraničného koordinujúceho príjemcu, 

ktorého pridruženým partnerom zo SR je verejná 

vysoká škola. V rámci výzvy LIFE 2018 boli 

úspešné 2 tradičné projekty s účasťou partnerov zo 

SR a 1 integrovaný projekt zameraný na zlepšenie 

ochrany ovzdušia na Slovensku, ktorého 

koordinujúcim príjemcom je MŽP SR. V roku 2019 

zaznamenala SR v rámci LIFE+ medzinárodný 

úspech, keď EK v rámci „LIFE Awards 2019“ 

spätne hodnotila a oceňovala projekty, pričom 
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medzi 15 najúspešnejšími projektami figuroval aj 

slovenský projekt PANNONICSK. 

 

Sekcia geológie 

a prírodných zdrojov 

MŽP SR 

1. V predloženom materiáli sú v konkrétnych 

častiach používané staršie, v súčasnosti už 

neaktuálne internetové odkazy, napr. 

www.enviro.gov.sk, www.rozhodnutia.sk, 

www.nssr.gov.sk. Navrhujeme uvedené 

odkazy preto aktualizovať. 

2. Na strane 3 navrhujeme slová „požadované 

vedenie“ nahradiť slovami „požadovanú 

podporu“, slovo „Almaty“ nahradiť slovom 

„Alma-Aty“, slová „v ďalších“ nahradiť 

slovom „na“, slová „prijaté na 

zabezpečenie, že osoby, uplatňujúce si svoje 

práva podľa Dohovoru, nebudú“ 

navrhujeme nahradiť slovami „aby osoby, 

uplatňujúce si svoje práva podľa 

Dohovoru, neboli“. 

3. Na strane 4 navrhujeme slová „vo vecne 

príslušnej oblasti“ nahradiť slovami „v 

príslušnej vecnej oblasti“. 

4. Na strane 5 navrhujeme vypustiť slovo 

„samotného“. 

5. Na strane 6 navrhujeme slová „Je 

jedinečné svojho zamerania“ nahradiť 

slovami „Svojím zameraním je jedinečné“, 

za slovo členený navrhujeme vložiť slová 

„podľa jednotlivých prírodovedných 

odvetví.“.   

6. Na strane 7 odporúčame odsek v znení 

„Orgány štátnej správy starostlivosti 

o životné prostredie, ako i iné orgány 

štátnej správy zabezpečujúce ochranu 

zložiek životného prostredia sa taktiež 

O ČA Text bol v rámci možností čiastočne upravený 

v zmysle pripomienok. 

http://www.enviro.gov.sk/
http://www.rozhodnutia.sk/
http://www.nssr.gov.sk/
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podieľajú na environmentálnej výchove 

a vzdelávaní každoročným organizovaním 

aktivít v rámci medzinárodného Dňa Zeme 

a Dňa vody a pod.“ z hľadiska 

systematického členenia presunúť na stranu 

deväť za predposledný odsek a slovo 

„osláv“ v príslušnej gramatickej forme 

nahradiť slovom „pripomenúť si“, nakoľko 

uvedené udalosti sa podľa nášho názoru 

neoslavujú, ale len pripomínajú. 

7. Na strane 10 odporúčame skontrolovať 

správnosť počtu vzdelávacích aktivít (cca 

tri aktivity každý deň počas troch rokov?), 

slová „náučné bod“ nahradiť slovami 

„náučné body“. 

8. Na strane 23 navrhujeme slovo 

„progresívne“ nahradiť slovom 

„aktuálne“. 

9. Na strane 32 navrhujeme vypustiť buď 

slovo „mikropodnikateľ“ alebo slová 

„malý podnikateľ“, keďže podľa nášho 

názoru ide o obsahové synonymá (t. j. 

duplicitu). 

10. Na strane 41, odsek na konci navrhujeme 

doplniť význam k slovám „jej umiestnení“, 

keďže z kontextu súvisiaceho textu nie je 

zrejmé čo má byť umiestnené. 

