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I.  IDENTIFIKÁCIA  ORGANIZÁCIE 

 

 
Zriaďovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
 
Názov:  Slovenská inšpekcia životného prostredia  
 
Sídlo:  Grösslingová  5, 811 09 Bratislava 
 
Identifikačné číslo:        00156906 
 
Forma hospodárenia:   Štátna rozpočtová organizácia 
 
Dátum zriadenia:         1. septembra 1991 
 

Kontakt:   tel.: 02/593 04 106 
 
E-mail:    sizp@sizp.sk 
 
Web:  www.sizp.sk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sizp@sizp.sk
http://www.sizp.sk/
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II. ÚVODNÉ SLOVO   

 

Vážené dámy,  

Vážení páni, 

 

predtým ako nazriete do vyhodnotenia 

plnenia Plánu hlavných úloh Slovenskej 

inšpekcie životného prostredia (SIŽP) za rok 

2018, dovoľte mi uviesť pár úvodných slov.  

 

Hoci má Slovenská republika v kontexte 

legislatívneho prostredia EÚ solídny 

environmentálny právny základ, je zrejmé, že 

ani tá najlepšia legislatíva nepomôže, ak 

zostane na papieri. Ak nebudeme prísne 

strážiť jej dodržiavanie v reálnom živote.  

 

Toto konštatovanie naberá na intenzite 

najmä s ohľadom na mnohé environmentálne 

výzvy, ktorým Slovenská republika a okolitý 

svet  

v súčasnosti čelí. Len samotné znečistenie 

ovzdušia vedie u nás ku viac ako 5 000 

predčasným úmrtiam ročne. 

Environmentálne problémy majú pritom stále 

väčší vplyv na ekonomiku, zamestnanosť, ale 

aj komfort života obyvateľov. Okrem toho, 

podobne ako na celom svete, aj v našom 

teritóriu zasahuje klimatická zmena a 

spôsobuje vážne environmentálne, 

ekonomické a zdravotné problémy.  

 

S ohľadom na vyššie uvedené je preto stále 

väčší dopyt po riadnom uplatňovaní 

a presadzovaní legislatívnych pravidiel. 

 

A práve veľká časť zodpovednosti za 

dodržiavanie envirozákonov je na pleciach 

SIŽP.  

 

Preto robíme všetko preto, aby práve naša 

inšpekcia svoju úlohu zvládala z roka na rok 

lepšie, keďže ochrana životného prostredia je 

ochranou nás všetkých. 

 

Nariadenia, smernice či odporúčania EÚ, ako 

aj vlády SR, zároveň od inšpekcie vyžadujú 

zmenu základného postoja ku kontrolovaným 

subjektom. SIŽP stojí pred zásadnými 

výzvami, ktoré pri správnom smerovaní 

pomôžu zvýšiť mieru ochrany životného 

prostredia vďaka zvýšeniu výkonu kontrolnej 

a povoľovacej činnosti, zavedeniu proaktívnej 

komunikácie s kontrolovanými subjektami a 

verejnosťou a zavedeniu väčšej 

transparentnosti v jej fungovaní. 

 

Je preto mimoriadne dôležité, aby:  

- naša inšpekčná činnosť bola stále viac 

a viac zameraná na skutočné defekty 

v ochrane jednotlivých zložiek 

životného prostredia, 

- ukladanie pokút, bolo proporčné k 

miere porušenia právneho predpisu; 

pokuta musí spĺňať nielen represívnu, 
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ale aj výchovnú a preventívnu funkciu 

pre ostatných,  

- občania mali hladký prístup k 

zasielaniu podnetov prostredníctvom 

mobilnej aplikácie či jednoduchého 

on-line systému. 

 

S ohľadom na tieto ciele je preto veľmi 

dôležité, aby naši inšpektori mali v rukách 

efektívny informačný systém, nástroj, ktorý 

ich bude sprevádzať počas celého 

inšpekčného procesu, od prijímania podnetov 

od verejnosti, samotnej kontroly, 

vyhodnocovania podkladov, ukladania pokút, 

monitoringu a komunikácie činnosti smerom 

navonok a najmä im bude poskytovať aj 

analýzu rizík. Rovnako je dôležité, aby sa 

postupne do inšpekčnej činnosti SIŽP zaviedli 

najnovšie technológie pre zisťovanie 

skutkového stavu prevádzok/lokalít väčšieho 

významu – napr. drony so špecifickou 

technickou výbavou pre kontrolnú činnosť 

(viď obrázok) tak, ako som mal možnosť 

vidieť v praxi počas nedávnej návštevy 

partnerskej organizácie ARPA v Miláne, ktorá 

patrí medzi lídrov v tejto oblasti v EÚ. 

 

Je preto prirodzené, že pre plnenie týchto 

rozvojových cieľov sa v tomto čase intenzívne 

usilujeme o získanie a účinné využitie 

prostriedkov zo štrukturálnych zdrojov EÚ v 

rámci Operačného programu Efektívna 

verejná správa a Operačného programu 

Integrovaná infraštruktúra, pričom schválenie 

žiadosti SIŽP sa očakáva v 3., resp. 4. 

štvrťroku tohto roka, s následnou 

implementáciou v časovom horizonte  

24 mesiacov. 

Rovnako nastavujeme vo vnútri organizácie 

pravidlá pre ukladanie pokút a detailnejšie 

plány pre inšpekčnú činnosť.  

SIŽP ako špecializovaný orgán verejnej správy 

pre ochranu životného prostredia vykonala   

v r. 2018 celkovo 2806 kontrol, pri ktorých 

bolo v 989 prípadoch zistené porušenie 

právnych predpisov, čo predstavuje podiel 

35,24 %. V oblasti ochrany prírody a krajiny 

bol tento podiel viac ako 50%. 

 

Priemerný evidenčný počet zamestnancov v 

r. 2018 bol 228 zamestnancov, čo v priemere 

poukazuje na 25 kontrol na zamestnanca 

ročne pri predpoklade plného časového 

ekvivalentu 2-členných kontrolných skupín. 

(Iným vyjadrením tých istých zdrojových 

údajov a predpokladov je priemerné trvanie 

kontroly niečo cez 2 týždne.)  

 

Miera porušovania predpisov v oblasti 

životného prostredia na Slovensku je 

Európskou komisiou hodnotená ako 

priemerná. SIŽP uložila v r. 2018 pokuty vo 

výške   1 208 567 EUR, s rastúcim trendom.  

 

Záverom možno konštatovať, že rok 2018 

možno hodnotiť pozitívne, keďže 

naplánované hlavné úlohy boli splnené, 

rovnako sa zvýšila mediálna aktivita, 

komunikácia s občanmi (zvýšený počet 

podnetov) ako aj koordinácia a spolupráca  

s policajnými orgánmi.  

 

Za dosiahnuté výsledky v uplynulom roku, 

patrí všetkým mojim kolegom moja vďaka. 

Zároveň sa teším na spoluprácu pri zdolávaní 

výziev, ktorým SIŽP  pri ochrane životného 

prostredia pre ďalšie generácie neustále čelí.  
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III. SÚHRNNÁ INFORMÁCIA ZA ROK 2018 

 

Tabuľka č. 1 - Prehľad o vykonaných kontrolách 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 OIOV  OIOO OIOH OIOPaK OIBB OIPK Spolu 

Počet vykonaných 
kontrol 

591 648 539 568 156 304 2 806 

Počet kontrol so 
zisteným 
porušením 
právnych 
predpisov 

258 125 156 320 2 128 989 

% 

podiel 
43,65 19,3 26,3 56 1,28 42,1 35,24 



6 
 

 

 

Tabuľka č. 2 - Prehľad o uložených pokutách 
  

    
Uložené pokuty 

počet výška (eur) 

OIOV 195 326 719,68 

OIOO 76 209 000,00 

OIOH 110 201 700,00 

OIOPaK 199 136 288,00 

OIBB 2 2 659,69 

OIPK 69 332 200,00 

Spolu  651 1 208 567,37 
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Tabuľka č. 3 - Vzdelanostná štruktúra zamestnancov SIŽP v kmeňovom stave k 31. 12. 2018  

 

 

Počet zamestnancov v % 

Vysokoškolské vzdelanie III. 
stupňa 

8,3 

Vysokoškolské vzdelanie II. 

stupňa: 
77,9 

Vysokoškolské vzdelanie I. 

stupňa 
0,3 

Úplné stredné všeobecné 

vzdelanie 
13 

Stredné vzdelanie bez maturity 0,3 

 
 

 

 

Tabuľka č. 4 - Veková štruktúra zamestnancov SIŽP v kmeňovom stave k 31. 12. 2018 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Počet zamestnancov v % 

25 – 35 rokov              21,7 

36 – 45 rokov      34,8 

46 – 55 rokov      19,4 

56 – 65 rokov      23,7 

65 a viac.                0,4 

8,3%

77,9%

0,4%

13,0%

0,4%

Vzdelanostná štruktúra 
zamestnancov 

Vysokoškolské
vzdelanie III. stupňa

Vysokoškolské
vzdelanie II. stupňa:

Vysokoškolské
vzdelanie I. stupňa

Úplné stredné
všeobecné
vzdelanie
Stredné vzdelanie
bez maturity

21,7%

34,8%

19,4%

23,7%

0,4%

Veková štruktúra 
zamestnancov 

25 – 35 rokov             

36 – 45 rokov     

46 – 55 rokov     

56 – 65 rokov     

65 a viac.
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Kontrolná činnosť v oblasti ochrany vôd bola aj v  roku 2018 zameraná najmä vo vzťahu 
k dodržiavaniu vodného zákona predovšetkým na: 
 

- schvaľovanie plánov preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku 

znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku; 

- riešenie mimoriadneho zhoršenia kvality vôd alebo mimoriadneho ohrozenia kvality vôd; 

- kontrolu zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami; 

- kontrolu plnenia zákona o prevencii závažných priemyselných havárií.  

 

 
Rieka Hron v k. ú. obce Bzenica, zdroj: Inšpektorát Banská Bystrica 

Kontrolná činnosť Odborov ochrany vôd spadajúca pod vodný zákon bola aj v  roku 2018 
zameraná predovšetkým na schvaľovanie plánov preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku 

neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich 
úniku (ďalej len „havarijný plán“) - HÚ I. č. 4, v rámci posúdenia úplnosti a aktuálnosti havarijných 
plánov bolo na OIOV predložených na schválenie 499 havarijných plánov a v rámci správneho 
konania OIOV vykonali aj 328 miestnych ohliadok. V súvislosti s riešením mimoriadneho zhoršenia 
kvality vôd alebo mimoriadneho ohrozenia kvality vôd (ďalej len „mimoriadne zhoršenie vôd“) - 
HÚ I. č. 3 vykonali OIOV v hodnotenom období 196 kontrol. Kontrolu zaobchádzania so 
znečisťujúcimi látkami - HÚ I. č. 1 vykonali OIOV v 88 subjektoch. Kontrolu zameranú na nakladanie 
s vodami a prevádzku a účinnosť ČOV - HÚ I. č. 2 vykonali OIOV v 74 subjektoch. V rámci šetrenia 
podnetov a petícií - HÚ I. č. 12 vykonali OIOV 170 kontrol. 

V roku 2018 vykonali OIOV podľa zákona o prevencii závažných priemyselných havárií - HÚ 
I. č. 7 kontroly v 56 podnikoch a podľa chemického zákona - HÚ I. č. 8 vykonali 56 kontrol.  

 
Celkový počet vykonaných kontrol v oblasti ochrany vôd bol 591 a počet kontrol so 

zisteným porušením v počte 258. 
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V rámci inšpekcie ochrany ovzdušia bolo v roku 2018 vykonaných celkovo 648 kontrol 
(inšpekčných kontrol, diskontinuálne merania emisií znečisťujúcich látok  a  inšpekcie zhody 
AMS-E): 

Pohľad na krajinu z hora, zdroj: SIŽP 
 

 591 inšpekčných kontrol z toho 568 kontrol na stacionárnych zdrojoch znečisťovania 

ovzdušia a u podnikateľov, 10 kontrol oprávnených osôb vykonávajúcich oprávnené 

technické činnosti a 13 kontrol súborov technicko-prevádzkových parametrov a technicko-

organizačných opatrení (STPP a TOO), pri 103 inšpekčných kontrolách bolo zistené 120 

porušení ustanovení zákonov v oblasti ochrany ovzdušia, 

 51 diskontinuálnych meraní emisií znečisťujúcich látok (ZL), pri ktorých sa vykonalo 307 

technických činností a v rámci nich sa  skontrolovalo dodržiavanie 97 emisných limitov ZL, 

pri 18 meraniach sa zistilo prekročenie 18 ustanovených emisných limitov, 

 6 inšpekcií zhody automatizovaných monitorovacích systémov emisií (AMS-E), kde u  

4 prevádzkovateľov boli zistené 4 porušení ustanovení zákona o ovzduší. 

 
 
Na úseku inšpekcie odpadového hospodárstva bolo vykonaných celkovo 539 kontrol, boli pri 156 
kontrolách zistené porušenia platných právnych predpisov na úseku OH, čo je  28,9 %  
z celkového počtu kontrol. Najviac porušení (56,3%) bolo zistené pri kontrolách v obciach. 

Nezákonné rozoberanie starých vozidiel, zdroj: SIŽP 
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Najčastejšie zistené porušenia zákona o odpadoch: 
 
 – uloženie alebo ponechanie odpadu na inom mieste ako na mieste na to  určenom (28 

subjektov), 
 – nesprávne zaradenie odpadu podľa Katalógu odpadov  (11 subjektov), 
 – zhromažďovanie odpadov nevytriedene podľa druhov a ich nezabezpečenie pred 

znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom (11 subjektov), 
  – vykonávanie činnosti, na ktorú sa vyžaduje súhlas podľa § 97 ods. 1 bez súhlasu alebo 

v rozpore s ním (10 subjektov), 
  – vedenie a uchovávanie evidencie o odpadoch v rozpore so zákonom o odpadoch (8 

subjektov), 
  – neplnenie povinnosti výrobcu vyhradeného výrobku zaregistrovať sa v Registri výrobcov 

vyhradeného výrobku a oznamovať zmeny registrovaných údajov (8 subjektov) 
  – neplnenie povinností výrobcom vyhradeného výrobku (5 subjektov). 
 
 
V roku 2018 Odbory inšpekcie ochrany prírody a krajiny (ďalej len OIOPaK)  vykonali 568 kontrol. 
Kontrolnú činnosť na celom území SR zabezpečovali len 22 inšpektori vrátane vedúcich odborov. 
Z celkového počtu 568 kontrol bolo v  320 prípadoch zistené porušenie zákona č. 543/2002 Z.z. 
alebo právnych predpisov CITES, čo predstavuje 56 %.  
 
 
 

 
Dub Letný v Kremnici, zdroj: SIŽP 
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V roku 2018 bolo na Odbory Integrovaných povolení a kontroly podaných celkom 686 
žiadostí. V 451 prípadoch z celkového počtu podaných žiadostí žiadali prevádzkovatelia o zmenu už 
vydaného integrovaného povolenia.  
 
 

 
Prevádzka Slovnaft, zdroj: SIŽP 

 
Z počtu 397 vydaných právoplatných integrovaných povolení sa 389 povolení vzťahovalo na 
povoľovanie zmien v činnosti prevádzky (z toho v 5 prípadoch bolo predmetom zrušenie 
integrovaného povolenia a v 7 prípadoch bolo predmetom aj odstránenie stavby) + v 8 prípadoch 
bolo vydané integrované povolenie na novú prevádzku. 
 
V roku 2018 bolo v riešení 366 kontrol v prevádzkach, ktoré majú vydané integrované povolenie, 
pričom z roku 2017 sa doriešilo 28 kontrol a na ukončenie do roku 2019 prešlo 34 kontrol. 
Ďalších 19 kontrol bolo vykonaných v prevádzkach, ktoré nemajú vydané integrované povolenie za 
účelom zistenia, či činnosť vykonávaná v týchto prevádzkach svojim rozsahom nespadá pod 
prílohu č. 1 zákona o IPKZ.  
 

Odbory Biologickej Bezpečnosti IŽP Bratislava a Banská Bystrica vykonal spolu 156 kontrol. 
Z celkového počtu bolo 114 kontrol vykonaných podľa zákona o GMO, 41 kontrol podľa zákona 
o enviroznačke a 1 kontrola podľa zákona o priestorových informáciách. 
Podľa zákona o GMO bolo vykonaných 114 kontrol zameraných na kontrolu dodržiavania 
povinností používateľov genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov (GT 
a GMO). Z týchto kontrol bolo 14 kontrol zameraných na kontrolu dodržiavania povinností 
používateľov GT a GMO v uzavretých priestoroch a 100 kontrol zameraných na kontrolu 
dodržiavania povinností používateľov GT a GMO zámerným uvoľňovaním. Všetky kontroly boli 
vykonané v súlade s plánmi kontrolných činností jednotlivých OIBB IŽP Bratislava a Banská 
Bystrica. Porušenie zákona o GMO sa preukázalo v jednom prípade a rovnako v jednom prípade sa 
preukázalo aj porušenie zákona o enviroznačke. Porušenie dodržiavania iných zákonov sa 
vykonanými kontrolami nezistilo. 
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Zdroj: Laboratórium, v ktorom sa vytvárajú GMO. Prístroje pre PCR, t. j zmnoženie DNA., 
zdroj: SIŽP 

 

IV. PÔSOBNOSŤ A STREDNODOBÝ VÝHĽAD SLOVENSKEJ INŠPEKCIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

  
1.  Pôsobnosť Slovenskej inšpekcie životného prostredia 
 

Podľa § 9 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
č. 525/2003 Z. z.“) je Slovenská inšpekcia životného prostredia  (ďalej len „SIŽP“) odborným 

kontrolným orgánom, ktorý: 
 

 vykonáva štátny dozor vo veciach starostlivosti o životné prostredie v rozsahu a za podmienok 
ustanovených osobitnými predpismi, 

 ukladá pokuty vo veciach starostlivosti o životné prostredie,  
 vykonáva miestnu štátnu správu na úseku integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania 

životného prostredia podľa osobitného predpisu, 
 vykonáva ďalšiu činnosť vo veciach starostlivosti o životné prostredie v rozsahu osobitných 

predpisov, 
 vykonáva činnosť kontrolného orgánu podľa osobitných predpisov, 
 vykonáva 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. 

 
 Územným obvodom ústredia SIŽP je podľa § 10 ods. 2 zákona č. 525/2003 Z. z. územie 

Slovenskej republiky (ďalej len „SR“). Sídla a územné obvody inšpektorátov sú stanovené v prílohe 

č. 2 zákona č. 525/2003 Z. z. Určené sú podľa environmentálnych kritérií, akými sú povodia riek, 
veľkoplošné chránené územia, vplyvy osobitných činností (veľké priemyselné prevádzky, zámerné 
uvoľňovanie geneticky modifikovaných organizmov a pod.). SIŽP riadi generálny riaditeľ, ktorý je 
oprávnený, v odôvodnených prípadoch, poveriť inšpektorát vykonávať kontroly, uložiť opatrenia 
na nápravu a pokuty aj mimo sídla príslušného inšpektorátu. 
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V súlade so zákonom č. 525/2003 Z. z., generálny riaditeľ môže zriadiť stále alebo dočasné 
pracovisko inšpektorátu aj mimo sídla inšpektorátu a určiť územné obvody patriace do pôsobnosti 

dočasného alebo stáleho pracoviska inšpektorátu. Sídla inšpektorátov sú v Bratislave, v Banskej 
Bystrici, v Žiline a v Košiciach. V Nitre je Stále pracovisko Inšpektorátu  Bratislava.  
 
2.  Charakteristika pôsobnosti a najdôležitejšie úlohy   
  

Vecný aj procesný profil orgánu štátnej správy, ktorý vykonáva vonkajšie kontroly, je 
upravený v čl. 2 ods. 2 Ústavy SR a viacerými osobitnými predpismi. Osobitné právne predpisy, 
ktoré určujú kompetencie SIŽP, sa podľa vecnej pôsobnosti rozdeľujú do 6 oblastí životného 
prostredia. V zmysle uvedeného SIŽP kontroluje dodržiavanie právnych predpisov na úsekoch:  

 
 ochrany vôd,  
 ochrany ovzdušia,  
 odpadového hospodárstva,  

 ochrany prírody a krajiny a regulácie obchodu s exemplármi CITES,  
 biologickej bezpečnosti a  
 integrovaného povoľovania a kontroly.  
 

Ako špecializovaný orgán štátnej správy má SIŽP kompetencie pri presadzovaní nariadení 
Európskej únie (ďalej len „EÚ“), napríklad: 

 
 kontroluje: 

o cezhraničný pohyb odpadu,  
o cezhraničnú prepravu, vývoz a dovoz geneticky modifikovaných organizmov, vrátane 

zdieľania informácií prostredníctvom mechanizmu Biosafety Clearing-House,  
o držbu, obchod a dovoz  exemplárov CITES, aj v rámci medzinárodnej policajnej organizácie 

Interpol,  
 plní úlohy SR v medzinárodnom systéme ochrany vôd a pri cezhraničnom zhoršení kvality vôd 

na hraničných tokoch a zabezpečuje prevádzku Medzinárodného varovného strediska SR 
v súlade s Dohovorom o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja,  

 zabezpečuje vyjadrenia cudzieho dotknutého orgánu a jeho účasť pri povoľovaní prevádzok 
s cezhraničným vplyvom.  

 
Znalosť aktuálneho právneho stavu a medzinárodnej judikatúry v konkrétnych oblastiach 

životného prostredia a príslušných nariadení patrí medzi povinnosti ústredia SIŽP. V súlade s tým 
ústredie SIŽP riadi inšpekčnú činnosť a zabezpečuje koordináciu činnosti inšpektorátov, metodické 
vedenie odborných oblastí inšpekcie, sústreďovanie a spracovávanie dát a ich analýzu a celkové 
technicko-ekonomické zabezpečenie inšpekčnej práce. Zastupuje SIŽP navonok, zabezpečuje 
a koordinuje jej prácu na celoštátnej aj medzinárodnej úrovni, vrátane súčinnosti s inými orgánmi 

SR (polícia, colná správa), s príslušnými zahraničnými kontrolnými orgánmi (ČR, Rakúsko, 
Nemecko, Holandsko, Švajčiarsko...) a medzinárodnými subjektmi (Interpol, UNESCO). S týmito 
zahraničnými a medzinárodnými orgánmi a organizáciami sú vytvorené stabilné a efektívne vzťahy 
a priame komunikačné linky. Zároveň pôsobí ako druhostupňový odvolací orgán v správnych 
konaniach a konaniach o priestupkoch realizovaných inšpektorátmi. 
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3.  Prínos pre užívateľov 
 

Hlavným prínosom činnosti SIŽP je presadzovanie predpisov platných v oblasti životného 
prostredia do praxe, keďže podľa čl. 44 ods. 3 Ústavy SR „nesmie nikto nad mieru ustanovenú 
zákonom ohrozovať ani poškodzovať životné prostredie, prírodné zdroje“.  Úžitok tejto činnosti je 
celospoločenský, a teda je prínosom pre každého občana SR, ktorý má podľa čl. 44 ods. 1 Ústavy 
SR „právo na priaznivé životné prostredie“.  

 
V zmysle uvedeného SIŽP: 

 
 kontroluje v rozsahu svojej pôsobnosti dodržiavanie všeobecne záväzných právnych 

predpisov, podmienok  určených v integrovaných povoleniach a rozhodnutiach správnych 
orgánov vo veciach životného prostredia,  

 zisťuje nedostatky a škody na životnom prostredí a ich príčiny,  
 ukladá opatrenia na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov,  

 uskutočňuje kontrolu uložených opatrení,  
 rieši mimoriadne zhoršenie vôd,  
 schvaľuje v správnom konaní plány preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku 

neovládateľného úniku škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia 
a na postup v prípade ich úniku,  

 v rámci svojich kompetencií rozhoduje o obmedzení alebo zastavení činnosti v prevádzke, ak 
jej činnosťou hrozí závažné poškodenie zdravia ľudí alebo životného prostredia alebo vznik 
značnej materiálnej škody, 

 ukladá právnickým a fyzickým osobám pokuty za preukázané porušenia stanovených 
povinností v oblasti životného prostredia,  

 odoberá nepovolene držané alebo získané jedince zvlášť chránených druhov rastlín 
a živočíchov a druhov chránených medzinárodnými zmluvami,  

 spracováva stanoviská, posudky a vyjadrenia pre rozhodnutia iných orgánov štátnej správy,  
 podieľa sa na riešení mimoriadnych udalostí s dopadom na životné prostredie,  
 rieši hrozbu environmentálnej škody alebo existujúcu environmentálnu škodu spôsobenú 

činnosťou prevádzok, ktoré majú vydané integrované povolenie,  
 rieši podnety a sťažnosti občanov, právnických osôb a aj iných orgánov štátnej správy.  
 
4.  Strednodobý výhľad činnosti  
 

SIŽP pri svojej činnosti vychádza zo skutočnosti, že životné prostredie prakticky nemá 
hranice a globálne patrí medzi nosné témy súčasnosti, ktorým treba venovať najvyššiu pozornosť. 
Preto v otázkach ochrany životného prostredia SIŽP prešla z „republikového“ prístupu na prístup 
európsky, ktorý akcentuje podstatne širšie hľadiská a je založený na stanovovaní a plnení 
strednodobých a dlhodobých cieľov. 

Vstupom SR do EÚ a do  schengenského priestoru sa výrazne zmenil aj rozsah a obsahové 
zameranie kontrolnej činnosti SIŽP.  Pre kontrolnú činnosť SIŽP vyplynulo v dôsledku týchto zmien 
aj mnoho nových kompetencií a povinností, či už v oblasti ochrany vôd, ochrany ovzdušia, 
odpadového hospodárstva, ochrany prírody a krajiny, biologickej bezpečnosti a integrovanej 
prevencie a kontroly znečisťovania  životného prostredia. SIŽP sa preto  vo svojich plánovaných 
kontrolách zameriava na aktuálne tematické oblasti a čo najširší okruh potenciálnych 
znečisťovateľov životného prostredia. V strednodobom výhľade SIŽP, v súčinnosti s EÚ, má 
popredné miesto modernizácia činnosti inšpekcie.  
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Medzi najdôležitejšie úlohy útvaru inšpekcie ochrany vôd (ďalej len „ÚIOV“) 

v strednodobom výhľade možno zaradiť všestrannú ochranu vôd vrátane vodných ekosystémov 
a od vôd priamo závislých ekosystémov v krajine, a to na základe kontrolnej činnosti, riešenia 
mimoriadneho zhoršenia vôd, ako aj z prešetrovania podnetov od občanov SR. K takýmto úlohám 
patrí aj kontrola zameraná na  prevenciu závažných priemyselných havárií 
v podnikoch/prevádzkach, v ktorých sú prítomné vybrané nebezpečné látky, ako aj kontrola 
pri zaobchádzaní s chemickými látkami, chemickými prípravkami a biocídmi.  

 
Dlhodobými cieľmi útvaru inšpekcie ochrany vôd sú: 
 
 udržať, resp. zlepšovať stav vôd a vodných ekosystémov, nakoľko voda je životne dôležitá, 

nenahraditeľná a jej nedostatok môže spôsobiť ohrozenie života a zdravia ľudí, a to zabezpečiť 
u prevádzkovateľov a v podnikoch zlepšenie ochrany pred znečistením vôd a prostredia s ním 
súvisiaceho, 

 predchádzať vzniku závažnej priemyselnej havárie, a to v podnikoch/prevádzkach 
s prítomnosťou vybraných nebezpečných látok, zabezpečiť ich pripravenosť na jej zdolávanie 
a na obmedzenie jej následkov na život, zdravie ľudí, životné prostredie a majetok,  

 zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia a zdravia ľudí, minimalizovať možné 
riziká vyplývajúce pre životné prostredie, zdravie ľudí v oblasti uvádzania a používania 
chemických látok, chemických zmesí a biocídov. 
 

Tieto dlhodobé ciele možno zabezpečiť iba v závislosti od dostatočného personálneho 
obsadenia útvaru a finančného ohodnotenia jeho zamestnancov.  
 

V priebehu roku 2018 Útvar inšpekcie ochrany ovzdušia (ďalej len „ÚIOO“) vykonával 
akreditované technické činnosti podľa realizovaného projektu „Akreditácia meracích skupín SIŽP“ 

a vydával správy s pridelenou akreditačnou značkou SNAS pre skúšobné laboratórium a inšpekčný 
orgán. 

  
Zámerom v strednodobom výhľade je: 

 
 udržanie vykonávania akreditovaných technických činností vzhľadom na podmienky 

poskytnutia nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) tak, aby mohli byť 
akreditované odborné činnosti vykonávané najmenej 5 rokov. Zabezpečovanie uvedených 
činností je priamo závislé od dostatočného personálneho obsadenia inšpekcie ochrany vzdušia   
a k tomu aj prideleného zodpovedajúceho objemu finančných prostriedkov.  

 príprava na dohľad, ktorý vykoná SNAS na pracovisku technických činností (ďalej len „PTČ“) 
Košice v I. polroku 2019 v skúšobnom laboratóriu a inšpekčnom orgáne. 

 

Dlhodobým cieľom inšpekcie ochrany ovzdušia (ďalej len „IOO“) je udržiavanie systému 
riadenia kvality vykonávaných  technických činností na vysokej profesionálnej úrovni. Realizáciou 
projektu sa v SR podstatne rozšírili kontrolné merania emisií podľa požiadaviek platných právnych 
predpisov v oblasti ochrany ovzdušia.  
 

 

V strednodobom výhľade je prioritnou úlohou útvaru inšpekcie odpadového hospodárstva 
(ďalej len „ÚIOH“)  presadzovanie dodržiavania  povinností vyplývajúcich z právnych predpisov 
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platných na úseku odpadového hospodárstva, ako jeden z dôležitých nástrojov, ktorý vedie k 
predchádzaniu porušovania predpisov a ohrozovania a poškodzovania životného prostredia alebo 

zdravia ľudí.  
 
S ohľadom na túto prioritnú úlohu bude činnosť útvaru zameraná na: 
 nakladanie s odpadmi u všetkých držiteľov odpadov, bez ohľadu na druh činnosti vykonávanej 

držiteľom odpadu a množstvo produkovaného odpadu, avšak s dôrazom na nebezpečný 
odpad,   

 nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi s cieľom umožniť 
občanom najmä odovzdávanie týchto odpadov na určené miesta, a tým  trvalo prispieť  
k znižovaniu tvorby nezákonne umiestneného odpadu  na miestach, ktoré na to nie sú určené,  

 cezhraničný pohyb odpadov, ktorý má alebo môže mať reálny vplyv na životné prostredie 
nielen našej krajiny, ale aj okolitých a vzdialených krajín, 

 výkon ustanovených činností v rozsahu zákonných povinností a povolení tak, aby sa prispelo 
k nastoleniu rovnocenných podmienok pri podnikaní s vyhradenými výrobkami a nakladaní 

s vyhradenými prúdmi odpadov, 
 prešetrovanie podnetov, 
 správne konania vo veci uloženia pokuty a opatrení na nápravu. 

 
Uvedené zameranie a priority činnosti ÚIOH sú zároveň aj dlhodobými cieľmi. Činnosť 

inšpekcie odpadového hospodárstva bude hradená z pridelených rozpočtovaných prostriedkov 
SIŽP. Jej výkon bude zabezpečený formou štvrťročných plánov so špecifikovaním kontrolnej úlohy, 
kontrolovaného subjektu a osoby - inšpektora, ktorý kontrolu vykoná.  

 
Útvar inšpekcie ochrany prírody a krajiny (ďalej len „ÚIOPaK“) v súčasnosti  zabezpečuje 

výkon štátneho dozoru vo  vzťahu ochrany prírody a krajiny podľa zákona č. 543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“). 

ÚIOPaK vykonáva štátny dozor aj na úseku ochrany ohrozených druhov voľne žijúcich živočíchov 
a voľne rastúcich rastlín, ktoré sú predmetom dohovoru CITES. Predmetom kontroly je 
dodržiavanie 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 v znení neskorších 
predpisov a Nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín 
reguláciou obchodu s nimi v platnom znení a jeho vykonávajúcich nariadení Európskej Komisie 
(právne predpisy CITES). Pri výkone štátneho dozoru ÚIOPaK kontroluje právnické osoby, fyzické 
osoby oprávnené na podnikanie (podnikateľov) a fyzické osoby v dodržiavaní uvedených nariadení 
EÚ, zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na ich vykonanie, a iných 
povinností vyplývajúcich z rozhodnutí vydaných na základe týchto právnych predpisov. 

Vzhľadom na rozsiahlu územnú pôsobnosť jednotlivých inšpektorátov a  narastajúci rozsah 
kompetencii je súčasný počet inšpektorov  inšpekcie ochrany prírody a krajiny nedostatočný. 
Z uvedeného dôvodu  zo strednodobého, ako aj dlhodobého výhľadu bude potrebné 

na zabezpečenie plnenia všetkých záväzkov EÚ a požiadaviek Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) zvýšiť  stav zamestnancov inšpekcie ochrany prírody 
a krajiny  minimálne o 10 inšpektorov. 

 
V súvislosti so schváleným Národným akčným plánom Slovenskej republiky 2014 – 2019 na 

presadzovanie uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich 
živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi považuje ÚIOPaK za potrebné pokračovať v plnení 
ním zadaných úloh, avšak je nevyhnutné  zároveň zabezpečiť jeho  finančné krytie. 
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V strednodobom výhľade a s dlhodobými cieľmi pracuje aj útvar inšpekcie biologickej 

bezpečnosti (ďalej len „ÚIBB“). V plánovaní kontrolnej činnosti sú zohľadňované rozhodnutia 
druhého zasadnutia zmluvných strán Nagojského protokolu a ôsmeho zasadnutia zmluvných strán 
Kartagenského protokolu o biologickej bezpečnosti k Dohovoru o biologickej diverzite. 
Implementácia príslušných ustanovení zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických 
technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov a zákona 
č. 263/2015 Z. z. o pôsobnosti pre oblasť prístupu ku genetickým zdrojom a využívania prínosov 
vyplývajúcich z ich používania je cestou ku dosiahnutiu používania genetických technológií 
a geneticky modifikovaných organizmov podľa princípu predbežnej opatrnosti a cestou 
ku spravodlivému a rovnocennému spoločnému využívaniu prínosov vyplývajúcich z používania 
genetických zdrojov. Ďalšou oblasťou v strednodobom výhľade je kontrolnou činnosťou presadiť 
naplnenie požiadaviek smernice INSPIRE na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni tak, aby vznikla 
národná infraštruktúra priestorových informácií ako súčasť európskej infraštruktúry a aby táto 
národná infraštruktúra bola vhodným podporným nástrojom aj pri tvorbe a implementácii politík 

v oblasti životného prostredia.  
 
Útvar integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „ÚIPK“) podľa zákona č. 39/2013 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“) v strednodobom 
výhľade bude: 
 vydávať integrované povolenia a ich zmeny, 
 prehodnocovať vydané integrované povolenia na základe prijatých záverov o BAT, 
 vykonávať kontroly podľa plánu environmentálnych kontrol, 
 aktualizovať plán environmentálnych kontrol, 
 aplikovať novelu zákona o IPKZ, 
 vytvárať pracovné skupiny k revíziám dokumentov BAT, 

 zastupovať SR na rokovaniach o BAT. 
 

5. Strednodobý výhľad na plánované použitie finančných zdrojov  
 

MŽP SR stanovilo v  návrhu rozpočtu SIŽP na rok 2019 rozpočet výdavkov na roky 2019 - 
2021.  
v eur 

Tematické okruhy 

Finančné zabezpečenie 

Spolu 

Z rozpočtu MŽP SR  

(zdroj 111) 
Z iných zdrojov 

Spolu 

V tom: 

Spolu 

V tom: 

Bežné 

výdavky 

Kapitálov

é výdavky 

Vlastné 

zdroje 

Prostriedky 

EÚ vrátane 

spolufinanc

. 

Iné zdroje 

(zdroj 72) 

I. Tematický okruh: Inšpekčná činnosť 
2019 5 530 228 5 530 228 0 0 0 0 0 5 530 228 

2020 5 530 228 5 530 228 0 0 0 0 0 5 530 228 

2021 5 530 228 5 530 228 0 0 0 0 0 5 530 228 

 

II. Tematický okruh: podprogram 0EK0E 
2019 110 200 110 200 0 0 0 0 0 110 200 



18 
 

2020 110 200 110 200 0 0 0 0 0 110 200 

2021 110 200 110 200 0 0 0 0 0 110 200 

         

 
6.  Strednodobý výhľad na personálny plán  
 

Osobný úrad zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich SIŽP zo štátnozamestnaneckých 
vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a z právnych vzťahov upravujúcich služobný a pracovný 
pomer. 

Dlhodobým cieľom osobného úradu je personálne zabezpečenie organizačných zložiek SIŽP 
počtom zamestnancov zodpovedajúcim potrebám a náročnosti výkonu kontrolnej a dozornej 
činnosti na vysokej profesionálnej úrovni. Ďalším, veľmi dôležitým, dlhodobým cieľom je udržať 
v SIŽP inšpektorov už zo získanými osobitnými kvalifikačnými predpokladmi, a to najmä 
zodpovedajúcim finančným ohodnotením s cieľom vyhnúť sa fluktuácii zamestnancov, ktorá je 
stále vysoká.  

Na dosiahnutie týchto cieľov je potrebný súlad medzi prideleným limitom mzdových 
prostriedkov v rozpočte SIŽP a  riešením personálneho zabezpečenia, a to zaistením potrebného 
počtu zamestnancov so zručnosťami a zodpovedajúcou kvalifikáciou, ktoré sú potrebné na účinné 
vykonávanie kontrolnej a dozornej činnosti. 
 
V.  ROZPOČET   

 
Rozpočet organizácie 
 

  Schválený rozpočet výdavkov SIŽP na rok 2018 bol stanovený Oznámením záväzných 
ukazovateľov rozpočtu listom MŽP SR č. 3361/2018, 2989/2018-8.1 zo dňa 25.01.2018 nasledovne: 
Podprogram 07602  

Inšpekčná činnosť  
Trieda 05.3.0, zdroj 111                                                                                      
                                                                                                                  

Výdavky spolu                             5 530 228 Eur 
Bežné výdavky spolu (600)   5 530 228 Eur 
z toho: 
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 
vyrovnania (610)                                                       3 282 224 Eur 
Kapitálové výdavky spolu (700)                                                                                         0 Eur 
 
Podprogram 0EK0E 
Informačné technológie financované zo ŠR-MŽP SR 
Trieda 05.3.0, zdroj 111 

Výdavky spolu                          110 200 Eur 
v tom: 
Bežné výdavky (600)                        110 200 Eur 
Kapitálové výdavky (700)                           0 Eur 
 
Príjmy spolu (200)                                                                                                       40 000 Eur    
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Rozpočtovým opatrením č. 1/2018 zo dňa 06.02.2018  boli  v nadväznosti na rozpočtové 
opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 3/2018 z 19.01.2018 a v súlade s § 17 

zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravené záväzné ukazovatele na rok 2018 
nasledovne: 
                                                                                           Úprava             Po úprave  
Podprogram 07602, Inšpekčná činnosť 
Trieda 05.3.0, zdroj 111 
Výdavky spolu                                                         + 340 686 Eur         5 870 914 Eur 
v tom: 
Bežné výdavky spolu (600)                              + 340 686  Eur            5 870 914 Eur 
Kapitálové výdavky spolu (700)                                            0 Eur                          0 Eur 
 
Podprogram 07602, Inšpekčná činnosť 
Trieda 05.3.0, zdroj 131H 

Výdavky spolu                + 59 314 Eur          59 314 Eur 
v tom: 
Bežné výdavky spolu (600)                                               0 Eur                        0 Eur 
Kapitálové výdavky spolu (700)                              + 59 314 Eur             59 314 Eur   

 
Rozpočtovým opatrením č. 2/2018 zo dňa 08.02.2018 v nadväznosti na rozpočtové 

opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 4/2018 z 30.01.2018 a v súlade 
s ustanovením § 8 ods. 6 a §17 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo povolené prekročenie 
limitu výdavkov a boli upravené záväzné ukazovatele nasledovne: 
 
Podprogram 07602, Inšpekčná činnosť 

Trieda 05.3.0, zdroj 131H 
Výdavky spolu               + 57 897,72 Eur   117 211,72 Eur 
v tom: 
Bežné výdavky spolu (600)                                                0 Eur                           0 Eur 
Kapitálové výdavky spolu (700)                           + 57 897,72 Eur   117 211,72 Eur  
 
Finančné prostriedky boli určené na riešenie dopravného napojenia Inšpektorátu životného 
prostredia Žilina a na rekonštrukciu kotolne Inšpektorátu životného prostredia Banská Bystrica. 
 

Rozpočtovým opatrením č. 3/2018 zo dňa 16.02.2018 boli v zmysle žiadosti SIŽP zo dňa 
09.02.2018 a v súlade s § 16 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravené záväzné 
ukazovatele nasledovne:  

  Úprava                    Po úprave 
Podprogram 07602, Inšpekčná činnosť 
Trieda 05.3.0, zdroj 111 
Výdavky spolu                                                                           - 5 554 Eur          5 865 360 Eur 
v tom: 
Bežné výdavky spolu (600)                                                         - 5 554 Eur               5 865 360 Eur 
Kapitálové výdavky spolu (700)                                           0 Eur                            0 Eur 
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Podprogram 0EK0E, Informačné technológie financované zo ŠR-MŽP SR 
Trieda 05.3.0, zdroj 111 

Výdavky spolu                                                                            + 5 554 Eur          115 754 Eur 
v tom: 
Bežné výdavky spolu (600)                                              0 Eur              110 200 Eur 
Kapitálové výdavky spolu (700)                                   + 5 554 Eur                 5 554 Eur 
 
Finančné prostriedky boli určené na čítačku označovania majetku SIŽP a na elektronizáciu 
výplatných pások. 

 
 
Rozpočtovým opatrením č. 4/2018 zo dňa 26.06.2018 boli v nadväznosti na rozpočtové 

opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 35/2018  z 11.06.2018  a v súlade s § 17 
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravené záväzné ukazovatele nasledovne: 

   
  Úprava             Po úprave 
Podprogram 07602, Inšpekčná činnosť 
Trieda 05.3.0, zdroj 111 
Výdavky spolu                                                      + 188 073 Eur   6 053 433 Eur 
v tom: 
Bežné výdavky spolu (600)                              + 188 073 Eur        6 053 433 Eur 
z toho: 
Mzdy, platy, služobné príjmy a  
ostatné osobné vyrovnania (610)                                            + 139 365 Eur      3 421 589 Eur 
 
Kapitálové výdavky spolu (700)                        0 Eur               0 Eur 

 
Finančné prostriedky boli určené na zvýšenie platovej tarify resp. stupnice platových taríf 
zamestnancov od 1.1.2018. 
 

Rozpočtovým opatrením č. 5/2018 zo dňa 13.08.2018 boli v nadväznosti na žiadosť SIŽP 
a v súlade s § 16 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravené záväzné ukazovatele 
nasledovne: 
  Úprava        Po úprave     
Podprogram 07602, Inšpekčná činnosť 
Trieda 05.3.0, zdroj 111 
Výdavky spolu                                                 + 115 932  Eur       6 169 365 Eur 
v tom: 

Bežné výdavky spolu (600)                                 +  115 932  Eur    6 169 365 Eur 
Kapitálové výdavky spolu (700)                         0 Eur                 0 Eur  

Finančné prostriedky boli určené na rozpočtom nezabezpečené výdavky na udržateľnosť projektu 
realizovaného z fondov EÚ. 

 
Rozpočtovým opatrením č. 6/2018 zo dňa 06.11.2018 bolo v nadväznosti na žiadosť SIŽP, 

na rozpočtové opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 96/2018 zo dňa 17.10.2018 
a v súlade s § 15-18 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
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a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povolené prekročenie limitu 
výdavkov a upravené záväzné ukazovatele nasledovne: 

                                                                                      Úprava  Po úprave     
Podprogram 07602, Inšpekčná činnosť 
Trieda 05.3.0, zdroj 111 
Výdavky spolu                                               + 65 000 Eur     6 234 365 Eur 
v tom: 
Bežné výdavky spolu (600)                  0 Eur     6 169 365 Eur 
Kapitálové výdavky spolu (700)  + 65 000 Eur       65 000 Eur 
 
Finančné prostriedky boli určené na obstaranie služobných osobných automobilov. 
 
 Rozpočtovým opatrením č. 7/2018 zo dňa 27.11.2018 boli v nadväznosti na žiadosť SIŽP, na 
rozpočtové opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 108/2018 zo dňa 06.11.2018 
a v súlade s § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene  

a doplnení niektorých zákon v znení neskorších predpisov povolené prekročenie limitu výdavkov 
a upravené záväzné ukazovatele nasledovne:                  
                   Úprava     Po úprave 
Podprogram 07602, Inšpekčná činnosť 
Trieda 05.3.0, zdroj 111 
Výdavky spolu                    0 Eur    6 234 365     Eur 
v tom: 
Bežné výdavky spolu (600)         - 139 148,78 Eur            6 030 216,22 Eur 
Kapitálové výdavky (700)          +139 148,78 Eur               204 148,78 Eur 
       
 
Finančné prostriedky boli určené na obstaranie automatickej izokinetickej odberovej aparatúry, 

projektovej dokumentácie „Zníženie energetickej náročnosti budov SIŽP“ a na rekonštrukciu 
interiéru Stáleho pracoviska Nitra. 
 
 Rozpočtovým opatrením č. 8/2018 zo dňa 29.11.2018 boli v nadväznosti na žiadosť SIŽP 
a v súlade s § 18 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravené záväzné ukazovatele 
nasledovne: 
                  Úprava     Po úprave 
Príjmy spolu (zdroj 111)                                               - 21 000 Eur                19 000 Eur 
  
 Rozpočtovým opatrením č. 9/2018 zo dňa 21.12.2018 boli v nadväznosti na žiadosť SIŽP, na 
rozpočtové opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 162/2018 zo dňa 18.12.2018 
a v súlade s § 15-18 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v zmení neskorších predpisov upravené záväzné ukazovatele 
nasledovne:   
                  Úprava     Po úprave 
Podprogram 07602, Inšpekčná činnosť 
Trieda 05.3.0, zdroj 111 
Výdavky spolu                - 56 280 Eur     6 178 085 Eur 
v tom: 
Bežné výdavky spolu (600)             - 56 280 Eur     5 973 936,22 Eur 
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Kapitálové výdavky (700)                          0 Eur     204 148,78 Eur 
 

Podprogram 0EK0E Informačné technológie financované zo ŠR-MŽP SR 
Trieda 05.3.0, zdroj 111 
Výdavky spolu                + 56 280 Eur            176 929,72 Eur 
v tom: 
Bežné výdavky spolu (600)            + 56 280 Eur     166 480 Eur 
Kapitálové výdavky (700)               + 4 895,72 Eur          10 449,72 Eur     
Finančné prostriedky boli určené na obstaranie Štúdie realizovateľnosti projektu „Komplexný 
systém pre Environmentálny dohľad“. Kapitálové výdavky boli určené na obstaranie zariadenia na 
potlač dochádzkových kariet. 
Uvedené finančné prostriedky boli v roku 2018 vynaložené na zabezpečenie kontrolnej činnosti. 
Plnenie rozpočtu v členení na  kategórie, rozpočtové položky a podpoložky bolo nasledovné: 
 
Programovo alokované výdavky                                                                                    (v eur) 
 

 Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie 

2018 

% 

čerpania 

Výdavky: 5 647 428,00 6 408 672,44 6 379 646,43 99,55 

z  toho: Zdroj 111,131 5 640 428,00 6 401 672,44 6 376 082,08 99,60 

Program 0760200 celkom 5 530 228,00 5 224 742,72 6 200 106,33 91,27 

v tom: Bežné výdavky (600) 5 530 228,00 5 973 936,22 5 973 530,11 99,99 

      610 Mzdy, platy, 
              služ. príjmy    

3 282 224,00 3 421 589,00 3 421 589,00 100,00 

      620 Poistné a prísp. zam. 1 147 137,00 1 267 930,35 1 267 645,68 99,98 

      630 Tovary a služby 1 053 667,00 1 234 334,73 1 234 204,29 99,99 

       640 Bežné transfery 47 200,00 50 082,14 50 082,14 100,00 

700  Kapitálové výdavky 
Program 0760200 

0,00 250 806,50 226 576,22 90,33 

Program 0EK0E01 celkom 42 700,00 107 851,32 107 836,72 99,99 

 v tom: Bežné výdavky (600) 42 700,00 104 800,92 104 786,32 99,99 

      Kapitálové výdavky (700) 0,00 3 050,40 3 050,40 100,00 

Program 0EK0E03       67 500 69 078,40 68 139,03 98,64 

v tom:     

Bežné výdavky (600) 67 500,00 61 679,08 61 650,63 99,95 

Kapitálové výdavky (700) 0,00 7 399,32 6 488,40 87,69 

     

§ 17 ods.4 zákona 
č.523/2004 Z.z.  

