
Príloha č. 2 k Rozhodnutiu generálneho riaditeľa 

 Slovenskej inšpekcie životného prostredia č. 4/2022 zo dňa 31. marca 2022 
 

 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA - Slovenská inšpekcia životného prostredia 

 

 

 

 

 

 

 

GENERÁLNY RIADITEĽ - GENERÁLNY TAJOMNÍK SLUŽOBNÉHO ÚRADU 

ÚSTREDIE 

 

Odbor 

ekonomiky 

a verejného 

obstarávania 

 

Útvar inšpekcie 

ochrany vôd 

 

Útvar inšpekcie 

ochrany 

ovzdušia 

  

Útvar inšpekcie 

ochrany 

prírody a 

krajiny 

 
Útvar inšpekcie 

biologickej 

bezpečnosti 

 

Útvar inšpekcie 

odpadového 

hospodárstva 

 

INŠPEKTORÁT 

ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

BRATISLAVA 

INŠPEKTORÁT 

ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

BANSKÁ BYSTRICA 

INŠPEKTORÁT 

ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

ŽILINA 

 

INŠPEKTORÁT 

ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

KOŠICE 

 
 

• Kancelária riaditeľa 

• Odbor inšpekcie ochrany vôd 

• Odbor inšpekcie ochrany 
ovzdušia 
- Stále pracovisko technických              

činností  Bratislava   

• 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 
 

 

 

• Kancelária riaditeľa 

• Odbor inšpekcie ochrany vôd 

• Odbor inšpekcie ochrany 

ovzdušia 

- Stále pracovisko technických 

činností  Banská Bystrica   

• Odbor inšpekcie odpadového 

hospodárstva 

• Odbor inšpekcie ochrany 

prírody a krajiny 

• Odbor inšpekcie biologickej 

bezpečnosti 

• Odbor integrovaného 

povoľovania a kontroly 

 

 

 

 

 

 

• Kancelária riaditeľa 

• Odbor inšpekcie ochrany vôd 

• Odbor inšpekcie ochrany 

ovzdušia 

- Stále pracovisko technických 

činností Žilina 

• Odbor inšpekcie odpadového 

hospodárstva 

• Odbor inšpekcie ochrany 

prírody a krajiny 

• Odbor integrovaného 

povoľovania a kontroly 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Kancelária riaditeľa 

• Odbor inšpekcie ochrany vôd 

• Odbor inšpekcie ochrany 

ovzdušia 

- Stále pracovisko technických 

činností Košice 

• Odbor inšpekcie odpadového 

hospodárstva 

• Odbor inšpekcie ochrany 

prírody a krajiny 

• Odbor integrovaného 

povoľovania a kontroly 

• Stále pracovisko Spišská Nová 
Ves 
- Odbor inšpekcie ochrany 

vôd 
- Odbor inšpekcie ochrany 

prírody a krajiny 
- Odbor inšpekcie 

odpadového hospodárstva 
 

 

 

 

Útvar 
integrovaného 
povoľovania a 

kontroly 
 

Sekretariát 

generálneho 

riaditeľa 

 

Osobný úrad 

 

Oddelenie 

kontroly 

 

Oddelenie 

projektov a 

informatiky 

Oddelenie 

práva 

Komunikačné 

oddelenie 

Oddelenie 

plánu 

obnovy 

Oddelenie 

technologických 

inovácií 