11. Na strane 42, v sekcii týkajúcej sa zákona č. 

514/2008 Z. z. navrhujeme vo vete na konci 

vložiť slová „(§ 8 ods. 6)“. 

a) Na strane 48 navrhujeme slová 

„dokazovanie skutkového stavu“ nahradiť 

slovami „zisťovanie skutkového stavu“. 

Slová „V záujme eliminovania 

subjektivizmu a svojvoľnosti pri aplikácii 
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inštitútu zneužitia práva by bolo vhodné 

konkretizovať správanie, ktoré sa za 

zneužitie práva považuje.“ považujeme 

z hľadiska syntaxe a právneho významu za 

nezrozumiteľné, navrhujeme uvedené 

vhodne preformulovať. 

12. K inštitútu zneužitie práva (strany 47 - 48): 

Predkladateľ materiálu na jednej strane 

síce eviduje zneužívanie práva zo strany 

zainteresovanej verejnosti, zároveň ale 

nepomenúva žiadne konkrétne riešenie 

uvedeného stavu do budúcnosti (v tomto 

smere sa podľa jeho slov iba „zvažuje 

komplexná legislatíva“). Odporúčame 

preto, aby predkladateľ v predloženom 

materiáli sprecizoval budúce legislatívne 

návrhy a riešenia problematiky postavenia 

zainteresovanej verejnosti z hľadiska 

možného zneužitia práva zo strany tzv. 

zainteresovanej verejnosti (najmä 

občianskych združení a neziskových 

organizácií). Súčasne zastávame názor, že 

v súvislosti s problémom zneužívania práva 

by mal predložený materiál obsahovať aj 

informáciu o konkrétnych riešeniach 

negatívneho stavu spätého so zneužívaním 

práva, napr. o tom aké legislatívne 

opatrenia boli prijaté alebo navrhnuté 

v minulosti (ak vôbec boli navrhnuté),  

keďže problém zneužívania práva zo strany 

zainteresovanej verejnosti spolu s (vágnym 

a neefektívnym) inštitútom zúčastnenej 

osoby podľa nášho názoru jestvuje 

prakticky od platnosti Aarhurského 

dohovoru pre Slovenskú republiku (2006), 
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resp. od vydania rozhodnutia NS SR sp. zn. 

3Sžp/48/2009 (2011). 

13. Na strane 55, v časti týkajúcej sa definície 

účastníka správneho konania predkladateľa 

upozorňujeme na skutočnosť, že § 15 

správneho poriadku nevymedzuje pojem 

účastník konania, ale vymedzuje len jeho 

procesnú spôsobilosť pre účely správneho 

poriadku (správneho konania).  

14. Slovo „plnomocenstvo“ vyskytujúce sa 

v rôznych častiach textu odporúčame 

nahradiť spisovnejším výrazom 

„splnomocnenie“.          

 

Sekcia vôd Navrhujeme zjednotiť terminológiu pre používané 

odkazy na zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách 

a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov (vodný zákon) v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „vodný zákon“ alebo „ďalej 

len „zákon č. 364/2004 Z. z.“) a túto skratku ďalej 

v texte používať, prípadne používať vždy celý názov 

vodného zákona, vodný zákon je uvádzaný na 

stranách 26, 29, 35, 38, 51 návrhu Implementačnej 

správy. 

 

V bode VII. návrhu Implementačnej správy (na str. 

18 a nasl.) sú uvádzané legislatívne, regulačné 

a iné opatrenia, ktoré implementujú ustanovenia 

o prístupe k environmentálnym informáciám v čl. 4 

Aarhuského dohovoru. V časti XI. Návrhu (str. 26 

a nasl.) sa uvádza odkaz na § 29 zákona o vodách 

s tým, že evidencia o vodách je prístupná verejnosti. 

Navrhujeme túto skutočnosť zaradiť aj pod rozsah 

implementácie čl. 4 Aarhuského dohovoru, teda 

O A Text bol upravený v zmysle pripomienok. 
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uviesť zákon o vodách (evidenciu o vodách) aj 

medzi predpismi uvedenými v bode VII návrhu 

Implementačnej správy. 