7 000,00 7 000,00 3 564,35 50,92 

     

Príjmy celkom 47 000,00 26 000,00 23 756,13 91,37 

z toho:     

200 Nedaňové príjmy 47 000,00 26 000,00 23 756,13 91,34 

v tom: Zdroj 111 40 000,00 19 000,00 19 637,23 103,35 

           Zdroj  72 7 000,00 7 000,00 4 118,90 58,84 
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Bežné výdavky  (zdroj 111, podprogram 07602) boli v roku 2018 čerpané v celkovej výške          
6 143 766,37 eur. 
Z toho: 
610 – Mzdy,   platy,   služobné   príjmy   a ostatné  osobné    vyrovnania   
          boli  čerpané vo   výške               3 421 589,00 Eur   
          čo predstavuje 100% upraveného rozpočtu 
620 – Poistné a príspevok do poisťovní   
          boli čerpané vo výške       1 267 654,68 Eur 
          čo  predstavuje  99,98 %  upraveného  rozpočtu 
 
630 – Tovary a  služby – táto kategória  bola čerpaná vo výške                1 234 204,29 Eur 
 
640 – Bežné transfery boli čerpané vo výške                                                     50 082,14 Eur    
 
 
Členenie kategórie 630 - Tovary a služby:          

631 – Cestovné náhrady  - čerpané  v sume                 83 820,74 Eur 
          z toho 18 696,67 eur  na zahraničné pracovné cesty 
 
632 – Energie, voda a komunikácie -  čerpané  v sume                137 362,09 Eur 
V tejto  rozpočtovej   položke sú   zahrnuté  platby za  energie, telekomunikačné  služby  a poštové 
služby, vodné, stočné a komunikačná infraštruktúra.                                                                                                          
 
633 – Materiál a služby  - čerpané v sume                                                                  198 446,48 Eur 
V rámci položky  boli hradené  výdavky  na obstaranie  interiérového vybavenia v objeme 
47 598,47 eur,  najmä doplnenie vybavenia kancelárií ústredia i jednotlivých inšpektorátov - 

kancelárske stoličky, kreslá, rokovacie stoličky, koberce. 
Výdavky na nákup  prevádzkových zariadení  boli v hodnote 12 308,73 eur, najmä na nákup PC 
zostáv, tlačiarní, kopírka, notebook, USB, DVD-R, CD, optické káble, mikrovlnná rúra, chladničky, 
fotoaparáty, klimatizácie. Na nákup  špeciálnych prístrojov  boli výdavky v objeme 1 965,85 eur, 
najmä meracie prístroje.   
Na nákup všeobecného  materiálu  boli výdavky v objeme 118 937,64 eur. Na nákup  kníh, novín 
a časopisov boli čerpané výdavky v objeme 9 506,92 eur. Na nákup pracovných  odevov  
a osobných ochranných pracovných prostriedkov boli  výdavky  v  objeme  2 894,14 eur a  
reprezentačné  výdavky boli čerpané  vo výške 2 545,53 eur. 
 
634 – Dopravné  - čerpané v sume             123 911,97 Eur 
Z toho 55 097,17 eur bolo vyčerpané na nákup pohonných hmôt, pretože na 

vykonávanie     inšpekčnej  činnosti  sa  využívajú  v prevažnej  miere  služobné   motorové    
vozidlá.  
Na údržbu a opravy motorových vozidiel boli  prostriedky čerpané  v celkovej  sume  34 830,41 eur. 
Diaľničné poplatky, diaľničné známky a parkovacie karty boli v roku 2018 v celkovom objeme 
2 691,80 eur. 
V roku 2018 v súlade so zákonom č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti 
za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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bolo hradené poistenie  zodpovednosti  za škodu spôsobenú  prevádzkou motorového vozidla                    
a havarijné  poistenie motorových vozidiel v sume 29 860,99 eur.   

 
635 – Rutinná a štandardná údržba -  čerpaná v sume                29 784,18 Eur 
Z toho na údržbu  budov bolo v roku 2018 vynaložených  8 607,32 eur,  najmä na údržbu 
administratívnych budov v správe SIŽP v Nitre,  Košiciach,  Banskej Bystrici a v Žiline. Okrem    toho     
položka      635   zahŕňa   výdavky  na   údržbu   prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, 
špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení v celkovej výške 20 826,86 eur.  
 
636 – Nájomné   za   prenájom  - čerpané  v  sume                       9 150,34 Eur 
Z toho  nájomné za garáže  pre služobné  motorové vozidlá bolo vo výške 6 828,51 eur,  prenájom 
fliaš na technické plyny pre odbory inšpekcie ochrany ovzdušia a prenájom dávkovača vody 
a kontajnera na odvoz odpadu pre IŽP Košice predstavoval  čiastku   2 321,83 eur. 
 
637 – Služby - čerpané  v sume                                                                                                 650 912,01 Eur 

V tom výdavky na školenia a kurzy boli v sume 26 199,55 eur. Výdavky zahŕňajú  účasť  
pracovníkov na školeniach, odborných seminároch a poradách. Na propagáciu a reklamu boli 
výdavky v objeme 537,12 eur, najmä na údržbu a aktualizáciu web-stránky SIŽP. Na všeobecné 
služby boli čerpané výdavky v objeme 66 351,37 eur, najmä na pracovnú zdravotnú službu, 
upratovanie priestorov SIŽP, kontroly a revízie  zariadení, výrobu pečiatok a deratizácie. Na 
špeciálne služby bolo v roku 2018 vynaložených 64 731,08 eur, najmä na služby BOZP a PO, právne 
služby, strážnu službu a ochranu objektov SIŽP, služby spojené s verejným obstarávaním, 
akreditačné služby, kalibráciu prístrojov, súdne trovy a trovy exekúcie.  
Povinný prídel do sociálneho   fondu   bol tvorený vo výške  49 599,66 eur.  Výdavky na stravovanie   
boli  čerpané  vo výške  122 345,40  eur,  poistenie majetku  organizácie a poistenie   
zamestnancov  pri zahraničných  pracovných cestách  bolo v objeme  8 122,82 eur a úhrada daní 
z nehnuteľností a koncesionárske  poplatky   boli  vo výške 10 679,30 eur.  

 

Výdavky na štúdie a analýzy (637011) boli realizované v čiastke 278 692,35  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  
vynaložené prostriedky vo výške  1 680,47 eur ;  

 zabezpečenie  analýz  vzoriek  kvapalných  ropných  palív  -  v roku  2018  inšpekcia  
vykonávala kontrolu  kvality vyrábaných,  dovážaných a  predávaných  ropných  palív,  
odoberala vzorky a  zabezpečovala ich analýzy v akreditovanom skúšobnom laboratóriu. Na 
túto   činnosť boli v roku vynaložené prostriedky v objeme 95 506,23 eur;  

 na laboratórne práce – rozbor emisií  boli vynaložené prostriedky vo výške 700  eur;                                                    
 laboratórne práce pre inšpekciu ochrany ovzdušia boli realizované v objeme  11 094,49 eur. 
 Mapovanie procesov SIŽP v objeme 102 600 eur. 

 

Kapitálové výdavky -  čerpané v sume             226 576,22 Eur 
Výdavky boli použité na obstaranie 2ks terénnych služobných vozidiel, rekonštrukcia kotolne 
Inšpektorátu životného prostredia  Banská Bystrica, hardwér na označenie majetku, softvér na 
elektronizáciu výplatných pások, na obstaranie dochádzkových kariet, na rekonštrukciu interiéru 
Stáleho pracoviska Nitra, na kinetickú aparatúru pre potreby ochrany ovzdušia, na projektové 
dokumentácie  „Zníženie energetickej náročnosti budov SIŽP“. 
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Rozpočet príjmov (zdroj 111) bol za rok 2018 splnený na 91,37 % voči upravenému rozpočtu. 
Plnenie príjmov štátneho rozpočtu predstavuje čiastku  23 756,13 eur a príjmy z poistného plnenia 

(zdroj 72) boli  vo výške 4 118,90 eur. 
Členenie plánovaných  nedaňových príjmov (zdroj 111) bolo nasledovné: 
 príjmy z prenájmu nebytových  priestorov v prevádzkovej budove v Žiline  3 708,00 Eur 
 za porušenie predpisov              750,00 Eur 
 za prebytočný hnuteľný majetok  a stravné              100,02 Eur                                                                             
 za predaj kapitálových aktív       3 280,53 Eur 
 z dobropisov      11 404,58 Eur 
 iné nedaňové príjmy                                    11 798,68 Eur 
 

Finančné prostriedky za poistné plnenie (zdroj 72 – mimorozpočtové zdroje) vo výške 
4 118,90 eur boli použité   na  navýšenie  rozpočtu   bežných  výdavkov  na úhradu  faktúr za  
poistenie motorových  vozidiel a poistenie majetku. 
 

Na základe rozhodnutí ministra životného prostredia bola SIŽP poskytnutá dotácia 
z Environmentálneho fondu vo výške 234,96 eur, na odstraňovanie následkov mimoriadneho 
zhoršenia kvality vôd na území SR. Z tejto dotácie boli čerpané finančné prostriedky vo výške 
234,96 eur. 
 

Finančné prostriedky  v roku 2018 pri dodržaní hospodárnosti boli vynaložené účelne, 
efektívne a s maximálnou hospodárnosťou. 
 
VI.  ORGANIZAČNÉ ČLENENIE A PERSONÁLNE OTÁZKY 

 
1. Platná organizačná štruktúra, počet zamestnancov, rodová rovnosť 

 
SIŽP sa organizačne člení na ústredie so sídlom v Bratislave a  inšpektoráty životného 

prostredia  so sídlami v Bratislave (vrátane Stáleho pracoviska v Nitre), Banskej Bystrici, Košiciach  

a v Žiline. 

 

 Odborné útvary na ústredí metodicky riadia prvostupňové orgány - inšpektoráty 

životného prostredia a súčasne plnia úlohu odvolacieho orgánu voči prvostupňovým 

rozhodnutiam. Ústredie a inšpektoráty  životného prostredia (ďalej len „IŽP“) vykonávajú štátnu 

správu starostlivosti o životné prostredie v rozsahu podľa § 9 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. 

o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vo 

svojich územných obvodoch. 

 

SIŽP mala v roku 2018 plánovaný počet zamestnancov 272, v organizačnej štruktúre boli 

počty zamestnancov rozdelené nasledovne:  

štátna služba:                        220 zamestnancov  

výkon práce vo verejnom záujme:    32 zamestnancov. 

  

K 31. 12. 2018 bolo v evidenčnom stave 239 zamestnancov, z toho 153 žien a 86 mužov. 
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V mimo evidenčnom stave bolo 14 štátnych zamestnankýň (na materskej  dovolenke   

2 ženy, na  rodičovskej dovolenke 12 žien ), v kmeňovom stave bolo v SIŽP k uvedenému dátumu 

253 zamestnancov, z toho v štátnej službe 221 a pri výkone práce vo verejnom záujme 32 

zamestnancov.  

Priemerný evidenčný počet zamestnancov (ďalej len „PEPZ“) prepočítaný SIŽP  za rok 2018 

bol 228,3, z toho PEP štátnych zamestnancov prepočítaný 196,7 a zamestnancov pri výkone práce 

vo verejnom záujme 31,6. Z priemerného evidenčného počtu zamestnancov prepočítaného bolo 

148,2 žien a 80,1 mužov.   

 Počet vedúcich zamestnancov bol 42, z toho 25 žien a 17 mužov. V SIŽP je výrazne 

posilnený princíp rovnosti medzi ženami a mužmi, najmä v oblasti zamestnanosti a pri rovnakom 

odmeňovaní za rovnakú prácu a prácu rovnakej hodnoty. 

 

Obsadzovanie voľných štátnozamestnaneckých miest (ďalej len „VŠZM“) sa uskutočňovalo 

v zmysle zákona č. 55/2017 o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

„zákon o štátnej službe“) trvalým  preložením z iného služobného úradu a v rámci služobného 

úradu SIŽP, vnútorným a vonkajším výberovým konaním, výberom, do dočasnej štátnej služby bez 

výberového konania alebo, bez výberového konania alebo bez výberu na voľné 

štátnozamestnanecké miesto do obsadenia tohto miesta štátnym zamestnancom v stálej štátnej 

službe. 

V roku 2018 v predmetnej oblasti SIŽP vykonala 12 trvalých preložení z iných služobných 

úradov, 56 výberových konaní, z toho 23 úspešných a 3 výbery, z toho 2 úspešné.   

 V priebehu roka 2018 do SIŽP nastúpilo 36 zamestnancov, z toho 2 zamestnanci na výkon 

práce vo verejnom záujme a 34 zamestnancov do štátnej služby. Vystúpilo 19 zamestnancov,  

z toho 15 zamestnancov štátna služba a 4 zamestnanci z výkonu práce vo verejnom záujme. 

Fluktuácia zamestnancov v danom roku predstavovala 6,58%. 

 

2. Rozvoj ľudských zdrojov 

 

V rámci prehlbovania a zvyšovania kvalifikácie SIŽP v roku 2018 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, práce vo výškach s osobným zabezpečením ochrany proti pádu 

 rôzne školenia, odborné semináre, kurzy a konferencie  

 pracovné porady odborných zložiek zo zákonov týkajúcich sa hlavnej činnosti SIŽP,  

 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 predpokladoch na výkon 

niektorých činností na úseku starostlivosti o životné prostredie bolo zrealizované v priebehu 
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roka 2018 v odbore štátnej služby 2.20 Životné prostredie podľa úsekov činnosti ( v počte 16 

zamestnancov ): 

 ochrana vôd                        3 zamestnanci 

 odpadové hospodárstvo                   8 zamestnancov 

 ochrana prírody a krajiny       3 zamestnanci  

 integrované povoľovanie a kontrola 2 zamestnanci. 

 

V predmetnej  oblasti bolo na zabezpečenie vzdelávacích aktivít pre 241 zamestnancov 

vynaložených spolu  26 199,55 Eur.  

SIŽP v rámci ďalšieho odborného vzdelávania zamestnancov zabezpečila v roku 2018 nákup 

odborných kníh a časopisov, prístup k automatizovanému systému právnych informácií, ktoré 

slúžili k prehlbovaniu vedomostí zamestnancov samoštúdiom, vo výške 7 745,81 Eur. 

 

3. Kvalifikačná a veková štruktúra zamestnancov  

 

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov SIŽP v kmeňovom stave k 31. 12. 2018 

 

 vysokoškolské vzdelanie III. stupňa:         21  

 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa:        197       

 vysokoškolské vzdelanie I. stupňa:              1       

 úplné stredné všeobecné vzdelanie :      33         

 stredné vzdelanie bez maturity:         1       

Spolu                                           253 

 

Veková štruktúra zamestnancov SIŽP v kmeňovom stave k 31. 12. 2018 

 

 25 – 35                55 

 36 – 45                88 

 46 – 55                49 

 56 – 65                60 

 65 a viac.             1 

     Spolu                     253 

 

Z uvedeného prehľadu vyplýva, že SIŽP v rámci personálnej politiky zabezpečuje kontinuitu 

medzi vekovými kategóriami zamestnancov odovzdávaním zručností a skúseností osobitne 

odborne spôsobilých inšpektorov novým zamestnancom v procese vzdelávania, čím sa umožňuje 

ich efektívne zaradenie do výkonu kontrolnej činnosti. 

  

4.  Sociálna politika 

 

V SIŽP boli v roku 2018 platné kolektívne zmluvy pre zamestnancov štátnej služby  a pre 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktoré upravovali najmä: 
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 skrátenie služobného a pracovného času, 

 predĺženie výmery dovolenky, 

 náhradu príjmu počas dočasnej pracovnej neschopnosti, 

 doplnkové dôchodkové sporenie, 

 poskytovanie  stravovania  štátnym  zamestnancom  a  zamestnancom  pri výkone práce vo   

verejnom záujme, 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. Na zosúlaďovanie rodinného a 

pracovného života zamestnancov, ktoré umožňuje harmonizáciu rodinných a pracovných  

povinností zamestnancov bez rozdielu pohlavia, využívali zamestnanci SIŽP zavedenú flexibilnú 

organizáciu práce, a to:  

 

 pružný pracovný čas vo forme pružného štvortýždňového pracovného obdobia, 

 kratší pracovný čas. 

 

Tieto nástroje pozitívne ovplyvňujú a umožňujú zamestnancom vykonávať ich rodinné 

povinnosti a skĺbiť ich s pracovnými povinnosťami. 

 

Výmera dovolenky bola predĺžená o jeden týždeň nad nárok uvedený v § 100 ods. 1 zákona 

o štátnej službe a § 103 Zákonníka práce. 

 

SIŽP zo sociálneho fondu v zmysle zásad pre používanie sociálneho fondu na rok 2018 

poskytovala na zabezpečenie príspevku na závodné stravovanie nad rámec všeobecne záväzných 

právnych predpisov príspevok vo výške 0,70 Eur na jednu stravnú poukážku. Zamestnancom pri 

výkone práce vo verejnom záujme sa tento príspevok zvýšil o  10 % hodnoty stravnej poukážky a 

stravného lístka. 

SIŽP poukazovala zamestnancom po skončení ich skúšobnej doby príspevok 

zamestnávateľa  na doplnkové dôchodkové sporenie podľa dosiahnutého veku najviac do výšky 

24,00 Eur mesačne, v zmysle zásad o doplnkovom dôchodkovom sporení.  

Od účinnosti novej kolektívnej zmluvy dňom 14. júna 2018 bol príspevok zamestnávateľa  

na doplnkové dôchodkové sporenie poskytovaný zamestnancom jednotne, a to vo výške 24,00 Eur 

mesačne. 

 

5.  Mzdové otázky  

 

Záväzné ukazovatele rozpočtu mzdových prostriedkov (ďalej len „MP“)  stanovené  na rok 

2018  Ministerstvom životného prostredia SR: 

 

k 1. 1. 2018 

 

Limit MP: limit MP: 3 282 224 Eur (RIS.ZORO ŠP), oznámené listom MŽP zo dňa 25.01.2018) 
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Limit MP:    limit MP:   3 421 589 Eur,  oznámené listom MŽP zo dňa 26.06.2018 (+139 365 Eur - 

valorizácia) 

  

Rozpočtová položka 610  

Mzdové prostriedky boli za obdobie roka 2018 vyčerpané vo výške 3 421 589,00 Eur  (PEPZ 

prepočítaný 228,3), z toho: 

 

 štátni zamestnanci v sume 3 096 350,82 Eur (PEPZ prepočítaný 196,7), 

 a zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme v sume 325 238,18 Eur (PEPZ prepočítaný 

31,6). 

  

Rozpočtová položka 611 

Položka 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat ... vrátane ich náhrad bola čerpaná vo 

výške 2 380 767,69 Eur.  

  K 31. 12. 2018  bolo zaradenie štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme (ďalej len „zamestnanci“) do platových tried nasledovné:  

 

Štátna služba: 

PT 3 - 1,  PT 5 - 1,  PT 7 - 180,  PT 8 - 48,   PT9 - 9 a 1 osobný plat  

(240 zamestnancov). 

 

Verejný záujem: 

PT 4 - 1,  PT 5 - 1,  PT 6 - 1,  PT 7 - 21,  PT 8 - 8,   

(32 zamestnancov).  

 

  V štátnej službe a pri výkone práce vo verejnom záujme bolo zamestnancami spolu 

obsadených 253 platových tried. 

 

Rozpočtová položka 612  

Príplatky boli v tejto položke vyčerpané v sume 619 748,62 Eur, z toho na podpoložke 

612001 Osobný príplatok bol čerpaný vo výške 567 019,30 Eur.  

Podpoložka  612002 Ostatné príplatky  bola čerpaná v sume 52 729,32 Eur  (príplatok za 

zastupovanie, príplatok za vedenie motorového vozidla a za starostlivosť o služobné motorové 

vozidlo, príplatok za výkon činnosti mentora, príplatok za štátnu službu v noci, príplatok za štátnu 

službu v sobotu a v nedeľu, príplatok za štátnu službu vo sviatok, príplatok za štátnu službu 

nadčas).  

 

Rozpočtová položka  613 

Na zabezpečenie služobnej pohotovosti štátnymi zamestnancami organizačných zložiek 

inšpekcie ochrany vôd (ďalej len „OZ OIOV“) SIŽP pre prípad mimoriadneho zhoršenia kvality vôd 

alebo mimoriadneho ohrozenia kvality vôd bolo za vykonanú služobnú pohotovosť mimo 

pracoviska vyčerpaných 59 475,98 Eur za 41 277,00 hodín služobnej pohotovosti (24 

zamestnancov štátnej služby OZ OIOV). 
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Rozpočtová položka  614  

Odmeny boli spolu vyčerpané  vo výške 324 388,88 Eur, z toho 219 zamestnancov za 

kvalitné plnenie služobných úloh v sume 317 800,38 Eur pre 235 zamestnancov v I. a II. polroku 

2018, pri dosiahnutí životného jubilea 50 rokov veku vo výške 5 308,50 Eur 5 štátnymi 

zamestnancami v sume ich naposledy priznaného funkčného platu a 1200,00 Eur za pracovné 

jubileum za odpracované roky 3 štátnym zamestnancom v zmysle platných zákonov a kolektívnych 

zmlúv pre zamestnancov SIŽP.  

 

Rozpočtová položka  616 

Doplatok k platu, bol čerpaný vo výške 37 207,83 Eur (100 zamestnancov štátnej služby),       

z toho príplatok k náhrade príjmu v sume 5931,01 Eur (95 štátnych zamestnancov). 

 

Rozpočtová položka  620 

Rozpočet v uvedenej kategórii bol čerpaný celkom vo výške 1 267 654,68 Eur. Odvody 

poistného na zdravotné a sociálne poistenie a príspevkov do poisťovní za zamestnávateľa boli 

vykonávané v zmysle platných zákonov. Čerpanie uvedených prostriedkov vo výške 1 191 749,62 

Eur  je odvodené od výšky čerpania mzdových prostriedkov.  

V položke 627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní bola vyčerpaná suma 

75 905,06 Eur. SIŽP poukazovala zamestnancom po skončení ich skúšobnej doby príspevok 

zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie podľa zásad o DDP  v SIŽP. 

 

Rozpočtová položka  637 006 

Náhrady za poskytnuté zdravotnícke služby, a to očkovanie proti kliešťovej encefalitíde 
a hepatitíde inšpektorov SIŽP a za vykonané vstupné  zdravotné prehliadky boli čerpané v sume 
380,48 Eur. 

 

Rozpočtová položka  637 027  

SIŽP v roku 2018 uzatvorila so zamestnancami pracujúcimi na dohody celkom 27 dohôd 

o prácach vykonávaných  mimo pracovného pomeru, za ktoré sa v uvedenej podpoložke vyčerpalo 

13 668,44 Eur za odpracovaných 466,03 hodín.   

 

Rozpočtová položka  642 

Rozpočtová položka 642012 bola čerpaná  vo výške 15 000,00 Eur (1 zamestnanec v štátnej 

službe). Odchodné pri prvom skončení štátnej služby po nadobudnutí  nároku na starobný 

dôchodok bolo vyplatené 5 zamestnancom štátnej služby v zmysle platného zákona o štátnej 

službe a kolektívnej zmluvy pre zamestnancov štátnej služby v sume 15 321,00 Eur.  

Rozpočtová položka 642015 na nemocenské dávky - náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej 

neschopnosti zamestnancom sa v roku 2018 čerpala v sume 26 458,14 Eur.  
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6. Strednodobý výhľad na personálny plán 

 

Osobný úrad zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich SIŽP zo štátnozamestnaneckých 

vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a z právnych vzťahov upravujúcich služobný a pracovný 

pomer. 

Dlhodobým cieľom osobného úradu je personálne zabezpečenie organizačných zložiek SIŽP 

počtom zamestnancov zodpovedajúcich potrebám a náročnosti výkonu kontrolnej a dozornej 

činnosti na vysokej profesionálnej úrovni. Tiež je potrebné udržať v SIŽP inšpektorov už zo 

získanými osobitnými kvalifikačnými predpokladmi, a to najmä finančným ohodnotením a vyhnúť 

sa tak fluktuácii zamestnancov.  

Na dosiahnutie týchto cieľov je potrebný súlad s prideleným limitom mzdových 

prostriedkov v rozpočte SIŽP a  riešením personálneho zabezpečenia, a to zaistením potrebného 

počtu zamestnancov so zručnosťami a zodpovedajúcou kvalifikáciou, ktoré sú potrebné na účinné 

vykonávanie kontrolnej a dozornej činnosti. 

 

VII.  INÉ 

 
Významným prínosom pôsobenia SIŽP je účasť jej zástupcov na tvorbe nových právnych 

predpisov platných v jednotlivých oblastiach životného prostredia alebo na novelizácii existujúcich, 
a to formou predkladania pripomienok a návrhov v rámci interného pripomienkového konania.  

SIŽP si plnila aj povinnosti ktoré jej vyplývajú zo zákona č. 351/2012 Z. z. 
o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie 
pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predmetom 
činnosti SIŽP podľa uvedeného zákona sú napríklad nasledovné oblasti: - informovanie v písomnej 
správe Ministerstvo životného prostredia SR o tom, že registrovaný používateľ porušil akékoľvek 

uplatniteľné právne požiadavky týkajúce sa životného prostredia, - oznamovanie Slovenskej 
agentúre životného prostredia každý prípad nedodržania uplatniteľných právnych požiadaviek 
týkajúcich sa životného prostredia registrovaným používateľom, a to čo najskôr a v každom 
prípade najneskôr do jedného mesiaca od zistenia prípadu, - reagovanie na žiadosti organizácií 
súvisiace s uplatniteľnými právnymi požiadavkami týkajúcimi sa životného prostredia, ktoré patria 
do rozsahu pôsobnosti SIŽP, - poskytovanie informácií príslušným organizáciám o spôsoboch 
poskytovania dôkazov, že tieto organizácie plnia relevantné právne požiadavky, - ukladanie pokút, 
ktorých výška účinne odradzuje využívať logo EMAS neoprávnene alebo spôsobom, ktorý je 
v rozpore so zákonom alebo s nariadením. 

Hlavní inšpektori SIŽP pracujú v odborných rezortných aj mimorezortných pracovných 
skupinách a poradných orgánoch ministra životného prostredia. Napríklad v oblasti inšpekcie 
biologickej bezpečnosti je to v Koordinačnej rade národnej infraštruktúry pre priestorové 
informácie a v Slovenskom výbore pre bioetiku SK pre UNESCO. Súbežne s procesom aplikácie 

právnych noriem EÚ jednotlivé odborné útvary SIŽP komunikujú so svojimi partnermi v EÚ 
a vymieňajú si odborné skúsenosti. Útvar inšpekcie biologickej bezpečnosti má dokonca 
zastúpenie aj vo výkonnom a riadiacom výbore európskej siete inšpekcií biologickej bezpečnosti 
European Enforcement Project (EEP).  

 
SIŽP v oblasti ochrany vôd plní dôležité úlohy SR 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 
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medzinárodného varovného strediska, tzv. PIAC 04 Slovensko, v súlade s Dohovorom o spolupráci 
pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja. V súvislosti s týmto pôsobením inšpektori ochrany vôd 

rokovali aj v roku 2017 so svojimi partnermi zo susedných krajín v pracovných komisiách pre 
hraničné vody. 

Významným prínosom pôsobenia ÚIOV SIŽP je účasť jej zástupcov na tvorbe nových 
právnych predpisov platných v jednotlivých oblastiach životného prostredia alebo na novelizácii 
existujúcich, a to formou predkladania pripomienok a návrhov v rámci interného pripomienkového 
konania.  

Hlavný inšpektor ÚIOV SIŽP pracuje v odborných rezortných aj mimorezortných pracovných 
skupinách a poradných orgánoch ministra životného prostredia. V oblasti ochrany vôd plní dôležité 
úlohy SR 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. V 

súvislosti s týmto pôsobením inšpektori ochrany vôd rokovali aj v roku 2018 so svojimi partnermi 
zo susedných krajín v pracovných komisiách pre hraničné vody. 

 
ÚIOV SIŽP pokračoval v dlhoročnej účinnej spolupráci so Slovenskou agentúrou životného 

prostredia, so zložkami Ministerstva vnútra SR - Sekciou krízového riadenia a Prezídiom Hasičského 
a záchranného zboru, Národným inšpektorátom práce, Úradom verejného zdravotníctva, Hlavným 
banským úradom, Slovenskou obchodnou inšpekciu a Centrom, 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. 

 
Aj v roku 2018 si ÚIOV vymieňal poznatky a skúsenosti s partnermi z Českej inšpekcie 

životného prostredia, ktorá vykonáva kontrolnú činnosť v porovnateľných podmienkach. 
Voči rozhodnutiam ÚIOV SIŽP boli v roku 2018 neboli podané žaloby týkajúce sa 

preskúmania zákonitosti rozhodnutí odvolacieho orgánu. 
 
V roku 2018 bol vykonaný dohľad SNAS na PTČ Košice. Dohľad bol vykonaný pre Skúšobné 

laboratórium a Inšpekčný orgán IOO so zameraním na kontrolu dodržiavania systémových 
požiadaviek normy STN EN ISO/IEC 17025 a STN EN ISO/IEC 17020. Súčasťou dohľadu bola aj 
kontrola výkonu technickej činnosti pri výkone merania emisií znečisťujúcich látok (ZL) a inšpekcie 
zhody automatizovaného meracieho systému emisií. Z dohľadu pre skúšobné laboratórium             
a inšpekčný orgán nevyplynuli žiadne nápravné opatrenia. Pri dohľade nebola zistená nezhoda       
s požiadavkami normy STN EN ISO/IEC 17025 a STN EN ISO/IEC 17020 ani s metódami a postupmi 
na meranie emisií či inšpekciu AMS-E, čím SIŽP potvrdila vysokú odbornosť vykonávania svojich 
akreditovaných technických činností.  

V roku 2018 bolo vykonaných celkom 14 interných auditov na všetkých PTČ, ktoré boli 
zamerané na dodržiavanie systémových požiadaviek citovaných noriem v skúšobných 

laboratóriách aj na inšpekčných orgánoch PTČ, pri výkone meraní emisií ZL a inšpekcie zhody AMS-
E a na Ústredí IOO.  

Členovia PTČ sa sústavne vzdelávali v oblasti merania emisií a inšpekcie zhody AMS-E  
účasťou na školeniach, konferenciách. Okrem uvedených činností členovia PTČ vykonávali údržbu 
technických zariadení slúžiacich na výkon merania a zabezpečovali ich kalibráciu vrátane 
príslušných meradiel. 

Vzhľadom k vydaniu normy STN EN ISO/IEC 17025:2018 boli koncom roka zapracované 
nové požiadavky normy do príslušnej dokumentácie a za účelom udržiavania systému kvality sa 
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vykonávali preskúmavania dokumentácie zavedených pracovných postupov skúšobného 
laboratória a inšpekčného orgánu a na základe získaných skúseností sa upravovala dokumentácia 

systému kvality (Príručky kvality, technicko-organizačné predpisy) a interné predpisy (technicko - 
metodické pokyny, záznamy a formuláre). 

 
ÚIOH na úrovni EÚ komunikuje s okolitými krajinami najmä v oblasti kontrol cezhraničného 

pohybu odpadov. Pri spoločnom riešení konkrétnych problémov v kontrolnej činnosti, 
prešetrovaní podnetov, vzájomnej výmene informácií o plánovanej kontrolnej činnosti, pri 
vydávaní stanovísk a vyjadrení inšpekcia odpadového hospodárstva v roku 2018 aktívne 
spolupracovala s príslušnými okresnými úradmi, odbormi starostlivosti o životné prostredie. 

ÚIOH si v roku 2018 vymieňal poznatky a skúsenosti predovšetkým s partnermi z Českej 
inšpekcie životného prostredia (ČIŽP), ktorá pracuje v podmienkach, ktoré sú približne 
porovnateľné s podmienkami SIŽP, avšak okrem počtu inšpektorov inšpekcie odpadového 
hospodárstva, ktorý je v ČIŽP približne 2,5 krát vyšší ako v SIŽP. 

V roku 2018 ÚIOH pokračoval v dlhoročnej účinnej spolupráci so zložkami Ministerstva 

vnútra SR (MV SR) - Prezídiom Policajného zboru SR, colnými úradmi, ale aj s  Hlavným banským 
úradom a inými orgánmi.  

 ÚIOH v odvolacom konaní vypracováva druhostupňové rozhodnutia, proti ktorým môže 
sankcionovaný subjekt podať žalobu na príslušnom súde. V tejto súvislosti k neplánovaným 
úlohám, ktoré ÚIOH pravidelne vykonáva, patrí aj príprava podkladov k  súdnym sporom (k 31. 12. 
2018 boli 2 spory neukončené), vrátane vyjadrovania sa k žalobám.  

 ÚIOH v  rámci pripravovaných noviel legislatívy životného prostredia pripomienkoval 
všetky návrhy noviel, ktoré boli z Ministerstva životného prostredia  Slovenskej republiky (MŽP SR) 
zaslané na pripomienkové konania a aktívne sa zúčastňoval na príprave tzv. „loďkovej“ novely 
zákona o odpadoch. 

 
Pracovníci ÚIOPaK sa priebežne počas roka zúčastňovali pravidelných pracovných stretnutí 

multidisciplinárnej integrovanej skupiny odborníkov zameranej na elimináciu environmentálnej 
kriminality vo veciach nedovoleného obchodovania s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov 
a voľne rastúcich rastlín, ktorej gestorom je Prezídium policajného zboru SR.  

 
Združením vlastníkov pozemkov v Jalovci bola v roku 2018 podaná žaloba na súd proti 

rozhodnutiu o uložení pokuty, ktorá bola uložená za protiprávne konanie spočívajúce v realizovaní 
výstavby lesnej cesty  na území Tatranského národného parku.   

V roku 2018 bol Najvyšším súdom SR právoplatne ukončený  súdny spor v prospech SIŽP, 
týkajúci sa preskúmania rozhodnutia o uložení poriadkovej pokuty subjektu Araver s.r.o. SR. 

V súčasnosti je evidovaných ďalších šesť  prebiehajúcich, t.j. neukončených súdnych sporov.  
 
SIŽP sa podieľa na realizácii Národného akčného plánu Slovenskej republiky 2014 – 2019 na 

presadzovanie uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich 

živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi, schváleného vládou SR uznesením č. 694                   
z 4.12.2013 (ďalej len NAP 2014-2019). NAP 2014-2019 ustanovuje národnú stratégiu boja  proti 
nelegálnemu obchodu s ohrozenými druhmi, ako aj kompetencie a úlohy orgánov zodpovedných 
za koordinované vynucovanie príslušných právnych predpisov Európskej únie a národných 
právnych predpisov. SIŽP je jedným z orgánov, ktorým boli v rámci NAP 2014-2019 stanovené 
príslušné úlohy, ktoré v roku 2018 priebežne v stanovených termínoch plnila a informovala o tom 
MŽP SR.  
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S cieľom zabezpečenia zákonného a spravodlivého rozhodovacieho procesu je nevyhnutné 
nepretržite riešiť mnohé aplikačné problémy v oblasti  vnútroštátneho, ústavného, európskeho       

a medzinárodného práva a to nielen vo vzťahu k zákonu č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody             
a krajiny, ale aj vo vzťahu k problematike týkajúcej sa presadzovania právnych predpisov v oblasti  
CITES. Nakoľko SIŽP vyvodzuje zodpovednosť za nedodržanie právnych predpisov vo forme 
ukladania pokút, SIŽP považuje za najzávažnejší problém dlhodobú absenciu procesných  
predpisov v oblasti správneho trestania. 

 
Na domácej pôde spolupracovala SIŽP v roku 2018 s viacerými orgánmi štátnej a verejnej 

správy, ale tiež s vedeckými a inými odbornými inštitúciami a mimovládnymi organizáciami. Veľmi 
účinná bola napríklad 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 SIŽP aktívne spolupracovala s príslušnými odbormi na okresných úradoch. 

SIŽP pokračovala v dlhoročnej účinnej spolupráci tiež so zložkami MV SR, HaZZ, Národným 

inšpektorátom práce, Úradom verejného zdravotníctva, Hlavným banským úradom, Ústredným 
kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym a inými. Osobitne dôležitá bola úzka 
spolupráca s Prezídiom Policajného zboru SR - Úradom kriminálnej polície a s colnými úradmi. 
Spolupráca bola zameraná na odhaľovanie obzvlášť závažnej trestnej činnosti najmä 
pri cezhraničnej preprave odpadu, obchodovaní s ohrozenými druhmi rastlín a živočíchov ale 
aj v iných oblastiach životného prostredia.   

 
Ústredie SIŽP je odvolacím orgánom v správnom konaní a vydáva druhostupňové 

rozhodnutia, proti ktorým môže sankcionovaný subjekt podať žalobu na príslušnom súde. V tejto 
súvislosti k neplánovaným úlohám, ktoré SIŽP pravidelne vykonáva patrí aj riešenie súdnych 
sporov, vrátane vyjadrovania k žalobám  a účasti zástupcov SIŽP na ústnom pojednávaní na súde.  

 

V rámci SIŽP – Ústredie sa k odvolaniam vyjadruje Oddelenie práva, ktoré vzniklo v roku 
2018 a organizáciu zastupujú právnici na súdnych konaniach.  

 
S cieľom zabezpečenia zákonného a spravodlivého rozhodovacieho procesu je nevyhnutné 

nepretržite a systémovo vypracovávať  analýzy problémov, a to najmä z dôvodu nejednotnosti 
právnych predpisov, ich vzájomného rozporu, nejednoznačnosti pojmov, absencie procesných  
predpisov v oblasti správneho trestania, a to napríklad v oblasti ochrany prírody, ale aj z iných 
oblastí súvisiacich napríklad s právom  lesníckym, poľnohospodárskym, poľovným, katastrálnym, 
stavebným, geologickým, banským, veterinárnym, občianskym, obchodným, trestným, občiansko- 
súdnym, ústavným, ale  aj  medzinárodným. To je činnosť, ktorá presahuje rámec pracovného  
zaradenia inšpektorov. 
 
 
VIII. CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA  

 
Štátny dozor, vykonávaný prostredníctvom  SIŽP, má nezastupiteľné miesto pri ochrane 

životného prostredia v SR. SIŽP sa dôsledne riadi zákonmi platnými v SR, plne rešpektuje článok       
2 ods. 2 Ústavy SR, podľa ktorého štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach 
a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. 

Hlavným cieľom kontrolnej a povoľovacej činnosti SIŽP je preto dosiahnutie súladu konania 
kontrolovaných a povoľovaných subjektov s ustanoveniami právnych predpisov platných na úseku 
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životného prostredia a zvýšenie zodpovednosti jednotlivcov a organizácií za stav životného 
prostredia. Súčasne je trvalou prioritou SIŽP zvyšovanie úrovne a účinnosti kontrolnej činnosti. 

Jedným z  nástrojov na to je ukladanie sankcií, ktorý však SIŽP neuplatňuje samoúčelne. Celú 
kontrolnú činnosť, vrátane ukladania sankcií, považuje za prostriedok na zvyšovanie 
environmentálnej disciplíny podnikateľských subjektov, ktoré sa následne pozitívne prejavuje 
na znižovaní počtu zistených prípadov porušenia právnych predpisov v oblasti životného 
prostredia. Súčasťou stratégie SIŽP pri plnení svojich cieľov je intenzívna komunikácia aj 
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 SIŽP  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 pisateľmi 
týchto podnetov. V roku 2018 SIŽP vybavila 1342 podnetov. Pochádzali od občanov, 
mimovládnych organizácií, podnikateľských subjektov, colných úradov, polície, orgánov štátnej             
a verejnej správy, ako aj od anonymných  pisateľov. SIŽP ich riešila prednostne a porušenie zákona 
zistila v 345 prípadoch. Zásadou je, aby ani jeden podnet nezostal nevybavený. 

  
1. VYHODNOTENIE PLNENIA PLÁNU HLAVNÝCH ÚLOH 
 

Činnosť SIŽP sa v roku 2018 riadila Plánom hlavných úloh SIŽP na rok 2018 (ďalej 
len „PHÚ“), schváleným uznesením č. 145 z 25  Porady vedenia MŽP SR zo dňa 11. 12. 2017. 

PHÚ tvorili plány hlavných úloh šiestich odborných útvarov SIŽP, menovite útvaru inšpekcie 
ochrany vôd, útvaru inšpekcie ochrany ovzdušia, útvaru inšpekcie odpadového hospodárstva, 
útvaru inšpekcie ochrany prírody a krajiny, útvaru inšpekcie biologickej bezpečnosti, útvaru 
integrovaného povoľovania a kontroly, ako aj finančného zabezpečenia SIŽP na rok 2018.  

Kontrolnú činnosť a ďalšie odborné činnosti zabezpečovali  IŽP so sídlami v Bratislave 

(vrátane Stáleho pracoviska v Nitre), Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach. Odborné útvary ústredia 
SIŽP so sídlom v Bratislave zabezpečovali metodické a odborné riadenie jednotlivých odborných 
zložiek inšpektorátov. 

Sumárny prehľad najdôležitejších výsledkov činnosti SIŽP za rok 2018 je uvedený 
v tabuľkovej forme so stručným komentárom. Podrobné vyhodnotenie plnenia rozhodujúcich 
oblastí PHÚ a činností odborných útvarov je uvedené v ďalšom texte a ako celok v tabuľkovej časti.  
 
2. KONTROLNÁ ČINNOSŤ 

 
Kontrolná činnosť SIŽP bola zameraná na  dodržiavanie povinností vyplývajúcich z platnej 

legislatívy SR v oblasti životného prostredia, jednotlivých zložkových zákonov a k nim 
prislúchajúcich vykonávacích predpisov, vrátane transponovaných smerníc EÚ do právnych 
predpisov SR ako aj jednotlivých nariadení EÚ. 

V nasledujúcej tabuľke je uvedený súhrny prehľad o počte kontrol vykonaných        
jednotlivými odbormi SIŽP, počte kontrol pri ktorých sa zistilo porušenie právnych predpisov 
a percentuálny podiel zistených porušení. V roku 2018 SIŽP  vykonala v súlade s PHÚ spolu 2 806 
kontrol, pri ktorých bolo v 989 prípadoch  zistené porušenie právnych predpisov, čo predstavuje 
podiel 35,24 %. Najvyšší počet kontrol so zisteným porušením právnych predpisov naďalej zostáva 
v oblasti ochrany prírody a krajiny a to na úrovni 56%. 
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Tabuľka č. 1 - Prehľad o vykonaných kontrolách 

 OIOV  OIOO OIOH OIOPaK OIBB OIPK Spolu 

Počet vykonaných 

kontrol 
591 648 539 568 156 304 2 806 

Počet kontrol so 

zisteným porušením 

právnych predpisov 

258 125 156 320 2 128 989 

% 

Podiel 
43,65 19,3 26,3 56 1,28 42,1 35,24 

 

 
V tabuľke č. 1 sú zahrnuté aj  počty vykonaných kontrol PTČ IOO. V roku 2018 vykonali                   
51 diskontinuálnych meraní emisií znečisťujúcich látok (ZL), pri ktorých sa vykonalo 307 
technických činností a v rámci nich sa  skontrolovalo dodržiavanie 97 emisných limitov ZL (pri 18 
meraniach sa zistilo prekročenie 18 ustanovených emisných limitov) a 6 inšpekcií zhody AMS-E, 
kde sa u 4 prevádzkovateľov zistili 4 porušenia ustanovení zákona o ovzduší. 
Z celkového počtu 51 meraní IOO zistil pri 18 meraniach prekročenie 18 emisných limitov, čo je 
35,3 %  z celkového počtu meraní.   
 
 
3.   POVOĽOVACIA ČINNOSŤ 
 
Tabuľka č. 2 - Prehľad o vydaných integrovaných povoleniach 

 
 
 
Energetika 

 
Výroba 
a spracova-
nie kovov 

 
Spracovanie 
nerastov 

 
Chemický 
priemysel 

 
Nakladanie 
s odpadmi 

 
Ostatné 
prevádzky 

 
Bez 
kategórie 
(dobrovoľ- 
ne) 

 
Spolu 

79 66 38 47 89 78 0 397 
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4.  PREŠETROVANIE PODNETOV 
 

Doručené podnety boli prešetrované formou operatívnych kontrol, podľa príslušnej 
zložkovej legislatívy. Všetky prijaté podnety, ktoré poukazovali na porušovanie právnych predpisov 
v oblasti životného prostredia, SIŽP v rámci svojej činnosti prešetrovala prednostne. Pri zistení 
porušenia príslušného zákona SIŽP ukladala pokuty v správnom konaní a na odstránenie zistených 
nedostatkov ukladala opatrenia na nápravu. V prípadoch neopodstatnených podnetov išlo 
v prevažnej miere 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 od mimovládnych organizácií, podnikateľských subjektov, colných 
úradov, polície a od orgánov štátnej a verejnej správy. Časť podnetov bola anonymná. V roku 2018 
bolo vybavovaných spolu 1 342 podnetov. 

 
Z celkového počtu 1 342 prešetrených podnetov bolo v 345 prípadoch zistené porušenie 

príslušného zložkového zákona, čo je 25,70 %. 
 
 

Tabuľke č. 3 - Prehľad o vybavovaní podnetov 
 

 

Počet 

prešetrených 

podnetov 

Porušenie zákona 

 V šetrení Odstúpené/ Odložené 
zistené nezistené 

OIOV 303 60 107 38 98 

OIOO 193 34 109 27 23 

OIOH 174 79 123 82 97 

OIOPaK 445 152 150 77 66 

OIBB 1 0 0 1 0 

OIPK 226 20 189 6 12 

Spolu 1 342 345 678 231 236 
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5.  UKLADANIE POKÚT A SANKCIÍ 
 

Za zistené porušenie príslušných ustanovení právnych noriem kontrolnou činnosťou, SIŽP 
ukladala pokuty a sankcie v správnom a priestupkovom konaní. V roku 2018 SIŽP uložila spolu 651 
pokút v celkovej výške 1 208 567,37 eur.  

 
Tabuľka č. 4 - Prehľad o uložených pokutách  

 

    
Uložené pokuty 

počet výška (eur) 

OIOV 
195 326 719,68 

OIOO 76 209 000,00 

OIOH 110 201 700,00 

OIOPaK 199 136 288,00 

OIBB 2 2 659,69 

OIPK 69 332 200,00 

Spolu  651 1 208 567,37 

Najvyššie pokuty uložené v roku 2018 podľa jednotlivých oblastí pôsobnosti SIŽP:  
 
Ochrana vôd 
A. 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 

 

 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava - za mimoriadne zhoršenie vôd 
spôsobené vypúšťaním odpadových vôd do vodného toku Čierna voda  bez povolenia 
orgánu štátnej vodnej správy, vo výške 10 000 eur. 

 ALAS SLOVAKIA, s.r.o., betonáreň Trnava - za  mimoriadne zhoršenie vôd spôsobené 
vypúšťaním priemyselných odpadových vôd do vodného toku Trnávka bez povolenia 
orgánu štátnej vodnej, vo výške 10 000 eur.  
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 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica - za vypúšťanie 
odpadových vôd v rozpore s povolením orgánu štátnej vodnej správy vo výške 6 308 eur. 

B. podľa zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 

 PROBUGAS a.s. Bratislava - za nepredloženie rozhodnutia o súhlase s bezpečnostnou 
správou alebo jej aktualizáciou podľa ustanovení § 8 ods. 5 zákona č. 128/2015 Z.z. pre 
prevádzku PROBUGAS a.s. Martin, vo výške 5 000 eur, 

 Flaga spol. s r.o., Pezinok - za nepredloženie rozhodnutia o súhlase s bezpečnostnou 
správou alebo jej aktualizáciou podľa ustanovení § 8 ods. 5 zákona č. 128/2015 Z.z. pre 
prevádzku Prečerpávacia a plniarenská prevádzka Bánovce nad Ondavou, vo výške 5 000 
eur. 

Ochrana ovzdušia 
 IPEĽSKÉ TEHELNE, a.s., Lučenec, zdroj Výroba tehliarskych murovacích materiálov vypaľovaním 

v tunelovej peci, uložená pokuta 17 000 eur, porušenie § 15 ods. 1 písm. b) zákona o ovzduší 

za nedodržanie emisného limitu pre HCl a HF, 
 Považská cementáreň, a.s., Ladce, zdroj Rotačná pec na výrobu cementového slinku, uložená 

pokuta 15 000 eur,  porušenie § 15 ods. 1 písm. q) zákona o ovzduší, pri kontrole inšpekcie 
zhody AMS-E bol zistený nesúlad s požiadavkami uvedenými  v § 7 ods. 5 písm. e), i), k), m), n) 
a r) vyhlášky  MŽP SR  č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov 
znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí v znení vyhlášky č. 316/2017 Z. z., 

 Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s., Žiar nad Hronom, zdroj Kotol na spaľovanie biomasy. 
uložená pokuta 8 500 eur, porušenie § 15 ods. 1 písm. q) zákona o ovzduší pri kontrole 
inšpekcie zhody AMS-E bol zistený nesúlad s požiadavkami uvedenými  v § 7 ods. 5 písm. e), j), 
k), m), q) a r) vyhlášky MŽP SR  č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych 
zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí v znení vyhlášky č. 316/2017 Z. z.. 

 

Odpadové hospodárstvo 
 Ján Daniš - TALYGA, Jablonec, prevádzka Cífer, ako držiteľ odpadu nevykonal opatrenia 

na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve, nakoľko počas 
celého obdobia trvania kontroly, a ani do dňa ukončenia kontroly, nepredložil žiadne 
doklady preukazujúce skutočnosť, že v lehote do 60 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia zabezpečil odovzdanie odpadov oprávneným organizáciám na 
nakladanie s odpadmi, ktoré boli ním nezákonne prijaté do prevádzky v Cíferi, za čo mu bola 
uložená pokuta vo výške 10 000,- eur. 

 TRADBROK s.r.o., v likvidácii, Bratislava, prevádzka Sládkovičovo, ako prevádzkovateľ 
zariadenia na zhodnocovanie odpadov z polystyrénu, vykonával činnosť zhodnocovania 
odpadov bez súhlasu, udeľovaného na túto činnosť, ako aj vykonal nezákonnú cezhraničnú 
prepravu zo SR do Španielska, nakoľko dokumenty podľa prílohy VII Nariadenia o cezhraničnej 
preprave odpadu boli vyplnené v rozpore s pokynmi na ich vypĺňanie, za čo mu bola uložená 
pokuta vo výške 6 640,- eur. 

 Stanislav Orovnický V O D O S T A V, Zlaté Moravce, ako držiteľ odpadu neplnil základné 
povinnosti držiteľa odpadu, vznikajúceho jeho činnosťou (zaraďovanie odpadu, vedenie 
evidencie vznikajúcich odpadov, zhromažďovanie odpadov vytriedených podľa druhov, 
zabezpečenie odpadov proti nežiaducemu úniku), za čo mu bola uložená pokuta vo 
výške 5 000,- eur. 

 ZELCO, s.r.o., Nitra, ako držiteľ odpadu ponechal odpad na inom mieste, ako na mieste na to 
určenom v súlade so zákonom o odpadoch, nakoľko ponechal odpad v areáli bývalého 
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Zelokvetu na vyhradenej časti pozemku, ktorý mal v užívaní, za čo mu bola uložená pokuta 
vo výške 5 000,- eur. 

 MADETRANS spol. s r.o., Žilina, prevádzka Povina, ako držiteľ odpadu použil stavebné 
odpady na povrchovú úpravu terénu vo svojom stavebnom dvore, ako aj v inej lokalite bez 
súhlasu, udeľovaného na túto činnosť, za čo mu bola uložená pokuta vo výške 5 000,- eur. 

 ADA WASTE, s.r.o., Šintava, prevádzka Sereď, ako prevádzkovateľ zariadenia na zber 
odpadov prevádzkoval zariadenie na zber odpadov bez súhlasu príslušného orgánu štátnej 
správy. Ďalej neplnil oznamovacie povinnosti, týkajúce sa výkupu odpadov z obalov voči 
príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov, ktorá má podpísanú zmluvu s obcou, v ktorej 
sa výkup realizuje, za čo mu bola uložená pokuta vo výške 4 500,- eur. 

 
Ochrana prírody a krajiny  
 MontyWood spol. s.r.o. - 20 000 € za protiprávne konanie, ktorého sa dopustila tým, že si 

objednala výrub drevín, v rámci ktorého jeho realizátori vyrúbali stovky drevín, rastúcich na 
parcelách v k.ú. Dobšiná na území s prvým stupňom ochrany. 
 

 EVGENY s.r.o. -  10 000 € za to, že počas čistenia podhľadov na betónovej konštrukcii vetvy D 
Mostu SNP v Bratislave odstránila hniezda chráneného živočícha belorítky domovej – 
Delichon urbicum. 
 

 "KOMP-URB-PAS" pozem. spol. BZENICA - 8 000 € za to, že bez vyznačenia výrubu drevín 
orgánom ochrany prírody a bez potrebného právoplatného súhlasu orgánu ochrany prírody 
objednalo výrub náletových drevín rastúcich mimo lesa, v k.ú. Bzenica, na území CHKO 
Štiavnické vrchy, kde platí prvý stupeň územnej ochrany.  

 
Biologická bezpečnosť 
 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky , vo 

výške 1 659,69 Eur 
 Považská cementáreň, a.s., J. Kráľa, 018 63 Ladce, vo výške 1000 Eur.  

 
Integrované povoľovanie a kontrola 

 25 000,- € OIPK Bratislava, SP Nitra prevádzkovateľovi PCA Slovakia, s.r.o., prevádzka 
„Lakovňa“ Trnava, za porušenie podmienok integrovaného povolenia; 

 15 000,- € OIPK Košic prevádzkovateľovi Kovohuty, a.s., prevádzka „Kovohuty, a.s. 
Krompachy“, za porušenie podmienok integrovaného povolenia; 

 14 000,- € OIPK Žilina prevádzkovateľovi Slov Zink, a.s., prevádzka „Slov Zink, a.s. Košeca“, 
za porušenie podmienok integrovaného povolenia; 

 12 000,- € OIPK Košice prevádzkovateľovi Best Meat, s.r.o., prevádzka „Hydinárska farma 
Malý Slavkov“, za porušenie podmienok integrovaného povolenia; 

 11 700,- € € OIPK Košice prevádzkovateľovi Mestský podnik Spišská Belá, s.r.o., prevádzka 
„Skládka odpadov Spišská Belá na odpad, ktorý nie je nebezpečný“, za porušenie 

podmienok integrovaného povolenia; 
 10 500,- € OIPK Košice prevádzkovateľovi CRH (Slovensko), a.s., prevádzka „Cementáreň 

Turňa nad Bodvou“,  za porušenie podmienok integrovaného povolenia; 
 10 000,- € OIPK Bratislava prevádzkovateľovi VPP Holíč, s.r.o., prevádzka „Cunín – Skládka 

TKO“ , za porušenie podmienok integrovaného povolenia; 
 10 000,- € OIPK Košice prevádzkovateľovi Ekoservis Svidník, s.r.o., prevádzka „Skládka pre 

nie nebezpečný odpad Šemetkovce“, za porušenie podmienok integrovaného povolenia; 
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 10 000,- € OIPK Bratislava prevádzkovateľovi CRH (Slovensko), a.s., prevádzka „Cementáreň 
Rohožník“, za porušenie podmienok integrovaného povolenia; 

 10 000,- € OIPK Žilina prevádzkovateľovi Jozef Kondek  - JOKO a syn, prevádzka „Skládka 
odpadov Čadca – Podzávoz“, za porušenie podmienok integrovaného povolenia; 

 10 000,- € OIPK Košice prevádzkovateľovi Chemko, a.s. Slovakia, prevádzka „Výrobňa 
pentol“ v Strážskom, za porušenie podmienok integrovaného povolenia. 

 
6.  UKLADANIE OPATRENÍ NA NÁPRAVU 
 

Na odstránenie nedostatkov, ktoré sa zistili pri kontrolnej činnosti, SIŽP ukladala 
aj opatrenia na nápravu. V roku 2018 ich uložila spolu 195, čo je oproti roku 2017 nárast  
o 9 opatrení.  

 
Tabuľka č. 5 - Prehľad o počte uložených opatrení na nápravu 
 

 OIOV OIOO OIOH OIOPaK OIBB OIPK Spolu 

Počet uložených 

opatrení na nápravu 
2 44 0 25 0 124 195 

 

 
 
 
7.  LEGISLATÍVA 
 

SIŽP sa aj v roku 2018 aktívne zúčastňovala na procese tvorby nových a novelizovaných 
právnych predpisov v jednotlivých oblastiach životného prostredia predovšetkým formou 
predkladania pripomienok a návrhov v rámci interného pripomienkového konania k rôznym 
materiálom.  

 
ÚIOV SIŽP sa aj v roku 2018 aktívne zúčastňoval na procese tvorby novelizovaných 

právnych predpisov formou predkladania pripomienok a návrhov na základe aplikačnej praxe a to 
pri novelizácii vodného zákona a právnych predpisov vydaných na jeho základe (novelizácia 
Vyhláška č. 100/2005 Z.z.). 

3%

62%
0%

35%
0%
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ÚIOO v rámci pripomienkových konaní sa vyjadroval  k: 

 
 návrhu materiálu „Správna prevádzková prax pre bioplynové stanice“,  

 návrhu novelizácie zákona č. 286/2009 Z. z., 

 návrhu „Usmernenia generálneho riaditeľa sekcie zmeny klímy a ochrany ovzdušia MŽP SR 
o meracích miestach emisií znečisťujúcich látok zo stacionárnych zdrojov znečisťovania 
ovzdušia“, 

 návrhu "Informácie o zverejňovaní výsledkov meraní emisií zo stacionárneho zdroja 
znečisťovania ovzdušia a výsledkov meraní kvality ovzdušia v jeho okolí na informovanie 
verejnosti  podľa zákona o ovzduší", 

 materiálu - „Aplikácia novely vyhlášky o monitorovaní v praxi“, 

 návrhu zmeny vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov v oblasti uplatňovania 
emisných limitov pre sušiarne a obaľovne bitúmenových zmesí. 

 
ÚIOH v  rámci pripravovaných noviel legislatívy životného prostredia pripomienkoval všetky 

návrhy noviel, ktoré boli z MŽP SR zaslané na pripomienkové konania a aktívne sa zúčastňoval na 

tvorbe tzv. „loďkovej“ novely zákona o odpadoch. ÚIOH pripomienkoval aj návrh zákona  
o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje. 

 
ÚIOPaK priebežne pripomienkoval rôzne materiály zasielané MŽP SR na interné 

pripomienkové konanie a predložil informácie o problémoch s uplatňovaním súčasných právnych 
predpisov s cieľom zabezpečiť ich zrozumiteľnosť a najmä, aby  jednotlivé ustanovenia zákonov 
nespôsobovali aplikačnú a interpretačnú neistotu. Je preto potrebné aby  boli SIŽP predkladané 
návrhy právnych predpisov v dostatočnom časovom predstihu.  ÚIOPaK priebežne iniciuje  návrhy 
legislatívnych zmien s cieľom zabezpečiť lepšiu vymáhateľnosť práva v oblasti životného 
prostredia. 
 

V priebehu roka 2018 pripomienkoval ÚIOPaK návrh novely zákona č. 15/2005 Z.z. a jeho 
vykonávacej vyhlášky aj zákona č. 543/2002 Z.z. V rámci interného pripomienkového konania 
zaslal ÚIOPaK pripomienky aj k dokumentácii ochrany prírody a krajiny podľa § 54  ods. 4 písm. a) 
zákona č. 543/2002 Z. z., a to programy starostlivosti o CHVÚ Dolné Považie, Ostrovné lúky, 
Parížske močiare, Poiplie, Dubnické štrkovisko, Košická kotlina, Ondavská rovina, Žitavský luh. 

 
ÚIBB všetky rezortné právne predpisy, ktoré boli počas roka 2018 predložené na interné 

pripomienkové konanie boli posúdené a prehodnotené aj so zreteľom na reguláciu používania 
genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov a so zreteľom na oblasť prístupu 
ku genetickým zdrojom a využívaniu prínosov vyplývajúcich z ich používania.  

 

V hodnotenom období pripomienkoval navrhované právne predpisy MŽP SR aj útvar 
integrovaného povoľovania a kontroly. Zástupcovia SIŽP ÚIPK boli členmi pracovnej skupiny 
k novele zákona o IPKZ ako aj zákona o odpadoch. Účinnosť poslednej novely zákona o IPKZ je od 
1. januára 2019. 
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8. SPOLUPRÁCA S ORGÁNMI ŠTÁTNEJ A VEREJNEJ SPRÁVY A INÝMI ORGANIZÁCIAMI  
 

V oblastiach svojej činnosti SIŽP spolupracovala s viacerými orgánmi štátnej správy 
a verejnej správy, ale tiež s vedeckými a inými odbornými inštitúciami a mimovládnymi 
organizáciami. 

 Spolupráca s okresnými úradmi (ďalej len „OÚ“) - odbormi starostlivosti o životné 
prostredie, sa uplatňovala hlavne pri spoločnom riešení konkrétnych problémov v kontrolnej 
činnosti, pri prešetrovaní podnetov, pri vzájomnej výmene informácií o plánovanej kontrolnej 
činnosti a pri vydávaní stanovísk, posudkov a vyjadrení.  
 

Inšpekcia ochrany vôd ako odborný kontrolný orgán, prostredníctvom ktorého MŽP SR 
vykonáva hlavný štátny vodoochranný dozor, vykonáva kontroly a niektoré ďalšie činnosti v úzkej 
súčinnosti s Orgánom štátnej vodnej správy (ďalej len „OŠVS“) okresných úradov a okresných 
úradov v sídle kraja.  

V oblastiach svojej činnosti ÚIOV SIŽP spolupracoval s viacerými orgánmi štátnej a verejnej 

správy, ale tiež s vedeckými a inými odbornými inštitúciami. 
           Spolupráca s okresnými úradmi - odbormi starostlivosti o životné prostredie, sa uplatňovala 
hlavne pri spoločnom riešení konkrétnych problémov v kontrolnej činnosti, pri prešetrovaní 
podnetov, pri vzájomnej výmene informácií o plánovanej kontrolnej činnosti a pri vydávaní 
stanovísk, posudkov a vyjadrení.  

 
ÚIOV SIŽP ako odborný kontrolný orgán, prostredníctvo ktorého MŽP SR vykonáva hlavný 

štátny vodoochranný dozor podľa vodného zákona, vykonáva kontroly a niektoré ďalšie činnosti v 
úzkej súčinnosti s OŠVS okresných úradov a okresných úradov v sídle kraja. Značná časť tejto 
činnosti sa preto považuje za odbornú pomoc orgánom štátnej správy na úseku ŽP. V roku 2018 
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 ustanovením § 62 ods. 9 vodného zákona sa OIOV na základe požiadaviek 
orgánov štátnej správy zúčastnili na 16 vodoprávnych konaniach  podľa vodného zákona a pre 
orgány štátnej vodnej správy vypracovali 19 posudkov, stanovísk a vyjadrení.  

 
ÚIOV SIŽP ako orgán štátneho dozoru, ktorý vykonáva štátny dozor vo veciach 

environmentálnej záťaže podľa ustanovení zákona č. 409/2011 Z. z.sa zúčastnil na 3 konaniach vo 
veci určenia povinnej osoby a v 1 prípade sa vyjadroval veci určenia povinnej osoby.  

 
ÚIOV SIŽP ako orgán štátneho dozoru vo veciach prevencie závažných priemyselných 

havárií organizuje a koordinuje vykonávanie kontrol s orgánmi štátnej správy (Národný inšpektorát 
práce a inšpektoráty práce, okresné úrady v sídle kraja, okresné úrady, krajské riaditeľstvá 
Hasičského a záchranného zboru a okresné riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru, Úrad 
verejného zdravotníctva a regionálne úrady verejného zdravotníctva, Hlavný banský úrad 

a obvodné banské úrady), ktoré vykonávajú kontrolu podľa zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii 
závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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 2018. 

V roku 2018 sa OIOV v rámci spolupráce orgánov štátneho dozoru vo veciach prevencie 
závažných priemyselných havárií, v súlade s ustanoveniami § 23 ods. 5 písm. f) v spojitosti 
s ustanoveniami § 8 ods. 6 zákona č. 128/2015 Z. z. vyjadrovali k 15 bezpečnostným správam. 
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V jednom prípade, v rámci spolupráce s okresným úradom v sídle kraja, sa útvar inšpekcie 
ochrany vôd zúčastnil precvičovania scenára havarijného plánu podľa ustanovenia   § 10 zákona  

č. 128/2015 Z. z. 
 
ÚIOV 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, 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.  

 
ÚIOV SIŽP úzko spolupracuje s SAŽP - odborom analýz, hodnotenie ŽP a environmentálnych 

služieb a to najmä v rámci prevencie závažných priemyselných havárií a environmentálnych záťaží. 

 
V oblasti ochrany ovzdušia spolupráca s orgánmi štátnej správy starostlivosti o životné 

prostredie spočívala hlavne pri posudzovaní súborov technicko-prevádzkových parametrov 
a technicko-organizačných opatrení (STPP a TOO) na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke 
veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia a vydávaní stanovísk k  technickým výpočtom 
množstiev emisií, určovaniu osobitných podmienok merania,  preukazovaniu emisných limitov, 
dodržiavaniu VPP a TP. Ďalšia spolupráca sa týkala výberu zdrojov znečisťovania ovzdušia na 
kontrolnú činnosť a kontrolné emisné merania, spoločného výkonu kontrol zdrojov znečisťovania 
ovzdušia, prešetrovania podnetov, vzájomného oboznamovania sa s výsledkami kontrol, uvedenia 
zdrojov do trvalej prevádzky, zmeny emisných limitov znečisťujúcich látok. Komunikácia prebiehala 
okrem písomnej formy aj priebežnou výmenou informácií telefonicky, elektronickou poštou 
a osobnou spoluprácou.  
           Pri vydávaní súhlasov a podmienok prevádzky zdrojov znečisťovania ovzdušia orgánmi 
ochrany ovzdušia v rámci spolupráce IOO vydal v roku 2018 spolu 45 stanovísk. Z uvedeného počtu 
bolo 1 stanoviská k inštalovaniu AMS-E, 1 k osobitným podmienkam merania, 2 k projektovej 
dokumentácii a 41 tvorili iné stanoviská napr. k aktualizácii bezpečnostných správ podľa zákona č. 
128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, určenie osobitných lehôt zisťovania množstiev znečisťujúcich látok,  upusteniu merania 
na preukázanie dodržiavania technickej požiadavky, vydaniu súhlasu na užívanie veľkého zdroja, 
podkladom na výpočet množstiev znečisťujúcich látok, skúšobnej prevádzke po vykonanej zmene, 
projektovej dokumentácii a tiež v rámci inšpektorátov sa vydávali stanoviská pre odbor 
integrovanej prevencie a kontroly najmä k AMS-E.   

Od územne príslušných OÚ bolo v roku 2018 prijatých celkovo 13 žiadostí o vyjadrenie 
k predloženým návrhom STPP a TOO prevádzkovateľov stacionárnych zdrojov znečisťovania 
ovzdušia. Z celkového počtu žiadostí o stanoviská  bolo 11 doporučených na schválenie a 2 sú 
rozpracované.  

Spolupráca s MŽP SR spočívala aj pri tvorbe a uplatňovaní právnych predpisov. Zamestnanci 
IOO sa vyjadrovali k právnym predpisom a  materiálom uvedeným v predchádzajúcom bode  
7 LEGISLATÍVA.  
 

V roku 2018 v rámci spolupráce s MŽP SR a SNAS vykonávali dvaja zamestnanci IOO ako 
posudzovatelia dohľad nad plnením  akreditačných a notifikačných požiadaviek pri vykonávaní 
oprávnených technických činností subjektov:  
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 EnviroTeam Slovakia s.r.o., Košice,  
 MM Team s.r.o., Bratislava, 
 EKO-TERM SERVIS s.r.o. Košice, 

 

Od roku 2017 sú 4 zamestnanci IOO členmi „odbornej pracovnej skupiny pre monitorovanie 
emisií znečisťujúcich látok zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich 
okolí“ . Úlohou pracovnej skupiny je poskytovanie odbornej pomoci MŽP SR pri tvorbe koncepcií 
a právnych predpisov, pri riadení, usmerňovaní a koordinovaní orgánov štátnej správy, 
oprávnených osôb, subdodávateľov a ich zodpovedných osôb pri vykonávaní činností na účely 
úradných konaní v odboroch oprávnených technických činností podľa zákona o ovzduší. 

 
Odbory inšpekcie odpadového hospodárstva (OIOH) v roku 2018 spolupracovali najmä 

s colnými úradmi pri kontrolách cezhraničného pohybu odpadov na štátnych hraniciach, Prezídiom 
policajného zboru SR (PPZ SR) - Úrad kriminálnej polície (ÚKP), krajskými riaditeľstvami policajného 
zboru (KRPZ), okresnými riaditeľstvami policajného zboru (ORPZ), obvodnými oddeleniami 

policajného zboru (OOPZ), Hlavným banským úradom, colnými úradmi a Environmentálnym 
fondom. 

 
Dňa 17.10.2018 sa konalo pracovné stretnutie zástupcov MŽP SR, SIŽP a banských úradov 

na SAŽP v Banskej Bystrici. Na stretnutí bola hlavnou témou príprava koordinovaného plánu 
štátneho dozoru na rok 2019 v súlade so zákonom č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom  
z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o odpade z ťažobného priemyslu“). Na základe predloženej databázy kontrol na 
úložiskách ťažobného odpadu, ktoré sa neuskutočnili od roku 2015, bol dohodnutý koordinovaný 
štátny dozor úložísk na rok 2019. Jednotlivé banské úrady vykonajú kontroly úložísk vo svojej 
pôsobnosti v súčinnosti MŽP SR. SIŽP vykoná vlastné kontroly úložísk.  

 
Ďalšou témou bola prezentácia inovovaných aplikácií v  Informačnom systéme nakladania 

s ťažobným odpadom, v rámci ktorej bol prezentovaný obsah a funkcionalita webovej mapovej 
aplikácie registra uzavretých a opustených úložísk ťažobného odpadu. Táto umožňuje stanovenie 
priority riešenia uzavretých a opustených úložísk ťažobného odpadu podľa výsledného skóre 
rozhodovacích uzlov a ktorá je prepojiteľná aj s Informačným systémom environmentálnych 
záťaží.   Slovenská agentúra životného prostredia má schválený projekt zameraný na podporu 
informovanosti, zvyšovania vedomostí, znalostí a osvetu pri nakladaní s odpadom z ťažobného 
priemyslu, v rámci ktorého plánuje na rok 2019 zorganizovať seminár pre prevádzkovateľov úložísk 
ťažobného priemyslu. 

 

OIOH aj v roku 2018 poskytovali samosprávnym orgánom odbornú pomoc najmä pri 
nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. 
 

OIOH Bratislava (BA)    
spolupráca s Policajným zborom SR: 
 
 ORPZ v Bratislave postúpil SIŽP spis za účelom prejednania správneho deliktu, ktorého sa 

pravdepodobne dopustil subjekt GRIT STONE s.r.o., a to zhodnocovaním stavebných odpadov 
mobilným zariadením na zhodnocovanie odpadu v rozpore so zákonom o odpadoch. OIOH BA 
za účelom podozrení vznesených OR PZ v Bratislave začal v roku 2018 vykonávať kontrolu 
v predmetnom subjekte. Kontrola je v súčasnosti pred ukončením.  



46 
 

 PPZ, ÚPK, odbor odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality, 
Bratislava požiadal OIOH BA o výkon kontroly v subjekte JK Krall Slovakia s.r.o., zameranej na 

dodržiavanie povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch pri cezhraničnej preprave 
odpadu. kat. č. 17 06 01 – izolačný materiál obsahujúci azbest v množstve cca 211 kg a kat  
č. 17 06 03 – izolačný materiál obsahujúci nebezpečné látky v množstve cca 410 t kg 
z Talianska do Nemecka. Z dôvodu, že ani kontrolovaný subjekt a ani PPZ nevedeli poskytnúť 
o predmetných prepravách nevyhnutné informácie (dátum prepravy, či vôbec sa odpad 
prepravoval cez územie SR, EČ vozidiel), nebolo možné kontrolu z objektívnych dôvodov 
vykonať a šetrenie bolo ukončené interným zápisom do spisu. 

 KRPZ Bratislava  požiadal o súčinnosť OIOH BA pri miestnej obhliadke v subjekte NDD, s.r.o., 
na pozemkoch parc. č. 46/42, 46/41, 46/53, 46/56, 46/6 v kat. území Studené, Most pri 
Bratislave, na ktorých predmetný subjekt vykonával povrchovú úpravu terénu za použitia 
odpadov. Z miestnej obhliadky bol vypracovaný podrobný zápis, ktorý bol odovzdaný KRPZ BA. 

 OIOH BA poskytol informácie a spisové materiály na základe žiadosti ORPZ Bratislava II 
ohľadne kontrol vykonaných v subjekte Vassal EKO, s.r.o. od roku 2008. 

 OIOH BA poskytol informácie na základe žiadosti ORPZ Bratislava ohľadne kontrol súvisiacich 
s výstavbou diaľnice D4. 

 OIOH BA poskytol vyjadrenia k uloženiu odpadu na pozemok parc. č. 2002/2 v kat. území 
Trnávka neznámym páchateľom na základe žiadosti OOPZ Bratislava Trnávka. 

 OIOH BA poskytol informácie na základe žiadosti ORPZ Malacky ohľadne uloženia odpadu 
v blízkosti vojenského letiska v kat. území Kuchyňa. 

 Na základe predvolania OOPZ Bratislava Ružinov – Východ sa zamestnanec OIOH BA zúčastnil 
výsluchov vo veci kontroly vykonanej v subjekte Jozef Gregor EKO TRANS. 

 Na základe predvolania ORPZ Senec sa zamestnanec OIOH BA zúčastnil výsluchu vo veci 
kontroly vykonanej v subjekte STAV-VET, s.r.o.  
 

spolupráca s colnými úradmi: 

 
 OIOH BA v roku 2018 pri kontrolách na štátnych hraniciach, zameraných na  cezhraničný 

pohyb odpadu, spolupracoval s colnými úradmi. Na niektorých takýchto kontrolách sa 
zúčastnili aj príslušníci polície. V hodnotenom období boli spoločne vykonané 3 cestné 
kontroly na štátnych hraniciach.   

 
OIOH Stále pracovisko Nitra (SP NR)    
spolupráca s Policajným zborom SR: 
 
 ORPZ v Nových Zámkoch, OKP žiadal o podanie správy, či SP NR udelilo obci Zemné pokutu, 

resp. iný postih za porušenie zákona. SP NR príslušnému ORPZ zaslalo požadované informácie. 
 SP NR poskytlo súčinnosť  PPZ ÚKP Bratislava pri plnení úloh PZ v katastrálnom území obce 

Hlohovec. Jednalo sa o súčinnosť pri vykonávaní procesných úkonov trestného konania 

v areáli odpadového hospodárstva Vlčie Hory Hlohovec. 
 SP NR poskytlo súčinnosť OOPZ Mojmírovce za účelom realizácie odborných technických 

činností, pri vykonávaní procesných úkonov trestného konania vo veci zločinu neoprávneného 
nakladania s odpadmi v subjekte ITALCASING, spol. s r.o. 
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spolupráca s prokuratúrou: 
 

 Krajská prokuratúra Nitra si vyžiadala originál spisovej dokumentácie, týkajúcej sa vybavenia 
podnetu Mgr. Ľudovíta Lišku zo dňa 18.12.2017. Dôvodom vyžiadania predmetnej spisovej 
dokumentácie bol doručený opakovaný podnet v danej veci na príslušnú prokuratúru. Spis bol 
poskytnutý. 
 

spolupráca s colnými úradmi: 
 
 SP NR v roku 2018 pri kontrolách na štátnych hraniciach, zameraných na  cezhraničný pohyb 

odpadu, spolupracovalo s colnými úradmi. Na niektorých takýchto kontrolách sa zúčastnili aj 
príslušníci polície. V hodnotenom období bolo spoločne vykonaných 6 cestných kontrol na 
štátnych hraniciach. 

 SP NR na základe telefonickej požiadavky poskytlo spoluprácu colnému úradu ohľadne 
zadržania maďarského vozidla na štátnej hranici v Šahách. Podľa telefonického vyjadrenia 

pracovníka colného úradu maďarské vozidlo prepravovalo rôzny odpad, pričom prepravu 
sprevádzal len doklad „CMR“. Na podporu tvrdenia colný úrad mailom zaslal na SP NR 
fotografie zadržaného vozidla. Následne, v ten istý deň, SP NR telefonicky informovalo colný 
úrad, že fotodokumentácia zobrazuje s vysokou pravdepodobnosťou odpad kategórie „O“. Na 
základe uvedeného SP NR konštatovalo, že ide o nezákonnú prepravu odpadu, nakoľko 
predmetnú prepravu nesprevádzala Príloha č. VII Nariadenia, a colný úrad rozhodol o vrátení 
vozidla naspať do Maďarskej republiky. 

 
spolupráca s Okresným úradom Hlohovec: 
 
 SP NR bolo prizvané Okresným úradom Hlohovec na rokovanie Krízového štábu, ktoré sa 

konalo dňa 18.06.2018 na tomto Okresnom úrade. Programom rokovania Krízového štábu 

bolo riešenie nebezpečnej situácie na skládke „Vlčie hory“ Hlohovec. 
 
OIOH Banská Bystrica (BB)   
spolupráca s Policajným zborom SR:  
 
 ORPZ vo Zvolene zaslal OIOH BB „Podozrenie z nesprávneho uskladňovania nebezpečných 

látok – upozornenie“ v areáli PPS Group Detva, ktoré bolo odstúpené OÚ Zvolen, odbor 
starostlivosti o ŽP. 

 ORPZ vo Zvolene, odbor kriminálnej polície požiadalo o vykonanie obhliadky miesta činu vo 
veci podozrenia z trestného činu neoprávneného nakladania s odpadmi v súbehu s trestným 
činom nedovolenej výroby a držania jadrových materiálov, rádioaktívnych materiálov, 
vysokorizikových chemických látok a vysoko rizikových biologických agensov a toxínov v areáli 
spoločnosti eMTrade, a.s. v konkurze, Ladomerská Vieska, prevádzka Lieskovec. Obhliadky sa 

zúčastnil zamestnanec OIOH BB, ktorý urobil o predmetnej obhliadke interný zápis. 
 OIOH BB na základe požiadavky KRPZ v Banskej Bystrici, OKP vykonal operatívne kontroly 

v subjekte N.R.M. AUTO s.r.o., Sliač a subjekte AD AUTO TRADER EUROPE s.r.o. Pliešovce, 
prevádzka Zvolen. V obidvoch prípadoch bolo zistené porušenie zákona o odpadoch. OIOH BB 
zaslal správu o výsledku kontrol vyšetrovateľovi PZ SR Banská Bystrica a zároveň požiadal 
o vyjadrenie, či v danej veci začne konať PZ SR Banská Bystrica alebo konanie môže začať 
inšpekcia.  
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 OIOH BB prijal podnet PPZ, ÚKP, odboru odhaľovania nebezpečných materiálov 
a environmentálnej kriminality, Bratislava na vykonanie kontroly v subjekte ELEKTRO 

RECYCLING, s.r.o., Príboj vo veci neoprávneného nakladania s odpadom. Poverený inšpektor 
v uvedenom subjekte vykonal operatívnu kontrolu, ktorou zistil, že nedošlo k porušeniu 
zákona o odpadoch. O výsledku kontroly bolo PPZ písomne informované.    
 

spolupráca s colnými úradmi: 
 
 OIOH BB v roku 2018 pri kontrolách na štátnych hraniciach, zameraných na  cezhraničný 

pohyb odpadu, spolupracoval s colnými úradmi. Na niektorých takýchto kontrolách sa 
zúčastnili aj príslušníci polície. V hodnotenom období bolo spoločne vykonaných 8 cestných 
kontrol na štátnych hraniciach.   

 
OIOH Žilina (ZA)   
spolupráca s Policajným zborom SR: 

 
 Spolupráca s Krajskou Prokuratúrou Žilina resp. príslušnými OR PZ SR spočívala  v koordinácii 

úkonov za účelom procesných úkonov trestného konania v súvislosti s podozrením na 
neoprávnené nakladanie s odpadmi podľa §-u 302 Trestného zákona. 

 v spolupráci s OR PZ Martin vykonal OIOH ZA v rámci šetrenia podnetu kontrolu v subjekte 
Slovenská správa ciest Bratislava.  

 v rámci súčinnosti s OR PZ Žilina vykonal OIOH ZA kontrolu zameranú na preverovanie 
oprávnenosti nakladania s odpadmi zo strany kontrolovaného subjektu Obchod s palivami 
s.r.o., Žilina, prevádzka dobývací priestor k.ú. Kotešová. 

 V rámci súčinnosti s OR PZ v Považskej Bystrici OIOH ZA spolupracoval pri vyšetrovaní 
podozrenia z trestného činu neoprávneného nakladania s odpadmi zo strany subjektu Jozef 
Knapo, Udiča (vykonaná miestna obhliadka, pričom následne boli zamestnanci OIOH ZA 

v rámci vyšetrovania aj vypočutí. 
 SAKSON P+V, s.r.o., Staškov + UNI - CON Kysuce, spol. s r.o., Raková + STRABAG s.r.o., 

prevádzka Diaľničný úsek D3 (Čadca – Svrčinovec) – začaté trestné stíhanie ORPZ v Čadci. 
Stíhanie bolo následne ukončené a vec bola postúpená OIOH ZA  za účelom prejednania 
správneho deliktu voči subjektu UNI - CON Kysuce, spol. s r.o., Raková. Na základe uvedeného 
IŽP  ZA vykonala kontrolu v subjekte UNI - CON Kysuce, spol. s r.o., Raková. Kontrolou bolo 
zistené porušenie § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch.  

 IŽP ZA vykonala súčinnosti s OR PZ Žilina obhliadku lokality a kontrolu subjektu Obchod 
s palivami s.r.o., Žilina. Kontrolou bolo zistené porušenie § 13 písm. d) zákona o odpadoch.  

 OO PZ Liptovský Mikuláš si vyžiadal od SIŽP výsledok kontroly vykonanej v subjekte 
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, spolu so spisovým materiálom. Kontrolou bolo 
zistené porušenie § 13 písm. a), § 14 ods. 1 písm. b), § 17 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch.  

 OR  PZ v Považskej Bystrici požiadalo  IŽP  ZA  o poskytnutie súčinnosti  pri vyšetrovaní 

podozrenia z trestného činu neoprávneného nakladania s odpadmi zo strany subjektu Jozef 
Knapo, Udiča.   

 OR PZ Martin požiadalo IŽP ZA o súčinnosť pri preverovaní nezákonne umiestneného odpad 
v k.ú. Turčianska Štiavnička. IŽP ZA vo veci vykonala šetrenie v subjekte Mestská organizácia 
SRZ Martin. Kontrolou bolo zistené porušenie § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch.  
 

spolupráca s colnými úradmi: 
 



49 
 

 OIOH ZA v roku 2018 pri kontrolách na štátnych hraniciach, zameraných na  cezhraničný 
pohyb odpadu, spolupracoval s colnými úradmi. Na niektorých takýchto kontrolách sa 

zúčastnili aj príslušníci polície. V hodnotenom období bolo spoločne vykonaných 8 cestných 
kontrol na štátnych hraniciach. 
 

OIOH Košice (KE)   
spolupráca s Policajným zborom SR: 
 
 spolupracoval s ORPZ OKP v Košiciach pri šetrení nedovoleného nakladania s odpadmi 

subjektom Zemir s.r.o. ORPZ OKP v Košiciach odstúpil OIOH KE spisový materiál týkajúci sa 
tohto subjektu  a požiadal o vykonanie kontroly. OIOH Košice v tejto veci vypracoval interný 
doklad o nevykonaní kontroly formou zápisu v spise, nakoľko osobne, telefonicky a ani 
písomne nebolo možné oznámiť vedúcemu kontrolovaného subjektu začatie výkonu kontroly 
a informovať ho o predmete účele a dobe trvania kontroly. Vzhľadom na uvedené skutočnosti, 
nebolo preto možné vykonať požadovanú kontrolu. 

 OIOH KE postúpil ORPZ OKP v Košiciach oznámenia o podozrení zo spáchania trestného činu 
neoprávneného nakladania s odpadmi na základe podnetu týkajúceho sa vytvárania 
nelegálnych skládok stavebných odpadov v lokalite bane Bankov v kat. ú. mesta Košice, 
z ktorého sú podozrivé spoločnosť TELESERVIS spol. s r. o., Bratislava a spoločnosť MEOPTIS, 
s.r.o., Bratislava. 

 spolupracoval s ORPZ v Michalovciach, OOPZ Strážske  na základe požiadavky o poskytnutie 
informácie v súvislosti s preverovaním podozrenia z prečinu neoprávneného nakladania 
s odpadmi - zistené plechové sudy v neuvedenom množstve s neznámym tuhým odpadom.  

 ORPZ v Revúcej požiadalo OIOH KE o podanie správy vo veci trestného konania vedeného voči 
spoločnosti FÚRA s.r.o., Rozhanovce. OIOH KE spracoval odpoveď a zaslal ORPZ požadované 
právoplatné rozhodnutia o pokute vydané pre spoločnosť FÚRA s.r.o., Rozhanovce v období 
od 01.01.2015 do 01.03.2018. 

 spolupracoval s ORPZ Prešov, OKP pri vykonaní miestnej obhliadky priestorov a pozemkov 
situovaných v kat. ú. Prešov – Nižná Šebastová – priemyselná časť Širpo, patriace do 
vlastníctva spoločnosti JOKYS s.r.o., Prešov, v súvislosti s preverovaním trestného oznámenia 
pre podozrenie zo spáchania trestného činu neoprávneného nakladania s odpadmi.  
Z obhliadky OIOH KE vypracoval Zápis z vykonania miestnej obhliadky, ktorý zaslal ORPZ. 
 

spolupráca s colnými úradmi:  
 
 OIOH KE v roku 2018 pri kontrolách na štátnych hraniciach, zameraných na  cezhraničný 

pohyb odpadu, spolupracoval s colnými úradmi. Na niektorých takýchto kontrolách sa 
zúčastnili aj príslušníci polície. V hodnotenom období bolo spoločne vykonaných 9 cestných 
kontrol na štátnych hraniciach. 

 OIOH KE spolupracoval s Colným úradom Košice vo veci preverenia údajov o nákupe tovaru. 

Na základe prijatého podnetu vo vzťahu k objasneniu predmetnej veci, t.j. či kontrolovaný 
subjekt je alebo nie je výrobcom obalov, Colný úrad Košice poskytol OIOH KE relevantné 
informácie pre potrebu výkonu kontroly, vychádzajúce z údajov na pokladničných bločkoch. 

  
Odbor inšpekcie prírody a krajiny v roku 2018 spolupráca s obcami spočívala, rovnako ako aj 
v predchádzajúcich rokoch v súčinnosti pri kontrolnej činnosti, ako aj pri objasňovaní podnetov 
týkajúcich sa výrubu drevín a v usmerňovaní najmä obcí pri aplikácii povinností vyplývajúcich zo 
zákona č. 543/2002 Z.z. ako aj odbornej pomoci v oblasti problematiky ochrany drevín.  
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OIOPaK Žilina riešil tri podnety od obcí, ktoré poukazovali na porušenie zákona č. 543/2002 Z.z. pri 
výruboch drevín, z čoho možno usudzovať zvýšenie povedomia obcí v tejto oblasti, čo možno 
prisúdiť aj faktu, že v roku 2018 sa nemenili legislatívne predpisy v tejto oblasti.  
 
Avšak OIOPaK stále poukazuje na pretrvávajúce nedostatky najmä z oblasti neznalosti právnych 
predpisov zo strany obcí, ktoré nevyužívajú dôsledne svoje kompetencie pri vydávaní súhlasov na 
výrub drevín najmä pri súčasnom zvýšenom tlaku na drevnú hmotu. Pozitívne možno hodnotiť, že 
obce už nemôžu vydávať rozhodnutia na výrub drevín, v konaniach, v ktorých sú súčasne aj  
žiadateľmi o výrub. V roku 2018 bol zaznamenaný prípad, keď obec Višňové vydala súhlas na výrub 
drevín rastúcich v koryte vodného toku, na výrub ktorých sa vyžaduje povolenie podľa osobitného 
predpisu, čím uviedla žiadateľa o výrub do omylu. Pozitívne dopadol prípad spolupráce s obcou 
Bzince pod Javorinou, kedy sa podarilo zabrániť výrubu drevín, ktoré mali byť vyrúbané ešte pred 
právoplatnosťou stavebného povolenia stavby, kvôli ktorej sa mal výrub uskutočniť, čo bolo 
jednou z podmienok vydaného súhlasu na výrub drevín.  
 
Spolupráca s okresnými úradmi, spočívala najmä v ich súčinnosti pri kontrolách  
a prešetrovaní podnetov a vo vzájomných konzultáciách a v poskytovaní informácií a podkladov 
potrebných k výkonu štátneho dozoru. 
Pracovníci OIOPaK IŽP Košice sa zúčastnili dvoch pracovno-konzultačných porád na OÚ Prešov, 
a na 8. odbornom seminári venovanom environmentálnym aspektom činnosti skupiny VSE 
Holding, pracovníci OIOPaK IŽP Banská Bystrica a IŽP Žilina sa zúčastnili pracovnej porady 
pracovníkov odborov starostlivosti o životné prostredie okresných úradov v Trenčianskom kraji, 
ktorej predmetom bolo riešenie aktuálnych problémov v oblasti ochrany prírody a krajiny 
a výmena pracovných skúseností aj za účasti zástupcov MŽP SR a Krajského pamiatkového úradu 
v Trenčíne.  
 
Inšpektori ochrany prírody na jednotlivých inšpektorátoch sa zúčastnili aj viacerých revízii 
chránených území, a to: revízie NPP Silická ľadnica, PP Jalovské vrstvy – Drňa,  
PR Kurinecká dubina,  CHS Lipy na cintoríne vo Veľkej Čausy, PR Horný červený les,  CHA Alúvium 
Blhu, PR Hlboký jarok, PR Čertova dolina. Účasť na revíziách chránených území je 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  starostlivosť aj zo strany vlastníkov a 
užívateľov týchto území. Z uvedeného dôvodu je žiaduce, aby na revízie organizované  úradmi 
životného prostredia boli prizývaní aj pracovníci OIOPaK. 
 
Spolupráca so ŠOP SR spočívala najmä v riešení nimi zaslaných podnetov poukazujúcich 
na porušenie zákona č. 543/2002 Z.z. ŠOP SR bola súčinná aj pri viacerých štátnych dozoroch na 
úseku ochrany prírody a krajiny, či už ich osobnou účasťou pri výkone štátneho dozoru alebo pri 
vypracúvaní odborných stanovísk. Mnoho podnetov bolo zaslaných práve  
od pracovníkov ŠOP SR, kde však inšpekcia poukazuje, že mnohé z týchto podnetov neobsahovali 
potrebné údaje, ktorými by ŠOP SR mohla resp. mala disponovať, čím by sa častokrát napomohlo 
k objasneniu veci. Problém  je najmä v nedostatočnom využívaní oprávnení, ktoré majú členovia 
stráže prírody, ktorí môžu priamo na mieste zisťovať totožnosť osôb zodpovedných za protiprávne 
konanie, požadovať potrebné vyjadrenia, vysvetlenia, informácie a vykonať potrebné zisťovania.  
Spolupráca so ŠOP SR Vedeckým orgánom CITES v roku 2018 spočívala najmä v konzultácii 
konkrétnych prípadov a v identifikácii exemplárov.  
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Spolupráca s MŽP SR v oblasti CITES spočívala najmä v preverovaní držby, vedenie evidencie 
a preukázanie pôvodu exemplárov živočíchov u chovateľov, ktorí predali exempláre chovateľom do 
iných členských štátov EÚ. Spoluprácu s výkonným orgánom CITES možno hodnotiť kladne. 
V prípade potreby overovania dokladov v zahraničí pre potreby výstupov zo štátneho dozoru bola 
zo strany ministerstva poskytnutá rýchla a odborná súčinnosť. V ostatných prípadoch ÚIOPaK 
spolupracoval s MŽP pri spracovávaní rôznych odborných materiálov a pripomienkovaní návrhov 
zmien legislatívy alebo usmernení MŽP. 
 
Oblastné inšpektoráty spolupracovali s Policajným zborom SR v prípade potreby zistenia 
páchateľov protiprávnych konaní, v prípade podozrenia zo spáchania trestných činov ako aj pri 
stotožňovaní osôb podávajúcich inzerciu vo veci ponúk týkajúcich sa komerčných činností 
s exemplármi CITES na internete. OIOPaK IŽP Banská Bystrica poukazuje, že aj napriek snahe 
o užšiu spoluprácu s políciou v tejto oblasti nie je možné údaje o totožnosti osôb vykonávajúcich 
komerčnú činnosť s exemplármi formou inzercie získať a tak podstatná časť takýchto potenciálne 
protiprávnych aktivít zostáva nekontrolovaná.  
Spolupráca inšpekcie s políciou spočíva v konzultácii odborných otázok prípadov a ich riešení, ale 
aj pri poskytovaní informácii zistených v rámci kontrolnej činnosti OIOPaK pre potreby 
prešetrovania trestnej činnosti, ako aj výpovede pred vyšetrovateľom. 
 
V roku 2018 odstúpili jednotlivé inšpektoráty PZ SR celkovo 18 zistení nasvedčujúcich tomu, že bol 
spáchaný trestný čin. Išlo najmä o výruby drevín, vjazd a státie s motorovými vozidlami 
v chránených územiach, stavbu v chránenom území a zásah do lesného porastu.  
 
IŽP Žilina poukazuje na dobrú spoluprácu s krajskou prokuratúrou v Žiline. Voči  uzneseniu 
Policajného zboru SR podal v jednom prípade sťažnosť, ktorej prokurátor vyhovel a vec vrátil na 
ďalšie došetrenie a v druhom prípade sťažnosť IŽP Košice, ktorú prokurátor zamietol.  
PZ SR odstúpil inšpekcii prípady, ktoré vyhodnotil, že nie sú trestnými činmi, ale priestupkami, 
takto OIOPaK IŽP Bratislava prijal 38 prípadov hlavne vjazdov do chránených území.  
 
Čo sa týka spolupráce s veterinármi, OIOPaK IŽP Žilina prešetroval podnet postúpený Regionálnou 
veterinárnou a potravinovou správou Trenčín vo veci neoprávneného chovu jedovatých hadov 
v bytovom dome, na ktorého postúpenie ani nebol dôvod, keďže RVPS Trenčín nepreukázala držbu 
živočíchov v bytovom dome.  
 
ÚIOPaK spolupracovalo so ŠVPS SR v prípade doplnenia údajov do databázy chovateľov 
mačkovitých šeliem.  
 
OIOPaK IŽP Žilina v roku 2018 riešil podnet Kriminálneho úradu Finančnej správy SR, ktorého 
predmetom bol dovoz exemplárov rastlín druhu Cylindropuntia imbricata. Priestupkové konanie 
s obvineným z priestupku musel OIOPaK Žilina nakoniec zastaviť, nakoľko za rovnaký skutok skôr 
uložil sankciu Colný úrad Žilina. 
 
OIOPaK IŽP Bratislava spolupracoval v roku 2018 s mimovládnymi organizáciami najmä 
SOS/BirdLife Slovensko a s ISA Arbor pri poškodzovaní drevín. Spolupráca prebieha na úrovni 
odborných konzultácii a zasielaní podnetov alebo typov na kontroly.  
 
Inšpektorka OIOPaK IŽP Banská Bystrica sa podieľala formou účasti v pracovnej skupine pre vývoj 
arboristických štandardov pod vedením prof. Ing. Paganovej zo Slovenskej poľnohospodárskej 
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univerzity v Nitre na vypracovaní arboristického štandardu Ochrana drevín pri stavebnej činnosti, 
ktorý bol publikovaný v priebehu roku 2018.  
 
OIOPaK IŽP Žilina spolupracoval s Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom 
poľnohospodárskym (UKSUP) v súvislosti ochranou drevín, ďalej bola uskutočnená spolupráca 
s Národným lesníckym centrom (NLC) vo Zvolene, ktorý pre OIOPaK Žilina vypracoval odborné 
posúdenie vo veci lesnej cesty v národnom parku a odborné stanovisko vo veci určenia hmotnosti 
medveďa hnedého v čase jeho usmrtenia.  
 
Pracovníci OIOPaK počas celého roka poskytujú na požiadanie občanov aj odbornú pomoc, 
s cieľom napomôcť im zorientovať sa v zložitej legislatíve a kompetenciách jednotlivých orgánov 
štátnej správy a územnej samosprávy v súvislosti s uplatňovaním zákona č. 543/2002 Z.z.  
a právnych predpisov CITES.  
 
V roku 2018 ÚIOPaK v rámci súčinnosti poskytol rôznym orgánom verejnej správy informácie o 121 
subjektoch v  súvislosti s požiadavkou podľa § 32 ods.1 g) zákona  
č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.  
 
Dňa 23.10.2019 sa  inšpektor z ústredia SIŽP zúčastnil ako hosť v relácii RTVS, „Kontakty“, kde 
diskutoval na tému „Lesk a bieda súkromných zoologických záhrad a parkov na Slovensku“.   

 
V oblasti biologickej bezpečnosti pokračovala spolupráca s Ústredným kontrolným a skúšobným 
ústavom poľnohospodárskym kontinuálne v oblasti kontrol zámerného uvoľňovania GMO, podľa 
zmluvy uzavretej medzi SIŽP a ÚKSÚP, koordinovaným plánom kontrol pri odbere vzoriek 
rastlinného materiálu a ich analyzovaní. 
Spolupráca s Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym počas roka 
prebiehala aj pri riešení spoločných tém, napríklad pri riešení oznámení Európskej komisie 
týkajúcich sa kontaminácie transgénom GT73 v zásielkach semien repky olejnej ozimnej. 

Podobne pri riešení prienikových tém útvar inšpekcie biologickej bezpečnosti spolupracoval  
s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na tvorbe stanovísk ku novým 
šľachtiteľským metódam a dopadom rozsudku súdneho dvora o metódach cielenej mutagenézy. 