 

V bode XI. Návrhu Implementačnej správy sa medzi 

implementačné opatrenia zaraďuje, napr. 

z hľadiska ochrany prírody a krajiny aj zákon č. 

543/2002 Z. z. v súvislosti so zverejňovaním 

začatých správnych konaní podľa cit. zákona s tým, 

že verejnosť sa môže do správnych konaní prihlásiť 

ako účastník konania. Rovnaký mechanizmus sa 

v súčasnosti uplatňuje pri ustanovení § 16a 

vodného zákona, ktorým sa procesne upravil postup 

pri preskúmavaní určovania a dodržiavania 

environmentálnych cieľov podľa § 16 vodného 

zákona a rámcovej smernice o vode (RSV). 

Navrhujeme túto skutočnosť uviesť aj v návrhu 

Implementačnej správy a okrem evidencie o vodách 

sem zaradiť aj „navrhovanú činnosť“ s jej 

procesnými dôsledkami podľa § 16a vodného 

zákona a hmotnoprávnymi dôsledkami podľa § 16 

vodného zákona (uplatnenie dodržania 

environmentálnych cieľov v rámci konkrétnej 

činnosti). Určité informácie sa zverejňujú 

v konaniach podľa § 16a vodného zákona 

(informácia pre verejnosť, projektová 

dokumentácia a odborné stanovisko v prvej fáze 

konania a správa o hodnotení pripomienok v druhej 

fáze konania) – strany 25 až 29 návrhu 

Implementačnej správy; to platí aj v prípade účasti 

verejnosti v konaniach (viď nižšie). 

 

V bode XV. Návrhu Implementačnej správy 

navrhujeme doplniť zoznam predpisov, ktorými sa 

implementuje čl. 6 Aarhuského dohovoru, o vodná 
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zákon v textovej časti pojednávajúcej o účastníctve 

v jednotlivých konaniach za zákon č. 543/2002 Z. z. 

(tak, ako je v poradí v zozname predpisov na 

začiatku bodu). V zmysle § 16a vodného zákona sa 

zabezpečuje účasť verejnosti za tam stanovených 

podmienok (strana 41 a 46 návrhu Implementačnej 

správy), teda verejnosť sa podľa § 16a ods. 6 a 19 

vodného zákona stáva účastníkom konania 

doručením písomného stanoviska k informácii 

o začatí konania (v prvej aj v druhej fáze konania 

podľa § 16a vodného zákona). 

 

V rámci informovania prostredníctvom webových 

stránok sa v návrhu Implementačnej správy na 

viacerých miestach uvádza odkaz na webové sídlo 

www.enviro.gov.sk, ktoré nahradilo už v súčasnosti 

aktuálne webové sídlo www.minzip.sk, ktoré 

navrhujeme v Implementačnej správe uvádzať 

(napr. na strane 49). 

 

V bode XXVIII. Návrhu Implementačnej správy na 

strane 59 sa uvádzajú účastníci administratívnych 

konaní podľa osobitných predpisov pre účely 

prístupu k spravodlivosti vo veciach životného 

prostredia. Navrhujeme aj na tomto mieste doplniť 

ustanovenia vodného zákona o účasti verejnosti vo 

vodoprávnom konaní (opäť najmä § 16a vodného 

zákona). Obdobne navrhujeme doplniť bod ad c.) 

na strane 61 návrhu Implementačnej správy. 

Sekcia zmeny klímy 

a ochrany ovzdušia 

V novembri 2019 Výkonná agentúra EASME 

podpísala s MŽP SR Dohodu o grante na 

integrovaný projekt LIFE zameraný na zlepšenie 

kvality ovzdušia na Slovensku (LIFE18 

IPE/SK/000010 - Zlepšenie implementácie 

programov na zlepšenie kvality ovzdušia na 

O A Text bol upravený v zmysle pripomienok. 

http://www.enviro.gov.sk/
http://www.minzip.sk/
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Slovensku posilnením kapacít a kompetencií 

regionálnych a miestnych orgánov a podporou 

opatrení v oblasti kvality ovzdušia). . Na projekt 

bude počas 8 rokov vynaložených 15 miliónov eur, z 

toho 9 miliónov z komunitárnych zdrojov EÚ. 