Počas roka útvar inšpekcie biologickej bezpečnosti spolupracoval  s Finančnou správou pri riešení 
dovozu živých rastlinných komodít. 
Útvar inšpekcie biologickej bezpečnosti spolupracoval aj s Prírodovedeckou fakultou Univerzity 
Komenského v Bratislave pri získavaní nových informácií z oblasti genetických technológií, so 
Slovenskou akadémiou vied pri získavaní nových informácií z oblasti syntetickej biológie a pri 
triedení informácií z oblasti prístupu ku genetickým zdrojom. 
Spolupráca so Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP) prebiehala pri zabezpečovaní 
plnenia povinností, ktoré pre SIŽP vyplývajú zo zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre 
priestorové informácie. 

Hlavná inšpektorka sa podieľala na práci v Slovenskom výbore pre bioetiku SK pre UNESCO.  
Pracovníci vedeckých ústavov tiež priebežne komunikovali s ÚIBB otázky súvisiace s používaním 
GMO v uzavretých priestoroch a rovnako priebežne ÚIBB poskytoval vyžiadané odborné 
usmernenia aj v oblasti envirooznačovania, priestorových informácií a ochrany genetických 
zdrojov. 

 
Spolupráca s orgánmi štátnej správy v oblasti integrovaného povoľovania a kontroly  

vyplýva inšpekcii priamo zo zákona o IPKZ, podľa ktorého tieto orgány poskytujú v procese 
integrovaného povoľovania stanoviská k žiadostiam o vydanie povolenia a môžu sa zúčastniť na 
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ústnych pojednávaniach ako dotknuté orgány. Ďalej prebiehala spolupráca s dotknutými orgánmi 
na úrovni konzultácií kompetenčných otázok pri povoľovaní prevádzok.  

 
Súčasne 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. 

 
V spolupráci so SAŽP boli pre MŽP SR poskytnuté údaje potrebné pre podávanie správ 

Európskej komisii. Ďalej sa v spolupráci aj s MŽP SR aktualizoval zoznam uzavretých  
a prevádzkovaných skládok patriacich pod IPKZ. 

 
Taktiež v spolupráci so SAŽP sa priebežne vykonáva inovovanie informačného systému 

IPKZ. V roku 2018 boli v Banskej Bystrici 2 stretnutia k IS IPKZ (14. júna, 24. septembra). 

19. 10. 2018 sa v rámci III. zasadnutia BAT Fóra (Podbanské) uskutočnila porada všetkých 
pracovníkov OIPK k vybraným témam (povoľovací proces, legislatíva, emisie amoniaku, revízia 
BREF a implementácia BATC (záverov o BAT), IS IPKZ). 

Aktualizovali sa informácie o činnosti BAT centra (www.enviroportal.sk) a spolupracovalo 
sa pri programovaní, testovaní a napĺňaní nových výstupov pre verejnosť z registra najlepších 
dostupných techník a z registra prevádzok IPKZ a vydaných povolení. 

 
ÚIPK v rámci riešenia problematiky najlepších dostupných techník spolupracoval s MŽP SR, 

MH SR, MPRV SR, s priemyselnými, potravinárskymi a poľnohospodárskymi zväzmi, komorami 
a združeniami formou konzultácií, dopytov, prednášania, účasťou na zasadnutiach a pod. 

 
ÚIPK dňa 20. októbra 2018 (Podbanské) spolupracoval s SAŽP na organizácii 

medzinárodného III. zasadnutia fóra pre výmenu informácií o najlepších dostupných technikách – 
BAT Fórum 2018. 
 

 
IX.  MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA 

 
Zamestnanci odborných útvarov SIŽP v roku 2018 absolvovali niekoľko pracovných stretnutí 

so zahraničnými partnermi, či už v rámci medzinárodných pracovných skupín, ktorých sú členmi, 
alebo v rámci dlhodobých dohôd o spolupráci.  

 
Zamestnanci ÚIOV SIŽP v roku 2018 absolvovali niekoľko pracovných stretnutí so 

zahraničnými partnermi, či už v rámci medzinárodných pracovných skupín, ktorých sú členmi, 
alebo v rámci dlhodobých dohôd o spolupráci. 

V dňoch 28.05 - 30.05.2018 v Prahe sa konalo rokovanie medzi SIŽP a ČIŽP za účasti 
zástupcov ÚÚIOV, OIOV BA, OIOV SPNR a OIOV ZA a zástupcov ČIŽP – Riaditeľstvo, sekcia 
technickej ochrany životného prostredia, oddelenie ochrany vôd a zástupcov oddelenia ochrany 
vôd Oblastného inšpektorátu Brno, Oblastného inšpektorátu Ostrava a Oblastného inšpektorátu 
Olomouc. V rámci tejto spolupráce bola prerokovaná problematika na úseku ochrany vôd, najmä 
problematika riešenia mimoriadneho zhoršenia vôd, zaobchádzania s nebezpečnými látkami  
a nakladania s vodami ako aj problematika prevencie závažných priemyselných havárií. 

http://www.enviroportal.sk/
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V I. polroku 2018 sa zástupca ÚÚIOV zúčastnil 10. stretnutia členov expertnej skupiny APC 
EG, ktoré sa konalo dňoch 13. - 14. marca 2018 v Budapešti, počas ktorého sa uskutočnilo 

spoločné testovanie Medzinárodného systému včasného varovania v povodí rieky Dunaja 
(Accident Emergency Warning System – AEWS) a bolo zamerané aj na preverenie funkčnosti  
a spolupráce základných medzinárodných varovných stredísk v celom povodí  rieky Dunaja 
(Principal International Alert Center – PIAC) v prípade vzniku „havárie“ na vodnom toku Dunaj. 

Zástupcovia ÚÚIOV a OIOV BB sa zúčastnili rokovania pracovnej skupiny pre ochranu vôd 
a hydrológiu Slovensko - maďarskej komisie pre hraničné vody, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 15.05 
- 18.05.2018 v Hoteli Meander  v Tatranskej Štrbe, kde sa okrem iného dohodla medzinárodná 
spolupráca na regionálnej úrovni v rámci znečistenia na hraničných vodných tokoch. 

Zástupca OIOV ZA sa zúčastnil  26. pracovnej porady Slovensko - poľskej pracovnej skupiny 
pre ochranu hraničných vôd pred znečistením, ktoré sa konalo 16.-20.04.2018  v Andrychowe 
(Poľsko), kde sa okrem iného dohodla aj medzinárodná spolupráca na regionálnej úrovni v rámci 
znečistenia na hraničných vodných tokoch. 

Zástupca OIOV KE sa v dňoch 27.02.- 01.03.2018 zúčastnil stretnutia Pracovnej skupiny pre 
riešenie otázok ochrany kvality hraničných vôd Slovensko- ukrajinskej KHV v Užhorode – 
Kamjanica, kde sa okrem iného dohodla medzinárodná spolupráca na regionálnej úrovni v rámci 
znečistenia na hraničných vodných tokoch. 

OIOV ZA dňa 01.02.2018 spracoval  informáciu o MZV pre rokovania pracovných skupín pre 
ochranu vôd a kvalitu vôd Slovensko - českej komisie pre hraničné vody. 
V hodnotenom období sa uskutočnilo aj pracovné stretnutie  zamestnancov IŽP Bratislava, OIOO 
so zamestnancami  ČIŽP, Oblastného inšpektorátu (OI) Brno - OOO za účelom výmeny skúseností 
ako po odbornej, tak aj legislatívnej stránke spojenej s návštevou niektorých výrobných podnikov 
podľa vopred pripraveného programu v dňoch 17. - 19. 10. 2018. V rámci pracovného stretnutia 
bola vykonaná návšteva podnikov Gumotex a.s. Břeclav, Cihelna Wienerberger Novosedly, BPS 
Renergie s.r.o., Suchohrdly, MORAVIA CANS a.s. Bojkovice. Hlavné témy rokovaní boli zamerané na 
: 

 problematiku znižovania prchavých organických zlúčenín v termickom koncovom 
dopaľovacom zariadení z výroby gumených člnov lepením,  

 plnenie technických požiadaviek  a podmienok prevádzkovania pri výrobe bioplynu 
zamerané na znižovanie pachových látok unikajúcich z bioplynovej stanice,  

 vplyv surovín na vznik a obmedzovanie znečisťujúcich látok do vonkajšieho ovzdušia pri 
výrobe tehál, 

 znižovanie emisií VOC z lakovacích liniek regeneratívnym termickým spaľovacím zariadením 
s kombináciou záchytu emisií VOC na zeolitovom rotačnom koncentrátore  pri výrobe 
hliníkových aerosolových obalov (farebná hĺbkotlač).  

Ďalšia spolupráca  bola realizovaná e-mailovou formou. Na základe podnetu zamestnanca odboru 
ochrany ovzdušia  OI ČIŽP v Havlíčkovom Brode a po predložení podkladov z ich kontrolnej činnosti 
v spoločnosti FIRESI, s.r.o., Jihlava bola vykonaná kontrola u podnikateľa A.T.Servis, a.s., Piešťany 
v prevádzke Horná Streda podľa zákona č. 321/2012 Z. z.. Výsledky kontroly boli postúpené 
príslušnému OI ČIŽP v Havlíčkovom Brode a na OOO MŽP SR, ktorý uvedený podnet riešil na úrovni 
ministerstiev s MŽP ČR. 

 
V dňoch 11.09.2018 - 13.09.2018 sa zamestnanci inšpekcie odpadového hospodárstva SIŽP 

zúčastnili pracovného stretnutia so zástupcami ČIŽP v školiacom stredisku Hotela Dlouhé Stráně 

nachádzajúceho sa v obci Kouty nad Desnou, Česká Republika. Hlavným prínosom stretnutia 
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bola výmena informácií z legislatívnej oblasti týkajúcej sa odpadového hospodárstva a praktických 

skúseností pri výkone inšpekčných kontrol a správnom konaní.  

 
Útvar inšpekcie ochrany prírody a krajiny každoročne vyhodnocuje pre pracovnú skupinu 

pre vynútiteľnosť práva v oblasti CITES – „Enforcement Group“, zriadenú pri Európskej komisii, 
výsledky kontrolnej činnosti. Pracovníčka ÚIOPaK sa zúčastnila dvoch stretnutí  uvedenej pracovnej 
skupiny, a to 36.  a 37. stretnutia v Bruseli. 

V priebehu roku 2018 bola SIŽP za účelom preverenia skutočností dôležitých pre štátny 
dozor ČIŽP, požiadaná o prešetrenie niekoľkých prípadov držby a nakladania s exemplármi 
mačkovitých šeliem.  

IŽP dlhodobo spolupracujú s ČIŽP najmä pri prešetrovaní obchodovania s exemplármi 
druhov CITES. SIŽP si so svojim českým partnerom operatívne vymieňa potrebné informácie nutné 
k objasňovaniu podozrení na nelegálnu držbu a obchodovanie s exemplármi.  

SIŽP vykonala aj kontroly za účelom preverenia legálnosti nadobudnutia exemplárov  
v držbe slovenských občanov na základe požiadaviek iných členských štátov EÚ.  

Pracovník ÚIOPaK sa zúčastnil odborného seminára organizovanom „Agenturou ochrany 
přírody a krajiny ČR“ (vedecký orgán CITES ČR) v spolupráci s MŽP ČR. Seminár s podtitulom 
„Mazlením k týrání“ bol zameraný na problematiku kontaktných ZOO s chovom a komerčným 
využitím veľkých mačkovitých šeliem, zaradených do CITES. Jedná sa o nový, rozrastajúci sa trend. 
Zástupca SIŽP prezentoval aktuálnu situáciu chovu mačkovitých šeliem na Slovensku. 

 Pracovník ÚIOPaK zastupoval SIŽP na dvoch seminároch organizovaných európskou 
Komisiou (DG Environment) v súvislosti s akčným plánom na posilnenie dodržiavania 
environmentálnej legislatívy EÚ a zlepšenie environmentálneho riadenia. Opatrenie č. 4 v rámci 
tohto akčného plánu sa zaoberá environmentálnym zločinom, pričom ústrednou témou stretnutí 
je príprava usmerňujúceho dokumentu o najlepších spôsoboch  tzv. „good practise“ v oblasti 

stratégií pre boj s environmentálnym zločinom zo zameraním na odpady a ochranu prírody. 

V pozícii členky výkonného a riadiaceho výboru európskej siete inšpekcií biologickej bezpečnosti 
European Enforcement Project (EEP) sa vedúca OIBB IŽP BB zúčastnila v roku 2018 dvoch 
pracovných stretnutí v Tallinne v Estónsku. Išlo o stretnutie výkonného a riadiaceho výboru EEP za 
účelom prípravy medzinárodnej konferencie EEP a následne samotnej konferencie, na ktorej sa 
aktívne zúčastnila s príspevkom o skúsenostiach z kontrolnej činnosti OIBB IŽP BB a OIBB IŽP BA.  
 
SIŽP s ČIŽP spolupracuje už dlhoročne, všetky zásadné prvky kontrolných postupov a výsledkov  
z kontrolnej praxe sú vzájomne komunikované prednostne elektronickou formou. 

ÚIPK SIŽP ako zástupca SR vo Fóre podľa článku 13 „Referenčné dokumenty o BAT a výmena 
informácií“ smernice o priemyselných emisiách (IED) aktívne spolupracoval v roku 2018  
s Európskou komisiou (DG Environment) a s Európskou kanceláriou IPPC (EIPPCB) na systéme 

výmeny informácií pri riešení problematiky týkajúcej sa najlepších dostupných techník (BAT). 
„Fórum je formálnou expertnou skupinou 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 SIŽP prostredníctvom útvaru integrovaného povoľovania 
a kontroly. Jeho pracovníci sa zúčastnili na: 
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 „Interim mítingu“ Technickej pracovnej skupiny pre tvorbu referenčného dokumentu pre 
čistenie odpadových plynov v chemickom sektore (TWG WGC BREF) (13. - 16. marec 2018, 

Sevilla) organizovanom EIPPCB, kde zástupca SR presadil záujmy SR pri výrobe karbidu 
vápnika; 

 „Site visit“ – návšteva expertov z TWG WGC „vzorových prevádzok“ v oblasti čistenia 
odpadových plynov v chemickom sektore v Portugalsku (17. - 21. september 2018) 
organizovanom EIPPCB; 

 12. mítingu Fóra (27. november, Brusel) organizovanom Európskou komisiou (DG 
ENVIRONMENT a EIPPCB), na ktorom sa Fórum vyjadrilo k záverom o BAT a k finálnemu 
návrhu referenčného dokumentu o BAT pre priemysel výroby potravín, nápojov a mlieka 
(FDM BREF), pokračovalo sa v diskusii k štandardným textom BREF a EIPPCB oboznámil 
o ďalšom postupe prác pri revízii referenčných dokumentov o BAT. 

 
Na III. zasadnutí fóra pre najlepšie dostupné techniky – BAT Fórum 2018 (20. 10. 2018 

Nitra), ktoré usporiadala SAŽP v spolupráci s ÚIPK SIŽP odzneli aj príspevky z Ministerstva 

životného prostredia ČR. 
 
Pracovníci ÚIPK sa zúčastnili na XIX. zasadnutí Fóra pre výmenu informácií o BAT, ktoré sa 

konalo dňa 28.11.2018 na Ministerstve priemyslu a obchodu ČR v Prahe. Na tomto fóre sa zišli 
odborníci zaoberajúci sa problematikou integrovanej prevencie z dotknutých štátnych orgánov 
Českej republiky (MPO ČR, MŽP ČR, MZ ČR, ČIŽP, KÚ) a Agentúry životného prostredia Českej 
republiky (CENIA), Technických pracovných skupín, priemyselných zväzov a ďalších organizácií, 
ktorí referovali o aktuálnych problémoch týkajúcich sa BAT. 

 
V dňoch 6. – 7. 6. 2018 sa v Nitre uskutočnila spoločná porada ÚIPK, vedúcich OIPK  

a zástupcov integrovaných agend riaditeľstva ČIŽP a OI ČIŽP, kde došlo k vzájomnej výmene 
pracovných skúsenosti, informácií a prerokovaniu aktuálnych problémov integrovanej prevencie, 

s ktorými sa pri svojej práci stretávajú inšpektori integrovanej prevencie v Čechách a na Slovensku. 
V rámci spoločnej porady sa uskutočnila exkurzia do prevádzky na výrobu čpavku „Čpavok 4“ – 
prevádzkovateľa DUSLO, a. s. Šaľa. 

 
V dňoch 13. – 14. 6.2018 sa v Bruseli uskutočnilo 17 valné zhromaždenie IMPELu - „Extra 

ordinary General Assembly“ IMPEL a v dňoch 10. - 12. 12.2018 sa vo Viedni uskutočnilo 18. valné 
zhromaždenie IMPELu, na ktorých SR zastupovala národná koordinátorka  - pracovníčka ÚIPK.  
Pracovníčka OIPK Košice sa dňa 26. – 28. septembra 2018 zúčastnila konferencie IMPEL Next 
Generation (Zwolle, Holandsko), na ktorej viac ako 170 odborníkov diskutovalo o nových výzvach a 
praktických skúsenostiach súvisiacich s implementáciou právnych predpisov EÚ v oblasti životného 
prostredia.  
Pracovníci ÚIPK a OIPK participovali na projektoch IMPELu účasťou na projektových workshopoch. 
 

Spoločné workshopy IMPEL projektov IED Implementation a DRTR Doing the right things for 
environmental permitting v dňoch 13. – 16. 3. 2018 (Logroño, Španielsko) 
14. – 16. 5. 2018 (Lisabon, Portugalsko) 19. – 21. 6. 2018 (Edinburgh, Spojené kráľovstvo) 
a 3. -5. 10. 2018 (Eisenstadt, Rakúsko). 
22. – 24. 10. 2018, Heraklion, Grécko – IMPEL Water and Land Expert Team Workshop a ENPE 
konferencia. 
Okrem toho ÚIPK spolupracoval s ďalšími členmi IMPELu poskytovaním informácií, dopytom po 
informáciách a pod. 
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X.  RIEŠENIE PROJEKTU OPŽP- PO3 - 09 - 3 „AKREDITÁCIA MERACÍCH SKUPÍN SIŽP“ 

 
 V roku 2018 pokračovalo vykonávanie  publicity a informovanosti o aktivitách projektu 
hlavne prostredníctvom vydávaných správ o technických činnostiach, kde titulná strana každej 
správy obsahuje informáciu o realizácii aktivít projektu a o finančnej podpore pre projekt i napriek 
tomu, že v auguste 2014 bola ukončená realizácia aktivít akreditáciou odborných činnosti 
a udelené osvedčenia o akreditácii pre skúšobné laboratórium a inšpekčný orgán. 

 
 
 

XI.  VNÚTORNÁ KONTROLNÁ ČINNOSŤ 

 

Vnútorná kontrolná činnosť SIŽP bola v roku 2018 vykonávaná podľa Plánu činnosti 
vnútornej kontroly SIŽP, schváleného generálnou riaditeľkou dňa 12.12.2017, ako súčasť plnenia 
hlavných úloh  a spočívala v kontrole  dodržiavania  povinností,  ktoré  inšpekcii vyplývajú zo 
zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov. 
                  

Základné zásady postupu inšpekcie pri výkone vnútornej kontrolnej činnosti a realizácii 
výsledkov kontroly v podmienkach inšpekcie sú stanovené v Smernici SIŽP č. 2/2016  na 
zabezpečenie funkčného systému vnútornej kontroly. 
  
11.1.  Činnosť oddelenia kontroly 
 

Oddelenie kontroly uskutočnilo v roku 2018 spolu 7 plánovaných kontrolných akcií, pričom 

jedna kontrola nebola vykonaná.  
 
Vykonané kontroly boli  zamerané hlavne na dodržiavanie ustanovení § 11 až § 13 zákona   

č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, Smernice SIŽP č. 3/2010 
o vybavovaní podnetov, ďalej na dodržiavanie Smernice SIŽP č. 3/2014 o prevádzke služobných 
motorových vozidiel, v nadväznosti na Smernicu č. 3/2015 o pracovnom čase zamestnancov SIŽP 
a veciach s ním súvisiacich. Oddelenie kontroly vykonalo kontrolu plnenia opatrení na nápravu 
z kontrol uskutočnených v roku 2017 (Kontrola dodržiavania ustanovení zákona č. 39/2013 Z. z.  
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, v nadväznosti na zákon          
č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov a Smernice SIŽP č. 3/2010 
o vybavovaní podnetov, kontrola dodržiavania ustanovení § 60 a § 62 zákona č. 400/2009 Z. z. 
o štátnej službe a  o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
Služobného poriadku SIŽP, Smernice č. 3/2014 o prevádzke služobných motorových vozidiel, 

Smernice č. 3/2015 o pracovnom čase zamestnancov SIŽP a o veciach s ním súvisiacich, Smernice 
č. 7/2014 Postup pri uskutočňovaní tuzemských pracovných ciest zamestnancov SIŽP). V troch 
prípadoch bolo zistené porušenie dodržiavania príslušných zákonov a smerníc inšpekcie, pričom 
bol vyhotovený Protokol o kontrole (IŽP Bratislava - OIBB, SP Nitra – OIPK a IŽP Banská Bystrica - 
OIOV). Pri ostatných kontrolách neboli zistené závažné nedostatky a boli ukončené Záznamom 
o kontrole. 
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 Oddelenie kontroly zabezpečovalo centrálnu evidenciu podnetov, prijatých od fyzických 
osôb, fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktoré boli doručené priamo na ústredie 

inšpekcie, alebo boli postúpené z MŽP SR, príp. iných orgánov štátnej správy alebo samosprávy. 
Celkovo bolo v roku 2018 doručených na ústredie 414 podnetov, čo je o 94 podnetov viac ako vlani 
(nárast o 22,71% oproti roku 2017). Z toho Oddelenie kontroly postúpilo na jednotlivé 
inšpektoráty životného prostredia 233 podnetov na priame prešetrenie alebo na iné vybavenie, 97 
podnetov postúpilo iným orgánom verejnej správy (väčšinou príslušným okresným úradom), 43 
podnetov bolo odložených alebo vrátených pisateľom a bola im poskytnutá  informácia, na ktoré 
orgány verejnej správy sa majú obrátiť. Na vedomie bolo na ústredie inšpekcie doručených 41 
podnetov.   

Okrem toho oddelenie kontroly pripravovalo podklady k úlohám, na základe požiadaviek 
MŽP SR – kancelárie ministra, Odboru sťažností a petícií, a tiež zasielalo informácie o prešetrení 
podnetov na MŽP SR v prípadoch, keď o to požiadali a od októbra 2018 poskytuje stanoviská 
médiám.  
11.2. Vnútorná kontrolná činnosť odborných útvarov 

 
Vnútorné kontroly vykonané odbornými útvarmi inšpekcie boli zamerané hlavne na 

dodržiavanie ustanovení príslušných zákonov a ich vykonávacích predpisov, zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov a na dodržiavanie smerníc a pokynov hlavných 
inšpektorov. Odborné útvary v rámci vnútornej kontroly vykonali 23 kontrol. Všetky kontroly boli 
ukončené Záznamom o kontrole, nakoľko neboli zistené porušenia príslušných právnych 
predpisov.   
  

Zamestnanci Kancelárie generálneho riaditeľa mali naplánovaných 13 kontrol. Jedna 
kontrola bola zameraná na kontrolu dodržiavanie registratúrneho poriadku. Šesť kontrol bolo 
zameraných na dodržiavanie Smernice SIŽP č. 2/2014, ktorou sa stanovujú pravidlá na bezpečné 
a efektívne fungovanie IS SIŽP. Šesť kontrol, prenesených z roku 2017, bolo zameraných  na 

dodržiavanie povinností pri BOZP a PO v zmysle platnej legislatívy. Všetky vykonané kontroly boli 
ukončené Záznamom o kontrole, bez zistenia závažných nedostatkov. 
  

Odbor ekonomiky a verejného obstarávania vykonal 4 kontroly zo 7 naplánovaných, ktoré 
boli ukončené Záznamom o kontrole. Zostávajúce 3 kontroly vykoná odbor v roku 2019 ako 
mimoriadne kontroly. 

Zamestnankyne Osobného  úradu vykonali v súlade s Plánom činnosti vnútornej kontroly 
na rok 2018 spolu 5 kontrolných akcií. Všetky vykonané  kontroly boli ukončené Záznamom 
o kontrole, bez zistenia závažných nedostatkov.  
Tabuľka č.1   -  Prehľad o počte vnútorných kontrol v roku 2018 

 

Organizačný 
útvar 

KONTROLY 

 plánované neplánované neuskutočnené vykonané 

Oddelenie 
kontroly 

8 
 

0 
 

1 
 

7 
 

Odborné útvary 
 

23 0 0 23 

Odbor ekonomiky 
a verejného 
obstarávania 

7 0 3 4 
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Osobný úrad 
 

5 0 0 5 

Kancelária GR 
 

13 0 0 13 

Spolu: 
 

55 0 3 52 

11.3.  Vybavovanie sťažností a petícií 
  

Prešetrovanie a vybavovanie sťažností bolo zabezpečované v súlade so zákonom č. 9/2010 
Z. z. V centrálnej evidencii sťažností a petícií doručených inšpekcii, vedenej na oddelení kontroly 
samostatne a oddelene od ostatných písomností, boli v roku 2018 zaevidované 3 sťažnosti a 5 
petícií.  
 
Tabuľka č.2  - Vyhodnotenie sťažností a petícií za rok 2018 
 

  
 

Sťažnosti Petície 

CELKOM 3 5 

- z toho z roku 2017 0 0 

Doručené v roku 2018 3 5 

 vybavené v roku 2018 2 5 

 nevybavené (k 31.12.2018) 1 0 

 Spôsob vybavenia:   

             Postúpením 0 0 

             Prešetrením 0 1 

             Odložením 2 4 

 Opodstatnenosť:   

        -    opodstatnených 0 0 

        -    neopodstatnených 0 1 

        -    nevyhodnotených 0 0 

 
11.3.1. Sťažnosti 
 
  Inšpekcii boli v roku 2018 doručené 3 sťažnosti. Dve sťažnosti boli odložené v zmysle 
príslušných ustanovení zákona č. 9/2010 Z. z. Jedna sťažnosť, týkajúca sa postupu zamestnancov 
inšpekcie pri výkone kontroly, bude vybavená v roku 2019 v zákonom stanovenej lehote. 
 
11.3.2. Petície 
 
    V roku 2018 bolo doručených päť petícií. Petícia občanov obce Vasiľov proti znečisťovaniu 
životného prostredia spoločnosťou Píla Vasiľov, s.r.o. bola po prešetrení vyhodnotená ako 
neopodstatnená. Petícia občanov obce Janov, týkajúca sa ČOV Bzenov bola odložená v zmysle § 7 
ods. 2 zákona č. 85/1990 Zb. Ostatné tri petície boli doručené príslušným orgánom verejnej moci, 
pričom SIŽP boli zaslané na vedomie.  
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XII.  POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ PODĽA ZÁKONA 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 A MEDIÁLNE AKTIVITY  

 
V zmysle zákona 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 bolo v roku 
2018 v centrálnej evidencii žiadostí o poskytnutie informácií SIŽP zaregistrovaných 182 žiadostí.  

Z uvedeného počtu bolo: 

 137 žiadostí zaslaných elektronickou poštou, 42 žiadostí klasickou poštou, 2 žiadosti boli 
podané ústne a 1 žiadosť bola podaná osobne do podateľne IŽP Žilina;  

 112 žiadostí bolo podaných  fyzickými osobami  a 70 žiadostí  právnickými osobami; 
 135 žiadostí bolo adresovaných na inšpektoráty životného prostredia (59 na IŽP 

v Bratislave, 30 na IŽP v Žiline, 30 na IŽP v Košiciach a 16 na IŽP v Banskej Bystrici) a 47 

žiadostí na Ústredie SIŽP;  
 124 žiadostí bolo vybavených úplným sprístupnením informácie, v 24 prípadoch sa 

žiadateľom sprístupnila informácia sčasti, v  22 prípadoch sa žiadosti o informáciu 
nevyhovelo, 5 žiadostí bolo odložených, 7 žiadostí bolo postúpených z dôvodu vecnej 
príslušnosti inému orgánu štátnej správy prípadne obci. 

 SIŽP – Ústrediu, ako príslušnému odvolaciemu orgánu, bolo postúpené 1 odvolanie, pričom 
odvolací orgán v tomto prípade zrušil rozhodnutie prvostupňového orgánu. 

12. 1.  Mediálne aktivity 
 
V roku 2018 poskytla SIŽP médiám 200 informácií, písomnou formou a telefonicky. 

Poskytované informácie sa v prvom rade týkali činnosti SIŽP hlavne v oblasti výkonu štátneho 
dozoru.  

Veľká pozornosť zo strany médií bola venovaná oblasti znečisteniu podzemnej vody 

atrazínom na Žitnom ostrove, ťažby v lesoch v pohorí Čergov, výstavbe obchvatu D4 R7. 
K trvalému záujmu zo strany médií stále patria otázky týkajúce sa odstránenia nelegálnych 

skládok odpadu, výrubu drevín a znečisťovania vodných tokov. 
Na zverejňovanie informácií o svojej činnosti, stanovísk a vyjadrení k niektorým nepresným 

informáciám poskytovaných verejnosti médiami, SIŽP pravidelne využívala svoju webovú stránku.   
 

 
XIII. ROZHODUJÚCE OBLASTI PLNENIA PLÁNU HLAVNÝCH ÚLOH ODBORNÝMI ÚTVARMI 

 
13.1.  VYHODNOTENIE ČINNOSTI ÚTVARU INŠPEKCIE OCHRANY VÔD 

 
Činnosť ÚIOV SIŽP a odborov inšpekcie ochrany vôd (ďalej len „OIOV“) sa v roku 2018 

riadila PHÚ SIŽP na rok 2018 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. 
128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, 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) v znení neskorších predpisov, 
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zákona č. 319/2013 Z.z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych 
výrobkov na trh a ich využívanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon), 

zákona č. 409/2011 Z.z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení 
informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 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.  

Kontrolná činnosť OIOV sa vykonávali v súlade s metodickými pokynmi a usmerneniami 
ústredia - útvaru inšpekcie ochrany vôd  a so zameraním uvedeným v Pláne hlavných úloh SIŽP na 
rok 2018. 
 
 
I.  PLÁNY, KONTROLNÁ ČINNOSŤ, SPRÁVY A KONANIA 
 

Kontrolná činnosť OIOV spadajúca pod vodný zákon bola aj v  roku 2018 zameraná 

predovšetkým na schvaľovanie plánov preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku 
neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich 
úniku (ďalej len „havarijný plán“) - HÚ I. č. 4, v rámci posúdenia úplnosti a aktuálnosti havarijných 
plánov bolo na OIOV predložených na schválenie 499 havarijných plánov a v rámci správneho 
konania OIOV vykonali aj 328 miestnych ohliadok. V súvislosti s riešením mimoriadneho zhoršenia 
kvality vôd alebo mimoriadneho ohrozenia kvality vôd (ďalej len „mimoriadne zhoršenie vôd“) - 
HÚ I. č. 3 vykonali OIOV v hodnotenom období 196 kontrol. Kontrolu zaobchádzania so 
znečisťujúcimi látkami - HÚ I. č. 1 vykonali OIOV v 88 subjektoch. Kontrolu zameranú na nakladanie 
s vodami a prevádzku a účinnosť ČOV - HÚ I. č. 2 vykonali OIOV v 74 subjektoch. V rámci šetrenia 
podnetov a petícií - HÚ I. č. 12 vykonali OIOV 170 kontrol. 

V roku 2018 vykonali OIOV podľa zákona o prevencii závažných priemyselných havárií - HÚ 
I. č. 7 kontroly v 56 podnikoch a podľa chemického zákona - HÚ I. č. 8 vykonali 56 kontrol.  

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. 5 

HÚ I. 

č. 7 

HÚ I. 

č. 8 

HÚ I. 

č. 9 

HÚ I. 

č. 10 

HÚ I. 

č. 12 

spolu 

 počet 

BA 10 4 53 0 9 1 0 0 39 116 

SP NR 20 15 21 0 11 2 0 0 26 95 

ZA 41 22 38 0 11 2 0 0 52 166 

BB 2 10 47 0 12 0 0 0 27 98 

KE 15 23 37 0 13 2 0 0 26 116 

spolu 88 74 196 0 56 7 0 0 170 591 

 
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. 67/2010 Z.z. z.č. 205/2004 Z.z. z.č409/2012Z.z. spolu 

kontrol porušení 

zákona 
kontrol porušení 

zákona 
kontrol porušení 

zákona 
kontrol porušení 

zákona 
kontrol porušení 

zákona 
kontrol porušení 

zákona 

 počet 

BA 106 46 9 0 1 0 0 0 0 0 116 46 
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SPNR 82 58 11 0 2 0 0 0 0 0 95 58 

ZA 153 63 11 1 2 0 0 0 0 0 166 64 

BB 86 46 12 1 0 0 0 0 0 0 98 47 

KE 101 43 13 0 1 0 0 0 0 0 116 43 

spolu 528 258 56 2 7 0 0 0 0 0 591 258 

 
Z celkového počtu 591 vykonaných kontrol v roku 2018 bolo v 258 prípadoch  (43,65 %) 

zistené porušenie zákonov. 
Ďalej v rámci kontrolnej činnosti OIOV vykonali v 328 prípadoch aj miestnu ohliadku 

v súlade s ustanovením § 21 správneho poriadku. Predmetom miestnej ohliadky, v rámci 
správneho konania vo veci schvaľovania havarijného plánu, bolo zisťovanie posúdenia úplnosti  
a aktuálnosti havarijných plánov, ktoré boli predložené na schválenie OIOV v rámci správneho 
konania.  

V rámci správneho konania OIOV uložili 195 subjektom pokutu za porušenie ustanovení na 
úseku ochrany vôd a na úseku závažných priemyselných havárií. 

Podrobnejší prehľad o kontrolnej činnosti a aktivitách vykonávaných v rámci jednotlivých 
hlavných úloh vyplývajúcich z Plánu hlavných úloh ÚIOV na rok 2018, ako aj ich stručné analytické 
zhodnotenie. 

 
1. Kontrola zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami  

 
V rámci tejto HÚ bolo vykonaných 88 kontrol  zameraných na zaobchádzanie  

so znečisťujúcimi látkami, čo z celkového počtu kontrol (591) predstavovalo 14,9 %. Cieľom týchto 
kontrol bolo posúdiť a zistiť technický stav objektov slúžiacich na zaobchádzanie so znečisťujúcimi 
látkami, ktoré vyplývajú z ustanovení vodného zákona a všeobecne právnych predpisov vydaných 
na jeho základe. Bolo hodnotené aj technické a organizačné zabezpečenie prevencie neželateľných 
únikov znečisťujúcich látok a materiálno - technické zabezpečenie zneškodňovania  

a odstraňovania týchto látok pri ich prípadných únikoch. V rámci kontrol boli kontrolované 
predovšetkým zásobné a prevádzkové nádrže na znečisťujúce látky, potrubné rozvody, 
manipulačné plochy na stáčanie a výdaj znečisťujúcich látok, manipulačné plochy na skladovanie 
znečisťujúcich látok, žumpy na skladovanie znečisťujúcich látok, hospodárskych hnojív a silážnych 
štiav, skladovacie plochy na uskladnenie znečisťujúcich látok, hospodárskych hnojív, silážnych štiav 
a produktov z bioplynových staníc (digestát, fugát).  

V rámci tejto kontroly boli vykonané kontroly aj v Chránenej vodohospodárskej oblasti 
Žitný ostrov, z celkového počtu 88 kontrol bolo v Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov 
vykonaných 16 kontrol so zameraním na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami. Vo všetkých 
prípadoch bolo zistené porušenie ustanovení vodného zákona, nakoľko kontrolované subjekty 
nedovolene zaobchádzali so znečisťujúcimi látkami, čím porušili ustanovenie § 39 vodného zákona 
(ustanovenie  § 39 ods. 2 vodného zákona  a ustanovenia § 39 ods. 4 vodného zákona). Za 
porušenie ustanovení vodného zákona bola v správnom konaní 15 subjektom uložená pokuta, 

v jednom prípade bude v správnom konaní uložená pokuty v roku 2019. 
V rámci kontrol zaobchádzania so znečisťujúci látkami bola vykonaná v jednom prípade aj 

tematická kontrola zameraná na „zasnežovanie“, pričom v uvedenom prípade bolo zistené 
porušenie ustanovenia § 39 ods. 4 vodného zákona. Za uvedený nedostatok bola v správnom 
konaní uložená pokuta.  
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Z celkového počtu 88 kontrolovaných subjektov v 58 prípadoch (65,9%) bolo zistené 
porušenie zákonných ustanovení na úseku ochrany akosti vôd, za čo im v správnom konaní boli 

resp. budú uložené sankčné postihy podľa ustanovení vodného zákona.  
 
2.  Kontrola nakladania s vodami a prevádzky a účinnosti čistiarne odpadových vôd 
 

V rámci tejto HÚ vykonali OIOV 74 kontrol, čo z celkového počtu kontrol (591) 
predstavovalo 12,5 %, ktoré boli zamerané predovšetkým na vypúšťanie odpadových vôd alebo 
osobitných vôd do povrchových alebo podzemných vôd, plnenie podmienok povolení vydaných 
orgánmi štátnej vodnej správy na vypúšťanie odpadových a osobitných vôd a na prevádzku 
a účinnosť čistiarne odpadových vôd.  

OIOV na účely kontroly zabezpečovali aj vlastné sledovanie kvalitatívnych a kvantitatívnych 
hodnôt vypúšťaných odpadových vôd. V roku 2018 OIOV v spolupráci s laboratóriami SVP, š.p. 
vykonali v 4 subjektoch 4 kontrolné odbery, pričom v dvoch prípadoch bolo istené, že 2 subjekty 
vypúšťali odpadové vody do recipientu v rozpore s vydanými právoplatnými povolaniami na 

vypúšťanie odpadových vôd. Nízky počet kontrolných odberov vykonaných OIOV je dôsledkom 
vydávania integrovaných povolení podľa zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole 
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré sú 
kontrolované odbormi integrovaného povoľovania a kontroly SIŽP, ako aj z kapacitných možností 
OIOV. 

K najčastejším nedostatkom, ktoré boli zistené v rámci kontrol nakladania s vodami 
a prevádzky a účinnosti ČOV možno zaradiť vypúšťanie odpadových vôd do povrchových alebo 
podzemných vôd v rozpore s právoplatným povolením miestne príslušných orgánov štátnej 
vodnej správy resp. vypúšťanie odpadových vôd bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy, 
nedodržiavanie podmienok stanovených v povoleniach na vypúšťanie odpadových vôd 
(vykonávanie odberov a rozborov vypúšťaných odpadových vôd neakreditovaným laboratóriom, 
nesledovanie ukazovateľov znečistenia a početnosť rozborov, nenahlasovanie výsledkov meraní 

rozborov odpadových vôd orgánom štátnej vodnej správy). 
 
V rámci kontrol nakladania s vodami bolo 11 tematických kontrol zameraných na aj 

„zasnežovanie“, pričom v 9 prípadoch bolo zistené porušenie ustanovení vodného zákona, za čo 
im v správnom konaní bol uložený sankčný postih. K najčastejším nedostatkom v tematickej 
kontroly zameranej na „zasnežovanie“ možno zaradiť odber vôd bez povolenia orgánu štátnej 
vodnej správy, vypúšťanie odpadových vôd bez povolenia, vypúšťanie vôd z povrchového odtoku 
bez povolenia  a nevypracovanie manipulačného poriadku pre vodnú stavbu. 

 
V rámci kontrol nakladania s vodami bolo 8 tematických kontrol zameraných na „ťažbu 

piesku, štrku a iných nevyhradených nerastov v Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov“, 
pričom v 4 prípadoch bolo zistené porušenie ustanovení vodného zákona, za čo im v správnom 
konaní bude v roku 2019 uložený sankčný postih. V 2 prípadoch išlo o ťažbu  tzv. „suchých 

poldroch“, pri ktorej nedochádzalo k odkrytiu hladiny podzemných vôd a nedošlo k porušeniu 
ustanovení vodného zákona. 

 
Z celkového počtu 74 kontrolovaných právnych subjektov bolo v 39 prípadoch    (52,7%) 

zistené porušenie zákonných ustanovení na úseku ochrany vôd, za čo im v správnom konaní boli 
alebo budú uložené sankčné postihy podľa ustanovení vodného zákona. 

 
3.  Mimoriadne zhoršenia vôd  
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V roku 2018 bolo OIOV oznámených 196 prípadov, v ktorých boli nahlásené príznaky vzniku 

mimoriadneho zhoršenia kvality vôd alebo mimoriadneho ohrozenia kvality vôd (ďalej len „MZV“). 
Po prešetrení oznámení OIOV z uvedeného počtu (196 prípadov) 91 ohlásených MZV vyradili 
z evidencie, nakoľko tieto nenaplnili skutkovú podstatu podľa § 41 ods. 1 vodného zákona. Zo 105 
MZV bolo 60 prípadov na povrchových tokoch a 45 prípadov na podzemných vodách. 
 

 
Prehľad evidovaných MZV v členení podľa  jednotlivých OIOV je uvedený v tabuľke č.3. 

Tabuľka č. 3  

OIOV 

evidované MZV 

mimoriadne zhoršenie vôd - naplnené znaky 

povrchových vôd podzemných vôd 

celkom  
vodárenské toky 

a nádrže 

hraničné 

toky 
celkom  znečistené ohrozené  nenaplnené 

znaky 

naplnené 

znaky 

počet 

BA 30 23 12 0 1 11 0 11 

SP NR 4 18 12 0 0 6 0 6 

ZA 15 21 10 1 0 11 1 10 

BB 22 25 15 0 0 10 1 9 

KE 20 18 11 0 0 7 0 7 

spolu 91 105 60 1 1 45 2 43 

Najčastejšou príčinou vzniku MZV v roku 2018 bolo nedodržanie ustanovení vodného 
zákona pri doprave a preprave, čo predstavovalo 24,8 %. Na vzniku MZV sa v najväčšej miere 
podieľali znečisťujúce látky a z nich išlo predovšetkým o ropné látky (50,5 %).   

Informácia o riešení MZV v roku 2018 bude v súlade s Plánom hlavných úloh SIŽP na rok 

2018 spracovaná podrobnejšie v samostatnej správe. 
V roku 2018 nebola aktivovaná činnosť Komunikačnej jednotky Základného 

medzinárodného varovného strediska (PIAC 04) Slovensko na ÚÚIOV v rámci Medzinárodného 
systému včasného varovania v povodí rieky Dunaj (Accident Emergency Warning System, AEWS). 
V roku 2018 sa uskutočnili iba dve testovania v rámci AEWS a to v  dňoch 13. - 14. marca 2018 
v Budapešti počas  10. stretnutia členov expertnej skupiny APC EG  v Budapešti sa uskutočnilo 
spoločné testovanie testovanie AEWS 2.0, ktoré bolo zamerané na preverenie funkčnosti 
Medzinárodného systému včasného varovania v povodí Dunaja a spoluprácu základných 
medzinárodných varovných stredísk v celom povodí Dunaja (PIAC), pri prípadnom vzniku „havárie“ 
na vodnom toku medzinárodného významu. Druhé testovanie AEWS 2.0 sa uskutočnilo dňa 05. 
novembra 2018 v ranných hodinách pracovného dňa. Toto testovanie nebolo vopred oznámené 
a jeho cieľom bolo preverenie funkčnosti systému AEWS, rýchlosti reakcie jednotlivých 
medzinárodných varovných stredísk v celom povodí Dunaja ako aj základné používanie uvedeného 

systému. Obidve testovania boli koordinované sekretariátom Medzinárodnej komisie na ochranu 
rieky Dunaj (ICPDR) so sídlom vo Viedni. 
 
4.  Schvaľovanie havarijných plánov  

 
V roku 2018 bolo na OIOV predložených na schválenie v správnom konaní 425 havarijných 

plánov. V roku 2018 OIOV schvaľovali aj 74 havarijných plánov zaevidovaných v roku 2017. OIOV 
pri schvaľovaní havarijných plánov, v  rámci správneho konania vykonávali aj miestne ohliadky 
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u žiadateľa, hodnotili všetky náležitosti a zásady jeho spracovania podľa Vyhlášky MŽP č. 100/2005 
Z.z. a Vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z.z., nakoľko od 15.07.2018 nadobudla účinnosť Vyhláška č. 

200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, 
o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, t. j. či 
predložený havarijný plán je vypracovaný v súlade s platnými právnymi predpismi, či zodpovedá 
reálnemu stavu a podmienkam v subjekte a či je dostatočne spracovaný vzhľadom na možnosti 
ohrozenia kvality povrchových vôd alebo podzemných vôd. 

Údaje o schvaľovaní HP, podľa OIOV, sú uvedené v tabuľke č. 4.  
 

Tabuľka č. 4 

schvaľovanie havarijných plánov (HP) 

OIOV 
HP zaevidované v roku prerušenie 

konania 
zastavenie 
konania 

miestna 
ohliadka 

vydané 
rozhodnutia 
o schválení 
HP 

vydané roz. 
o schválení HP 
bez miestnej 
ohliadky v KS 

HP prešlo do 
roku 2019 

2017 2018 

 počet 

BA 14 79 47 8 58 72 15 13 

SP NR 9 90 11 4 65 68 6 21 

ZA 22 89 55 6 89 84 4 21 

BB 16 70 27 26 35 38 0 21 

KE 13 97 39 13 81 84 8 13 

spolu 74 425 179 57 328 346 33 89 

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

vodného zákona 
 

V roku 2018 OIOV nevykonali kontrolu zameranú  na sanáciu znečistených podzemných 
vôd a prostredia s nimi súvisiaceho. 

 
6.  Plnenie úloh vyplývajúcich pre SR z Dohovoru o cezhraničných následkoch      priemyselných 

havárií 
 
V roku 2018 nevyplynuli pre útvar inšpekcie ochrany  vôd  SIŽP žiadne úlohy. 

 
7.  Kontrola podnikov podľa zákona o  prevencii závažných priemyselných  havárií   

 

V roku 2018 vykonali OIOV celkovo 56 kontrol podľa zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii 
závažných priemyselných havárií, čo z celkového počtu kontrol (591) predstavovalo 9,5 %. 
Z celkového počtu vykonaných kontrol podľa tohto zákona (56) bolo zistené, že v jednom prípade 
sa podnik kategórie B vyradil do nekategorizovaného podniku (Continental Matador Truck Tires 
s.r.o., Púchov) a v 3 prípadoch boli kontroly vykonané mimo schváleného plánu bežných kontrol na 

rok 2018 (53 kontrol). Tieto kontroly boli vykonané ako mimoriadne kontroly, bez účasti orgánov 
štátnej správy vykonávajúcich kontrolu podľa tohto zákona koordinovaným spôsobom, 
mimoriadne kontroly OIOV vykonali samostatne (Agropodnik, a.s. trnava, prevádzka Trenčianske 
Bohuslavice,; Polycasa Slovakia s.r.o. Žilina;MARPIN, s.r.o. kysucké Nové Mesto). Vykonanými 
kontrolami bolo zistené, že na základe množstva nebezpečných látok prítomných v prevádzkach, 
spoločnosti nemali povinnosť sa zaradiť do príslušnej kategórie podľa tohto zákona.  

V roku 2018 sa kontroly vykonávali koordinovaným spôsobom (okrem 3 mimoriadnych 
kontrol a jeden kontroly, kde sa preverovalo, či vyradený podnik sa správne zaradil do 
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nekategorizovaného podniku) za účasti orgánov štátnej správy (Národný inšpektorát práce 
a inšpektoráty práce, okresné úrady v sídle kraja, okresné úrady, krajské riaditeľstvá Hasičského 

a záchranného zboru a okresné riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru, Úrad verejného 
zdravotníctva a regionálne úrady verejného zdravotníctva, Hlavný banský úrad a obvodné banské 
úrady). Kontrol vykonávaným koordinovaným spôsobom sa v 7 prípadoch nezúčastnil Okresný 
úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, v jednom prípade sa nezúčastnil zástupca 
Okresného úradu Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, v jednom prípade sa 
taktiež nezúčastnil zástupca Okresného úradu Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredia 
a v jednom prípade sa koordinovanej kontroly nezúčastnil zástupca miestne príslušného úradu 
verejného zdravotníctva. 

Kontroly podľa zákona č. 128/2015 Z.z. boli zamerané na to, či prevádzkovateľ je schopný 
preukázať, že prijal príslušné opatrenia na prevenciu závažných priemyselných havárií s ohľadom 
na rôzne činnosti vykonávané v podniku, t. j. či údaje a informácie uvedené v oznámení,  
v bezpečnostnej správe, v programe prevencie, vo vnútornom havarijnom pláne, v podkladoch na 
vypracovanie plánu ochrany obyvateľstva alebo inej dokumentácie prevádzkovateľa adekvátne 

vyjadrujú podmienky v podniku vrátane možných vonkajších zdrojov rizika, že zabezpečil službu 
havarijnej odozvy a primerané prostriedky na obmedzovanie následkov závažných priemyselných 
havárií v podniku a mimo neho a zabezpečil informovanosť verejnosti podľa § 15 zákona 128/2015 
Z.z. 

Z celkového počtu 56 kontrolovaných právnych subjektov bolo v 2 prípadoch (3,57 %) 
zistené porušenie zákonných ustanovení na úseku prevencie závažných priemyselných  havárií, za 
čo im v správnom konaní boli alebo budú uložené sankčné postihy.  

 
Prehľad o vykonaných kontrolách podľa zákona č. 128/2015 Z.z. v roku 2018, podľa 

jednotlivých OIOV, je uvedený v tabuľke č. 5. 
 

Tabuľka č. 5  

 

kontrola podľa zákona č. 128/2015 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 2 0 7 0 9 0 

SP NR 2 0 9 0 11 0 

ZA 1 0 6+1* 0 7+4** 1 

BB 3 1 9 0 12 1 

KE 1 0 12 0 13 0 

spolu 9 1 44 0 53+3* 2 

*/- podnik vyradený do nekategorizovaného podniku 

**/- kontroly vykonané mimo  plán kontrol  

 
Súhrnná správa o kontrolách vykonaných podľa zákona č. 128/2015 Z.z. za rok 2018 bude 

v súlade s Plánom hlavných úloh SIŽP na rok 2018 predložená MŽP SR v termíne do 31.3. 2018. 
 
8.  Kontrola 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) 
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v znení neskorších predpisov a zákona č. 319/2013 Z.z. o pôsobnosti orgánov     štátnej 
správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich využívanie     a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon) 
 

V roku 2018 vykonali OIOV 6 kontrol zameraných na dodržiavanie povinností vyplývajúcich 
z chemického zákona, čo z celkového počtu vykonaných kontrol (591) predstavovalo 1,01 %. 
Vykonanými kontrolami nebolo zistené porušenie ustanovení chemického zákona. 

V roku 2018 OIOV SP NR vykonal aj jednu kontrolu podľa biocídneho zákona (spoločnosť 
TATRACHEMA Trnava). Vykonanou kontrolou nebolo zistené porušenie biocídneho zákona. 

 
9.  Kontrola podľa zákona č. 409/2012 Z.z. o niektorých opatreniach na úseku     

environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
V roku 2018  OIOV v rámci tohto zákona nevykonali žiadnu kontrolu. 

 

10.  Kontrola podľa zákona č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní a šírení informácií       o životnom 
prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších        predpisov 

 
V roku 2018  OIOV v rámci tohto zákona nevykonali žiadnu kontrolu. 

 
11. Šetrenie sťažností 

 
V roku 2018 nešetril ÚIOV žiadnu sťažnosť v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v 

znení neskorších predpisov. 
 
12. Šetrenie podnetov a petícií   
 

V roku 2018 nešetril ÚIOV žiadnu petíciu v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve 
v znení neskorších predpisov. 

 
V hodnotenom období v rámci šetrenia podnetov OIOV vykonali 170 kontrol, čo 

z celkového počtu kontrol (591) predstavovalo 28,8 %. V roku 2018 zaevidovali OIOV celkovo 267 
podnetov, z toho všetky podnety boli poukazujúce na porušovanie predpisov na úseku ochrany 
akosti vôd. Z celkovo šetrených  podnetov v roku 2018 (303 podnetov) možno konštatovať, že pri 
kontrolách bolo zistené porušenie zákonných ustanovení. Išlo predovšetkým o nedovolené 
zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami, nedovolené vypúšťanie odpadových vôd do povrchových 
vôd alebo podzemných vôd alebo ohrozovania kvality povrchových vôd a podzemných vôd. Pri 
riešení 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 životného prostredia. Odstúpených z dôvodu 

vecnej príslušnosti iným orgánom bolo 83 podnetov a 23 podnetov bolo po šetrení postúpených 
na ďalšie konanie miestne príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné 
prostredie, nakoľko išlo o fyzické osoby.  

 
Za zistené porušenie zákona o vodách (62 prípadov) bolo uložených v správnom konaní 37 

pokút v celkovej výške 69 134 eur. Ďalšie pokuty (10) budú uložené v správnom konaní v roku 
2019. Na odstránenie  zistených nedostatkov prijali kontrolované subjekty opatrenia. V tabuľke č. 
6 je prehľad o riešení podnetov podľa OIOV. 
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Tabuľka č.6 

 

OIOV 
prijaté 
podnety* 

porušenie zákona podnety v 
šetrení 

odstúpené 
podnety bez 
šetrenia 

postúpené 
podnety po 
šetrení 

odložené 
podnety/bez 
šetrenia zistené nezistené 

BA 9*+54 9 30 9 11 4 4 

SP NR 3*+37 19 7 2 10 8 2 

ZA 9*+99 11 41 18 32 6 6 

BB 11*+35 14 10 8 14 0 0 

KE 4*+42 7 19 1 16 5 3 

spolu 36+267 60 107 38 83 23 15 

* - podnety zaevidované v roku 2017 a šetrené v roku 2018 

 
13. Ukladanie opatrení v správnom konaní 

 
V hodnotenom období na základe kontrol OIOV KE podľa vodného zákona uložil 2 

subjektom  2 opatrenia na nápravu. 

 
 
 
 
14. Ukladanie pokút v správnom konaní 

 
Na úseku sankčnej aktivity sa v roku 2018 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. 364/2004 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, kde OIOV vykonáva hlavný 

štátny vodoochranný dozor vo veciach ochrany vôd a hospodárenia s vodami, v rámci zákona č. 
128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov vykonáva štátnu správu na úseku prevencie závažných priemyselných havárií, 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), podľa zákona č. 409/2012 Z.z. 
o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 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 2018 ako prvostupňového orgánu podľa vodného 
zákona uvádza tabuľka č. 7. 
 

Tabuľka č. 7 

OIOV 
rozhodnutia vydané v r. 
2018 

rozhodnutia zrušené 
v autoremedúre 

rozhodnutia zmenené 
v autoremedúre 

rozhodnutia 
nenadobudli 
právoplatnosť 
v r. 2018 

počet výška  
(eur) 

počet výška  
(eur) 

počet výška  
(eur) 

počet výška  
(eur) 

BA 31 60 180,00 0 0,00 0 0,00 2 10 580,00 

SP NR 40 64 300,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

ZA 58 84 779,60 0 0,00 0 0,00 4 7 800,00 
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BB 27 50 253,00 0 0,00 0 0,00 5 10 700,00 

KE 35 54 207,00 0 0,00 0 0,00 3 8 426,00 

spolu  191 313 719,68 0 0,00 0 0,00 14 37 506,00 

 
V hodnotenom období podľa zákona č. 128/2015 Z.z. uložili OIOV 4 pokuty v celkovej výške 

13 000,00 eur za nedostatky zistené v roku 2017.   
 
V hodnotenom období OIOV neuložili pokutu podľa chemického zákona, biocídneho 

zákona, zákona č. 409/2011 Z.z. a ani podľa zákona č. 205/2004 Z.z. 
 
V roku 2018, za porušenie zákonných ustanovení (v roku 2017 ako aj  v roku 2018) 

zistených na úseku ochrany vôd, na úseku prevencie závažných priemyselných havárií  uložili spolu 
195 pokút  v celkovej  výške 326 719,68 eur. 
 

K najvyššie uloženým pokutám v roku 2018 možno zaradiť nasledovné pokuty: 

 
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 
 

 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava, za nedovolené vypúšťanie odpadových 
vôd, čím spôsobila mimoriadne zhoršenie vôd vo výške 10 000 eur, 

 ALAS SLOVAKIA, s.r.o., betonáreň Trnava, za  nedovolené vypúšťanie priemyselných 
odpadových vôd, čím spôsobila mimoriadne zhoršenie vôd vo výške 10 000 eur.  

 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica, za vypúšťanie 
odpadových vôd v rozpore s povolením orgánu štátnej vodnej správy vo výške 6 308 eur. 

 
 

Prehľad o aktivite druhostupňového orgánu útvaru inšpekcie ochrany vôd a o odvolaniach 
je uvedený v tabuľke  č. 8.  
 

Tabuľka č. 8   
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BA 5 0 1 2 0 0 2 0 0 

SP NR 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

ZA 1*+7 1 6 0 0 0 1 0 0 

BB 3*+3 0 2 4 0 0 0 0 0 

KE 3 0 2 1 0 0 0 0 0 

spolu 4*+19 1 11 7 0 0 4 0 0 

*- odvolanie zaevidované v roku 2017 a rozhodnuté v odvolacím orgánom v roku 2018 

 

V roku 2018 zaevidoval odvolací orgán útvaru inšpekcie ochrany vôd celkom 16 odvolaní  
v rámci vodného zákona a 3 odvolania v rámci zákona o prevencii závažných priemyselných 
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havárií. Odvolací orgán v roku 2018 rozhodoval aj o 4 odvolaniach prvostupňových orgánov, ktoré 
boli zaevidované ešte v roku 2017 (3 odvolania podľa vodného zákona a jedno odvolanie podľa 

zákona o prevencii závažných priemyselných havárií).  
 Vo veci preskúmania zákonitosti rozhodnutí ÚIOV SIŽP sú na miestne príslušnom súde 

vedené 2 žaloby (obec Chorvátsky Grob – Krajský súd Bratislava; EUROKAPITAL, a.s. Bratislava – 
Krajský súd Bratislava). 
 
 
13. 2. VYHODNOTENIE ČINNOSTI  ÚTVARU  INŠPEKCIE  OCHRANY  OVZDUŠIA  
 

Činnosť Útvaru inšpekcie ochrany ovzdušia (IOO) sa v roku 2018 vykonávala v súlade s PHÚ 
na rok 2018, ktorý bol schválený MŽP SR.  
Spočívala v kontrole dodržiavania ustanovení: 
 
 zákona o ovzduší,  

 zákona č. 321/2012 Z. z., 
 zákona č. 286/2009 Z. z.. 

 

Kontrolná činnosť pozostávala z inšpekčných kontrol, kontrolných diskontinuálnych meraní emisií 
znečisťujúcich látok na zdrojoch znečisťovania ovzdušia a z kontrol inšpekcie zhody AMS-E.  
V rámci kontrolnej činnosti IOO vykonával aj: 
 kontroly dodržiavania emisných limitov ZL, plnenie technických požiadaviek a všeobecných 

podmienok prevádzkovania stacionárnymi zdrojmi znečisťovania ovzdušia ustanovených 
príslušnými vyhláškami, 

 kontroly kvality vyrábaných, dovážaných a predávaných palív, ktorými sú benzín, 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 oprávnených technických činností, reprezentatívnosť výsledkov, dodržiavanie zásad 

výkonu oprávneného merania, náležitosti správ a protokolov kontinuálnych meraní, 
 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.   
 

IOO v roku 2018 vykonal  celkom 648 kontrol (inšpekčných kontrol, diskontinuálne merania emisií 
znečisťujúcich látok  a  inšpekcie zhody AMS-E): 
 591 inšpekčných kontrol z toho 568 kontrol na stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia 

a u podnikateľov, 10 kontrol oprávnených osôb vykonávajúcich oprávnené technické činnosti 
a 13 kontrol súborov technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných 
opatrení (STPP a TOO), pri 103 inšpekčných kontrolách bolo zistené 120 porušení ustanovení 

zákonov v oblasti ochrany ovzdušia, 
 51 diskontinuálnych meraní emisií znečisťujúcich látok (ZL), pri ktorých sa vykonalo 307 

technických činností a v rámci nich sa  skontrolovalo dodržiavanie 97 emisných limitov ZL, 
pri 18 meraniach sa zistilo prekročenie 18 ustanovených emisných limitov, 

 6 inšpekcií zhody automatizovaných monitorovacích systémov emisií (AMS-E), kde  
u 4 prevádzkovateľov boli zistené 4 porušení ustanovení zákona o ovzduší. 
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Z celkového počtu kontrol bolo zistené pri 125 kontrolách 142 porušení ustanovení zákonov 
v oblasti ochrany ovzdušia. 

Za porušenie právnych predpisov uložil IOO 76 pokút vo výške 209 000 eur  a  44 opatrení na 
nápravu. 
 

1. Kontrola veľkých, stredných a malých stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa 
zákona č. 137/2010 Z. z.  o  ovzduší v znení neskorších predpisov  
 

V roku 2018 bolo vykonaných spolu  591 inšpekčných kontrol. Z uvedeného počtu  bolo 578 
kontrol (u prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia, podnikateľov a oprávnených osôb 
vykonávajúcich oprávnené technické činnosti) a 13 kontrol súborov technicko-prevádzkových 
parametrov a technicko-organizačných opatrení (STPP a TOO). Zo 578 inšpekčných kontrol  bolo 
zameraných: 
 515 na dodržiavanie ustanovení zákona o ovzduší (v rámci týchto kontrol sa vykonalo 23 

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 bez zisteného porušenia), 

 8 na dodržiavanie ustanovení zákona č. 321/2012 Z. z., 
 55  na dodržiavanie ustanovení zákona č. 286/2009 Z. z.. 

 

Z počtu 515 kontrol zameraných na dodržiavanie ustanovení zákona o ovzduší bolo vykonaných: 
 55  kontrol na veľkých zdrojoch, 
 203  kontrol na stredných zdrojoch, 
 39  kontrol na malých zdrojoch, 
 10  kontrol oprávnených osôb vykonávajúcich oprávnené technické činnosti, 
 40  kontrol výrobcov a dovozcov regulovaných výrobkov, 
 168  kontrol výrobcov, dovozcov a predajcov tuhých a kvapalných palív. 

 

Kontroly vykonávané na veľkých a stredných stacionárnych zdrojoch znečisťovania ovzdušia 
boli zamerané najmä na ich prevádzkovanie v súlade s platnou dokumentáciou a s podmienkami 
určenými okresným úradom, odborom starostlivosti o životné prostredie, na plnenie uložených 
opatrení na nápravu, na plnenie technických požiadaviek,  podmienok prevádzkovania a na 
dodržiavanie ustanovených resp. určených emisných limitov v súlade s požiadavkami príslušných 
vyhlášok. Pri 92 inšpekčných kontrolách podľa zákona o ovzduší bolo zistených 102 porušení 
ustanovení tohto zákona, pri  kontrolách podľa  zákona č. 321/2012 Z. z.  nebolo zistené  porušenie 
zákona a pri 11 kontrolách podľa zákona č. 286/2009 Z. z. bolo  zistených 18 porušení zákona. 
 
Tab. č. 1 - inšpekčná kontrolná činnosť 

OIOO 

Počet inšp. 

kontrol za 

rok 2018 

Počet 

kontrol  

STPP a TOO 

Počet kontrol 

spolu 
** *** 

Celkový 

počet pokút 
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Bratislava 
180 5 185 25/0/2 29/0/3 13 

B. Bystrica 
139 3 142 22/0/3 23/0/3 22 

Žilina 
129 2 131 22/0/2 24/0/5 14 

Košice 
130 3 133 23/0/4 26/0/7 27 

Spolu 578 13 591 92/0/11 102/0/18 76 

**počet kontrol,  pri ktorých sa zistilo 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. 

321/2012 

Z.z. 

 

Kontroly 

dodrž. zák. 

č. 

286/2009 

Z.z 

Kontrola  

OO* 

Kontrola 

kvality 

RV 

 

Kontrola 

kvality 

palív 

Kontroly  

STPP a 

TOO 

Kontroly 

spolu 

veľký stredný  malý 

Bratislava 18 72  16 3 14 3 15 39 5 185 

B. Bystrica 17 55 4 0 11 4 7 41 3 142 

Žilina 5 42 14 1 15 0 10 42 2 131 

Košice 15 34 5 4 15 3 8 46 3 133 

Spolu 55 203 39 8 55 10 40 168 13 591 

   * OO- kontroly oprávnených osôb vykonávajúcich oprávnené technické činnosti 

2. Kontrola dodržiavania emisných limitov vlastnými kontrolnými diskontinuálnymi meraniami 
a inšpekcia zhody AMS-E 

 

V roku 2018 PTČ IOO vykonali celkom 51 diskontinuálnych meraní emisií znečisťujúcich 
látok na stredných a veľkých zdrojoch znečisťovania ovzdušia. Pri meraniach PTČ vykonali kontrolu 
dodržiavania 97 ustanovených resp. určených emisných limitov uvedených znečisťujúcich látok 
u prevádzkovateľov stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia: 
 
 TZL   - 16 
 SO2   - 1 
 NOx  - 20 
 CO  - 23 
 TOC  - 22 
 HCl  - 2 
 HF  - 3 
 PCDD a PCDF- 2 
 ťažké kovy  - 6 
 NH3   - 2 
 H2S  - 0 
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Z celkového počtu meraní emisií bolo vykonaných 22 meraní na veľkých zdrojoch a 29 na 
stredných zdrojoch znečisťovania ovzdušia. Z  celkového počtu meraní 51 bolo vykonaných 19 
meraní na zdrojoch, na ktoré boli vydané integrované povolenia. 
 

Z vykonaných kontrolných meraní bolo zistené nedodržanie ustanoveného resp. určeného 
emisného limitu v 18 prípadoch u 18 prevádzkovateľov zdrojov: 
 Spravbytherm s.r.o., Kežmarok, - prekročený emisný limit pre organické plyny a pary 

vyjadrené ako celkový organický uhlík (TOC), ustanovený emisný limit - 50  mg.m-3/ nameraná 
hodnota - 363 mg.m-3,   

 Strojárne Prievidza s.r.o. Prievidza - prekročený emisný limit pre organické plyny a pary 
vyjadrené ako celkový organický uhlík (TOC), ustanovený emisný limit - 100  mg.m-3/ 
nameraná hodnota - 127 mg.m-3,  

 Adient Slovakia s.r.o. Lučenec - prekročený emisný limit pre organické plyny a pary vyjadrené 
ako celkový organický uhlík (TOC), ustanovený emisný limit - 100  mg.m-3/ nameraná hodnota 
- 119 mg.m-3,  

 ILIONE s.r.o. Bratislava, prevádzka Kaloša - prekročený emisný limit pre oxidy dusíka (NOx), 
ustanovený emisný limit - 190 mg.m-3/ nameraná hodnota - 253 mg.m-3, 

 ASTOM BPS s.r.o., Štrkovec - prekročený emisný limit pre oxidy dusíka (NOx), ustanovený 
emisný limit - 190 mg.m-3/ nameraná hodnota - 223 mg.m-3, 

 myWood Polomka Timber s.r.o., Polomka - prekročený emisný limit pre oxid uhoľnatý (CO), 
ustanovený emisný limit - 250  mg.m-3/ nameraná hodnota - 442 mg.m-3,  

 PEEG-WOOD s.r.o. Martin – prekročený emisný limit pre tuhé znečisťujúce látky (TZL) 
ustanovený emisný limit - 150 mg. m-3,/ nameraná hodnota – 192 mg. m-3, 

 Slov Chips s.r.o., Smižany - prekročený emisný limit pre oxid uhoľnatý (CO), ustanovený 
emisný limit - 50  mg.m-3/ nameraná hodnota – 2 085 mg.m-3,  

 TATRAVAGÓNKA a.s., Poprad - prekročený emisný limit pre organické plyny a pary vyjadrené 
ako celkový organický uhlík (TOC), ustanovený emisný limit - 75 mg.m-3/ nameraná hodnota - 
198 mg.m-3,  

 gpe s.r.o. Bratislava - prekročený emisný limit pre oxidy dusíka (NOx), ustanovený emisný 
limit - 190 mg.m-3/ nameraná hodnota – 411 mg.m-3, 

 EnergoTerra, s.r.o., Poprad - prekročený emisný limit pre oxidy dusíka (NOx), ustanovený 
emisný limit – 380 mg.m-3/ nameraná hodnota – 384 mg.m-3,  

 U. S. Steel Košice, s.r.o., Košice – plynné anorganické zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl, 
ustanovený emisný limit – 30 mg.m-3/ nameraná hodnota – 31 mg.m-3, 

 Výroba tepla, s.r.o., Trenčín - prekročený emisný limit pre oxid uhoľnatý (CO), ustanovený 
emisný limit - 250  mg.m-3/ nameraná hodnota – 1 434 mg.m-3, 

 Nidec Global Slovakia, s.r.o., Zlaté Moravce - prekročený emisný limit pre organické plyny a 
pary vyjadrené ako celkový organický uhlík (TOC), ustanovený emisný limit - 100  mg.m-3/ 
nameraná hodnota - 106 mg.m-3,  

 Silgan Metal Packaging Nove Mesto, a.s., Nové Mesto nad Váhom - prekročený emisný limit 
pre organické plyny a pary vyjadrené ako celkový organický uhlík (TOC), určený emisný limit - 
50  mg.m-3/ nameraná hodnota - 90 mg.m-3,  

 Wienerberger, s.r.o., Zlaté Moravce - prekročený emisný limit pre tuhé znečisťujúce látky 
(TZL) určený emisný limit - 20 mg. m-3,/ nameraná hodnota – 24 mg. m-3, 

 Wienerberger, s.r.o., Zlaté Moravce - prekročený emisný limit pre organické plyny a pary 
vyjadrené ako celkový organický uhlík (TOC), určený emisný limit - 20  mg.m-3/ nameraná 
hodnota - 23 mg.m-3,  

 Plastic Omnium, s.r.o., Lozorno - prekročený emisný limit pre organické plyny a pary 
vyjadrené ako celkový organický uhlík (TOC), ustanovený emisný limit - 75  mg.m-3/ nameraná 
hodnota - 117 mg.m-3.  
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Za zistené nedostatky inšpekcia uložila celkom 15 pokút vo výške 54 700 eur (z toho 9 
pokút vo výške 41 800 eur nadobudlo právoplatnosť v roku 2018 za kontroly vykonané v roku 
2017) a 14 opatrení na nápravu (z toho 4 opatrenia na nápravu uložené v roku 2018 za kontroly 
vykonané v roku 2017). Ďalšie správne konania vo veci uloženia pokuty budú začaté v roku 2019. 

 
 
 

Tab. č. 3a - meranie emisií 

OIOO 
Počet meraní 

rok 2018 

Kat. zdroja podľa zákona  o ovzduší 
Počet 

zdrojov * 

Počet namer. 

prekročení EL, 

resp. iné zistenie 
veľký stredný 

Bratislava 1 1 0 - - 

B. Bystrica 18 8 10 6 6 

Žilina 16 8 8 6 6 

Košice 16 5 11 6 6 

Spolu 51 22 29 18 18 

*počet zdrojov pri ktorých bolo zistené prekročenie EL 

 

PTČ vykonali pri 51 diskontinuálnych meraniach emisií znečisťujúcich látok na stredných a veľkých 
zdrojoch znečisťovania ovzdušia celkom 307 technických činností. 

 
 
Tab. č. 3b - meranie emisií (počet vykonaných technických činností) 

 

OIOO Počet vykonaných technických činností za rok 2018 * 

Bratislava 3 

Banská Bystrica 109 

Žilina 58 

Košice 137 

Spolu 307 

*vykonané technické činnosti:  
Kontrola dodržiavania EL: ŤK - ťažké kovy, TZL - tuhé znečisťujúce látky, NOx - oxidy dusíka, SO2 - oxidy síry, CO - oxid uhoľnatý, TOC 
- celkový organický uhlík, HCl - plynné anorganické zlúčeniny chlóru, HF - fluór a jeho plynné zlúčeniny, NH3 - amoniak a jeho plynné 
zlúčeniny vyjadrené ako NH3, H2S - sulfán, PCDD - dibenzo-p-dioxíny, PCDF - polychórované dibenzofurány, 
Referenčné veličiny: O2 - kyslík, c - hmotnostná koncentrácia, v - rýchlosť prúdenia plynu, CO2 - oxid uhličitý, Q - objemový prietok 
plynu, φ - vlhkosť plynu, q - hmotnostný tok. 

 

PTČ Košice vykonalo v roku 2018  48 in - home kalibrácií  meracej techniky, ktorá je vo vlastníctve 
jednotlivých PTČ.  
Kontrola inšpekcie zhody automatizovaných meracích systémov emisií (AMS-E) 
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PTČ vykonali celkom 6 kontrol inšpekcie zhody AMS-E na 6 veľkých zdrojoch znečisťovania 
ovzdušia podliehajúcich integrovanému povoľovaniu a kontrole. 
Prevádzkovatelia, u ktorých bolo zistené porušenie zákona o ovzduší podľa §15 ods.1 písm. q): 
 Mondi SCP, a.s. Ružomberok,  
 Veolia Utilities Žiar nad Hronom a.s. Žiar nad Hronom, 
 Tepláreň Košice, a.s. v skratke TEKO, a.s., Košice, 
 KOSIT a.s., Košice. 

  
V hodnotenom období za zistené porušenie povinností  IOO uložil 2 pokuty vo výške  

23 500 eur (jedna pokuta v celkovej výške 15 000 eur nadobudla právoplatnosť v roku 2018 
z vykonanej kontroly v roku 2017) a 8 opatrení na nápravu. Ďalšie správne konania vo veci uloženia 
pokuty budú začaté v roku 2019. 

 

Tab. č. 3c - kontrola inšpekcie zhody AMS-E 

 

OIOO 
Počet  zdrojov 
rok 2018 

Kat. zdroja podľa zákona  o 
ovzduší 

Počet porušení zákona o 
ovzduší 
 veľký stredný 

Bratislava 1 1 - - 

B. Bystrica 2 2 - 2** 

Žilina 1 1 - - 

Košice 2 2 - 2* 

Spolu 6 6 - 4 

*konanie o uložení pokuty bude začaté v roku 2019 
** jedno konanie o uložení pokuty bude začaté v roku 2019   

 

3. Kontrola oprávnených technických činností, reprezentatívnosti výsledkov, dodržiavania 
zásad výkonu oprávnených technických činností, ich technického zabezpečenia, náležitosti 
správ a protokolov kontinuálnych meraní 

 

V roku 2018 IOO vykonal 10 kontrol u 6 oprávnených osôb vykonávajúcich oprávnené 
technické činnosti. Kontroly boli zamerané na kontrolu dodržiavania zásad výkonu oprávnenej 
technickej činnosti a dodržiavanie osobitných podmienok oprávnenej technickej činnosti podľa 
ustanovení zákona o ovzduší, príslušných vyhlášok a súvisiacich technických noriem. Taktiež boli 
vykonané aj kontroly správ z oprávnených meraní v celkovom počte 18. 

 

Kontroly boli vykonané u oprávnených osôb:  

 ENVI PROTECTION, s.r.o., Košice,  

 Enviro Team Slovakia, s.r.o., Košice,  

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

 MM Team s.r.o., Bratislava,  

 Národná energetická spoločnosť, a.s., LEM, Banská Bystrica,  

 EKO-TERM SERVIS s.r.o., Košice. 
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Kontroly oprávnených osôb pri výkone oprávnených technických činností a vybraných zásad 
výkonu oprávnených meraní nepreukázali porušenie povinností podľa prílohy č. 3 zákona 
o ovzduší. Oprávnené technické činnosti boli vykonané v súlade so zavedenými internými 
pracovnými postupmi, oprávnenými metodikami a v súlade s príslušnými technickými normami. 
Výsledky oprávnených technických činností možno považovať za reprezentatívne. Uvedené sa 
v jednom prípade netýka spoločnosti EKO - TERM SERVIS s.r.o., Košice, kde pri kontrole oprávnenej 
osoby boli zistené závažné nedostatky pri výkone merania. Z kontroly IOO bol vypracovaný 
protokol č. 76/2018 zo dňa 01.06.2018 (RZ: 5494-17915/33/2018/Fia), ktorý bol prerokovaný 
zápisnicou RZ: 5494-29309/33/2018/Fia. V protokole sú opísané kontrolné zistenia napr.: 

 Oprávnené meranie emisií nebolo vykonané v súlade s požiadavkami osobitných podmienok 
merania uvedených rozhodnutím č. OU-TT-OSZP3-2018/001806/ŠSOO/Kra a výsledok meranie 
hmotnostnej koncentrácie a hmotnostného toku TOC nebol reprezentatívny. 

 Plán emisného merania, ktorý tvorí prílohu č.2 správy z merania obsahuje skutočnosti zistené 
v priebehu emisného merania resp. po jeho ukončení. Uvedené je v rozpore so zásadami 
kapitoly 5. STN EN 15259:2010 o tom, že pred meraním je určený účel merania a vypracovaný 
plán merania a že plán meranie špecifikuje stratégiu merania tak, aby bol splnený účel 
merania.  

 Počas zisťovania hmotnostnej koncentrácie TOC nebola teplota hlavnej odberovej trasy  
v súlade s požiadavkou článku 5.1 STN EN 12619, podľa ktorého odberový systém musí byť 
vyhrievaný najmenej na 180 °C. Nastavená a skutočná teplota hlavnej odberovej trasy počas 
merania bola 150 °C.  

 Zodpovedná osoba si bola skutočností uvedených v bode č.1 počas výkonu merania vedomá a 
napriek tomu bolo emisné meranie vykonané, riadne ukončené a z oprávneného merania bola 
vyhotovená správa z merania. Podľa zásady uvedenej v bode č.3 prílohy č.3 zákona o ovzduší, 
citujem: „..v prípade pochybnosti o uplatňovaní určených podmienok oprávnenej technickej 
činnosti, reprezentatívnosti a neistote výsledku oprávnenej technickej činnosti, náležitostiach 
a podmienkach vyhotovenia správy o oprávnenej technickej činnosti tieto s konajúcim 
orgánom ochrany ovzdušia vopred prerokovať“. Podľa zásady uvedenej v bode č.5 prílohy č.3 
zákona o ovzduší citujem: „...nevykonať odber vzorky, meranie alebo inú zodpovedajúcu 
oprávnenú technickú činnosť na príslušnom monitorovacom mieste, ak je zrejmé, že 
podmienky jej vykonania nie sú splnené, alebo o ich splnení sú odôvodnené pochybnosti“. 

Na základe zistených skutočností je podľa § 20 ods.9 písm. b) zákona o ovzduší Správa  
o oprávnenom meraní emisií č. 02/088/2018 zo dňa 09.04.2018 na úradné účely neplatná. IOO 
podľa § 24 ods. 8 písm. a) oznámil okresnému úradu neplatnosť správy a podľa § 24 ods. 8 písm. i) 
vydal odôvodnené stanovisko o zistení neplatnosti tejto správy z merania.  
Zároveň IOO podľa 24 ods. 8 písm. b) zákona o ovzduší navrhol Ministerstvu životného prostredia 
Slovenskej republiky opatrenia na nápravu a podľa 24 ods. 8 písm. f) oznámil  príslušnému 
akreditačnému orgánu a národnému notifikačnému orgánu nedostatky v systéme kvality  
a v odborných činnostiach. 

 

V ostatných správach vznikali prevažne opakujúce sa nedostatky formálneho charakteru, 
ktoré boli so zodpovednými osobami konzultované písomnou formou. Vo väčšine preverovaných 
správ neboli zistené nedostatky, ktoré by vyžadovali následnú opravu, nutnosť opakovania 
merania resp., ktoré by spochybňovali reprezentatívnosť výsledkov oprávnených meraní emisií. 
Kontrolované správy obsahovali všetky náležitosti a spĺňali požiadavky na vyhotovenie správ 
ustanovené zákonom o ovzduší. Pri uvedených oprávnených osobách neboli zistené nedostatky 
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plnenia povinnosti oprávnených osôb pri oznamovaní vykonaných meraní a zasielania správ 
z oprávnených meraní, ktoré vyplývajú z bodu 16 Prílohy č.3 zákona o ovzduší. 

 

 

 

 

 

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

V roku 2018 boli zistené nedostatky pri kontrole Správy o oprávnenom meraní emisií  
č. 02/088/2018 zo dňa 09.04.2018 spoločnosti EKO-TERM SERVIS, Košice. Z uvedeného dôvodu 
príslušný OIOO navrhoval MŽP SR uložiť opatrenia na nápravu, oznámila príslušnému 
akreditačnému orgánu a národnému notifikačnému orgánu nedostatky v systéme kvality  
a v odborných činnostiach, oznámila okresnému úradu neplatnosť správy a vydala odôvodnené 
stanovisko o zistení neplatnosti tejto správy z merania. 

5. Štátny dozor podľa zákona č. 321/2012 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme  a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

  
 Na dodržiavanie ustanovení zákona č. 321/2012 Z. z. bolo zameraných 8 kontrol, z toho 7   
u  prevádzkovateľov chladiarenských zariadení a 1kontrola u podnikateľa - vlastníka na recykláciu 
a regeneráciu kontrolovanej látky.    

Kontroly boli zamerané hlavne na plnenie povinností podnikateľov zabezpečiť pravidelné 
kontroly technického stavu chladiacich a klimatizačných zariadení, vedenie evidencie, 
nahlasovanie určených údajov, servis a údržba zariadení.  

Pri kontrolách sa nezistilo porušenie ustanovení zákona č. 321/2012 Z. z..  
V posledných rokoch počet vykonaných kontrol postupne klesá z dôvodu zákazu používania látok 
narúšajúcich ozónovú vrstvu Zeme už aj pri servisných činnostiach a prevádzkovatelia zabezpečujú 
nové zariadenia, ktoré už obsahujú chladivá pozostávajúce z F-plynov. 
 
 

6. Štátny dozor podľa zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
V roku 2018 bolo vykonaných 55 kontrol zameraných na dodržiavanie ustanovení  zákona  
č. 286/2009 Z. z. .   
Z toho: 

 4 kontroly  u dovozcov, výrobcov a distribútorov F-plynov, zariadení a výrobkov, 

 29 kontrol prevádzkovateľov chladiarenských, mraziarenských a klimatizačných zariadení, 

 11 kontroly u prevádzkovateľov, ktorí majú inštalované  hasiace prístroje s F-plynmi, 

 11 kontrola u odborne spôsobilých osôb. 

 

Kontroly boli zamerané najmä na dodržiavanie povinností prevádzkovateľov zabezpečiť 
pravidelné kontroly technického stavu chladiarenských, mraziarenských a klimatizačných 
zariadení,  kontroly únikov F-plynov zo zariadení, kontrolu evidencie a oznámení.  
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Pri 11 kontrolách  bolo zistených  18 porušení zákona č. 286/2009 Z. z.  
 

 V hodnotenom období bolo uložených 14 pokút vo výške 38 200 eur a 2 opatrenia  
na nápravu. Ďalšie správne konania vo veci uloženia pokuty budú začaté v roku 2019. 
 

Tab. č. 4 - kontroly podľa zákona č. 286/2009 Z. z. 
 

OIOO 

Počet 

vykonaných 

kontrol 

Počet zistených porušení 

zákona 

Počet uložených 

pokút 

Výška pokút  

v eur 

Počet 

uložených 

opatrení 

Bratislava 14 3 1 5 000 2 

B. Bystrica 11 3 3 4 500 - 

Žilina 15 5 3 7 200  - 

Košice 15 7 7 21 500 - 

Spolu 55 18 14 38 200 2 

 
 
7. Kontrola podľa vyhlášky MŽP SR č. 228/2014 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky  

na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách v znení vyhlášky MŽP SR  
č. 367/2015 Z.z. Vypracovanie a predloženie správy o obsahu síry v kvapalných palivách 
(ťažký vykurovací olej, vykurovací plynový olej) podľa Smernice EP a R 1999/32/ES v platnom 
znení  

 

A) Kontrola kvality tuhých palív     

 

V roku 2018 bolo celkom 15 kontrol zameraných na kvalitu tuhých fosílnych palív (hnedé 
uhlie, čierne uhlie) a palív z nich vyrobených (koks, brikety), ktoré sú určené na spaľovanie 
v stacionárnych spaľovacích zariadeniach s menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW. Hodnoty 
mernej sírnatosti spĺňali požiadavky ustanovené vyhláškou č. 228/2014 Z. z. ktorou sa ustanovujú 
požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách v znení vyhlášky MŽP SR č. 
367/2015 Z.z.. Pri týchto kontrolách bolo zistené jedno porušenie zákona o ovzduší, ktorého sa 
dopustil podnikateľ tým, že neposkytol požadované údaje príslušnému okresnému úradu za rok 
2017.  

 

Tab. č. 5 - kontrola kvality tuhých palív 
 

OIOO 
Počet 
kontrol 

Porušenie 
zákona o ovzduší 

Počet 

uložených 
pokút 

 

Výška pokút 
v eurách 

BA 3 - - - 

BB 4 - - - 

ZA 4 - - - 

KE 4 1 - - 

Spolu 15 1 - - 
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Podnikateľom uvádzajúcim na trh tuhé fosílne palivá nebola v roku 2018 uložená  žiadna pokuta, 
za jedno zistené porušenie zákona o ovzduší bude správne konanie začaté v roku 2019.  
 

B) Kontrola kvality kvapalných vykurovacích olejov 
 

V roku 2018 boli vykonané celkom 4 kontroly zamerané na kvalitu ropných palív, ktoré sú 
určené na spaľovanie v stacionárnych spaľovacích zariadeniach za účelom preukázania ich kvality. 
Pri všetkých 4 kontrolách boli odobraté vzorky ťažkého vykurovacieho oleja. Pri týchto kontrolách 
nebolo zistené porušenie zákona o ovzduší. 
 
Odbery vzoriek ŤVO boli vykonané u nasledovných podnikateľov: 

 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava,  

 DETOX s.r.o., 974 05 Banská Bystrica, prevádzka Rimavská Sobota, 

 PWR - Plastic waste recycling a.s., 821 01 Bratislava, prevádzka Lučenec,  

 KONZEKO spol. s r.o., Areál NPZ, 053 21 Markušovce. 

 

Pri týchto kontrolách nebolo zistené porušenie zákona o ovzduší. 
 
Tab. č. 6 - kontrola kvality kvapalných vykurovacích olejov 
 

OIOO 
Počet 
kontrol 

Porušenie 
zákona o ovzduší 

Počet 
uložených 
pokút 

 
Výška pokút 
(eur) 

Bratislava 1 - - - 

B. Bystrica 2 - - - 

Žilina - - - - 

Košice 1 - - - 

Spolu 4 - - - 

 

 

C)  Kontrola kvality motorových palív na čerpacích staniciach a  lodných palív (LP) 
 

         Kontroly kvality motorových palív, menovite automobilového benzínu (BA), motorovej 
nafty (NM), skvapalneného ropného plynu (LPG) na pohon motorových vozidiel a lodných palív 
(LP) na pohon lodí v súlade s príslušnou vyhláškou a súvisiacimi platnými normami boli v roku 2018  
zamerané na podnikateľov, ktorý prevádzkujú čerpacie stanice motorových palív a subjekty 
predávajúce motorové palivá na pohon lodí. Vzorky motorových palív boli odobrané v súčinnosti 
s akreditovaným skúšobným laboratóriom VÚRUP, a.s., Bratislava, v ktorom boli vzorky aj 

analyzované. Odbery vzoriek boli vykonané osobitne v zimnom období I. a II. etapa a v letnom 
období. 
  V roku 2018 boli vykonané kontroly kvality motorových palív na 145 čerpacích staniciach 
(ČS), odobraných bolo celkom 414 vzoriek motorových palív, z toho bolo 207 vzoriek benzínov 
(174 vzoriek BA 95 a 33 vzoriek BA 98), 20 vzoriek LPG, 186 vzoriek motorovej nafty (NM) a 1 
vzorka motorového plynového oleja (MPO)  určená na pohon lodí.   
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  Nedodržanie požadovanej kvality motorových palív v kvalitatívnych parametroch bolo 
zistené na 8 čerpacích staniciach, celkovo v 8 vzorkách motorových palív (3 vzorky NM,  

4 vzorky BA a 1 vzorka LPG) v 9 kvalitatívnych parametroch.   
 

Kontrolované subjekty, u ktorých bolo zistené nedodržanie limitných hodnôt kvality motorových 
palív: 

1. GAS product & services a.s., Tuhovská 1, 831 07 Bratislava, prevádzka ČS GAS,  
951 45 Dolné Lefantovce   

Druh MP: NM  
Počet nedodržaných parametrov: 1 
Analýzou vzorky NM v parametri - cetánové číslo, stanovená hodnota 42,5 nedosahuje 
minimálny požadovaný limit 51,0. 

Správne konanie vo veci uloženia pokuty bude začaté v roku 2019. 

2. GAS product & services a.s., Tuhovská 1, 831 07 Bratislava, prevádzka ČS GAS, 95701 
Brezolupy - časť Jerichov   

Druh MP: BA  
Počet nedodržaných parametrov: 2 
Analýzou vzorky BA v nasledovných parametroch: 
-  oktánové číslo výskumnou metódou, stanovená hodnota 94,4 nedosahuje minimálny 

požadovaný limit 95, 
-  oktánové číslo motorovou metódou, stanovená hodnota 84,0 nedosahuje minimálny 

požadovaný limit 85.  

Správne konanie vo veci uloženia pokuty bude začaté v roku 2019. 

3. ČS - KA Mazorník, s.r.o., Somolického 1874/62, 039 01 Turčianske Teplice, prevádzka ČS 
SNP 49, 977 01 Brezno - Bujakovo 

Druh MP: NM  
Počet nedodržaných parametrov: 1 
Analýzou vzorky NM v parametri - obsah metylesterov mastných kyselín (FAME), stanovená 
hodnota 9,8 % prevyšuje maximálny povolený limit 7 % . 

Uložená pokuta vo výške 700 eur. 

4. GAS product & services, a.s., Tuhovská 1, 831 07 Bratislava, prevádzka ČS GAS Cukrovarská 
4983, 979 01 Rimavská Sobota 

Druh MP: BA  
Počet nedodržaných parametrov: 1 
Analýzou vzorky BA v parametri - tlak pár pre letné obdobie, stanovená hodnota 63,7 kPa 
prevyšuje maximálny povolený limit 60 kPa. 

Uložená pokuta vo výške 500 eur. 

5. Normbenz Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, prevádzka ČS LUKOIL, Hlavná 
1429, 014 01  Bytča  

Druh MP: NM  
Počet nedodržaných parametrov: 1 
Analýzou vzorky NM v parametri - hustota pri 15 ˚C, stanovená hodnota 846,0 kg/m3

 

prevyšuje maximálny povolený limit 845,0 kg/m3. 
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Správne konanie vo veci uloženia pokuty bude začaté v roku 2019. 

6. MIVA, s.r.o. Svit, Záhradná 918/18, 059 21 Svit, prevádzka ČS MIVA, s.r.o. Svit, Hlavná 851, 
059 21 Svit 

Druh MP: BA 
Počet nedodržaných parametrov: 1 
Analýzou vzorky BA v parametri - tlak pár pre letné obdobie, stanovená hodnota 63,3 kPa 
prevyšuje maximálny povolený limit 60 kPa. 

Uložená pokuta vo výške 1 000 eur. 

7. PH TANK s.r.o., Čsl. armády 1117, 075 01 Trebišov, prevádzka ČS Čeľovce, Kuzmická 1, 076 
17 Čeľovce 

Druh MP: LPG 
Počet nedodržaných parametrov: 1 
Analýzou vzorky LPG v parametri - korózia na medenom pliešku, stanovená hodnota 2c  
presiahla maximálny povolený limit 1. 

Uložená pokuta vo výške 1 000 eur. 

8. VA GROUP, s.r.o., Námestie Osloboditeľov 65, 071 01 Michalovce, prevádzka ČS VA GROUP 
s.r.o., Stavbárov 12, 071 01 Michalovce 

Druh MP: BA 
Počet nedodržaných parametrov: 1 
Analýzou vzorky BA v parametri - tlak pár pre letné obdobie, stanovená hodnota 65,6 kPa 
prevyšuje maximálny povolený limit 60 kPa. 

Uložená pokuta vo výške 1 000 eur. 
 

  Podnikateľom uvádzajúcim na trh motorové paliva bolo v roku 2018 uložených 6 pokút 

v celkovej výške 7 200 eur (z toho 1 pokuta vo výške 3 000 eur nadobudla právoplatnosť v roku 
2018 za zistené porušenie v roku 2017). 

 V hodnotenom  období  IOO vykonal  aj 10 kontrol na ČS zameraných na vedenie 
prevádzkovej evidencie, preukazovanie kvality a poskytovanie údajov o  množstvách motorových 
palív príslušným OÚ. Pri kontrole bolo zistené 1 porušenie zákona o ovzduší. Správne konanie vo 
veci uloženia pokuty bude začaté v roku 2019. 

 
Tab. č. 7 - kontroly kvality motorových palív na ČS a  lodných palív 
 

OIOO Počet ČS 
Počet vzoriek  
BA 95/BA 98 

Počet vzoriek 
nafty/MPO 

Počet vzoriek 
LPG 

Počet vzoriek 
spolu 

Počet  nedodržaných 
parametrov 

BA 35 40/8 44/1 5 98 3 

BB 35 43/11 47/0 5 106 2 

ZA 35 45/8 47/0 5 105 1 

KE 40 46/6 48/0 5 105 3 

Spolu 145 174/33 186/1 20 414 9 
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Tab. č. 8 - počet nedodržaných limitných hodnôt 
 

OIOO 
Benzín Nafta LPG Spolu 

Počet 
vzoriek 

Počet 
parametrov 

Počet 
vzoriek 

Počet 
parametrov 

Počet 
vzoriek 

Počet 
parametrov 

Počet 
vzoriek 

Počet 
parametrov 

BA 1 2 1 1 - - 2 3 

BB 1 1 1 1 - - 2 2 

ZA - - 1 1 - - 1 1 

KE 2 2 - - 1 1 3 3 

Spolu 4 5 3 3 1 1 8 9 

  
Správa o obsahu síry v kvapalných palivách (ŤVO, vykurovací plynový olej) podľa smernice 

EPaR č. 1999/32/ES v platnom znení za rok 2017 bola predložená MŽP SR v stanovenom termíne 
listom 4939-14752/23/2018/Dla dňa 07.05.2018. 
 
8. Kontrola zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 195/2016 Z. z.  ktorou sa 

ustanovujú technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania 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 všeobecných podmienok prevádzkovania pri skladovaní, plnení a preprave benzínu za rok 
2017 

 
V roku 2018 bolo vykonaných celkom 45 kontrol, z toho 36 kontrol u prevádzkovateľov 

čerpacích staníc motorových palív (ČS) a 9 kontrol na distribučných skladoch (DS), zameraných na 
dodržiavanie technických požiadaviek (TP) a všeobecných podmienok prevádzkovania (VPP) podľa 

vyhlášky č. 195/2016 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 podľa § 7 ods. 
6 a 7 tejto vyhlášky - dodržiavanie parametra systému II. stupňa rekuperácie benzínových pár 
a s tým súvisiaca povinnosť vykonávania meraní oprávnenou osobou.  

Pri týchto kontrolách bolo zistené porušenie zákona o ovzduší na 12 ČS, pri kontrolách DS 
porušenie zákona o ovzduší nebolo zistené. Prevádzkovateľom ČS za porušenie zákona o ovzduší 
bolo uložených 5 pokút v celkovej výške 4 750 eur. Ďalšie správne konania o uložení pokút budú 
začaté v roku 2019. 
 

A. Kontroly TP a VPP na ČS 
 

IOO v hodnotenom období vykonal kontroly zamerané na dodržiavanie povinností 
ustanovených zákonom o ovzduší - dodržiavanie TP a VPP na 36 ČS.  
Kontrolami bolo zisťované najmä plnenie technickej požiadavky pre ČS - dodržiavanie parametra 
systému II. stupňa rekuperácie benzínových pár. Z celkového počtu kontrolovaných ČS bolo na 12 
ČS zistených 15 porušení povinností ustanovených zákonom o ovzduší - porušenia § 15  
ods. 1 písm. l) a porušenia § 15 ods. 1 písm. q) .  

Kontrolované subjekty a počet ČS, u ktorých bolo zistené porušenie povinností 
ustanovených zákonom o ovzduší: 

1. T Fuel Co., s.r.o. Bratislava: ČS 1  
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2. TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce: ČS 4 

3. Slovnaft, a.s. Bratislava: ČS 5 

4. Spiš Trans Špedit s.r.o., Spišská Nová Ves: ČS 1 

5. U.S. Steel Košice, s.r.o., Košice: ČS 1 

B. Kontroly TP a VPP na DS 
 

V hodnotenom období bolo vykonaných 9 kontrol TP a VPP u týchto prevádzkovateľov DS:  
 

1. REAL - H.M. s.r.o., Nové Zámky, terminál Nové Zámky, 
2. Slovnaft a.s., Bratislava,  terminál Kľačany,  
3. DALBY a.s. Bratislava, 
4. Zväz pre skladovanie zásob a.s., Bratislava,  terminál Hronský Beňadik, 
5. Zväz pre skladovanie zásob a.s., Bratislava , terminál Stožok, 
6. Kia Motors Slovakia, s.r.o., terminál Teplička nad Váhom, 
7. Progress Trading a.s. Trebišov, 
8. Oktan a.s., Kežmarok, 
9. Slovnaft a.s., Bratislava,  terminál Kapušany.  

 
Vykonanými kontrolami neboli zistené porušenia povinnosti prevádzkovateľov DS. 

 

Správa o plnení TP a VPP pri skladovaní, plnení a preprave benzínu za rok 2017 bola 
predložená MŽP SR v stanovenom termíne listom č. 4619-29394/23/2018/Dla zo dňa 03.09.2017. 

   
9. Kontrola dodržiavania ustanovení vyhlášky MŽP 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. Vypracovanie a predloženie správy o výsledkoch programu monitorovania 

regulovaných výrobkoch 
   

V priebehu roku 2018 bolo u podnikateľov, ktorí vyrábajú alebo dovážajú regulované 
výrobky (RV) vykonaných spolu 40 kontrol. Z toho 21 kontrol bolo zameraných  na označovanie 
obalov, vedenie evidencie o množstve a kvalite RV a predkladanie údajov inšpekcii a  19 kontrol 
bolo zameraných na dodržiavanie hraničných hodnôt maximálneho obsahu prchavých organických 
zlúčenín (VOC) spojených s odberom a analýzou vzoriek RV, pričom bolo odobratých 130 vzoriek 
RV.   