Hlavným cieľom projektu je podpora efektívneho 

riadenia kvality ovzdušia s cieľom zlepšiť kvalitu 

ovzdušia a znížiť vystavenie obyvateľstva škodlivým 

vplyvom látok znečisťujúcich ovzdušie. Medzi 

základné nástroje na dosiahnutie týchto cieľov patrí 

najmä posilnenie kapacít regionálnych a miestnych 

orgánov v podobe manažérov kvality ovzdušia, 

aktivity zamerané na zvyšovanie povedomia 

a osvety, ako aj komplementárne aktivity zamerané 

napríklad na výmenu starých vykurovacích 

zariadení či podporu ekologických foriem dopravy. 

Novovzniknutá národná sieť manažérov kvality 

ovzdušia spolu s koordinačnou jednotkou bude 

zabezpečovať efektívne šírenie poznatkov o ochrane 

ovzdušia ako aj nástrojov, vrátane finančných, 

ktoré môžu byť pri zlepšovaní kvality ovzdušia 

využívané. Jednou z hlavných úloh manažérov 

kvality ovzdušia tak bude prispievať k efektívnemu 

riadeniu kvality ovzdušia a implementácii 

Programov na zlepšenie kvality ovzdušia. 

Neoddeliteľnou súčasťou projektu je široká škála 

osvetových, informačných a vzdelávacích aktivít, 

ako aj aktivít zameraných na zber potrebných 

údajov, modelovanie kvality a ovzdušia a 

jej monitoring. Projekt bude taktiež presadzovať 

zahrnutie ochrany ovzdušia do primárnych oblastí 

podpory v nasledujúcom programovom období. 

Koordinujúcim prijímateľom projektu je MŽP SR 

a Pridruženými prijímateľmi sú Slovenská agentúra 

životného prostredia, Slovenský 
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hydrometeorologický ústav, PEDAL Consulting, 

s.r.o., Vysoká škola báňská - Technická univerzita 

Ostrava a 6 samosprávnych krajov, 

Banskobystrický, Košický, Prešovský, Trenčiansky, 

Trnavský a Žilinský. Viac informácií o projekte je 

dostupných na stránke www.populair.sk 

Odbor posudzovania 

vplyvov na životné 

prostredie 

Po formálnej stránke by bolo vhodné zjednotiť 

používanie skratiek a pojmov v celom texte 

 

str. 22 

 

Podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(EIA) povinné zverejňovanie výsledkov 

dokumentácie v rámci jednotlivých krokov konania 

podľa zákona o v posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie za účelom informovania verejnosti, 

povinné zverejňovanie obsahu rozhodnutí 

opodmienok na realizáciu navrhovanej činnosti 

uvedených v povolení, hlavné opatrenia na 

predchádzanie, zníženie, a ak je to možné, 

kompenzácie významných nepriaznivých vplyvov 

navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, ak bolo 

udelené povolenie činnosti, ktorá bola posudzovaná 

podľa zákona č. 24/2006 Z.z. a tiež o dôežitých 

krokoch v konaní o povolení (§ 38 ods.6 2) za 

účelom ich sprístupnenia verejnosti; 

 

str. 27 

 

K pripomienke UJD SR odbor posudzovania 

vplyvov na životné prostredie uvádza, že uvedené 

vyplýva zo Smernice o EIA: 

ÚJD SR ako prekážku pri implementácii článku 6 

O A Text bol upravený v zmysle pripomienok. 

http://www.populair.sk/
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Aarhuského dohovoru vníma napr. výstavbu 

jadrovej elektrárne, počas ktorej prichádza 

k zmenám na stavbe. Z dohovoru však jednoznačne 

nevyplýva, kedy konkrétne je pri zmene na stavbe 

potrebné posudzovanie vplyvov na životné 

prostredie a z toho vyplývajúca účasť verejnosti 

na konaní. Takéto zmeny sú obvyklé pri výstavbe 

jadrovej elektrárne a samotná prax ukazuje, že je 

neúčelné, aby pri každej zmene na stavbe malo 

prísť k samostatnému konaniu s účasťou verejnosti, 

nakoľko nie každá zmena stavby je kvalifikovaná 

ako zmena činnosti ako takej. 