 
U dvoch  podnikateľov bolo zistené porušenie zákona o ovzduší. Jednému podnikateľovi:  
 

 dovozcovi RV v roku 2018 bola uložená pokuta vo výške 200 eur za nepredloženie údajov 
o množstve a kvalite RV v roku 2016.  
 

Ďalšie správne konanie na uloženie pokuty bude začaté v roku 2019. Odber vzoriek RV vykonávali 
spravidla na každom inšpektoráte dvaja inšpektori. 

 
 
Tab. č. 9 - kontroly regulovaných výrobkov 
 

 
Počet kontrol Počet Porušenie Počet Výška v  eur 
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 OIOO 

Odbery 
RV 

Ostatné Spolu 
odobratých 
vzoriek 

zákona o 
ovzduší 

uložených 
pokút 

Bratislava 4 11 15 49 - - - 

B. Bystrica 6 1 7 20 1 1 200 

Žilina 5 5 10 42 - - - 

Košice 4 4 8 19 1 - - 

Spolu 19 21 40 130 2 1 200 
 

Správa  o  výsledkoch programu monitorovania regulovaných výrobkoch za rok 2017 bola 
predložená MŽP SR v stanovenom termíne listom č. 3145-12264/23/2018/Šte dňa 23.04.2018. 

 
12. Šetrenie sťažností a petícií podľa zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach  v znení neskorších 

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

V hodnotenom období neboli na IOO doručené žiadne sťažnosti.  
 

Z ústredia SIŽP bola doručená 1 žiadosť o stanovisko k petícii. Petícia bola spísaná občanmi 
obce Vasiľov v zastúpení Marianou Graňákovou na prijatie účinných opatrení proti znečisťovaniu 
životného prostredia spoločnosťou Píla Vasiľov, s.r.o., Breza – prevádzka, PD Vasiľov. 

Petícia bola šetrená v spolupráci s ďalším orgánom štátnej správy v oblasti ochrany 
ovzdušia (OÚ Námestovo, odbor starostlivosti o životné prostredie). Kontrola bola vykonaná na 
strednom stacionárnom zdroji znečisťovania ovzdušia, ktorý sa skladá z dvoch častí: “Píla Vasiľov” 
a “Linka na výrobu brikiet Vasiľov”. Pri kontrole nebolo zistené porušenie zákona o ovzduší. 

 
13. Šetrenie podnetov   
 

V hodnotenom období bolo na IOO prijatých 193 podnetov, z čoho 143 podnetov bolo 
vybavených, pričom porušenie ustanovení zákona o ovzduší a zákona č. 286/2009 Z. z. bolo zistené 

v 34 prípadoch, 27 podnetov je v riešení a 23 podnetov bolo odstúpených príslušným orgánom 
štátnej správy. 

Podnety, u ktorých bolo zistené porušenie zákona o ovzduší sa týkali nedodržania 
spaľovania palív určených v súhlasoch orgánu ochrany ovzdušia, alebo uvedených v dokumentácii 
zariadenia, neprevádzkovania v súlade s projektovou dokumentáciou, pri ďalších podnetoch bolo 
zistené prevádzkovanie zdroja bez súhlasu orgánu ochrany ovzdušia, nedodržiavanie emisných 
limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania. 

Podnety u ktorých bolo zistené porušenie zákona č. 286/2009 Z. z. sa týkali nezákonného 
predaja F-plynov v nevratných fľašiach a tiež neoznámenia údajov MŽP SR o distribuovaných F-
plynoch.  
Porušenie zákonov v oblasti ochrany ovzdušia bolo zistené napr.: 
 

 Bioelektráreň GREEN POWER RS, s.r.o., Kokava nad Rimavicou - pri šetrení podnetu bolo 
zistené porušenie § 15 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší tým, že prevádzkovateľ 
neprevádzkoval stredný zdroj znečisťovania ovzdušia v súlade s dokumentáciou 
a s vydaným súhlasom orgánu ochrany ovzdušia, 

 Betonáreň ERPOS, s.r.o., Žilina - pri šetrení podnetu bolo zistené porušenie § 15  
ods. 1 písm. l) zákona o ovzduší tým, že prevádzkovateľ zdroja neplnil technické požiadavky 
a podmienky prevádzkovania zdroja pri skladovaní prašného materiálu, ktorý bol 
skladovaný na nezakrytej skládke bez zastrešenia a  uzatvorenia zo strán,  
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 Kotolňa Výroba tepla, s.r.o., Bratislava - prevádzka Trenčín - pri šetrení podnetu bolo 
zistené porušenie § 15 ods. 1 písm. b) zákona o ovzduší tým, že prevádzkovateľ nedodržal 
ustanovený emisný limit pre CO,  

 GORDON SLOVAKIA, s.r.o., Žilina - pri šetrení podnetu bolo zistené porušenie § 5 ods. 5 
zákona č. 286/2009 Z. z. tým, že distribútor výrobkov s obsahom F-plynov neoznámil MŽP 
SR údaje o distribuovaných výrobkoch a tiež bol zistený nezákonný predaj F-plynov 
v nevratných fľašiach. 

 

Tab. č. 10 - prešetrovanie podnetov  
 

OIOO 

Počet 
prešetrovaných 
podnetov 

Porušenie zákona 
v riešení 

odstúpené/odlo
žené 

zistené nezistené 

Bratislava 83 4 55 21 3 

B. Bystrica 25 11 12 - 2 

Žilina 68 17 37 4 10 

Košice 17 2 5 2 8 

Spolu 193 34 109 27 23 

 
19. Ukladanie pokút v správnom konaní 
 

  IOO v hodnotenom období uložil spolu 76 pokút za porušenie ustanovení zákonov v oblasti 
ochrany ovzdušia v celkovej sume 209 000 eur.  
 Za porušenie ustanovení zákona o ovzduší  bolo v roku 2018 uložených 62 pokút vo výške 
170 800 eur. Pokuty boli v prevažnej miere uložené za nedodržanie technických požiadaviek 
a podmienok prevádzkovania, prevádzkovanie zdroja v rozpore s dokumentáciou a s podmienkami 

určenými OÚ, neplnenie uložených opatrení na nápravu, nedodržanie ustanovených resp. 
určených emisných limitov, nedodržanie limitných hodnôt kvalitatívnych parametrov predávaných 
palív.  

Za porušenie ustanovení zákona č. 286/2009 Z. z. bolo uložených 14 pokút v celkovej  výške  
38 200 eur, najmä za nesplnenie oznamovacej povinnosti prevádzkovateľov zariadení, za 
nevykonanie kontroly únikov a prekročenie ustanovených limitných únikov F-plynov . 

Za porušenie ustanovení zákona č. 321/2012 Z. z. nebola v roku 2018 uložená pokuta. 
 

Najvyššie pokuty boli uložené nasledovným prevádzkovateľom: 
 

 IPEĽSKÉ TEHELNE, a.s., Lučenec, zdroj Výroba tehliarskych murovacích materiálov 
vypaľovaním v tunelovej peci, uložená pokuta 17 000 eur, porušenie § 15 ods. 1 písm. b) 
zákona o ovzduší za nedodržanie emisného limitu pre HCl a HF, 
 

 Považská cementáreň, a.s., Ladce, zdroj Rotačná pec na výrobu cementového slinku, 
uložená pokuta 15 000 eur,  porušenie § 15 ods. 1 písm. q) zákona o ovzduší, pri kontrole 
inšpekcie zhody AMS-E bol zistený nesúlad s požiadavkami uvedenými  v § 7 ods. 5 písm. 
e), i), k), m), n) a r) vyhlášky  MŽP SR  č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo 
stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí v znení vyhlášky 
č. 316/2017 Z. z., 
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 Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s., Žiar nad Hronom, zdroj Kotol na spaľovanie biomasy. 
uložená pokuta 8 500 eur, porušenie § 15 ods. 1 písm. q) zákona o ovzduší pri kontrole 
inšpekcie zhody AMS-E bol zistený nesúlad s požiadavkami uvedenými  v § 7 ods. 5 písm. 
e), j), k), m), q) a r) vyhlášky MŽP SR  č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo 
stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí v znení vyhlášky 
č. 316/2017 Z. z.. 
 
 

V roku 2018 bolo podaných na IOO 25 odvolaní proti rozhodnutiam o uložení pokút.   

Tab. č. 11 - ukladanie pokút  

OIOO 
Uložené pokuty 

Celkový počet prijatých odvolaní 
počet Výška v eur 

Bratislava 13 30 050 6 

B. Bystrica 22 53 150 2 

Žilina 14 50 200 4* 

Košice 27  75 600  13 

Spolu 76 209 000 25 
*jedno oneskorené odvolanie  
 

V roku 2018 sa IOO na požiadanie Krajského súdu v Košiciach vyjadroval k 2 žalobám. 
 

1. V priebehu roku 2018 bola na ústredie IOO doručená výzva na vyjadrenie k žalobe a na 
predloženie spisového materiálu z Krajského súdu v Košiciach v právnej veci žalobcu  
BIO - plus, s.r.o., Spišská Nová Ves, Spišský Hrušov na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia 
vydaného ústredím IOO vo veci porušenia povinnosti podnikateľa pri uvádzaní motorových 
palív na trh v SR ustanovenej v zákone o ovzduší (zistené prekročenie ustanovenej limitnej 
hodnoty jedného parametra motorového paliva). Žalobca požiadal súd o odkladný účinok 
rozhodnutia žalovaného, ktorý súd Uznesením č. 8S/24/2018 zo dňa 03.09.2018 zamietol. 
Ústredie IOO sa k žalobe vyjadrilo dňa 30.7.2018 listom č. 6329-26085/23/2018/Dla.  

 

2. V priebehu roku 2018 bola na ústredie IOO doručená výzva na vyjadrenie k žalobe a na 
predloženie spisového materiálu z Krajského súdu v Košiciach v právnej veci žalobcu 
KOMFOS Prešov, s.r.o., Ľubotice na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia vydaného 
ústredím IOO vo veci porušenia povinnosti prevádzkovateľa zariadenia s obsahom 
fluórovaného skleníkového plynu ( ďalej len F-plyny) ustanovenej v zákone č. 286/2009 Z. z. 
(zistené, že chladiace zariadenie s obsahom F-plynov nebolo vybavené systémom detekcie 
úniku). Ústredie IOO sa k žalobe vyjadrilo dňa 20.06.2018 listom č. 5930-
20368/23/2018/Šte. 

Do konca roku 2018 v uvedených veciach Krajský súd v Košiciach ešte nerozhodol. 

 

20. Ukladanie opatrení na nápravu  podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších 

predpisov,  zákona č. 321/2012 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene doplnení 
niektorých zákonov v znení zákona č. 180/2013 Z. z. a zákona  
č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

  
V roku 2018 bolo uložených 30 rozhodnutiami celkom 44 opatrení na nápravu, z toho: 
 

  42 opatrení na nápravu podľa zákona o ovzduší, 
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    2 opatrenia na nápravu podľa zákona č. 286/2009 Z. z., 
 opatrenia podľa zákona č. 321/2012 Z.z. neboli uložené. 
 

Uložené opatrenia podľa zákona o ovzduší sa týkali najmä ustanovených resp. určených 
emisných limitov, realizácie technického riešenia na obmedzenie úniku znečisťujúcich látok, 
zosúladenia prevádzky zdroja s platnou dokumentáciou a vyhodnotenia výsledkov AMS-E.  

Uložené opatrenia podľa zákona č. 286/2009 Z. z. sa týkali najmä vykonania opatrení na 
zamedzenie nadlimitným únikom F-plynov a oznamovaní údajov MŽP SR. 

 

Príklady uložených opatrení na nápravu: 
  
   DTN s.r.o. Šaľa 
  Oznamovať Ministerstvu životného prostredia SR prostredníctvom formulárov údaje 

o fluórovaných skleníkových plynoch alebo iných fluórovaných skleníkových plynoch uvedených 
v osobitnom predpise podľa § 5 ods. 5 zákona č. 286/2009 Z.z.. 

 

   TERMING, a.s. Bratislava 
    Preukázať dodržanie emisných limitov na zariadeniach kotlov VESKO-B 3,0 MW  a VESKO-B 6,0 

MW pre všetky ustanovené znečisťujúce látky. 
 

 IPEĽSKÉ TEHELNE a.s., M. Rázusa 29 984 01 Lučenec 
1.  Zistiť a odstrániť príčinu prekročenia emisných limitov pre HCl a HF v prevádzke veľkého zdroja 

znečisťovania ovzdušia „Výroba tehliarskych murovacích materiálov vypaľovaním v tunelovej 
peci, Závod Breznička.                                        

2. Následne preukázať dodržanie určeného emisného limitu pre HCl a HF oprávneným     
    meraním.             
                                                                               

 KOSIT a.s., Košice 

1. Zosúladiť skutočné generovanie prvotných údajov AMS-E Kotla K2 so schválenou    

    dokumentáciou.  

2. Vykonať úplnú kontrolu AMS-E Kotla K2 pre veličinu NOx ako NO2, HF, O2, objemový     

    prietok a vlhkosť. 
 

 AFG, s.r.o., Turčianske Teplice 

1. Na zdroji Bioplynová stanica QU 1000, zariadení „Kogeneračná jednotka KGJ 1“ správne nastaviť  
spaľovanie bioplynu oprávnenou spoločnosťou. 

2.  Na zdroji Bioplynová stanica QU 1000, zariadení „Kogeneračná jednotka KGJ 1“ preukázať 
diskontinuálnym oprávneným meraním dodržanie ustanoveného emisného limitu pre 
znečisťujúce látky NOx a CO.  

 

V roku 2018 nebolo doručené žiadne odvolanie proti I. stupňovým rozhodnutiam o uložení 

nápravného opatrenia. 

 

Tab. č. 12 - uložené opatrenia na nápravu 

OIOO 
Podľa zákona 
o ovzduší 

Podľa zák. č. 
321/2012 Z. z. 

Podľa zák. č. 
286/2009 Z. z. 

Uložené 
opatrenia 
celkom 

Celkový počet 
odvolaní * 

Bratislava 3 - 2 5 - 
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B. Bystrica 17 - - 17 - 

Žilina 10 - - 10 - 

Košice 12 - - 12 - 

Spolu 42 - 2 44 - 
* odvolania proti rozhodnutiam o uložení opatrení na nápravu podľa zákona o ovzduší, zákona o ochrane ozónovej   
   vrstvy Zeme a zákona o fluórovaných skleníkových plynoch 

 

21.  Preskúmanie rozhodnutí v odvolacom konaní 
 IOO v priebehu roku 2018 riešil spolu  25 odvolaní, všetky boli proti rozhodnutiam o uložení 
pokút. 
 

Odvolania proti uloženým pokutám 
Proti rozhodnutiam o uložení pokút bolo podaných 25 odvolaní, ktoré boli odstúpené na 

odvolací orgán vrátane spisových materiálov. 
 v 14 prípadoch prevádzkovatelia, resp. podnikatelia vo svojich odvolaniach neuviedli žiadne 

nové skutočnosti, ani iné dôkazy, ktoré by vyvrátili alebo spochybnili správnosť 
prvostupňového rozhodnutia, druhostupňový orgán odvolania zamietol a potvrdil 
rozhodnutie prvostupňového orgánu.  

 v 2 prípadoch bolo rozhodnutie zrušené a vrátené na  nové prejednanie  a rozhodnutie  
z dôvodu dôslednejšieho a  komplexnejšieho preskúmania skutkovej podstaty porušenia 
zákona o ovzduší na kontrolovaných zdrojoch,  

 v 2 prípadoch bolo rozhodnutie vo výrokovej časti zmenené z dôvodu nesprávneho 
číselného vyjadrenia a nesprávne uvedeného  paragrafového znenia právneho predpisu, 
pričom ostatná časť prvostupňových rozhodnutí ostala nezmenená, 

 v 1 prípade sa jednalo o oneskorené odvolanie - odvolanie bolo zo strany prevádzkovateľa 
zdroja podané po lehote stanovenej na podanie odvolania t. z. po 15 dňoch odo dňa 
doručenia rozhodnutia, 

 6 odvolaní je v konaní vzhľadom nato, že boli doručené na odvolací orgán v mesiacoch 
november - december 2018. 
 

Tab. č. 13 - vybavovanie odvolaní  II. stupňovým orgánom 

OIOO 
Počet 

odvolaní 

Odvolania riešené druhostupňovým orgánom 

potvrdené 
zrušené a vrátené na 

nové konanie 

Pozmenené/  

zrušené 

oneskorené 

odvolanie 
v konaní 

Bratislava 6 1 1 - - 4 

B. Bystrica 2 1 - - - 1 

Žilina 4* 2 - 1/0 1 - 

Košice 13 10 1 1/0 - 1 

Spolu 25 14 2 2/0 1 6 

*z toho jedno oneskorené odvolanie 

 
Odvolania proti uloženým opatreniam na nápravu 
  

V roku 2018 na IOO nebolo doručené žiadne odvolanie voči rozhodnutiam o uložení 
opatrení na nápravu. 

  
13.3 VYHODNOTENIE ČINNOSTI  ÚTVARU  INŠPEKCIE  ODPADOVÉHO   HOSPODÁRSTVA  
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 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 2018 riadila podľa schváleného Plánu hlavných úloh SIŽP na rok 2018.    
 
 Kontrolná a ďalšia činnosť bola plánovaná menovite v štvrťročných plánoch. Pozostávala 
z výkonu kontrol, ukladania pokút v zmysle správneho poriadku, šetrenia podnetov, spolupráce 
s inými orgánmi a ďalších aktivít.  

  
 Pri výkone štátneho dozoru inšpekcia odpadového hospodárstva v  roku 2018 
kontrolovala, ako právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia  dodržiavali povinnosti, ktoré 
vyplývajú z právnych predpisov platných na úseku odpadového hospodárstva ako aj povinnosti, 
ktoré im vyplývajú z rozhodnutí alebo povolení vydaných na základe týchto predpisov.  

  Kontrolná činnosť bola v roku 2018 zameraná na kontrolu dodržiavania ustanovení : 

- zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a   

 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave  odpadu 
v platnom znení, 

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

- 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 platnom znení, 

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

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

- a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva, 

 
t.j. na kontroly: 

 pôvodcov a držiteľov odpadov, 

 prevádzkovateľov zariadení na zber odpadov, 

 prevádzkovateľov zariadení na zhodnocovanie odpadov a zariadení na zneškodňovanie 
odpadov,  

 rozšírenej zodpovednosti výrobcov, 

 nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, 

 cezhraničného pohybu odpadov, 

 držiteľov zásob POPs, 
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 platenia poplatkov za uloženie odpadov, 

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

 držiteľov odpadu z ťažobného priemyslu, 

 operatívne na základe podnetov, vrátane iných operatívnych kontrol. 
 
 

OIOH v  roku 2018 vykonali celkom 539 kontrol.  Z celkového počtu vykonaných kontrol boli 
pri 156 kontrolách zistené porušenia právnych predpisov odpadového hospodárstva, čo 
predstavuje 28,9 % podiel z celkom vykonaných kontrol a pri 383 kontrolách porušenia zistené 
neboli (71,1  % podiel). Z vyššie uvedených 539 kontrol bolo na základe podnetov vykonaných 202 
kontrol, čo predstavuje 37,5 % podiel z celkového počtu kontrol.  

Údaje o plnení plánovaných úloh za hodnotené obdobie sú uvedené v nasledovnej časti 
tohto dokumentu. Z rozboru týchto údajov vyplýva, že hlavné úlohy vrátane termínov boli splnené 
a písomné materiály boli vypracované v súlade s PHÚ na rok 2018. Kontrolná činnosť OIOH sa 
vykonávala v súlade s metodickými pokynmi a usmerneniami ÚIOH a so zameraním uvedeným 
v PHÚ na rok  2018. 

 

I. PLÁNY, KONTROLNÁ ČINNOSŤ, SPRÁVY A KONANIA 
 
1. Kontrola pôvodcov a držiteľov odpadov 
   

V roku 2018 vykonali OIOH celkom 92 kontrol pôvodcov a držiteľov odpadov podľa zákona 
o odpadoch. Pri kontrolách sa kládol dôraz na kontrolu nakladania s nebezpečným odpadom.  
Z uvedeného počtu boli 3 kontroly držiteľa odpadu vykonané na základe požiadavky MŽP SR (OIOH 
BA) a 1 kontrola držiteľa odpadu vykonaná na základe požiadavky policajného zboru (OIOH BB). 

V rámci tejto hlavnej úlohy (HÚ) bolo vykonaných aj 7 kontrol držiteľov zariadení 
obsahujúcich  polychlórované  bifenyly (PCB)  zo „Zoznamu držiteľov zariadení obsahujúcich PCB“, 
aktualizovaného ku dňu 28.02.2018,  ktorý vedie a  aktualizuje MŽP SR.  

Kontroly boli zamerané na plnenie povinností právnických osôb pri zabezpečení 
dekontaminácie, resp. zneškodnení týchto zariadení, bez zisteného porušenia.  

 
Pri 16 kontrolách boli zistené porušenia povinností, vyplývajúcich zo zákona o odpadoch, čo 

predstavuje 17,4 % podiel z celkového počtu vykonaných kontrol pôvodcov a držiteľov odpadov. 
Najčastejšie zistenými porušeniami pri týchto kontrolách bolo napríklad: 
 nevedenie a neuchovávanie evidencie odpadov podľa § 14 ods. 1 písm. f) zákona 

o odpadoch, 
 neohlasovanie údajov z evidencie podľa § 14 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch, 
 nezaradenie odpadu podľa Katalógu odpadov podľa § 14 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch. 
 

Okrem týchto kontrol bolo na základe podnetov vykonaných 91 kontrol nakladania 
s odpadmi u pôvodcov, resp. držiteľov odpadov, ktoré sú  zahrnuté v číselných údajoch v bode 11. 

 

2. Kontrola prevádzkovateľov zariadení na  zber odpadov 
 

V roku 2018 OIOH vykonali celkom 24 kontrol zariadení na zber odpadov. Predmetom 
zberu v kontrolovaných zariadeniach na zber bol okrem iného zber odpadov z obalov (papier, 
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plasty), zber elektroodpadu, zber použitých batérií a akumulátorov, zber biologicky rozložiteľného 
komunálneho odpadu a zber kovových odpadov.  

Pri 7 kontrolách bolo zistené, že došlo k porušeniu povinností, vyplývajúcich zo zákona 
o odpadoch, čo je 29,2 % z celkového počtu takto zameraných kontrol.  
Najčastejšie zistenými porušeniami pri týchto kontrolách bolo napríklad: 
 nevedenie a neuchovávanie evidencie odpadov podľa § 14 ods. 1 písm. g) zákona 

o odpadoch, 
 neoznamovanie druhu a množstva vykúpeného odpadu od fyzickej osoby príslušnej obci, na 

území ktorej sa zber alebo výkup odpadu uskutočňuje, podľa § 16 ods. 2 písm. b) zákona 
o odpadoch. 

Okrem týchto kontrol bolo na základe podnetov vykonaných 5  kontrol prevádzkovateľov 
zariadení na zber odpadu, ktoré sú  zahrnuté v číselných údajoch v bode 11. 
 
3. Kontrola prevádzkovateľov zariadení na zhodnocovanie odpadov a zariadení na 

zneškodňovanie odpadov 
 

OIOH v roku 2018 vykonali 27 kontrol prevádzkovateľov zariadení na zhodnocovanie 
odpadov.  
 V rámci tejto hlavnej úlohy OIOH kontrolovali napr. zariadenia na zhodnocovanie stavebného 
odpadu stacionárnymi aj mobilnými zariadeniami, biologicky rozložiteľného odpadu a odpadových 
pneumatík. 

Pri 10 kontrolách boli zistené porušenia právnych predpisov na úseku odpadového 
hospodárstva, čo predstavuje 37 % podiel kontrol. 
Najčastejšie zistenými porušeniami pri týchto kontrolách bolo napríklad: 
 prevádzkovanie zariadenia v rozpore so schváleným prevádzkovým poriadkom podľa § 17 

ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch, 
 nevedenie a neuchovávanie evidencie odpadov podľa § 14 ods. 1 písm. g) zákona 

o odpadoch. 
 
V rámci tejto hlavnej úlohy OIOH BA, pri kontrole prevádzkovateľa mobilných zariadení na 

zhodnocovanie stavebných odpadov pri činnosti odstraňovania navážkového valu tzv.  „Smetný 
kopec“, Bratislava – Petržalka, zabezpečil akreditovaný odber vzoriek vstupných odpadov aj 
výstupu z mobilných zariadení na zhodnocovanie odpadov a ich následnú analýzu akreditovanou 
osobou, za účelom preverenia možnej kontaminácie vstupov a výstupov nebezpečnými látkami, čo 
by mohlo mať negatívny dopad na zdravie obyvateľov a poškodenie životného prostredia. 
Následne bol oprávnenou osobou vypracovaný odborný posudok o výsledkoch analýz.  

Odobratých bolo celkovo 9 reprezentatívnych vzoriek, z toho 6 vzoriek odpadu, ktoré boli 
odobraté z rôznych častí telesa „Smetného kopca“ a 3 vzorky boli odobraté z výstupov z procesu 
zhodnocovania odpadov na mobilných zariadeniach (mobilné triedičky odpadu a mobilné drvičky 
odpadu) subjektov, ktoré realizujú odstraňovanie „Smetného kopca“. 

Z analýz odobratých vzoriek zmiešaného odpadu zo stavieb a demolácií, (najmä stavebného 
odpadu a výkopovej zeminy) a vypracovaného odborného posudku vyplýva, že sa jednalo o 
stavebné odpady, ktoré nevykazujú škodlivé látky v takých koncentráciách, ktoré by mohli spôsobiť 
nebezpečnosť testovaných odpadov.  
 

Kontrola prevádzkovateľov zariadení na zneškodňovanie odpadov v roku 2018 nebola 
vykonaná. 
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Okrem týchto kontrol bolo na základe podnetov vykonaných 14 kontrol prevádzkovateľov 
zariadení na zhodnocovanie odpadu, resp. zhodnocovanie odpadov bez zariadenia a 
prevádzkovateľov zariadení na zneškodňovanie odpadov, ktoré sú zahrnuté v číselných údajoch 
v bode 11. 

 

4. Kontrola povinností rozšírenej zodpovednosti výrobcov 
 

V roku 2018 OIOH vykonali 46 kontrol, zameraných na dodržiavanie povinností rozšírenej 
zodpovednosti výrobcov (RZV). Z uvedeného počtu bolo na základe požiadavky MŽP SR  
vykonaných  8 kontrol, z toho 3 kontroly  organizácií zodpovednosti pre obaly (OZV), 3 kontroly 
výrobcov vyhradených výrobkov – výrobcov pneumatík, 2 kontroly výrobcov vyhradeného výrobcu 
– výrobcu obalov. 

Z celkového počtu kontrol OIOH vykonali: 
 

 8 kontrol distribútorov elektrozariadení (ELZ),  
 6 kontrol distribútorov pneumatík,  
 3 kontroly výrobcov pneumatík,  
 4 kontroly distribútorov batérií a akumulátorov,  
 22 kontrol výrobcov obalov, 
 3 kontroly OZV pre obaly. 

 
Kontrolami bolo v 9 prípadoch zistené porušenie povinností, vyplývajúcich zo zákona  

o odpadoch. Je to 19,6 % podiel týchto kontrol.  
Najčastejšie zistenými porušeniami pri týchto kontrolách bolo napríklad: 
 nezabezpečenie plnenia vyhradených povinností výrobcom vyhradeného výrobku ani jedným 

zo zákonom predpísaných spôsobov (individuálne, kolektívne) podľa § 27 ods. 6 zákona 
o odpadoch, 

 nezaregistrovanie sa v Registri výrobcov vyhradeného výrobku podľa § 27 ods. 4 písm. a) 
zákona o odpadoch, 

 nezabezpečenie nakladania s vyhradeným prúdom odpadov za zastúpených výrobcov 
v rozsahu, ktorý zodpovedá súhrnnému objemu týchto povinností jednotlivých zastúpených 
výrobcov prenesených na OZV a ktorý im zabezpečí splnenie povinností podľa § 27  
ods. 4 písm. e) až g), čím došlo k porušeniu § 28 ods. 4 písm. d) bod. 2. zákona o odpadoch. 
 

Okrem týchto kontrol bolo na základe podnetov vykonaných 34 kontrol subjektov, ktorým 
vyplývajú povinnosti z rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov  
Tieto kontroly sú  zahrnuté v číselných údajoch v bode 11. 

 
 

5. Kontrola povinností pri nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným 
odpadom 

 
V roku 2018 OIOH vykonali celkom 32 kontrol, zameraných na dodržiavanie povinností pri 

nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom.  
Z uvedeného počtu OIOH vykonali: 

 23 kontrol obcí ako držiteľov komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu,  
 1 kontrola obce ako prevádzkovateľa malej kompostárne,  
 8 kontrol prevádzkovateľov zberných dvorov (5 kontrol obcí ako prevádzkovateľov 

zberných dvorov a 3 iných prevádzkovateľov zberných dvorov).  
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Kontrolami bolo v 18 prípadoch zistené porušenie povinností, vyplývajúcich zo zákona  

o odpadoch. Je to 56,3 % podiel týchto kontrol.  
Najčastejšie zistenými porušeniami pri týchto kontrolách bolo napríklad: 
 neohlasovanie údajov z evidencie podľa § 14 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch, 
 neupravenie podrobností o spôsobe spätného zberu odpadových pneumatík vo všeobecne 

záväznom nariadení obce. 
 
Okrem týchto kontrol bolo na základe podnetov vykonaných 56 kontrol obcí, pričom rozsah 

a zameranie kontrol bol upravený na základe skutočností, uvedených v podnetoch. Počet týchto 
kontrol je zahrnutý v číselných údajoch v bode 11. 

 
6. Kontrola cezhraničného pohybu odpadov 
  

V roku 2018 OIOH vykonali celkom 37 kontrol zameraných na kontrolu povinností pri 
cezhraničnom pohybe odpadov (CPO). Z toho bolo vykonaných 34 cestných kontrol na štátnej 
hranici a 3 kontroly v subjektoch. Z počtu 37 kontrol bolo na základe požiadavky MŽP SR  
vykonaných 3 kontroly. 

 
Z vyššie uvedeného počtu kontrol sa 34 kontrol (34 kontrolných dní)  uskutočnilo na 

štátnych hraniciach s dôrazom na kontrolu cezhraničného pohybu odpadu na územie SR. Počas 
týchto dní bolo skontrolovaných 1401 vozidiel, prechádzajúcich cez štátnu hranicu. Z celkového 
počtu 1401 nákladných vozidiel bolo zistených 22 vozidiel, prepravujúcich odpad, pričom väčšinu 
prepráv odpadu sprevádzali doklady v súlade s platnou legislatívou, t.j. súhlas na prepravu odpadu, 
resp. sprievodné informácie k preprave odpadu. V prípade 2 prepráv, keď vozidlá, prepravujúce 
odpad do SR, nesprevádzali dokumenty v súlade s platnou dokumentáciou (sprievodné tlačivo 
podľa Prílohy č. VII Nariadenia), nebolo umožnené, aby preprava odpadu bola dokončená a vozidlá 
s odpadom boli vrátené do krajiny odoslania. V oboch prípadoch sa jednalo o prepravu kovového 
odpadu (železný šrot, odpadová meď).  

Kontroly boli vykonané v spolupráci s colnými úradmi, ktoré súčasne vykonávali aj kontroly 
zamerané na odhaľovanie nelegálneho tovaru. 

Ďalšie kontroly sa v počte 3 uskutočnili v kontrolovaných subjektoch - osobách, 
organizujúcich cezhraničný pohyb odpadu, t.j. u odosielateľov, resp. príjemcov odpadu, 
nasledovne:  
 OIOH BA vykonal 1 kontrolu cezhraničného pohybu odpadu na základe požiadavky MŽP SR, 

OOH, a to: 

 kontrolu povinností odosielateľa odpadu (CRH (Slovensko) a.s. Rohožník) pri cezhraničnej 
preprave odpadu  (odpad kat. č. 19 12 02 – železné kovy)  zo SR do Rakúska za účelom 
zhodnotenia činnosťou  R4 – recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín.  

 OIOH BB vykonal 1 kontrolu cezhraničného pohybu odpadu na základe požiadavky MŽP SR, 
OOH, a to: 

 kontrolu povinností  odosielateľa odpadu (NOVÝ SANAT HOLDING s.r.o.,  Žarnovica) pri  
cezhraničnej preprave odpadu (odpad  kat. č. 20 01 35 – vyradené elektrické a elektronické 
zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti (kód 
Bazilejského dohovoru: A1180), a povinností pri spätnom prevzatí  tohto odpadu.  

 OIOH KE vykonal 1 kontroly cezhraničného pohybu odpadu, na základe požiadavky MŽP SR, 
OOH, a to: 
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 kontrolu  povinností príjemcu odpadu (IMPERIAL INVESTMENT, s. r. o., Bardejov) pri 
cezhraničnej preprave odpadu (odpad kat. č. 12 01 04 – prach a zlomky z neželezných kovov 

zo Slovinska do SR. 
 

Porušenie zákona o odpadoch, resp. Nariadenia o preprave odpadu,  bolo zistené   
v 3 prípadoch vyššie uvedených kontrol v subjektoch, čo je 8,1 % podiel z celkom vykonaných 
kontrol. Porušením pri týchto kontrolách bolo vykonanie prepravy odpadu v rozpore so siedmou 
časťou zákona o odpadoch, pričom kontrolou sa zistilo porušenie zákazu podľa § 84 ods. 5 písm. a) 
zákona o odpadoch  - sprostredkovať alebo iným spôsobom sa podieľať  na cezhraničnom pohybe 
odpadov, (v jednom prípade) a porušenie zákazu podľa § 84 ods. 5 písm. b) zákona o odpadoch – 
dopraviť alebo prepraviť odpad na územie SR, cez územie SR alebo z územia SR (v dvoch 
prípadoch), ktoré sú v rozpore s ustanoveniami siedmej časti zákona o odpadoch. 
 
7. Kontrola držiteľa zásob perzistentných organických látok 

 

V roku 2018 OIOH vykonali celkom 20 kontrol, zameraných na plnenie povinností, 
vyplývajúcich zo zákona o POPs. Kontroly podľa tohto zákona boli vykonané u potencionálnych 
držiteľov zásob POPs. Kontrolami sa nepotvrdila držba POPs a nebolo zistené porušenie povinností, 
vyplývajúcich z tohto zákona. 

 
8. Kontrola platenia poplatkov za uloženie odpadov   

 
V roku 2018 OIOH vykonali 15 kontrol  zameraných na dodržiavanie povinností podľa 

zákona o poplatkoch, t.j. na platenie poplatkov za ukladanie odpadov na skládky, ako aj na 
povinnosti príjemcu poplatkov. 

 
Kontroly boli vykonané u 9 prevádzkovateľov skládok a 6 príjemcov poplatku.  Porušenie 

povinností  bolo zistené u 3 prevádzkovateľov skládok  a 4 obcí ako  príjemcov poplatkov, čo je 
46,7 % podiel z celkového počtu vykonaných kontrol.  
Najčastejšie zistenými porušeniami pri týchto kontrolách bolo napríklad: 
 použitie poplatkov príjemcom poplatkov na iné účely, ako sú stanovené podľa § 4 ods. 5    

zákona o poplatkoch,  
 neodvedenie poplatkov prevádzkovateľom skládky včas a v plnej výške podľa § 4 ods. 6 

zákona o poplatkoch. 
  

Okrem týchto kontrol boli 2 kontroly vykonané na základe podnetov, pričom kontroly boli 
zamerané v oboch prípadoch na plnenie povinností prevádzkovateľov skládok, súvisiace s platením 
poplatkov. Tieto kontroly sú zahrnuté v číselných údajoch v bode 11. 
 
9. Kontrola povinností, vyplývajúcich zo zákona o ZUŠ informácií o ŽP 
 

V roku 2018 OIOH vykonali celkom 23 kontrol, zameraných na plnenie povinností, 
vyplývajúcich zo zákona o ZUŠ informácií o životnom prostredí. Kontroly podľa tohto zákona boli 
vykonané u povinných osôb (obcí), pričom nebolo zistené porušenie povinností, vyplývajúcich 
z tohto zákona. 
 
10. Kontrola držiteľa odpadu z ťažobného priemyslu 
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V roku 2018 OIOH vykonali celkom 6 kontrol, zameraných na plnenie povinností držiteľa 
odpadu z ťažobného priemyslu vyplývajúcich zo zákona o odpade z ťažobného priemyslu. Kontroly 
podľa tohto zákona boli vykonané u prevádzkovateľov úložísk, pričom nebolo zistené porušenie 
povinností, vyplývajúcich z tohto zákona. 
 
11.  Operatívne kontroly na základe podnetov a na základe petícií, iné operatívne kontroly  
 

Inšpekcia odpadového hospodárstva prijala v  roku 2018 na prešetrenie 319 podnetov a 34 
podnetov prešlo z roku 2017, teda na vybavenie v roku 2018 bolo spolu 353 podnetov, 
poukazujúcich na porušenie právnych predpisov platných na úseku odpadového hospodárstva. 

 
 Z celkového počtu 353 podnetov v  roku 2018 OIOH vybavili (prešetrené, prešetrené 

a odstúpené, odstúpené bez prešetrenia, odložené, resp. opakovane podané) 271 podnetov. Do 
roka 2019 prechádza na vybavenie 82 podnetov.   
 
 
 
 
 
 
 
Tabuľka  č. 1 – Prehľad o počte prijatých podnetov 
 

OIOH 
Podnety prijaté v roku 
2018 

Podnety prechádzajúce 
z roku 2017 

Celkový počet 
podnetov 

BA 94 14 108 

SP NR 42 6 48 

BB 40 2 42 

ZA 89 7 96 

KE 54 5 59 

Spolu 319 34 353 

 
Tabuľka  č. 2 – Prehľad o počte vybavených podnetov 
 

OIOH 
Podnety vybavené 
v roku 2018 

Podnety v riešení 
prechádzajúce do roku 
2019 

Spolu 

BA 71 37 108 

SP NR 46 2 48 

BB 27 15 42 

ZA 83 13 96 

KE 44 15 59 

Spolu 271 82 353 
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Tabuľka č. 3 –  Prehľad o stave prešetrovania podnetov 
 

OIOH 

Vybavené podnety 

V riešení Spolu 
Prešetrené 

Prešetrené 

a následne 

odstúpené 

Odstúpené 

bez 

prešetrenia 

Odložené 
Opakovane 

podané 

BA 47 13 8 3 0 37 108 

SP NR 23 5 13 5 0 2 48 

BB 18 1 7 0 1 15 42 

ZA 40 6 16 13 8 13 96 

KE 19 2 22 1 0 15 59 

Spolu 147 27 66 22 9 82 353 

 
Z celkového počtu vybavených podnetov 271 (súčet číselných údajov uvedených 

v stĺpcoch 1 až 5 z tabuľky č. 3) bolo prešetrených 174 podnetov. Deväť podnetov bolo opakovane 
podaných, 66 podnetov bolo priamo odstúpených bez šetrenia príslušným orgánom štátnej správy 
odpadového hospodárstva a 22 podnetov bolo odložených z dôvodov nejasných skutočností 
uvádzaných v podnetoch alebo z dôvodu, že podnet v rovnakom čase už šetril iný orgán štátnej 
správy odpadového hospodárstva. 

Za účelom prešetrenia 174 podnetov (súčet číselných údajov prvého a druhého číselného 
stĺpca z tabuľky č. 3) bolo vykonaných 202 kontrol. 
 
Tabuľka č. 4 – Počet kontrol vykonaných na základe prešetrených podnetov 
 

Počet kontrol 
BA SP NR BB ZA KE SPOLU 

59 29 27 61 26 202 

 
Tabuľka. č. 5 – Výsledky kontrol na základe prešetrených podnetov  
 

Výsledky kontrol 
prešetrených podnetov 

S porušením Bez porušenia Spolu 

BA 17 42 59 

SP NR 13 16 29 

BB 8 19 27 

ZA 32 29 61 

KE 9 17 26 

Spolu 79 123 202 

 
Z celkového počtu 202 vykonaných kontrol na základe prešetrených podnetov v roku 2018 bolo 
zistených pri 79 kontrolách (cca 39 %) porušenie platných predpisov odpadového hospodárstva 
a pri 123 kontrolách (cca 61  %) nebolo zistené porušenie platných predpisov odpadového 
hospodárstva. 
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Najčastejšie zistené porušenia zákona o odpadoch: 
 § 13 písm. a)  – uloženie alebo ponechanie odpadu na inom mieste ako na mieste na to  

určenom (28 subjektov), 
 § 14 písm. a) – nesprávne zaradenie odpadu podľa Katalógu odpadov  (11 subjektov), 
 § 14 písm. b) – zhromažďovanie odpadov nevytriedene podľa druhov a ich nezabezpečenie 

pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom (11 subjektov), 
 § 13 písm. d) – vykonávanie činnosti, na ktorú sa vyžaduje súhlas podľa § 97 ods. 1 bez súhlasu 

alebo v rozpore s ním (10 subjektov), 
 § 14 písm. f) – vedenie a uchovávanie evidencie o odpadoch v rozpore so zákonom 

o odpadoch (8 subjektov), 
 § 27 ods. 4 písm. a) – neplnenie povinnosti výrobcu vyhradeného výrobku zaregistrovať sa 

v Registri výrobcov vyhradeného výrobku a oznamovať zmeny registrovaných údajov 
(8 subjektov) 

 § 27 ods. 6 – neplnenie povinností výrobcom vyhradeného výrobku (5 subjektov). 
 
Tabuľka č. 6.1 – Zameranie prijatých podnetov podľa druhu odpadov 

OIOH 
KO a 

DSO 
  NO EO BaA 

Staré 

vozidlá 

Pneu-

matiky 
obaly neobaly 

Stavebné 

odpady 

a odpady z 

demolácií 

iné spolu 

BA 24 16 1 3 2 2 9 1 38 12 108 
SP NR 13 8 1 2 2 0 2 0 9 11 48 
BB 25 4 1 4 4 2 0 0 2 0 42 

ZA 15 12 1 2 1 9 7 2 42 5 96 

KE 21 4 0 1 4 0 1 0 17 11 59 

spolu 98 44 4 12 13 13 19 3 108 39 353 

 

Najviac podnetov, celkom 108, sa týkalo nakladania so stavebným odpadom a odpadom 
z demolácií, 98 podnetov súviselo s nakladaním s komunálnym odpadom a drobným stavebným 
odpadom, 44 podnetov sa týkalo nakladania s nebezpečným odpadom (odpad s obsahom azbestu, 
rôzne odpadové oleje a rezné emulzie). Celkom 39 podnetov bolo podaných  na nakladanie s inými 
odpadmi, najmä BRKO, vodárenskými kalmi, popolčekom a pod.  
 
Tabuľka č. 6.2 – Zameranie prijatých podnetov podľa činností 

  
OIOH 

Zber a 

výkup 

Prep-

rava 

NO 

Zhodno-

covanie 

Zneškodňovanie Skladovanie/ 

zhromažďo-

vanie 

Nelegál-

ne 

skládko-

vanie 

Platenie 

poplat-

kov 

Iné Spolu Spaľo-

vanie 

Skládko-

vanie 

BA 6 0 11 5 5 10 63 0 8 108 

SPNR 3 1 2 4 1 16 17 1 3 48 

BB 7 0 2 3 1 8 20 0 1 42 

ZA 0 0 10 3 6 17 49 0 11 96 

KE 0 0 2 4 1 1 35 4 12 59 

Spolu 16 1 27 19 14 52 184 5 35 353 

 
 



98 
 

  
Tabuľka č. 7 – Zameranie  prijatých podnetov  podľa  kontrolovaných  zákonov 
 

OIOH 
zákon o 
odpadoch 

zákon o 

poplatkoch 
zákon 
o POPs 

zákon 

o  odp. z 

ŤP 

zákon o 
inform. 
ŽP 

spolu 

BA 108 0 0 0 0 108 

SP NR 47 1 0 0 0 48 

BB 42 0 0 0 0 42 

ZA 96 0 0 0 0 96 

KE 55 4 0 0 0 59 

spolu 348 5 0 0 0 353 

 
Z celkového počtu 353 podnetov sa 348 podnetov týkalo zákona o odpadoch a 5 podnetov zákona 
o poplatkoch. 
 
Tabuľka č. 8 – Prehľad podávateľov prijatých podnetov   
 

OIOH Občania 
Mimovlád. 

organizácie 

Orgány 

verejnej 

správy 

MŽP 

SR 

Iné 

organi-

zácie 

Podni-

katelia 

Anonym-

né 

podania 

Iné 

sub-

jekty 

Spolu 

BA 37 7 11 4 3 6 40 0 108 

SP NR 21 2 0 0 2 1 22 0 48 

BB 18 1 2 0 4 2 13 2 42 

ZA 22 4 12 1 15  5 34 3 96 

KE 22 1 5 0 1 2 28 0 59 

spolu 120 15 30 5 25 16 137 5 353 

 
Z 353 podnetov bolo 137 podnetov (cca 38,8 %) podaných anonymne, 120 podnetov (cca 

34 %) bolo podaných občanmi. Ostatné podnety, v počte 15 podali mimovládne organizácie,  30 
podnetov podali orgány štátnej a verejnej správy a 25 podnetov podali rôzne organizácie 
a spoločnosti, 16 podnetov podali podnikateľské subjekty a 5 podnetov podali iné subjekty ako 
napr. advokátske kancelárie, združenie vlastníkov urbárskych lesov, pozemkové spoločenstvo, 
ŠOP, PIENAP  a pod. 

 
Žiadna kontrola nebola vykonaná na základe petície podľa zákona o petičnom práve. 
 
Ako súčasť tejto HÚ vykonali OIOH aj iné operatívne kontroly (15 kontrol)  z vlastného 

podnetu v nadväznosti na výkon iných kontrol, resp. na požiadanie iných orgánov, pričom 
porušenie platných právnych predpisov odpadového hospodárstva bolo zistené v 7 prípadoch. 
 
 
Zhrnutie kontrolnej činnosti  
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V roku 2018 OIOH vykonali celkom 539 kontrol.  Z celkového počtu vykonaných kontrol boli 

pri 156 kontrolách zistené porušenia právnych predpisov odpadového hospodárstva, čo 
predstavuje 28,9 % podiel z celkom vykonaných kontrol a pri 383 kontrolách porušenia zistené 
neboli (71,1  % podiel).  
 
 

Tabuľka č. 9 - Prehľad o vykonaných kontrolách, členený podľa zákonov a zistených porušení      

 Celkový počet kontrol Porušenie zákona 

OIOH 

zákon 

 o odpadoch 

 

zákon 
o popl. 

zákon o 
POPs 

zákon 
o ZUŠ info 
o ŽP 

zákon 
o odp.  

z ŤP         

Σ 

 

zákon  

o odpadoch 

zákon 
o popl. 

zákon o 
POPs 

zákon 
o ZUŠ 
info o 
ŽP 

zákon 
o odp.  

z ŤP 

Σ 

  

BA 95 2 2 6 1 106 27 2 0 0 0 29 

SP NR 48 3 1 6 1 59 15 3 0 0 0 19 

BB 108 3 5 4 2 122 26 1 0 0 0 27 

ZA 111 3 4 3 1 122 42 0 0 0 0 42 

KE 111 6 8 4 1 130 36 3 0 0 0 39 

Spolu 473 17 20 23 6 539 147 9 0 0 0 156 

  

Tabuľka č. 10 - 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, 

držiteľ odpadu 
13 1 39 11 28 92 16 

2. 
prev. zariadenia na zber a 
výkup odpadov 

2 1 8 5 8 24 7 

3. 

 

prev. zariadenia na 
zhodnoc. odpadov 
a zneškodňovanie odpadov 

5 3 6 6 7 27 10 

4. 

RZV - ELZ a EO distrib. 0 2 6 0 0 8 0 

RZV - Pneu. a 

odp. pneu 

distrib. 6 0 0 0 0 6 0 

výrobca 1 0 0 0 2 3 2 
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RZV - BaA a  

použ. BaA 
distrib. 2 2 0 0 0 4 0 

RZV – 
obaly/neobaly 
a odpad z nich  

OZV 0 1 1 1 0 3 3 

výrobca 0 1 0 7 14 22 4 

5. 

nakladanie s KO a DSO – 
obec 

1 1 7 0 14 23 15 

zberný dvor 2 0 1 5 0 8 3 

obecná kompostáreň 0 0 1 0 0 1 0 

6. CPO 4 6 9 8 10 37 3 

7. držiteľ zásob POPs 2 1 5 4 8 20 0 

8. 
poplatky za 
uloženie 
odpadov 

skládka 
odpadov 

0 1 2 3 3 9 3 

príjemca 
poplatku 

2 1 1 0 2 6 4 

9. ZUŠ info o ŽP 6 6 4 3 4 23 0 

10. držiteľ odpadu z ŤP 1 1 2 1 1 6 0 

11. 
podnety a petície 59 29 27 61 26 202 79 

iné 0 2 3 7 3 15 7 

Spolu 106 59 122 122 130 539 156 

 
 
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 2018 nadobudlo právoplatnosť 110 rozhodnutí 
prvostupňových orgánov o pokute, z ktorých 103 bolo vydaných v roku 2018 a 7 rozhodnutí bolo 
vydaných v roku 2017, ale nadobudli právoplatnosť v roku 2018.  

Na základe rozhodnutí, ktoré nadobudli právoplatnosť v roku 2018 bolo  v 1 prípade 
správne konanie vo veci zastavené.  

 

Tabuľka č. 11 - Prehľad o počte právoplatných rozhodnutí 

Rozhodnutie BA SP NR BB ZA KE Spolu 

rozhodnutie o pokute 13 21 21 26 29 110 

rozhodnutie o pokute a opatrení 
na nápravu 

0 0 0 0 0 0 

rozhodnutie o zastavení konania 0 1 0 0 0 1 

Spolu 13 22 21 26 29 111 
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V  roku 2018  OIOH nerozhodovali podľa § 106 písm. d) zákona o odpadoch, t.j. či je daný 
tovar v prípade prepravy cez štátnu hranicu odpadom. 

 
Výška uložených pokút 
 

Na základe právoplatných rozhodnutí  boli v roku 2018 uložené  pokuty   v celkovej  výške  
201 700,-  eur. 
 

Tabuľka č. 12 - Výška pokút, uložená rozhodnutiami, ktoré nadobudli právoplatnosť v roku 2018 

OIOH Výška pokút  (eur)  

BA 30 500,- 

SP NR 62 500,- 

BB 25 100,- 

ZA 47 000,- 

KE 36 600,- 

Spolu 201 700,- 

 
 
Najvyššie pokuty boli uložené nasledovným subjektom: 

 
 Ján Daniš - TALYGA, Jablonec, prevádzka Cífer, ako držiteľ odpadu nevykonal opatrenia 

na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve, nakoľko počas 
celého obdobia trvania kontroly, a ani do dňa ukončenia kontroly, nepredložil žiadne 
doklady preukazujúce skutočnosť, že v lehote do 60 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia zabezpečil odovzdanie odpadov oprávneným organizáciám na 
nakladanie s odpadmi, ktoré boli ním nezákonne prijaté do prevádzky v Cíferi, za čo mu bola 
uložená pokuta vo výške 10 000,- eur. 

 TRADBROK s.r.o., v likvidácii, Bratislava, prevádzka Sládkovičovo, ako prevádzkovateľ 
zariadenia na zhodnocovanie odpadov z polystyrénu, vykonával činnosť zhodnocovania 
odpadov bez súhlasu, udeľovaného na túto činnosť, ako aj vykonal nezákonnú cezhraničnú 
prepravu zo SR do Španielska, nakoľko dokumenty podľa prílohy VII Nariadenia o cezhraničnej 
preprave odpadu boli vyplnené v rozpore s pokynmi na ich vypĺňanie, za čo mu bola uložená 
pokuta vo výške 6 640,- eur. 

 Stanislav Orovnický V O D O S T A V, Zlaté Moravce, ako držiteľ odpadu neplnil základné 
povinnosti držiteľa odpadu, vznikajúceho jeho činnosťou (zaraďovanie odpadu, vedenie 
evidencie vznikajúcich odpadov, zhromažďovanie odpadov vytriedených podľa druhov, 
zabezpečenie odpadov proti nežiaducemu úniku), za čo mu bola uložená pokuta vo 
výške 5 000,- eur. 

 ZELCO, s.r.o., Nitra, ako držiteľ odpadu ponechal odpad na inom mieste, ako na mieste na to 
určenom v súlade so zákonom o odpadoch, nakoľko ponechal odpad v areáli bývalého 
Zelokvetu na vyhradenej časti pozemku, ktorý mal v užívaní, za čo mu bola uložená pokuta 
vo výške 5 000,- eur. 

 MADETRANS spol. s r.o., Žilina, prevádzka Povina, ako držiteľ odpadu použil stavebné 
odpady na povrchovú úpravu terénu vo svojom stavebnom dvore, ako aj v inej lokalite bez 
súhlasu, udeľovaného na túto činnosť, za čo mu bola uložená pokuta vo výške 5  000,- eur. 

 ADA WASTE, s.r.o., Šintava, prevádzka Sereď, ako prevádzkovateľ zariadenia na zber 
odpadov prevádzkoval zariadenie na zber odpadov bez súhlasu príslušného orgánu štátnej 
správy. Ďalej neplnil oznamovacie povinnosti, týkajúce sa výkupu odpadov z obalov príslušnej 
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organizácii zodpovednosti výrobcov, ktorá má podpísanú zmluvu s obcou, v ktorej sa výkup 
realizuje, za čo mu bola uložená pokuta vo výške 4 500,- eur. 

 

Oznamovanie podozrení z trestného činu neoprávneného nakladania s odpadmi 
 

OIOH v roku 2018 podali celkom 16 oznámení (na 19 subjektov)  o podozreniach 
z trestného činu neoprávneného nakladania s odpadmi - na policajný zbor alebo na prokuratúru. 
Bližšie údaje sú uvedené v nasledovnej tabuľke. V týchto prípadoch OIOH nemohli začať správne 
konania vo veci uloženia pokuty a teda ani uložiť pokutu za konanie v rozpore so zákonom 
o odpadoch.   
 
 
 
 
 

 
 
 
Tabuľka č. 13 – prehľad oznámení  o podozrení z trestného činu 
 

Por. č. Subjekt Vec 
Oznámenie odstúpené PZ 
SR/prokuratúre 

1. Jozef Gregor EKO 
TRANS, Pezinok, IČO: 
34 677 178 prevádzka: 
Pod gaštanmi, 
Bratislava 

porušenie zákazu podľa § 13 
písm. a) zákona o odpadoch 
tým, že:  
a. ponechal vo svojej prevádzke 
cca 6550 m3 odpadu zo stavieb 
a demolácii, t. j. ponechal 
odpad na mieste, ktoré na to 
nie je určené v súlade so 
zákonom o odpadoch, 
b. uložil v roku 2016 a ponechal 
vo svojej prevádzke cca 602 t 
odpadu kat. č. 17 01 01 – betón, 
t. j. uložil a ponechal odpad na 
mieste, ktoré na to nie je 
určené v súlade so zákonom 
o odpadoch, 
c. uložil v 11 a 12 mesiaci roku 
2017 a ponechal vo svojej 
prevádzke cca 24 t stavebného 
odpadu (zmiešané odpady zo 
stavieb a demolácii a zmesi 
betónu, tehál a obkladačiek), t. 
j. uložil a ponechal odpad na 
mieste, ktoré na to nie je 
určené v súlade so zákonom 
o odpadoch 

Prezídium Policajného zboru, 
ÚKP, odbor odhaľovania 
nebezpečných materiálov 
a environmentálnej kriminality  
 

2. ND - A. Kratochvíl porušenie zákazu uvedeného v Okresné riaditeľstvo Policajného 
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s.r.o., Borský Svätý Jur   
IČO: 44 745 991 

§ 13 písm. a) zákona o 
odpadoch tým, že uložil v 
októbri 2017 odpad  (betónové 
podvaly) v množstve niekoľko 
desiatok ton na miesto (parc. č. 
14909, 14910 k.ú. Borský Svätý 
Ján), ktoré na to nie je určené v 
súlade so zákonom o odpadoch 
(kontrolovaný subjekt pri 
kontrole nepredložil žiadny 
doklad, ktorý by ho oprávňoval 
na uloženie predmetného 
odpadu na dotknuté parcely) 

zboru v Senici   
 

3. BETA-CAR s.r.o., 
Pezinok  
IČO: 34 127 224 

porušenie zákazu §13 písm. a) 
zákona o odpadoch – uloženie 
odpadu rôzneho druhu 
(odhadované množstvo viac ako 
1000 t) na parcele č. 2895/11 
v k.ú. Pezinok, ktorá na tento 
účel nebola určená v súlade so 
zákonom o odpadoch 

Prezídium Policajného zboru, 
ÚKP, odbor odhaľovania 
nebezpečných materiálov 
a environmentálnej kriminality 

4. BIDELNICA s.r.o., 
Veľké Zálužie 

uloženie odpadu na miesto nie 
na to určené 

Okresná prokuratúra v Nitre 

5. Obec Diakovce spaľovanie odpadov – 
zneškodňovanie odpadov 
v rozpore so zákonom 

Okresná prokuratúra v Galante 

6. Obec Čaradice uloženie odpadu na miesto nie 
na to určené 

Okresná prokuratúra v Nitre 

7. Technické služby 
Sládkovičovo, 
príspevková 
organizácia 

nezákonné nakladanie 
s komunálnym odpadom 
a nebezpečným odpadom 

Okresná prokuratúra v  Galante 

8. ITALCASING, spol. 
s r.o., farma Hrúšťov, 
Cabaj - Čápor 

využívanie odpadov na 
povrchovú úpravu terénu 

Okresná prokuratúra v  Nitre 

9. František Hazucha, 
Preseľany, prevádzka 
Ludanice 

odvoz NO (plastové barely 
s obsahom „formalínu 
stabilizovaným metanolom“) 
neznámymi osobami, na 
neznáme miesto 

Okresná prokuratúra 
v  Topoľčanoch 

10.    Obec Tomášikovo uloženie rôznych druhov 
odpadu do vykopanej jamy 
a jeho následné zasypanie 
zeminou 

Okresná prokuratúra v  Galante 

11. 
WHITEWINE s.r.o. 
Bratislava, areál 
Maloveská 68, 
Lučenec 

podozrenia zo spáchania 
trestného činu neoprávneného 
nakladania s odpadmi  - 
uloženie rôznych odpadov na 
pozemku predmetného 

Okresná prokuratúra v Lučenci 



104 
 

subjektu  

12. Jaroslav Lupták 
(fyzická osoba), Detva 
- Skliarovo 

nelegálne rozoberanie starých 
vozidiel Okresná prokuratúra vo Zvolene 

13. Obec Oravská Lesná 
 

podozrenia zo spáchania 
trestného činu neoprávneného 
nakladania s odpadmi, 
podozrenie na subvenčný 
podvod pri sanácii miesta 
s nezákonne umiestneným 
odpadom - dotácia 
z Environmentálneho fondu 

Krajská prokuratúra v Žiline 

14. Slovenská správa ciest 
Bratislava, resp. 
fyzická osoba p. Bevan 
Douglas Stein 

podozrenie zo spáchania 
trestného činu neoprávneného 
nakladania s odpadmi 

Krajská prokuratúra v Žiline 

15. 
 

OFZ, a.s., Oravský 
Podzámok (pôvodca 
odpadu) 

vývoz nebezpečného odpadu 
(Katalógové číslo: 101009 – 
prach z dymových plynov 
obsahujúci nebezpečné látky) 
ktorého pôvodcom je OFZ, a.s., 
na pozemky v k.ú. Zábiedovo 
a k.ú. Hladovka, 
prostredníctvom obchodníka   

Krajská prokuratúra v Žiline 
 

LASAN s.r.o. Dolný 
Kubín (obchodník 
resp. 
sprostredkovateľ) 

vývoz nebezpečného odpadu 
(Katalógové číslo: 101009 – 
prach z dymových plynov 
obsahujúci nebezpečné látky) 
ktorého pôvodcom je OFZ, a.s., 
na pozemky v k.ú. Zábiedovo 
a k.ú. Hladovka, 
prostredníctvom obchodníka   

International 
Innovation Center, 
s.r.o. – k.ú. Zábiedovo 
(príjemca odpadu) 

vývoz nebezpečného odpadu 
(Katalógové číslo: 101009 – 
prach z dymových plynov 
obsahujúci nebezpečné látky) 
ktorého pôvodcom je OFZ, a.s., 
na pozemky v k.ú. Zábiedovo 
a k.ú. Hladovka, 
prostredníctvom obchodníka   

ProfiSolar, spol. s.r.o. 
– k.ú. Hladovka 
(príjemca odpadu) 

vývoz nebezpečného odpadu 
(Katalógové číslo: 101009 – 
prach z dymových plynov 
obsahujúci nebezpečné látky) 
ktorého pôvodcom je OFZ, a.s., 
na pozemky v k.ú. Zábiedovo 
a k.ú. Hladovka, 
prostredníctvom obchodníka   

16. MEOPTIS s.r.o., nelegálne skládky stavebného podnet bol listom zo dňa 
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Bratislava a TELESRVIS 
s.r.o., Bratislava, prev. 
baňa Bankov 

odpadu vytvorené menovanými 
spoločnosťami v lokalite areálu 
bane Bankov v kat. ú. mesta 
Košice 

28.06.2018 odstúpený na  OKPZ 
OKP Košice ako podozrenie zo 
spáchania trestného činu 

Odvolacie konania 
 

V roku 2018 ÚIOH riešilo 18 odvolaní podaných proti prvostupňovým rozhodnutiam 
o uložení pokuty v rámci riadnych opravných prostriedkov, t.j. odvolania boli podané v zákonom 
stanovenej lehote. Z tohto počtu bolo potvrdených 14 prvostupňových rozhodnutí a 4 rozhodnutia 
boli zrušené a vrátené na nové prejednanie a vydanie rozhodnutia.  
 

Okrem odvolaní, podaných v lehote, boli prijaté 4 oneskorene podané odvolania.  
Z preskúmania spisových materiálov vyplynulo, že oneskorené odvolania nespĺňali zákonné 
podmienky pre obnovu konania, ani pre zmenu alebo zrušenie rozhodnutí mimo odvolacieho 
konania. 
 
Tabuľka č. 14 - Prehľad o odvolacích konaniach 
 

OIOH 
Rozhodnutia v riadnom odvolacom konaní Spolu Oneskore

ne podané 
odvolanie 

Potvrdené Zrušené a vrátené 

BA 3 0 3 1 

SP NR 2 1 3 3 

BB 2 2 4 0 

ZA 4 1 5 0 

KE 3 0 3 0 

Spolu 14 4 18 4 

 
 
14.   Metodické riadenie a usmerňovanie odbornej kontrolnej činnosti OIOH 

 
V roku 2018 sa uskutočnilo 6 spoločných porád ústredia ÚIOH a vedúcich OIOH, 

predmetom ktorých boli aktuálne problémy a skúsenosti, ktoré sa vyskytovali pri kontrolnej 
činnosti, pri prešetrovaní podnetov, pri správnych konaniach a ukladaní pokút. Porady slúžili aj na 
metodické riadenie a usmerňovanie kontrolnej činnosti.  Ústredie ÚIOH vypracovalo aj  
15 metodických pokynov, usmerňujúcich kontrolnú činnosť jednotlivých OIOH. 

 
  Na základe podkladov z OIOH vypracovalo ústredie ÚIOH správy o činnosti za rok 2017  
a  I. polrok 2018, ktoré sa týkali napr. problematiky obcí, zhodnocovania a zneškodňovania 
odpadov vrátane spracovania vybraných druhov odpadov, rozšírenej zodpovednosti výrobcov,  
podnetov,  poplatkov za uloženie odpadov, držiteľov zariadení, obsahujúcich PCB.  

 
 
13. 4. VYHODNOTENIE ČINNOSTI  ÚTVARU OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY 
 
Útvar inšpekcie ochrany prírody a krajiny (ďalej len ÚIOPaK) vykonával v roku 2018 štátny dozor 
vo veciach ochrany prírody a krajiny podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 
v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 543/2002 Z.z.).  
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ÚIOPaK vykonával štátny dozor aj na úseku ochrany ohrozených druhov voľne žijúcich 
živočíchov a voľne rastúcich rastlín, ktoré sú predmetom dohovoru CITES. Predmetom kontroly 
bolo dodržiavanie 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 v znení 
neskorších predpisov a nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a 
rastlín reguláciou obchodu s nimi v platnom znení a jeho vykonávajúcich nariadení Európskej 
Komisie (ďalej len právne predpisy CITES).  
 Pri výkone štátneho dozoru ÚIOPaK kontroloval právnické osoby, fyzické osoby oprávnené 
na podnikanie (podnikateľov) a fyzické osoby v dodržiavaní uvedených nariadení Európskej únie, 
uvedených zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na ich vykonanie,  
a iných povinností vyplývajúcich z  rozhodnutí vydaných na základe týchto právnych predpisov. 
 V roku 2018 IŽP Odbory inšpekcie ochrany prírody a krajiny (ďalej len OIOPaK)  vykonali 
568 kontrol. Kontrolnú činnosť na celom území SR zabezpečovali len 22 inšpektori vrátane 
vedúcich odborov. Z celkového počtu 568 kontrol bolo v  320 prípadoch zistené porušenie zákona 
č. 543/2002 Z.z. alebo právnych predpisov CITES, čo predstavuje 56 %. V roku 2018 bolo 
právoplatne uložených 199 pokút v celkovej výške 136 288 eur. Celkovo bolo podaných 18 
trestných oznámení orgánom činným v trestnom konaní. V týchto prípadoch nebolo možné uložiť 
pokuty za protiprávne konania.  
 
 Prehľad kontrolnej činnosti IŽP OIOPaK za rok 2018 podľa zákona č. 543/2002  
Z.z. a právnych predpisov CITES je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 
 

Výkon štátneho dozoru  v roku  2018  

Inšpektorát 

celkový počet kontrol porušenie  

právne 
predpisy 
CITES 

zákon  
č. 543/2002 

spolu 
právne 
predpisy 
CITES 

zákon  
č. 543/2002 

spolu 

IŽP BA 27 95 122 13 70 83 

IŽP BB 44 100 144 24 50 74 

IŽP KE 31 114 145 17 48 65 

IŽP ZA 24 133 157 18 80 98 

Spolu 126 442 568 72 248 320 

 

 
1. Kontrola plnenia povinností podnikateľov, právnických osôb a fyzických osôb  

      vyplývajúcich zo zákona č. 543/2002 Z.z.  
 
Prehľad kontrol podľa zákona č. 543/2002 Z.z. je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 
 

Výkon štátneho dozoru podľa zákona č. 543/2002 Z.z. v roku 2018 podľa jednotlivých IŽP 

Inšpektorát 
celkový počet 

kontrol 

právnické 
osoby a 

podnikatelia 
fyzické osoby 

neznáme 
subjekty 

zistené 
porušenia 

IŽP BA 95 59 34 2 70 

IŽP BB 100 74 22 4 50 

IŽP KE 114 81 19 14 48 

IŽP ZA 133 64 37 32 80 

spolu 442 278 112 52 248 
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 V roku 2018 bolo vykonaných 442 kontrol zameraných na dodržiavanie zákona  
č. 543/2002 Z.z., z toho v 248 prípadoch sa zistilo porušenie zákona, čo predstavuje 56 %. 
 

Výkon štátneho dozoru podľa zákona č. 543/2002 Z.z. v roku 2018 podľa stupňov ochrany 

stupeň 
ochrany 

celkový počet 
kontrol 

právnické 
osoby a 

podnikatelia 
fyzické osoby neznáme subjekty 

zistené 
porušenia 

I. 218 154 42 22 109 

II. 96 53 35 8 57 

III. 51 37 8 6 30 

IV. 11 6 5 0 8 

V. 41 11 15 15 36 

nezaradené 
do územnej 

ochrany 
25 17 7 1 8 

 
Spolu 

442 278 112 52 248 

V roku 2018 boli kontroly zamerané na dodržiavania podmienok ochrany drevín, druhovú ochranu, 
územnú ochranu podľa zákona č. 543/2002 Z.z., a ďalej na dodržiavanie bližšie určených 
podmienok uložených v právoplatných rozhodnutiach orgánov ochrany prírody (MŽP SR, 
okresných úradov a obcí v rámci preneseného výkonu štátnej správy).  
 
Kontroly sa vykonávali u právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie - 
podnikateľov, ako aj fyzických osôb. Najviac kontrol - 218, sa vykonalo v území  
s I. stupňom ochrany, v chránených územiach  s II. až V. stupňom ochrany sa uskutočnilo 199 
kontrol. Ostatných 25 kontrol bolo zameraných mimo územnej ochrany. 
 
Nedostatky boli zistené  v nasledujúcich aktivitách: 
 
 poškodzovanie a výrub drevín,  
 športové aktivity a verejné spoločenské podujatia v chránených územiach, 
 vjazd a státie motorovými vozidlami v chránených územiach, 
 umiestňovanie stavieb v chránených územiach, 
 zásah do vodných plôch a mokradí, 
 pasenie, preháňanie, nocovanie a košarovanie hospodárskych zvierat v chránených územiach, 
 invázne druhy rastlín a živočíchov, 
 návštevný poriadok národných parkov,  
 likvidácia existujúcich trvalých trávnych porastov v chránených územiach, 
 druhová ochrana rastlín a živočíchov, 
 aplikácia chemických látok a hnojív v chránených územiach, 
 geologické  a banské práce, 
 zásah do lesného porastu, 
 zakázané činnosti v CHVÚ,  
 
Zistené nedostatky, týkajúce sa výrubov a poškodzovania drevín, dodržiavania podmienok 
určených orgánom ochrany prírody pri výruboch a stanovenej náhradnej výsadbe, pretrvávajú ako 
po minulé roky. Nelegálne výruby drevín sú v posledných rokoch zaznamenávané najmä vo voľnej 
krajine, ale aj v intravilánoch obcí a miest. Aj v tomto roku pokračoval trend v náraste nelegálnych 
výrubov drevín v súvislosti s „čistením“ pozemkov registrovaných ako pasienky a lúky. Tieto 
pozemky neboli dlhé roky obhospodarované, zarástli drevinami, o ktoré je v súčasnosti enormný 
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záujem z dôvodu dotácií na využívanie drevnej hmoty ako zdroja štiepky pre spaľovne. Výruby sú 
v takýchto prípadoch vykonávané živelne, neregulovane, bez určenia podmienok zabezpečujúcich 
ochranu prírody a krajiny. Pri ochrane drevín naďalej výrazne absentuje záujem o priebežnú 
údržbu a odborný rez počas ich vegetačného rastu a riešia sa až ich následné radikálne orezy, 
prípadne výruby. Dreviny hlavne v urbanizovanom prostredí musia ustupovať rôznym ľudským 
aktivitám namiesto toho, aby v tomto značne zaťaženom životnom prostredí plnili ľuďom 
prospešné ekologické a estetické funkcie. Aj následne zrealizovaná náhradná výsadba ešte viacero 
rokov nebude tieto funkcie v urbanizovanom prostredí dostatočne plniť.  
Z vykonaných kontrol ďalej vyplýva, že aj správcovia cintorínov sa nedostatočne venujú pri svojej 
činnosti starostlivosti o dreviny rastúce na území cintorínov. Vo viacerých prípadoch bolo zistené, 
že sa riešia až akútne problémy, kedy padajúce konáre, prerastajúce korene prípadne spadnuté 
stromy spôsobili škody na náhrobných kameňoch a pod. Priebežná a najmä odborná starostlivosť 
o dreviny rastúce na cintorínoch úplne absentuje.  
Medzi najčastejšie zistené nedostatky patrí výrub drevín bez potrebného súhlasu orgánu ochrany 
prírody (obce), nedodržanie podmienok určených pre uskutočnenie výrubu (vyrúbaný iný počet 
drevín, na inej lokalite, v inom termíne, neodstránenie drevnej hmoty po výrube a pod.), 
neuskutočnenie stanovenej náhradnej výsadby alebo nedodržanie podmienok určených pre 
náhradnú výsadbu (napr. nedodržanie určeného počtu drevín, druhovej skladby drevín, 
nezabezpečenie starostlivosti o dreviny). Porušenia zákona č. 543/2002 Z.z. v súvislosti 
s náhradnou výsadbou sa zistili predovšetkým v intravilánoch obcí.  
 
ÚIOPaK konštatuje, že najmä menšie obce v rámci preneseného výkonu štátnej správy stále 
nepoznajú svoje kompetencie pri vydávaní súhlasov na výrub drevín a nevedia správne uplatňovať 
ustanovenia zákona č. 543/2002 Z.z. Inšpektori sa stretávajú s nedôsledným alebo chýbajúcim 
vyznačením drevín určených na výrub zo strany obcí. Vyskytli sa aj porušenia zákona zo strany 
viacerých obcí, ktoré sú súčasne aj orgánmi ochrany prírody na úseku ochrany drevín, ktoré 
vykonali výrub drevín bez splnenia podmienok na ich výrub, nevykonali uloženú náhradnú 
výsadbu, pri neodbornom oreze poškodili dreviny, či neplnili si povinnosť viesť evidenciu 
pozemkov vhodných pre náhradnú výsadbu. Z kontrolnej praxe ďalej vyplýva, že zodpovední 
pracovníci povoľujúcich orgánov štátnej správy nevyznačujú v teréne dreviny povolené na výrub, 
neoveria parcely, na ktorých sa žiada o výrub, tak ako im to ukladá zákon č. 543/2002 Z.z. 
Dôsledkom toho je, že dochádza k výrubom drevín aj nad rámec vydaných povolení. ÚIOPaK sa 
ďalej stretáva s nejasnou formuláciou podrobnejších podmienok výrubu alebo vykonania 
náhradnej výsadby formulovaných orgánmi ochrany prírody. Tieto skutočnosti majú za následok, 
že zaznamenané nedostatky a pochybenia obcí ako orgánov ochrany prírody sťažujú 
preukazovanie protiprávneho konania na úseku ochrany prírody a krajiny resp. znemožňujú 
uloženie sankcie za zaznamenané porušenie zákona č. 543/2002 Z.z. Kompetencia výkonu štátnej 
správy vo veciach ochrany drevín bola na obce prenesená zákonom č. 416/2001 Z.z. o prechode 
niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, a preto možno 
považovať tú situáciu za  alarmujúcu nakoľko problémy s uplatňovaním zákona č. 543/2002 Z.z. 
v oblasti ochrany drevín zo strany obcí pretrvávajú aj po 17 rokoch jeho platnosti. So 
znepokojením ÚIOPaK zisťuje pri činnosti niektorých obcí a rôznych spoločností ich zvýšený záujem 
o získavanie finančnej náhrady za vyrúbané dreviny a finančný výnos z drevnej hmoty – štiepky 
z vyrúbaných drevín rastúcich dlhodobo bez údržby v rôznych častiach krajiny (dreviny rastúce 
popri vodných tokoch, melioračných kanáloch, cestách a pod.). Dreviny popri vodných tokoch plnia 
významné ekologické funkcie, pričom ich úplným výrubom dochádza okrem iného aj 
k rýchlejšiemu šíreniu inváznych druhov rastlín v krajine.   
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Stále pretrváva problém, kedy orez drevín vykonáva ktokoľvek, bez adekvátnych odborných 
dendrologických znalostí. Pri obstarávaní služieb v súvislosti s orezom drevín rozhoduje 
predovšetkým cena a nie odbornosť, čoho následkom je v mnohých prípadoch značné poškodenie 
drevín. Následná sankcia zo strany SIŽP alebo okresného úradu v týchto prípadoch v konečnom 
dôsledku prevyšuje cenu prác, ak by ich vykonali odborní pracovníci. Riešenie by mohlo spočívať 
v zavedení legislatívnych povinností, aby zásahy do drevín mohli vykonávať len odborne spôsobilé 
osoby, aby nedochádzalo k tak častému poškodzovaniu drevín neodborným ošetrovaním. 
 
V skupine kontrol, ktoré sa týkali drevín bolo zistených 115 porušení zákona č. 543/2002 Z.z.  
O problematiku ochrany drevín sa intenzívne zaujímajú obyvatelia dotknutých obcí a miest, keďže 
až 2/3 všetkých zaslaných podnetov tvoria práve podnety  smerujúce k prešetrovaniu okolností 
výrubov alebo nevhodných orezov drevín.  
 
Na základe skúseností z kontrolnej činnosti SIŽP považuje za nevyhnutné :  
 

1. Prijať legislatívne opatrenia  na zachovanie drevín a zamedzenie neopodstatneným 
výrubom   s cieľom eliminovať výruby  brehových porastov a  solitérov drevín 
a remízok  na   poľnohospodárskej pôde.  

 

2. Prijať účinné mechanizmy na sprísnenie podmienok pre spracovateľov a dodávateľov biomasy 
pre energetické účely, s cieľom zabránenia výrubu rastúcich drevín v krajine ako zdrojom 
štiepky na energetické účely.   

 

3. Prijať opatrenia za účelom účinnejšieho presadzovania záujmov ochrany drevín 
v povoľovacom procese. Sprísniť podmienky na vydávanie súhlasu na výrub drevín a prijať 
opatrenia na predchádzanie poškodzovania drevín. 

 

4. Zintenzívniť vnútornú kontrolu obcí zo strany okresných úradov.  
 

5. Zaviesť účinné sankčné opatrenia  voči obciam v prípade zistenia opakovaných nedostatkov pri 
ochrane drevín napr. formou obmedzenia dotácii zo štátneho rozpočtu a fondov 
EÚ,  prípadne  odobratie kompetencií obciam vo veciach výrubu drevín.  

 
 
V skupine kontrol, ktoré sa týkali športových aktivít bolo zistených celkovo 48 porušení zákona  
č. 543/2002 Z.z. V chránených územiach s II. až V. stupňom ochrany bol najčastejšie zisteným 
porušením pohyb mimo vyznačených turistických trás a bicyklovanie v chránenom území. OIOPaK 
zaznamenávajú aj zvyšujúci sa trend využívania dronov na filmovanie prírody v prísne chránených 
územiach bez akéhokoľvek potrebného povolenia, čím môže dochádzať k rušeniu chránených 
živočíchov, napr. medveďov alebo čried kamzíkov.  Zistené bolo aj stanovanie a bivakovanie na 
území národného parku, pričom na mnohé porušenia obmedzení vstupu do chránených území 
upozornili samotní návštevníci zverejnením fotografií na sociálnych sieťach. V niekoľkých 
prípadoch boli zistené aj nízke lety vrtuľníkmi alebo balónom nad chránenými územiami bez 
potrebného súhlasu orgánu ochrany prírody. Zaznamenané boli aj prípady organizovania 
spoločenských podujatí bez potrebného povolenia orgánu ochrany prírody, príp. neboli dodržané 
orgánom ochrany prírody bližšie určené podmienky, za ktorých sa podujatie mohlo uskutočniť.  
 
Vjazd a státie motorovými vozidlami v chránených územiach. Vo väčšine prípadov ide o vjazd 
osobných motorových vozidiel do chránených území, v menšom množstve sa jedná 
 o motorky, prípadne štvorkolky. Časť prípadov sa týkala vjazdu motorových vozidiel fyzických osôb 
- rybárov do chráneného územia CHKO Dunajské luhy, kde platí 2. stupeň ochrany. Porušenie 
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zákona sa zistilo v 21 prípadoch, pričom OIOPaK na jednotlivých inšpektorátoch všetky riešili 
uložením sankcie v rozkaznom konaní s odradzujúcou výškou sankcie.  
V skupine kontrol zameraných na umiestňovanie stavieb v chránených územiach bolo zistené 
porušenie zákona celkovo v 20 prípadoch. V troch prípadoch sa jednalo o výstavbu lesných ciest 
a zvážnic na území národného parku a v jeho ochrannom pásme (NAPANT a NP Muránska Planina), 
bez súhlasu orgánu ochrany prírody, alebo v rozpore s podmienkami určenými v rozhodnutí 
orgánu ochrany prírody. Stavby lesných ciest v prísne chránených územiach majú významný vplyv 
na fragmentáciu lesných biotopov, ktorá negatívne ovplyvňuje napr. miesta hniezdenia hlucháňa 
hôrneho (Tetrao urogallus). V 13 prípadoch sa jednalo o umiestnenie reklamných a propagačných 
zariadení v chránených územiach (NP Malá Fatra, NP Veľká Fatra, TANAP, CHKO Dunajské luhy) bez 
súhlasu orgánu ochrany prírody, resp. bez výnimky orgánu ochrany prírody (NPR Tiesňavy).  
V 4 prípadoch išlo o oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce v chránenom 
území bez potrebného povolenia.  
 
V skupine kontrol zameraných na zásahy do vodných plôch a mokradí sa zistilo  
20 porušení zákona. V jednom prípade v NP Muránska planina, subjekt vybagroval na vlhkej lúke 
s výskytom biotopu európskeho významu a jedincov chráneného druhu rastlín vstavačovec májový 
(Dactylorhiza majalis) jamu na budúcu protipožiarnu nádrž a upravil bagrom koryto vodného toku 
(potoka). V jednom prípade sa jednalo o vypúšťanie vodnej nádrže na území NP Nízke Tatry bez 
súhlasu príslušného orgánu ochrany prírody a v ďalšom prípade nájomca Perínskych rybníkov, 
nachádzajúcich sa na území CHA  Perínske rybníky ich vypustil bez požadovaného súhlasu orgánu 
prírody. V ostatných prípadoch išlo najmä o zavážanie mokradí (vodných tokov, štrkových jám, 
mokrých lúk) výkopovou zeminou a stavebným odpadom.  
 
V skupine kontrol zameraných na pasenie a košarovanie hospodárskych zvierat v chránených 
územiach sa boli zistené nedostatky najmä v tom, že tieto činnosti sa realizujú  bez potrebného 
povolenia - súhlasu orgánu ochrany prírody alebo pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia. 
Pri dodržaní podmienok, ktoré určujú orgány ochrany prírody v rozhodnutiach, má táto činnosť 
pozitívny vplyv na krajinu, najmä pre niektoré chránené územia, ktoré bez pasenia inak zarastajú. 
Najpočetnejšou skupinou porušovateľov zákona sú poľnohospodárske družstvá a samostatne 
hospodáriaci roľníci. Porušenie zákona sa zistilo v 13 prípadoch. 
 
V skupine kontrol týkajúcich sa nepôvodných a inváznych druhov rastlín a živočíchov bolo 
zistených porušenie zákona č. 543/2002 Z.z. u 13 subjektov. V prípade rastlín sa jednalo 
o nesplnenie povinnosti odstraňovať invázne druhy rastlín, čím sa umožnilo ich ďalšie šírenie, napr. 
popri vodných tokoch, pričom povinnosti odstraňovania inváznych druhov si riadne neplnil správca 
vodného toku. Jednalo sa najmä o druhy ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia) v NPR Šúr, 
pohánkovec japonský (Fallopia japonica), invázny druh dreviny javorovec jaseňolistý (Negundo 
aceroides) a pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima) a zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis). 
V jednom prípade bol riešený protizákonný predaj invázneho druhu rastliny a to konkrétne 
kultivaru pochádzajúceho z druhu zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis) cez internetový obchod. 
V dvoch prípadoch došlo k porušeniu zákona v predajniach drevín, ktoré mali v držbe invázne 
dreviny druhov Negundo aceroides, resp. kúpili a predali invázne dreviny druhu Ailanthus 
altissima. Väčšina porušení bola vyriešená uložením opatrenia na odstránenie inváznych rastlín.  
V jednom prípade, mala fyzická osoba v držbe jedného živého jedinca invázneho živočícha druhu 
medvedík čistotný (Procyon lotor).  

 
Pri kontrolách zameraných na ochranu chránených druhov rastlín a živočíchov boli zistené 
nedostatky v 11 prípadoch. V jednom prípade bol zistený úmyselný opakovaný odchyt jedného 
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živého jedinca druhu mačka divá (Felis silvestris), pochádzajúceho z voľnej prírody pomocou 
sklopca s padacími dvierkami. Ďalší subjekt držal v byte neživé jedince chránených živočíchov dva  - 
preparáty hmyzu Lucanus cervus – roháč obyčajný a dva preparáty hmyzu Oryctes nasicornus – 
nosorožtek obyčajný, ktoré nadobudol  odchytom v ich  prirodzenom areáli v Prievidzi. V jednom 
prípade prevádzkovateľ hotela odstránil hniezda chráneného živočícha belorítky obyčajnej 
(Delichon urbicum), pričom na takúto činnosť nemal potrebné povolenie. V ďalšom prípade 
kontrolovaný subjekt vypúšťaním vodnej nádrže na území národného parku znížil funkčnosť vodnej 
nádrže ako miesta rozmnožovania chránených druhov skokan hnedý (Rana temporaria) a ropucha 
bradavičnatá (Bufo bufo), čím poškodzoval miesto rozmnožovania chráneného živočícha v jeho 
prirodzenom prostredí, v ďalšom prípade bolo zistené porušenie podmienok vykonávania činnosti 
v rozhodnutí, ktorým MŽP SR povolilo výnimku na usmrtenie jedného jedinca medveďa hnedého 
(Ursus arctos). V jednom prípade držiteľ chráneného živočícha druhu Corvus frugilegus (havran 
čierny), neoznámil jeho nález bezodkladne organizácii ochrany prírody. V inom prípade bolo 
zaznamenané poškodenie miesta rozmnožovania a odpočinku (hrádza, hrad) chráneného živočícha 
Castor fiber (bobor vodný). V jednom prípade užívateľ dotknutých lesných porastov vybudoval 
lesnú cestu v lesných porastoch, na území európskeho významu SKUEV0203 Stolica a CHVÚ 
Muránska planina-Stolica, čím poškodil miesta rozmnožovania a miesta odpočinku chráneného 
živočícha druhu hlucháň hôrny (Tetrao urogallus) v jeho prirodzenom areáli. V ostatných 
prípadoch nebola potrebná evidencia o chránených živočíchoch vedená v súlade so zákonom.  
 
Porušenie návštevného poriadku národného parku bolo zistené v 10 prípadoch. Jednalo sa najmä 
o pohyb v NP mimo vyznačených turistických chodníkov a stanovanie a bivakovanie na miestach, 
kde táto činnosť nie je návštevným poriadkom NP povolená. Vo viacerých prípadoch bol zistený 
pohyb po území NP Malá Fatra mimo času vyhradeného návštevným poriadkom, najmä v noci 
a skorých ranných hodinách, pričom návštevným poriadkom NP Malá Fatra je pohyb práve v tomto 
čase v záujme ochrany chránených živočíchov pred vyrušovaním obmedzený.    
 
V skupine kontrol zameraných na likvidáciu existujúcich trvalých trávnych porastov sa zistilo 
porušenie zákona v 7 prípadoch, kedy subjekty vykonali túto činnosť bez súhlasu orgánu ochrany 
prírody. K znehodnoteniu trvalých trávnych porastov došlo v súvislosti s prácami pri zarovnávaní 
terénu pri budovaní stavieb najmä v ochrannom pásme národných parkov.  
 
V skupine kontrol, ktoré sa týkali aplikácie chemických látok a hnojív sa porušenie zákona zistilo 
 v 5 prípadoch, najmä 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 nedodržanie podmienok právoplatného rozhodnutia (napr. aplikáciou chemických látok  
v ochrannom pásme národného parku - nad rámec právoplatného rozhodnutia).  
 
V skupine kontrol zameraných na vykonávanie banských prác v chránených územiach bol zistený 
nedostatok v 4 prípadoch, a to pri činnosti vykonávanej banským spôsobom (ťažba 
nevyhradeného nerastu) na území NP Malá Fatra a v ochrannom pásme NPR Kvačianska dolina, 
ako aj pri vykonávaní banskej činnosti v dobývacom priestore Kraľovany - Bystrička v Národnom 
parku Malá Fatra, pri ktorej bola porušená podmienka vykonávania činnosti určená v rozhodnutí, 
ktorým bola povolená činnosť zakázaná na území národného parku. V jednom prípade boli 
subjektom hĺbené sondy v NPR Štokeravská Vápenka bez potrebného povolenia.  
 
2. Prejednávanie priestupkov fyzických osôb pri porušení povinností vyplývajúcich  

 zo zákona č. 543/2002 Z.z.  
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3. Ukladanie sankcií právnickým osobám a podnikateľom pri porušení povinností  

 vyplývajúcich zo zákona č. 543/2002 Z.z.  
 
Prehľad právoplatne uložených pokút podľa zákona č.543/2002 Z.z. za rok 2018 je uvedený  
v nasledujúcej tabuľke: 
 

Zákon o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z.  
 právoplatne uložené pokuty v roku 2018 

Inšpektorát 

celkový 
počet 
právopl. 
pokút 

výška pokút  
v € 

pokuty 
právnickým 
osobám a 
podnikateľ. 

výška 
pokút  

pokuty 
fyzickým 
osobám 

výška 
pokút  

z toho 
blokové 
pokuty 

výška 
blokových 
pokút  

IŽP BA 32 25 232 12 20 150 20 5 082 1 0 

IŽP BB 41 32 505 30 31 780 11 725 8 255 

IŽP KE 20 37 760 16 34 600 4 3 160 1 50 

IŽP ZA 48 24 009 17 18 850 35 5 159 10 470 

Spolu 141 119 506 75 105 380 70 14 126 20 775 

4. Kontrola plnenia povinností podnikateľov, právnických osôb a fyzických osôb vyplývajúcich 
z Nariadenia Rady (ES) č. 338/97 z 9.decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich 
živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi v platnom znení, jeho 
vykonávajúcich nariadení Európskej komisie a 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 v znení neskorších 
predpisov. 

 
Prehľad kontrol podľa právnych predpisov CITES je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 
 

Výkon štátneho dozoru CITES 

Inšpektorát 
celkový počet 

kontrol 
právnické osoby 
a podnikatelia 

fyzické osoby 
zistené 

porušenia 

IŽP BA 27 17 10 13 

IŽP BB 44 17 27 24 

IŽP KE 31 13 18 17 

IŽP ZA 24 8 16 18 

Spolu 126 55 71 72 

 
 
V roku 2018 bolo celkove vykonaných 126 kontrol zameraných na dodržiavanie právnych 

predpisov upravujúcich problematiku CITES, z toho u 72 subjektov došlo k porušeniu právnych 

predpisov CITES, čo predstavuje 57 %. 

 

Kontroly dodržiavania právnych predpisov CITES boli zamerané na preukazovanie pôvodu  

a spôsobu nadobudnutia exemplárov, vedenie evidencie o exemplároch, označovanie exemplárov, 

ako aj  na dodržiavanie zákazu komerčnej činnosti podľa čl. 8 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 

a ďalších ustanovení nariadenia Rady (ES) č. 338/97 a nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006.   
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Najčastejším nedostatkom zisteným pri kontrolách bolo nedôsledné alebo chýbajúce vedenie 

evidencie o držaných exemplároch, nepreukázanie pôvodu alebo spôsobu nadobudnutia 

exemplárov, vykonávanie komerčnej činnosti s exemplármi bez príslušného potvrdenia podľa 

nariadenia Rady (ES) č. 338/97, ako aj neplnenie povinností predávajúceho podľa § 4 zákona  

č. 15/2005 Z.z.  

 

V skupine cicavce bolo zistené porušenie právnych predpisov CITES u 9 subjektov. V jednom 

prípade chovateľka v zákonom požadovanej lehote neoznámila zmenu údajov  

v evidencií okresnému úradu v prípade úhynov exemplárov druhu tiger džungľový  

(Panthera tigris sumatrae a Panthera tigris altaica). Vo viacerých prípadoch došlo k porušeniu čl. 8 

nariadenia Rady (ES) č. 338/97 uverejnením ponuky na predaj exemplárov prostredníctvom 

internetu, prípadne v súvislosti s vystavovaním na verejnosti neživých exemplárov druhov 

živočíchov, zaradených do prílohy A nariadenia Rady (ES) č. 338/97:  

 

 vlk dravý (Canis lupus), medveď hnedý (Ursus arctos), rys ostrovid (Lynx lynx), mačka lesná (Felis 

silvestris), leopard škvrnitý (Panthera pardus), bez potrebného potvrdenia resp. výnimky zo zákazu 

komerčných činností. V jednom prípade bolo zistené porušenie v súvislosti s dovozom exemplárov 

druhu nosorožec tuponosý južný (Ceratotherium simum simum), kedy došlo k porušeniu 

podmienky určenej v povolení na dovoz; v jednom prípade v súvislosti s prinesením exemplára 

živočícha druhu tiger džungľový (Panthera tigris) z iného členského štátu Európskej únie a jeho 

vystavovaním na verejnosti bez potrebného potvrdenia. Zaznamenané boli aj prípady nevedenia 

evidencie o živom exemplári druhu mačka lesná (Felis silvestris) a o živom exemplári druhu rys 

ostrovid (Lynx lynx).  

 

V skupine vtáky bolo zistené porušenie právnych predpisov CITES u 48 subjektov, z toho najviac 

porušení právnych predpisov CITES sa týkalo živých exemplárov papagájov (papagáj sivý (žako) – 

Psittacus erithacus, ara modro-žltá – Ara ararauna, ara olivová – Ara ambigua, amazoňan 

vínovoprsý – Amazona vinacea atď.) a dravých vtákov využívaných na sokoliarske účely (výr skalný 

– Bubo bubo, jastrab lesný – Accipiter gentilis, myšiak lesný - Buteo buteo myšiak severský – Buteo 

lagopus, kuvik obyčajný – Athene noctua, sokol myšiar – Falco tinnunculus, sokol rároh – Falco 

cherrug, orol krikľavý – Aquila pomarina, t.j. druhy vyskytujúce sa vo voľnej prírode SR). Zistené 

nedostatky súviseli vo väčšine prípadov s nevedením zákonom stanovenej evidencie, 

s vykonávaním komerčnej činnosti s exemplármi uvedenými v prílohe A nariadenia Rady (ES)  

č. 338/97 bez potvrdenia podľa čl. 8 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 338/97, označovaním živočíchov 

alebo povinnosťami predávajúceho, v niekoľkých prípadoch s nedostatkami pri preukázaní pôvodu 

alebo spôsobu nadobudnutia exemplárov.  

 

V skupine plazy bolo zistené porušenie právnych predpisov CITES u 11 subjektov, týkajúce sa 

živých exemplárov korytnačky zelenkastej (Testudo hermanni), korytnačky žltohnedej (Testudo 

graeca), korytnačky žltočiernej (Testudo marginata), korytnačky lúčovej (Astrochelys 

radiata), krokodíla čelnatého (Osteolaemus tetraspis), a hadov druhov pytón kráľovský (Python 

regius), Morelia viridis, Eryx tataricus. Nedostatky sa týkali najmä nesúladu vedenia evidencie so 
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zákonom č. 15/2005 Z. z., zriedkavejšie preukazovania pôvodu exemplárov alebo nedodržania 

povinností predávajúceho.  

 

V skupine obojživelníky bolo zistené porušenie u jedného subjektu v prípade nevedenia evidencie 

o živých exemplároch žiab druhov Phyllobates vittatus, Dendrobates auratus, Dendrobates 

leucomelas, Dendrobates azureus.  

 

V skupine bezstavovce bolo zistené porušenie právnych predpisov CITES u 3 subjektov. V jednom 

prípade sa jednalo o nevedenie evidencie o exemplároch motýľov rodov Trogonoptera a Troides  

a o jednom exemplári škorpióna druhu Pandinus imperator. V dvoch ďalších prípadoch sa jednalo 

o nevedenie evidencie živých exemplárov druhu pijavica lekárska (Hirudo medicinalis), uvedených 

v prílohe B nariadenia č. Rady (ES) č. 338/97.  

 

V skupine rastliny bolo zistené porušenie článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 v prípade dovozu 

229 ks neživých exemplárov rastlín – kaktusov druhu Cylindropuntia imbricata, na ktorý bol 

OIOPaK upozornený Kriminálnym úradom finančnej správy.  

 

Pri kontrole dodržiavania povinností predajcu exemplárov rastlín bolo  zistené porušenie § 4 

zákona č. 15/2005 Z. z., ktoré spočívalo v tom, že kontrolovaný subjekt nemal na vhodnom a trvale 

viditeľnom mieste prevádzkarne zverejnené informácie o povinnostiach pre kupujúcich. 

 

OIOPaK v roku 2018 vykonávali kontroly aj na základe požiadaviek výkonného orgánu CITES (MŽP 

SR). Tieto kontroly boli zamerané  na komerčnú činnosť, preverenie pôvodu a spôsobu 

nadobudnutia exemplárov, vrátane prípravkov používaných v tradičnej čínskej medicíne (TCM) 

a tradičnej ruskej medicíne, prírodných výživových doplnkov a kozmetických prípravkov s obsahom 

exemplárov druhov zaradených do príloh nariadenia Rady (ES) č. 338/97, výrobkov obsahujúcich 

salep (prášok z hľúz orchideí), alebo živých exemplárov živočíchov.  

 

Porušenia nariadenia Rady (ES) č. 338/1997 boli zistené u 31 subjektov.  

 

Prehľad počtu subjektov so zisteným porušením nariadenia Rady (ES) č. 338/97 je uvedený 

v nasledujúcej tabuľke:  
Inšpektorát Čl. 8 Čl. 4 Spolu 

IŽP BA 4 - 4 

IŽP BB 10 - 10 

IŽP KE 6 - 6 

IŽP ZA 9 2 11 

Spolu 29 2 31 

 

K porušeniu nariadenia Rady (ES) č. 338/1997 s  druhmi zaradenými do prílohy A došlo pri 24 

subjektoch ako napr. korytnačka zelenkastá, ara olivová, amazoňan vínovoprsý papagáj sivý (žako), 

výr skalný, jastrab lesný, myšiak severský, kuvik obyčajný, sokol myšiar, sokol rároh, orol krikľavý, 

tiger džungľový, leopard škvrnitý, antilopa vraná, medveď hnedý, vlk dravý, rys ostrovid, mačka 
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lesná, a u 7 subjektov došlo k  porušeniu nariadenia Rady (ES)  

č. 338/97 s druhmi zaradenými do prílohy B nariadenia Rady (ES) č. 338/97 napr. ara modro-žltá, 

amazoňan venezuelský, amazoňan vejárový, ladniak krátkochvostý, nosorožec južný tuponový 

(populácie Juhoafrickej republiky a Svazijska),  hady druhov Eryx tataricus a Gongylophys 

colubrinus, kaktusy druhu Cylindropuntia imbricata. 