 

 

str. 31 

 

Opatrenia na účasť verejnosti v procese prípravy 

plánov a programov súvisiacich so životným 

prostredím (strategické dokumenty) sú definované 

v jednotlivých krokoch strategického posudzovania 

(SEA) podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Zákon upravuje okrem posudzovania vplyvov 

strategických dokumentov, stavieb, zariadení a aj 

navrhované činnosti na životné prostredie 

(projekty). Zákon a jeho novely zohľadňujú 

smernice ES, týkajúce sa posudzovania 

strategických dokumentov. Do zákona boli 

premietnuté aj požiadavky vyplývajúce z Protokolu 

o SEA k Dohovoru EHK OSN o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne 

hranice (Espoo dohovor) a Aarhuského dohovoru. 

K opatreniam patrí napríklad verejné prerokovanie, 

konzultácie, informovanie v tlači a médiách, 
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písomné pripomienkovanie, vystavenie na internete 

zverejňovanie dokumentácie na webovej stránke 

ministerstva (IS EIA/SEA). 

Subjekty verejnosti a dotknutej verejnosti pri 

posudzovaní vplyvov strategických dokumentov 

(plánov) sú definované v §3 písm. s) a § 6a zákona 

č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie a pre proces posudzovania 

navrhovaných činností (projektov) sú definované v 

§ 3 písm. s), §24 a § 25 tohto zákona. 

 

 

Podľa V súlade s § 12 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie odbor 

starostlivosti o životné prostredie okresného úradu 

na úseku štátnej správy odpadového hospodárstva 

zverejní prostredníctvom dotknutých obcí návrh 

programu odpadového hospodárstva kraja spolu so 

správou o hodnotení jeho vplyvov na životné 

prostredie na dobu 21 dní tak, aby sa s ním 

verejnosť z dotknutého územia mohla oboznámiť, a 

prípadne doručiť svoje písomné stanoviská. 

 

 

str. 34 

 

Široká účasť verejnosti v procese prípravy plánov a 

programov súvisiacich so životným prostredím je 

založená na rovnakom princípe ako účasť verejnosti 

pri posudzovaní vplyvov navrhnutých navrhovaných 

činností na životné prostredie a vyplýva zo zákona 

č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 
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str 35 

Proces aktualizácie Stratégie adaptácie Slovenskej 

republiky na zmenu klímy v r. 2017-2018 prebiehal 

participatívnym spôsobom, v rámci ktorého sa na 

jeho príprave podieľala pracovná skupina pre 

adaptáciu zložená zo zástupcov verejnej správy, 

akademickej obce a mimovládneho sektora. 

Predmetná stratégia prešla procesom strategického 

environmentálneho hodnotenia pposudzovania 

vplyvov strategických dokumentov podľa zákona č. 

24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie, v rámci ktorého mala verejnosť možnosť 

vyjadriť svoje pripomienky.  

 

str. 40 

 

Účastník administratívneho konania 

Všeobecnú definíciu účastníka konania 

v administratívnom konaní ustanovujú § 14 a § 15 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny 

poriadok), v zmysle ktorého ktorých je účastníkom 

konania ten, o koho právach, právom chránených 

záujmoch alebo povinnostiach sa má konať alebo 

koho práva, právom chránené záujmy 

alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo 

dotknuté; účastníkom konania je aj ten, kto tvrdí, že 

môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom 

chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo 

dotknutý, a to až do času, kým sa preukáže opak. 

Účastníkom konania je aj ten, komu osobitný zákon 

také postavenie priznáva (napr. zákon č. 543/2002 

Z.z. o ochrane prírody a krajiny; banský zákon; 

stavebný zákon; zákon č. 39/2013 Z.z. 
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o integrovanej prevencii a kontrole znečistenia 

životného prostredia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ktorý výrazne upravil zákon č. 245/2003 Z.z.) 

definuje dotknutú verejnosť a jej postavenie ako 

účastníka konania; zákon č. 151/2002 Z.z. 

o používaní genetických technológií a geneticky 

modifikovaných organizmov v znení neskorších 

predpisov definuje v § 33 a § 34 účastníka konania, 

§24 ods. 2, 3, a 4 24/2006 Z. z.). Účastník môže 

samostatne konať v takom rozsahu, v akom má 

spôsobilosť vlastnými úkonmi nadobúdať práva a 

brať na seba povinnosti. 

 

 

str. 50 

 

Uvedené nové podanie nadväzuje na 

predchádzajúce konanie vo veci ACCC/C/2009/41 

Slovakia, týkajúce sa povoľujúceho povoľovacom 

procesu dostavby Jadrovej elektrárne Mochovce 

3,4 (JE MO 3,4). Predmetné podanie vytýka 

Slovenskej republike najmä nezabezpečenie 

prístupu k spravodlivosti v zmysle článkov 

Aarhuského dohovoru. 

 

Odbor 

environmentálnych 

rizík a biologickej 

bezpečnosti 

Namiesto slova „obhliadka“, ktoré sa nachádza v 

materiáli na strane 60 v odseku „Zúčastnená osoba 

v administratívnom konaní“ a strane 67 v 

poslednom odseku, používať „ohliadka“, ktoré 

používa aj Správny poriadok. 

  

Na strane 61 v texte „ak ide o mimovládne 

organizácie, ktoré boli účastníkom povoľovacieho 

konania podľa zákona o integrovanej prevencii a 

O A Text bol upravený v zmysle pripomienok. 
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kontrole znečisťovania životného prostredia alebo o 

používaní geneticky modifikovaných technológií.“  

za slovom „alebo“ vypustiť slová „o používaní 

geneticky modifikovaných technológií“ a doplniť 

„zákona o používaní genetických technológií a 

geneticky modifikovaných organizmov.“ 

Sekcia ochrany 

prírody a krajiny 

Žiadosť o zapracovanie pripomienok z I. kola 
O A Text bol upravený v zmysle pripomienok. 

SAŽP Korekcie k pripomienkam z I. kola 
Z A Text bol upravený v zmysle pripomienok 

nasledovným spôsobom: 

 

V súlade so zákonom č. 205/2004 Z.z. 

o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení 

informácií o životnom prostredí je SHMÚ 

poverený správou Národného registra 

uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok 

do životného prostredia a prenosov mimo 

lokality prevádzkarne, ktorý obsahuje údaje 

a informácie o prevádzkovateľoch a 

prevádzkarňach spadajúcich pod tento zákon 

a obsahuje údaje a informácie 

o prevádzkovateľoch, prevádzkarňach, 

emisiách vybraných znečisťujúcich látok 

vypustených z prevádzkarní a o odpadoch 

prenesených mimo hranice prevádzkarne. V 

súlade so zákonom č. 39/2013 Z. z. o 

integrovanej prevencii a kontrole 

znečisťovania životného prostredia a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov MŽP SR 

prostredníctvom poverenej organizácie 
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v svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 

prevádzkuje informačný systém integrovanej 

prevencie a kontroly znečisťovania (IS 

IPKZ), ktorý obsahuje najmä údaje 

a informácie o prevádzkovateľoch 

a prevádzkach, na ktoré sa vzťahuje zákon č. 

39/2013 Z. z. 

 

 

Vysvetlivky k použitým skratkám v tabuľke: 

 

O – obyčajná A – akceptovaná  

Z – zásadná N – neakceptovaná  

 ČA – čiastočne akceptovaná  

 