 

Z celkového počtu zistených porušení sa v 22 prípadoch jednalo o živé exempláre (napr. 

korytnačka zelenkastá, papagáj sivý (žako), amazoňan vínovoprsý, amazoňan venezuelský, ara 

modrožltá, ara olivová, kuvik obyčajný, sokol sťahovavý, sokol myšiar, tiger džungľový, mačka 

lesná) a  v  9 prípadoch o neživé exempláre (napr. kaktusy druhu Cylindropuntia imbricata, 

slonovina (Elephantidae), veľrybie kosti (Cetacea), poľovnícke trofeje – nosorožec tuponosý južný, 

leopard škvrnitý, antilopa vraná, vlk dravý, rys ostrovid, medveď hnedý, výr skalný, orol krikľavý, 

jastrab lesný, myšiak lesný, myšiak severný, výr skalný). 

Najviac porušení sa týkalo predaja a ponuky na predaj na internetových stránkach (najčastejšie na 

www.bazos.sk) a kúpy exemplárov. Porušenia nariadenia Rady (ES) č. 338/97 boli zistené aj 

v prípadoch vystavovania exemplárov na verejnosti na komerčné účely. 

 

Prípady porušenie článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 338/97:  

 

Fyzická osoba O. S., Varín v rozpore s čl. 4 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 doviezla bez 

dovozného povolenia 229 neživých exemplárov kaktusov druhu Cylindropuntia imbricata, 

zaradeného do prílohy B nariadenia Rady (ES) č. 338/97;  

 

Fyzická osoba A. H., Považská Bystrica  porušila podmienku uvedenú v dovoznom povolení podľa 

čl. 4 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 338/97, tým že dovezené 2 exempláre druhu/poddruhu 

nosorožec tuponosý južný (Ceratotherium simum simum), zaradeného do prílohy B nariadenia 

Rady (ES) č. 338/97, nedoviezla na adresu uvedenú v dovoznom povolení; 

 

Prípady porušenie článku 8 nariadenia Rady (ES) č. 338/97:  

 

 Porušenia čl. 8 nariadenia Rady (ES) č. 338/1997 predajom/ponukou na predaj:  

 

Fyzická osoba P. V., Žiar nad Hronom v rozpore s čl. 8 ods. 1 nariadenia Rady (ES)  

č. 338/97 predala jeden živý exemplár druhu ara olivová (Ara ambigua),  uvedeného v prílohe 

A nariadenia Rady (ES) č. 338/97, pričom na túto činnosť nemala potvrdenie podľa čl. 8 ods. 3 

nariadenia Rady (ES) č. 338/97; 

 

Fyzická osoba J. D., Banská Bystrica v rozpore s čl. 8 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 predala 

jeden živý exemplár druhu amazoňan vínovoprsý (Amazona vinacea), uvedeného v prílohe 

A nariadenia Rady (ES) č. 338/97, pričom na túto činnosť nemala potvrdenie podľa čl. 8 ods.  

3 nariadenia Rady (ES) č. 338/97; 
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Fyzická osoba L. M., Prievidza v rozpore s čl. 8 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 predala jeden 

živý exemplár druhu kuvik obyčajný (Athene noctua), uvedeného v prílohe A nariadenia Rady (ES) 

č. 338/97, pričom na túto činnosť nemala potvrdenie podľa čl. 8 ods. 3 nariadenia Rady (ES)  

č. 338/97; 

 

Fyzická osoba M. J., Vlkanová v rozpore s čl. 8 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 predala jeden 

živý exemplár druhu papagáj sivý (Psittacus erithacus), uvedeného v prílohe A nariadenia Rady (ES) 

č. 338/97, pričom na túto činnosť nemala potvrdenie podľa čl. 8 ods. 3 nariadenia Rady (ES)  

č. 338/97; 

 

Fyzická osoba M. I., Žiar nad Hronom v rozpore s čl. 8 ods. 5 predala 4 živé exempláre  hadov 

druhu piesočník pestrý (Gongylophis colubrinus) a jeden živý exemplár hada druhu Eryx tataricus, 

druhov uvedených v prílohe B nariadenia Rady (ES) č. 338/97, pričom nepreukázala k spokojnosti 

inšpekcie, že tieto exempláre boli nadobudnuté v súlade s právnymi predpismi platnými pre 

ochranu voľne žijúcich živočíchov a rastlín; 

 

Fyzická osoba Š. S., Gajary v rozpore s čl. 8 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 predala  

2 živé exempláre druhu/poddruhu ladniak krátkochvostý (Eclectus roratus polychloros), uvedeného 

v prílohe B nariadenia Rady (ES) č. 338/97, pričom nepreukázal k spokojnosti inšpekcie, že tieto 

exempláre boli nadobudnuté v súlade s právnymi predpismi platnými pre ochranu voľne žijúcich 

živočíchov a rastlín; 

 

Fyzická osoba V. Š., Prievidza v rozpore s čl. 8 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 predala 4 živé 

exempláre druhu amazoňan venezuelský (Amazona amazonica), uvedeného v prílohe B nariadenia 

Rady (ES) č. 338/97, pričom nepreukázala k spokojnosti inšpekcie, že tieto exempláre boli 

nadobudnuté v súlade s právnymi predpismi platnými pre ochranu voľne žijúcich živočíchov 

a rastlín; 

 

Fyzická osoba M. K., Horný Hričov v rozpore s čl. 8 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 

ponúkala na predaj na internetovej stránke www.bazos.sk a predala 2 živé exempláre druhu 

korytnačka zelenkastá (Testudo hermanni), uvedeného v prílohe A nariadenia Rady (ES) č. 

338/1997, pričom na túto činnosť nemala potvrdenie podľa čl. 8 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 

338/97; 

 

Fyzická osoba M. R., Námestovo v rozpore s čl. 8 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 

ponúkala na predaj na internetovej stránke www.bazos.sk a predala 3 živé exempláre druhu 

korytnačka zelenkastá (Testudo hermanni), uvedeného v prílohe A nariadenia Rady (ES)  

č. 338/1997, pričom na túto činnosť nemala potvrdenie podľa čl. 8 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 

338/97; 

 

http://www.bazos.sk/
http://www.bazos.sk/
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Fyzická osoba S. K., Trenčín v rozpore s čl. 8 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 ponúkala na 

predaj na internetovej stránke www.zlatnictvoklas.sk a predala šperky obsahujúce neživé 

exempláre druhov uvedených v prílohe A nariadenia Rady (ES) č. 338/97: medveď hnedý (Ursus 

arctos) – 3 exempláre, vlk dravý (Canis lupus) – 1 exemplár a jastrab lesný (Accipiter gentilis) -  

1 exemplár, pričom na túto činnosť nemala potvrdenie podľa čl. 8 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 

338/97; 

 

Fyzická osoba M. K., Zvolen v rozpore s čl. 8 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 ponúkala na 

predaj na internetovej stránke www.bazos.sk jeden živý exemplár druhu sokol sťahovavý (Falco 

cherrug), uvedeného v prílohe A nariadenia Rady (ES) č. 338/97, pričom na túto činnosť nemala 

potvrdenie podľa čl. 8 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 338/97; 

 

Fyzická osoba Z. M., Nedožery Brezany v rozpore s čl. 8 ods. 1 nariadenia Rady (ES)  

č. 338/97 ponúkala na predaj na internetovej stránke www.bazos.sk dva živé exempláre druhu 

kuvik obyčajný (Athene noctua), uvedeného v prílohe A nariadenia Rady (ES) č. 338/97, pričom na 

túto činnosť nemala potvrdenie podľa čl. 8 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 338/97; 

 

Fyzická osoba J. V., Fintice v rozpore s čl. 8 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 ponúkala na 

predaj na internetovej stránke www.bazos.sk jeden neživý exemplár (dermoplastický preparát na 

podložke) druhu výr skalný (Bubo bubo), uvedeného v prílohe A nariadenia Rady (ES) č. 338/97, 

pričom na túto činnosť nemala potvrdenie podľa čl. 8 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 338/97; 

 

Fyzická osoba K. Š., Vernár v rozpore s čl. 8 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 ponúkala na 

predaj na internetovej stránke www.facebook.com/Poľovníckybazár jeden neživý exemplár (lebku) 

cicavca druhu vlk dravý (Canis lupus), uvedeného v prílohe A nariadenia Rady (ES) č. 338/97, 

pričom na túto činnosť nemala potvrdenie podľa čl. 8 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 338/97; 

 

Fyzická osoba J. P., Skalité v rozpore s čl. 8 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 ponúkala na 

predaj prostredníctvom internetovej inzercie 2 živé exempláre druhu korytnačka zelenkastá 

(Testudo hermanni), uvedeného v prílohe A nariadenia Rady (ES) č. 338/1997, pričom na túto 

činnosť nemala potvrdenie podľa čl. 8 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 338/97; 

 

Fyzická osoba M. B., Vrútky v rozpore s čl. 8 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 ponúkala na 

predaj prostredníctvom internetovej inzercie 2 neživé exempláre - „lampy zo slonoviny“ 

(Elephantidae), druhov uvedených v prílohe A nariadenia Rady (ES) č. 338/97, pričom na túto 

činnosť nemala potvrdenie podľa čl. 8 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 338/97; 

 

Právnická osoba ZTS TRADE s. r. o., Bratislava v rozpore s čl. 8 ods. 1 nariadenia Rady (ES)  

č. 338/97 ponúkala na predaj v predajni v Bratislave ako bytové doplnky neživé exempláre z radu 

veľrybotvaré (Cetacea): 1 veľrybí stavec, 2 veľrybie lopatky, 2 veľrybie rebrá, druhu zaradeného do 

prílohy A nariadenia Rady (ES) č. 338/97, pričom na túto činnosť nepredložila potvrdenie podľa čl. 

8 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 338/97. Konanie nie je právoplatne ukončené; 

 

http://www.bazos.sk/
http://www.bazos.sk/
http://www.bazos.sk/
http://www.facebook.com/Poľovnícky
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Fyzická osoba V. V., Janova Lehota v rozpore s čl. 8 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 ponúkal 

na výmenu prostredníctvom internetovej stránky www.bazos.sk jeden živý exemplár druhu mačka 

lesná (Felis silvestris), uvedeného v prílohe A nariadenia Rady (ES) č. 338/97, pochádzajúci z voľnej 

prírody (pôvod W), ktorý nadobudla odchytom na svojej farme, pričom nemala potvrdenie podľa 

čl. 8 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 338/97. Výmena sa podľa čl. 2 písm. p) nariadenia Rady (ES)  

č. 338/97 považuje za predaj; 

 

 Porušenia čl. 8 nariadenia Rady (ES) č. 338/1997 kúpou:  

 

Fyzická osoba M. P., Badín v rozpore s čl. 8 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 kúpila jeden živý 

exemplár druhu papagáj sivý (Psittacus erithacus), uvedeného v prílohe A nariadenia Rady (ES)  

č. 338/97, pričom na túto činnosť nemala potvrdenie podľa čl. 8 ods. 3 nariadenia Rady (ES)  

č. 338/97; 

 

Fyzická osoba A. B., Košice v rozpore s čl. 8 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 kúpila jeden živý 

exemplár druhu sokol myšiar (Falco tinnuculus), uvedeného v prílohe A nariadenia Rady (ES)  

č. 338/97, pričom na túto činnosť nemala potvrdenie podľa čl. 8 ods. 3 nariadenia Rady (ES)  

č. 338/97; 

 

Fyzická osoba M. D., Huncovce v rozpore s čl. 8 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 kúpila jeden 

živý exemplár druhu papagáj sivý (Psittacus erithacus), uvedeného v prílohe A nariadenia Rady (ES) 

č. 338/97, pričom na túto činnosť nemala potvrdenie podľa čl. 8 ods. 3 nariadenia Rady (ES)  

č. 338/97; 

 

Fyzická osoba B. P., Humenné v rozpore s čl. 8 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 kúpila jeden 

živý exemplár druhu amazoňan vínovoprsý (Amazona vinacea), uvedeného v prílohe A nariadenia 

Rady (ES) č. 338/97, pričom na túto činnosť nemala potvrdenie podľa čl. 8 ods. 3 nariadenia Rady 

(ES) č. 338/97; 

 

Fyzická osoba Š.F., Dolná Streda v rozpore s čl. 8 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 kúpila 

jeden živý exemplár druhu amazoňan vejárový (Deroptyus accipitrinus), uvedeného v prílohe B 

nariadenia Rady (ES) č. 338/97, pričom nepreukázala k spokojnosti inšpekcie, že exemplár bol 

nadobudnutý v súlade s právnymi predpismi platnými pre ochranu voľne žijúcich živočíchov 

a rastlín; 

Fyzická osoba M. R., Šenkvice v rozpore s čl. 8 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 kúpila 13 

živých exemplárov druhu ara modro-žltá (Ara ararauna) uvedeného v prílohe B nariadenia Rady 

(ES) č. 338/97, pričom nepreukázala k spokojnosti inšpekcie, že exemplár bol nadobudnutý 

v súlade s právnymi predpismi platnými pre ochranu voľne žijúcich živočíchov a rastlín; 

 

 Porušenia čl. 8 nariadenia Rady (ES) č. 338/1997 vystavovaním na verejnosti  

na komerčné účely:  

 

http://www.bazos.sk/


119 
 

Právnická osoba Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove v rozpore s čl. 8 ods. 

1 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 vystavovala na verejnosti neživé exempláre druhov zaradených 

do prílohy A nariadenia Rady (ES) č. 338/97: vlk dravý (Canis lupus) – 2 neživé exempláre, orol 

krikľavý (Aquila pomarina) – 1 neživý exemplár, medveď hnedý (Ursus arctos) – 2 neživé 

exempláre, rys ostrovid (Lynx lynx) – 1 neživý exemplár, mačka lesná (Felis silvestris) – 1 neživý 

exemplár, výr skalný (Bubo bubo) – 1 neživý exemplár,  

jastrab lesný (Accipiter gentilis) – 1 neživý exemplár, myšiak severský (Buteo lagopus) – 1 neživý 

exemplár, leopard škvrnitý (Panthera pardus) – 2 neživé exempláre, antilopa vraná (Hippotragus 

niger) – 1 neživý exemplár, pričom na túto činnosť nemala potvrdenie podľa článku 8 ods. 3 

nariadenia Rady (ES) č. 338/97; 

 

Právnická osoba Poľovnícke združenie Holica v rozpore s čl. 8 ods. 1 nariadenia Rady (ES)  

č. 338/97 vystavovala v rámci prehliadky poľovnej zveri neživé exempláre druhov medveď hnedý 

(Ursus arctos) – 1 neživý exemplár (lebka), vlk dravý (Canis lupus) – 6 neživých exemplárov, rys 

ostrovid (Lynx lynx) – 2 neživé exempláre, výr skalný (Bubo bubo) – 1 neživý exemplár, jastrab lesný 

(Accipiter gentilis) – 2 neživé exempláre a myšiak lesný (Buteo buteo) – 1 neživý exemplár, 

uvedených v prílohe A nariadenia Rady, pričom na túto činnosť nemala potvrdenie podľa článku 8 

ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 338/97; 

 

 Porušenie čl. 8 nariadenia Rady (ES) č. 338/1997 viacerými činnosťami:  

 

Fyzická osoba P. S., Skalité v rozpore s čl. 8 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 kúpila, 

ponúkala na predaj na internetovej stránke www.bazos.sk a predala živé exempláre druhu 

korytnačka zelenkastá (Testudo hermanni), uvedeného v prílohe A nariadenia Rady (ES)  

č. 338/1997, pričom na túto činnosť nemala potvrdenie podľa čl. 8 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 

338/97; 

 

Fyzická osoba J. Č., Skalité v rozpore s čl. 8 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 kúpila, 

ponúkala na predaj na internetových stránkach www.bazos.sk a zooburza.eu a predala živé 

exempláre druhu korytnačka zelenkastá (Testudo hermanni), uvedeného v prílohe A nariadenia 

Rady (ES) č. 338/1997, pričom na túto činnosť nemala potvrdenie podľa čl. 8 ods. 3 nariadenia 

Rady (ES) č. 338/97; 

 

Právnická osoba ZOOKONTAKT, s.r.o., Jakubovany v rozpore s čl. 8 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 

338/97 kúpila a vystavovala na verejnosti na komerčné účely jeden živý exemplár živočícha druhu 

tiger džungľový (Panthera tigris), uvedeného v prílohe A nariadenia Rady (ES) č. 338/97, pričom na 

túto činnosť nemala potvrdenie podľa čl. 8 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 338/97; 

 
5. Prejednávanie priestupkov fyzických osôb pri porušení povinností vyplývajúcich  

z Nariadenia Rady (ES) č. 338/97 z 9.decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich 
živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi v platnom znení, jeho 
vykonávajúcich nariadení Európskej komisie a 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 v znení neskorších predpisov. 
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a 
6. Ukladanie sankcií v správnom konaní právnickým osobám a podnikateľom za porušenie 

povinností vyplývajúcich z Nariadenia Rady (ES) č. 338/97 z 9.decembra 1996 o ochrane 
druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi 
v platnom znení, jeho vykonávajúcich nariadení EK a 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 v znení neskorších predpisov.   
 

Prehľad právoplatne uložených pokút za porušenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov 

CITES je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 

 

 

 

 

Prehľad právoplatne uložených pokút  za porušenie právnych predpisov CITES 
v roku 2018 

Inšpektorát 
celkový 

počet pokút 
výška pokút 

v € 

pokuty 
právnickým 
osobám a 

podnikateľ. 

výška pokút 
v € 

pokuty 
fyzickým 
osobám 

výška 
pokút v € 

z toho 
blokové 
pokuty 

výška 
blokových 
pokút v € 

IŽP BA 9 2 916 1 500 8 2 416 0 0 

IŽP BB 22 1 765 2 300 20 1 465 8 195 

IŽP KE 15 5 230 13 1 630 2 3 600 4 80 

IŽP ZA 12 6 780 3 5 650 9 1 130 2 50 

Spolu € 58 16 691 19 8 080 39 8611 14 325 

 

 
Okrem vyššie uvedených pokút uložili OIOPaK IŽP Žilina 1 fyzickej osobe   

a OIOPaK IŽP Košice tiež 1 fyzickej osobe nefinančnú sankciu vo forme  t.j. pokarhanie formou 
rozkazu podľa zákona č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch.  

 
 

Správne konanie II. stupňa 
                                   a 
7. Priestupkové konanie II. stupňa. 
 
 
Prehľad odvolacích konaní  je uvedený v nasledujúcej tabuľke: 
 

Odvolania odstúpené odvolaciemu orgánu v roku 2018 

Inšpektorát 
celkový 
počet 

potvrdené 
zrušené a 
vrátené 

zrušené 
oneskorene 
podané 

zmenené v riešení 

IŽP BA 5 4 1 - - - - 

IŽP BB 1 1 - - - - - 

IŽP KE 7 4 1 - - - 2 

IŽP ZA 11 7 1 - 2 - 1 

 
Spolu 

24 16 3 - 2 - 3 
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 ÚIOPaK ako odvolací orgán riešil v roku 2018 celkovo 24 odvolaní, z toho 16 rozhodnutí 
bolo potvrdených, 3 rozhodnutia boli zrušené a vrátené na nové konanie a dve rozhodnutia boli 
riešené ako oneskorene podané. V súčasnosti sú v odvolacom konaní riešené  tri rozhodnutia.  
 
8. Preskúmanie rozhodnutí mimo odvolacieho konania. 

 
V roku 2018 bol podaný jeden podnet na preskúmanie rozhodnutia ÚIOPaK mimo odvolacieho 

konania, pričom odvolací orgán žiadosť zamietol ako nedôvodnú.  

Združením vlastníkov pozemkov v Jalovci bola v roku 2018 podaná žaloba na súd proti rozhodnutiu 

o uložení pokuty, ktorá bola uložená za protiprávne konanie spočívajúce v realizovaní výstavby 

lesnej cesty  na území Tatranského národného parku.   

V roku 2018 bol Najvyšším súdom SR právoplatne ukončený  súdny spor v prospech SIŽP, týkajúci 

sa preskúmania rozhodnutia o uložení poriadkovej pokuty subjektu Araver s.r.o. SR. 

V súčasnosti je evidovaných ďalších šesť  prebiehajúcich, t.j. neukončených súdnych sporov.  
 
   
9.  Zhabanie jedincov chránených druhov a exemplárov. 
 
V roku 2018 IŽP OIOPaK vydali 2 rozhodnutia o zhabaní exemplárov podľa zákona č.15/2005 Z.z. 

Celkovo sa jednalo o 8 neživých exemplárov, zväčša dermoplastických preparátov, resp. častí 

živočíchov.  

 
OIOPaK IŽP Košice zhabal fyzickej osobe: T. K., neživé exempláre (dermoplastické preparáty) 

druhov, uvedených v prílohe A nariadenia Rady (ES) č. 338/97,    a to 1 exemplár cicavca druhu 

vydra riečna (Lutra lutra), 1 exemplár vtáka druhu výr skalný (Bubo bubo), 1 exemplár cicavca 

druhu rys ostrovid (Lynx lynx), 1 exemplár cicavca druhu mačka divá (Felis silvestris), nakoľko 

v súlade so zákonom č. 15/2005 Z.z. nepreukázala ich spôsob nadobudnutia.  

 
OIOPaK Žilina  zhabal fyzickej osobe S.K., 3 neživé exempláre druhu medveď hnedý (Ursus arctos) - 

kostičku a 2x pazúr a 1 neživý exemplár druhu vlk dravý (Canis lupus) - zub, ktoré  

fyzická osoba ponúkala na predaj ako „umelecky spracované“ exempláre do šperkov, pričom 

vykonala komerčnú činnosť zakázanú podľa čl. 8 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 338/1997.  

 

10. 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 2018 boli právoplatne uložené 3 poriadkové pokuty.   
 
OIOPaK IŽP Bratislava v jednom prípade uložil poriadkovú pokutu vo výške 700 eur za marenie 
výkonu štátneho dozoru obci Borinka.  
 
OIOPaK Žilina uložil 2 poriadkové pokuty. V jednom prípade vo výške 400 eur za to, že právnická 
osoba ani na opakovanú žiadosť inšpekcie nepodala vysvetlenie o skutočnostiach dôležitých na 
výkon štátneho dozoru, čím si nesplnila povinnosť podľa § 71 ods. 4 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. 
z.  a v druhom prípade vo výške 150 eur za to, že právnická osoba ani na opakovanú výzvu 



122 
 

inšpekcie nepodala vysvetlenie o skutočnostiach dôležitých na výkon štátneho dozoru, čím si 
nesplnila povinnosť podľa § 20 ods. 11 zákona č. 15/2005 Z. z.   
 
V roku 2018 nariadili IŽP OIOPaK počas výkonu štátneho dozoru 25 nápravných opatrení.  
 
Podľa zákona č. 543/2002 Z.z. bolo uložených 21 nápravných opatrení. Jednalo sa napr. 
o odstránenie inváznych druhov drevín, zákaz predaja inváznych rastlín, realizáciu náhradnej 
výsadby drevín, odstránenie reklamných zariadení umiestnených v chránenom území bez súhlasu 
orgánu ochrany prírody, úpravu vodného toku po jeho zmene do pôvodného stavu, zabezpečenie 
starostlivosti o vykonanú náhradnú výsadbu drevín, o splnenie povinnosti uložené v rozhodnutí 
orgánu ochrany prírody; založiť evidenciu chránených živočíchov 
 
Podľa zákona č. 15/2005 Z.z. boli uložené 4 nápravné opatrenia na odstránenie zistených 
nedostatkov pri kontrole, ktoré spočívali najmä vo vrátení už neplatných dokladov po úhyne 
exemplára, uviesť evidenciu o exemplároch do súladu so zákonom alebo odovzdať preukaz 
o pôvode okresnému úradu.  
 
11. Objasňovanie a prešetrovanie podnetov za porušenie právnych predpisov  

v oblasti ochrany prírody a krajiny a v oblasti ochrany voľne žijúcich živočíchov a voľne 
rastúcich rastlín. 

 
V  roku 2018 bolo na OIOPaK zaevidovaných celkove 445 podnetov. Prešetrovaním  

a objasňovaním podnetov bolo zistené porušenie zákona v 152 prípadoch. OIOPaK IŽP Žilina prijal 

celkovo najviac podnetov, v počte 163. OIOPaK IŽP Bratislava prijala 128 podnetov. OIOPaK IŽP 

Košice zaevidoval 105 podnetov a OIOPaK IŽP Banská Bystrica 49 podnetov. Až 30% všetkých 

podnetov, ktoré prijal OIOPaK IŽP Bratislava boli od orgánov činných v trestnom konaní a boli 

zamerané najmä na vjazd motorových vozidiel do chránených území. 

 
V roku 2018 bolo objasnených celkovo 302 podnetov,  z toho  porušenie právnych predpisov bolo 

zistené v 152 prípadoch, čo predstavuje 50%. Ostatné podnety boli postúpené na prešetrenie iným 

vecne príslušným orgánom štátnej správy alebo sú stále v riešení. 

 

Podávanie podnetov OIOPaK na jednotlivých inšpektorátoch v roku 2018 
 

Inšpektorát 
počet 
celkom 

občania a 
organizácie 

ŠOP SR MŽP SR 
úrady a 
obce 

colné orgány, 
polícia, 
prokuratúra 

ČIŽP 

IŽP BA 128 64 7 14 2 40 1 

IŽP BB 
49 30 11 6 2 _ _ 

IŽP KE 
105 78 18 4 4 1 _ 

IŽP ZA 
163 110 44 2 3 4 - 

spolu 
445 282 80 26 11 45 1 
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Každor
očne 
narastá 
počet 
podnet
ov, za 
posled
ných  
10 
rokov 
došlo 
k ich 

nárastu až o 157%. 
 
Najväčšie percento podnetov v roku 2018 tvorili podnety poukazujúce na výrub alebo orez drevín, 
ktoré tvorili takmer 40 %. Početná skupina podnetov vo veci výrubov drevín poukazovala na výrub 
brehových porastov, výruby v súvislosti s terénnymi úpravami, ako aj výruby na 
poľnohospodárskej pôde, najmä TTP.  
 
Často preto dochádza k výrubu drevín bez  posúdenia odbornej organizácie a súhlasu orgánu 
ochrany prírody a stanovenia následnej náhradnej výsadby. 
 
Po takomto výrube brehových porastov zostáva krajina bez drevín, ktorá následne prirodzenou 
sukcesiou je častokrát obsadzovaná  náletovými (často inváznymi) druhmi rastlín. 
Čo sa týka orezov drevín ide najmä o pretrvávajúci nezáujem o priebežnú starostlivosť o dreviny zo 
strany vlastníkov pozemkov (a teda aj zodpovedných osôb za dreviny rastúce na týchto 
pozemkoch), ktorými sú často krát aj samotné obce ako orgán ochrany prírody. Zanedbanie 
samotnej starostlivosti o dreviny vyúsťuje do radikálneho orezu dreviny, ktorý vykonávajú osoby 
neznalé problematiky odborného ošetrenia drevín v zmysle stanovených  dendrologických  
pravidiel ošetrovania drevín. 
Dreviny v mestskom prostredí musia ustupovať rôznym ľudským aktivitám (najmä výstavba, 
spevnené plochy) namiesto toho, aby sa v tomto značne zaťaženom životnom prostredí zvyšoval 
počet drevín, ktoré by následne plnili ľuďom prospešné ekologické a estetické funkcie. 
 
Početná skupina podnetov sa týkala rôznych aktivít v chránených územiach pri vykonávaní 
športových aktivít (pohyb mimo turistického chodníka, nízke lety s dronmi, porušovanie časovej 
a sezónnej uzávery značených turistických chodníkov, organizovanie športových aktivít 
v chránených územiach). Početnú skupinu tvorili aj podnety súvisiace s neoprávnenými jazdami 
a státím s motorovými vozidlami v chránených územiach. Ďalšia skupina podnetov sa týkala 
chránených druhov živočíchov – porušovanie druhovej ochrany pri lesohospodárskej činnosti, 
porušenie podmienky výnimky na usmrtenie medveďa, zhadzovanie hniezd belorítky. 
 
V oblasti CITES sa podnety týkali preverenia legálnosti držby exemplárov druhu Amazona 
amazonica, Psittacus erithacus, Ara ararauna, Callithrix jacchus, Pavo cristatus,  suchozemských 

Výsledky prešetrovania podnetov IŽP OIOPaK v roku 2018 

Inšpektorát 
porušenie 
zákona 

neporušenie 
zákona 

odložené 

odstúpené 
iným vecne 
príslušným 
orgánom 
štátnej správy 

v riešení Spolu 

IŽP BA 45 50 - 4 29 128 

IŽP BB 21 12 _ 13 3 49 

IŽP KE 27 36 - 21 21 105 

IŽP ZA 59 52 6 22 24 163 

Spolu 152 150 6 60 77 445 
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korytnačiek, komerčnej činnosti s exemplármi Amazona vinacea, Morelia viridis, sošiek zo 
slonoviny a poľovníckych trofejí ako aj preverenia legálnosti dovozu neživého exemplára 
Cylindropuntia imbricata.  
 

13. 5. VYHODNOTENIE ČINNOSTI  ÚTVARU INŠPEKCIE BIOLOGICKEJ BEZPEČNOSTI  
 
Inšpekcia biologickej bezpečnosti SIŽP (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 
(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“), 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 (zákon o šírení informácií o ŽP), kontrolu 
plnenia povinností vyplývajúcich zo zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre 

priestorové informácie v znení zákona č. 362/2015 Z. z. (ďalej len „zákon o priestorových 
informáciách“) a kontrolnú činnosť v oblasti plnenia povinností povinných osôb vyplývajúcich zo 
zákona č. 263/2015 Z. z. o pôsobnosti pre oblasť prístupu ku genetickým zdrojom a využívania 
prínosov vyplývajúcich z ich používania (ďalej len „zákon o prístupe ku genetickým zdrojom“) 
a odbornú činnosť vyplývajúcu zo zákona č. 351/2012 Z. z. o environmentálnom overovaní 
a registrácií organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o EMAS“). 
 
V roku 2018 bola kontrolná činnosť zameraná najmä na kontrolnú činnosť 
 cielenú v súlade s plánom hlavných úloh, 
 zameranú na dovoz nepovolených GM rastlín a 
 priestorové informácie. 

 
OIBB IŽP Bratislava a Banská Bystrica vykonal spolu 156 kontrol. Z celkového počtu bolo 114 
kontrol vykonaných podľa zákona o GMO, 41 kontrol podľa zákona o enviroznačke a 1 kontrola 

podľa zákona o priestorových informáciách. 
Podľa zákona o GMO bolo vykonaných 114 kontrol zameraných na kontrolu dodržiavania 
povinností používateľov genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov (GT 
a GMO). Z týchto kontrol bolo 14 kontrol zameraných na kontrolu dodržiavania povinností 
používateľov GT a GMO v uzavretých priestoroch a 100 kontrol zameraných na kontrolu 
dodržiavania povinností používateľov GT a GMO zámerným uvoľňovaním. Všetky kontroly boli 
vykonané v súlade s plánmi kontrolných činností jednotlivých OIBB IŽP Bratislava a Banská 
Bystrica. Porušenie zákona o GMO sa preukázalo v jednom prípade a rovnako v jednom prípade sa 
preukázalo aj porušenie zákona o enviroznačke. Porušenie dodržiavania iných zákonov sa 
vykonanými kontrolami nezistilo.   

 
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 14 kontrol v 7 



125 
 

kontrolovaných subjektoch. Celkovo sa skontrolovalo 48 uzavretých priestorov, z toho 45 
v rizikovej triede 1 a 3 uzavreté priestory v rizikovej triede 2 (tab. 1). Pri týchto kontrolách sa zistilo 

1 porušenie zákona o GMO. Porušenie sa týkalo povinnosti podľa § 13 ods. 1 písm. a) – používateľ 
má povinnosť mať v uzavretom priestore, kde uchováva GMO, udelený súhlas MŽP SR na prvé 
použitie uzavretých priestorov. 
 
 
 
 
 
 
Tab. 1: Kontrola dodržiavania ustanovení zákona o GMO pri používaní GT a GMO v uzavretých 
priestoroch v roku 2018 

OIBB Vykonané  
kontroly 

Počet kontrolovaných 
uzavretých priestorov 

Počet porušení zákona 

Riziková 
trieda 1 

Riziková 
trieda 2 

Spolu Riziková 
trieda 1 

Riziková 
trieda 2 

Spolu 

Banská Bystrica 6 24 1 25 0 0 0 

Bratislava 8 21 2 23 1 0 1 

Spolu 14 45 3 48 1 0 1 

 
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 100 kontrol 
v 76 kontrolovaných subjektoch (tab. 2). Porušenie zákona o GMO sa nezistilo. 
 
Kontroly možno rozdeliť do skupín: 
 kontroly zamerané na zistenie nepovoleného uvedenia GM rýb na trh, 
 kontroly zamerané na zistenie nepovoleného uvedenia GM rastlín na trh.  
 
V roku 2018 bolo vykonaných 55 kontrol GM akváriových rýb. Skontrolovaní boli chovatelia 
akváriových rýb, distribútori i predajcovia. Počas kontrol bola vykonaná obhliadka predajní i chovní 
akváriových rýb. Ryby s netypickým sfarbením boli skontrolované pod UV lampou s vlnovou dĺžkou 
375 nm. Zároveň boli skontrolované účtovné doklady týkajúce sa dovozu, nákupu a predaja 
akváriových rýb. Vykonanými ukončenými kontrolami nebolo zistené porušenie zákona o GMO. 
 

V  roku 2018 bolo spolu vykonaných 45 kontrol zameraných na zisťovanie nepovoleného výskytu 
prítomnosti geneticky modifikovaných rastlín v životnom prostredí. 
16 kontrol bolo zameraných na zisťovanie nepovoleného výskytu GM okrasných kvetov. Počas 
kontrol bolo odobratých 9 vzoriek nadzemných častí rastlín.  
28 kontrol bolo zameraných na zisťovanie prítomnosti geneticky modifikovanej kukurice siatej, 
kapusty repkovej pravej a ľuľka zemiakového a pšenice letnej. Počas kontrol bolo odobratých 17 
vzoriek zelených častí rastlín a 4 vzorky zrna pšenice. 
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V roku 2018 bola vykonaná 1 kontrola zameraná na nižšie rastliny. Počas kontroly boli odobraté  
4 vzorky machu dovezeného z tretej krajiny za účelom analýzy DNA.  

Počas kontrol prítomnosti nepovolených GM rastlín bolo odobratých spolu 34 vzoriek rastlinného 
materiálu. Zanalyzovaných bolo všetkých 34 vzoriek.    
Pri kontrolách nebolo zistené  porušenie zákona o GMO. 
 
 
 
 
 
 
Tab. 2: Kontrola dodržiavania ustanovení zákona o GMO pri používaní GT a GMO zámerným 
uvoľňovaním v roku 2018 

OIBB Kontroly 
prítomnosti GM 

akváriových rýb 

Kontroly prítomnosti 
nepovolených  

GM rastlín 

Spolu Počet porušení 
zákona 

Banská 

Bystrica 
28 39 67 0 

Bratislava 27 6 33 0 

Spolu 55 45 100 0 

 
V roku 2018 neboli do životného prostredia v SR pokusne zavádzané žiadne GM rastliny, preto 
neboli vykonané ani žiadne predmetné kontroly.  
 
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 neboli na OIBB IŽP Bratislava 
a Banská Bystrica v roku 2018 doručené žiadosti 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“ sa vykonalo 41 kontrol, pri ktorých bolo skontrolovaných 18 
rôznych výrobkových skupín produktov/výrobkov na 41 kontrolných miestach. Pri týchto 

kontrolách sa zistilo 1 porušenie zákona o enviroznačke (tab. 3). Porušenie sa týkalo § 8 ods. 8 
písm. a) zákona č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení neskorších 
predpisov tým, že výrobca neoprávnene používal národnú environmentálnu značku. 
 
Tab. 3: Kontrolná činnosť podľa zákona o enviroznačke v roku 2018 

OIBB Počet vykonaných 
kontrol 

Počet kontrolných 
miest 

Počet porušení 
zákona 

Banská Bystrica 21 21 0 
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Bratislava 20 20 1 

Spolu 41 41 1 

  
Boli skontrolované tieto skupiny produktov/výrobkov: 
 Betónové strešné krytiny 
 Zariadenia na spaľovanie tuhej biomasy 
 Textilné výrobky 
 Lepidlá a tmely 
 Prostriedky na zimnú údržbu 
 Baliaci papier a vlnitá lepenka 
 Ubytovacia služba 
 Turistické ubytovacie zariadenia 
 Interiérová ubytovacia služba 
 Dosky na báze dreva, Podlahové krytiny na báze dreva, korku a bambusu 
 Murovacie materiály 

 Detergenty určené do umývačiek riadu 
 Tissue papier – hygienické vreckovky 
 Tissue papier – kuchynské utierky 
 Cementy 
 Pracie detergenty na textílie 
 Oceľové smaltované vany a sprchovacie misy 
 Drôtokamenné konštrukcie - Gabióny 

 

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 2018 neboli vykonané kontroly plnenia povinností právnických a fyzických osôb, 
vyplývajúcich zo zákona o šírení informácií o ŽP vzhľadom na to, že poľné pokusy s GM rastlinami 
sa nerealizovali, takže nevznikla povinnosť informovania verejnosti o pestovaní GM rastlín tento 

rok.  
 
6. Kontrola plnenia povinností povinných osôb vyplývajúcich zo zákona č. 3/2010 Z. z.  

o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie v znení zákona č. 362/2015 Z. z. 
 
V roku 2018 bola vykonaná jedna kontrola povinností vyplývajúcich zo zákona o priestorových 
informáciách. Porušenie zákona nebolo zistené.  
 
7. Kontrola plnenia povinností povinných osôb vyplývajúcich zo zákona č. 263/2015 Z. z. 

o pôsobnosti pre oblasť prístupu ku genetickým zdrojom a využívania prínosov vyplývajúcich 

z ich používania  
 
V roku 2018 neboli vykonané fyzické kontroly podľa zákona o prístupe ku genetickým zdrojom 
a článku 4 nariadenia (EÚ) č. 511/2014 Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zaistenie 
súladu pre používateľov Nagojského protokolu o prístupe ku genetickým zdrojom a spravodlivom a 
rovnocennom spoločnom využívaní prínosov vyplývajúcich z ich používania v EÚ. Kontrola bola 
uskutočnená zberom a triedením údajov, ktoré sú zverejňované z výsledkov základného 
a aplikovaného výskumu v predmetnej oblasti. 
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8. Správy o plnení povinností vyplývajúcich zo zákona č. 351/2012 Z. z. o environmentálnom 

overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo 
a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 

Žiadosti súvisiace s uplatniteľnými právnymi požiadavkami týkajúcimi sa životného prostredia, 
ktoré patria do rozsahu pôsobnosti SIŽP, priebežne vybavovala hlavná inšpektorka.  
 
9. 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 2018 bolo vedené jedno správne konanie vo veci uloženia pokuty. 
Išlo o porušenie povinnosti podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní 
genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov – 

používateľ má povinnosť mať v uzavretom priestore, kde uchováva GMO, udelený súhlas MŽP SR 
na prvé použitie uzavretých priestorov. Pokuta bola uložená vo výške 1 659,69 Eur.  
 
10. 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 

 
V roku 2018 bolo vedené jedno správne konanie vo veci uloženia pokuty. 
Išlo o porušenie ustanovenia § 8 ods. 8 písm. a) zákona č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom 
označovaní výrobkov v znení neskorších predpisov tým, že neoprávnene používal národnú 
environmentálnu značku. Pokuta bola uložená vo výške 1 000 Eur.  
 

11. Správne konanie II. stupňa 
 

Druhostupňový orgán v roku 2018 neriešil žiadne odvolanie voči prvostupňovým rozhodnutiam. 
 
12. Metodické riadenie a usmerňovanie odbornej kontrolnej činnosti OIBB 
 
Kontrolnú a odbornú činnosť metodicky riadila hlavná inšpektorka. Preferovaným spôsobom 
priebežného usmerňovania k odbornému a jednotnému výkonu kontrolnej činnosti je operatívna 
prípadovo cielená elektronická a osobná komunikácia. Vzhľadom na limitovaný počet inšpektorov 
na inšpektorátoch a k tomuto počtu nadpriemerne široký rozsah kompetencií a povinností, je 
ťažisko riadenia v určovaní hlavných kontrolných povinností inšpektorov a v podpore ich 
prevenčného pôsobenia. Nástrojmi riadenia sú tiež metodické pokyny, ktoré boli vydávané 
v súlade s aktuálnymi zmenami v predpisoch a potrebami kontrolnej praxe.  

Všetci inšpektori sa zúčastnili školenia zameraného na výkon verejnej moci elektronicky, školenia 
k zákonu o kontrole v štátnej správe, školenia ku Kartagenskému a Nagojskému protokolu,  
e-learning školenia Používateľov pre portál www.oversi.gov.sk ako aj školenia o ochrane osobných 
údajov. 
  
13. Monitoring publikačnej a prednáškovej činnosti v oblasti genetických technológií  

a geneticky modifikovaných organizmov 
 

http://www.oversi.gov.sk/
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Monitoring publikačnej a prednáškovej činnosti inšpektori IBB uskutočňovali štrukturovaným 
vyhľadávaním a cielenou analýzou príslušných webových sídiel a sledovaním zborníkov referátov 

z odborných seminárov venovaných používaniu GT a GMO a biologickej bezpečnosti. ÚIBB sa tejto 
činnosti venoval kontinuálne a príslušné informácie poskytoval OIBB IŽP Banská Bystrica a OIBB IŽP 
Bratislava. 

 
13. 6. VYHODNOTENIE ČINNOSTI ÚTVARU INTEGROVANÉHO POVOĽOVANIA A KONTROLY  
 
13.6.1. Proces integrovaného povoľovania 

A.  Podávanie žiadostí 
 

V roku 2018 bolo na OIPK podaných celkom 686 žiadostí. V 451 prípadoch z celkového počtu 
podaných žiadostí žiadali prevádzkovatelia o zmenu už vydaného integrovaného povolenia. V 8 
prípadoch bola žiadosť podaná na novú prevádzku.  

 
Tabuľka č. 1a - Prehľad o všetkých podaných žiadostiach podľa zákona o IPKZ 

 

OIPK Energetika Výroba a 
spracovanie 

kovov 

Priemysel 
spracovania 

nerastov 

Chemický 
priemysel 

Nakladanie 
s odpadmi 

Ostatné 
činnosti 

Dobro-
voľne 

Spolu 

Bratislava 48 1 12 9 30 36 1 137 

SP Nitra 15 46 10 42 38 35 0 186 

B. Bystrica 5 13 12 15 17 14 0 76 

Košice 27 37 13 10 29 16 0 132 

Žilina 12 29 21 14 25 54 0 155 

Spolu 107 126 68 90 139 155 1 686 

 
Tabuľka č. 1b - Prehľad o podaných žiadostiach o vydanie integrovaného povolenia, resp. jeho 

zmeny podľa KPČ 

OIPK Energetika Výroba a 
spracovanie 

kovov 

Priemysel 
spracovania 

nerastov 

Chemický 
priemysel 

Nakladanie 
s odpadmi 

Ostatné 
činnosti 

Dobro-
voľne 

Spolu 

Bratislava 28 1 9 7 25 26 1 97 

SP Nitra 13 17 5 26 31 21 0 113 

B. Bystrica 4 7 9 6 12 11 0 49 

Košice 23 27 10 10 21 10 0 101 

Žilina 8 18 12 10 18 25 0 91 

Spolu 76 70 45 59 107 93 1 451 

 
 
Tabuľka č. 2 - Prehľad o podaných žiadostiach o vydanie integrovaného povolenia podľa KPČ pre 
nové prevádzky 

 

OIPK Energetika Výroba a 
spracovanie 

kovov 

Priemysel 
spracovania 

nerastov 

Chemický 
priemysel 

Nakladanie 
s odpadmi 

Ostatné 
činnosti 

Dobro-
voľne 

Spolu 

Bratislava 0 0 0 0 0 0 0 0 

SP Nitra 0 1 0 0 0 1 0 2 

B. Bystrica 0 0 0 0 0 1 0 1 

Košice 1 0 0 0 0 1 0 2 

Žilina 0 0 0 1 0 2 0 3 



130 
 

Spolu 1 1 0 1 0 5 0 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabuľka č. 3a - Prehľad o podaných žiadostiach, ktorých súčasťou je konanie podľa stavebného 
zákona v režime správneho konania 

 

OIPK Stavebné 
povolenie 

Skúšobná 
prevádzka 

Kolaudačné 
rozhodnutie 

Dodatočné 
stavebné 
povolenie 

Odstránenie 
stavby 

Povolenie 
zmeny 
stavby 

Spolu 

Bratislava 24 4 17 0 1 3 49 

SP Nitra 27 15 30 4 2 0 78 

B. Bystrica 14 7 12 2 1 2 38 

Košice 23 4 22 1 1 6 57 

Žilina 32 8 32 1 2 1 76 

Spolu 120 38 113 8 7 12 298 

 
Tabuľka č. 3b - Prehľad o podaných žiadostiach, ktorých súčasťou je konanie podľa stavebného 
zákona v režime mimo správneho konania 

 

OIPK Ohlásenie 
drobnej 
stavby 

Komplexné 
skúšky 

Spolu 

Bratislava 18 1 19 

SP Nitra 24 4 28 

B. Bystrica 8 0 8 

Košice 5 0 5 

Žilina 16 8 24 

Spolu 71 13 84 

 
B.  Vybrané správne poplatky 
  
 Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je 
podanie žiadosti o vydanie integrovaného povolenia a kolaudačného rozhodnutia spoplatnené. 
 
Tabuľka č. 4 - Vybrané správne poplatky 

OIPK Vybrané správne poplatky (€) 

Bratislava 16 630 

SP Nitra 20 080 

Banská Bystrica 9 490 

Košice 13 830 
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Žilina 18 870 

Spolu  78 900 

 

C.  Vydávanie integrovaných povolení 
  
 Z počtu 397 vydaných právoplatných integrovaných povolení sa 389 povolení vzťahovalo na 
povoľovanie zmien v činnosti prevádzky (z toho v 5 prípadoch bolo predmetom zrušenie 
integrovaného povolenia a v 7 prípadoch bolo predmetom aj odstránenie stavby) + v 8 prípadoch 
bolo vydané integrované povolenie na novú prevádzku. 

 Celkový počet vydaných rozhodnutí v roku 2018 bol 564. 

 
Tabuľka č. 5a - Prehľad o všetkých vydaných rozhodnutiach 
OIPK Energetika Výroba a 

spracovanie 
kovov 

Priemysel 
spracovania 
nerastov  

Chemický 
priemysel 

Nakladanie 
s odpadmi 

Ostatné 
činnosti 

Dobro-
voľne 

Spolu 

Bratislava 35 3 14 7 24 21 0 104 

SP Nitra 9 35 7 28 32 30 0 141 

B. Bystrica 6 12 10 12 19 16 0 75 

Košice 30 34 7 11 29 19 0 130 

Žilina 14 24 19 8 17 32 0 114 

Spolu 94 108 57 66 121 118 0 564 

 
Tabuľka č. 5b - Prehľad o rozhodnutiach o vydaných integrovaných povoleniach, resp. ich zmenách 
podľa KPČ 
OIPK Energetika Výroba a 

spracovanie 
kovov 

Priemysel 
spracovania 
nerastov  

Chemický 
priemysel 

Nakladanie 
s odpadmi 

Ostatné 
činnosti 

Dobro-
voľne 

Spolu 

Bratislava 27 3 10 6 18 15 0 79 

SP Nitra 9 14 3 19 23 17 0 85 

B. Bystrica 4 5 8 5 13 13 0 48 

Košice 28 28 4 10 23 11 0 104 

Žilina 11 16 13 7 12 22 0 81 

Spolu 79 66 38 47 89 78 0 397 

 
 
Tabuľka č. 6 - Prehľad o rozhodnutiach o vydaných integrovaných povoleniach podľa KPČ pre nové 
prevádzky 
OIPK Energetika Výroba a 

spracovanie 
kovov 

Priemysel 
spracovania 
nerastov  

Chemický 
priemysel 

Nakladanie 
s odpadmi 

Ostatné 
činnosti 

Dobro-
voľne 

Spolu 

Bratislava 1 0 0 0 0 0 0 1 

SP Nitra 0 1 0 0 0 0 0 1 

B. Bystrica 0 0 0 0 2 0 0 2 

Košice 1 0 0 0 0 0 0 1 

Žilina 0 1 0 0 1 1 0 3 

Spolu 2 2 0 0 3 1 0 8 

 
Tabuľka č. 7 - Prehľad o rozhodnutiach o zrušení integrovaného povolenia podľa KPČ 
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OIPK Energetika Výroba a 
spracovanie 
kovov 

Priemysel 
spracovania 
nerastov  

Chemický 
priemysel 

Nakladanie 
s odpadmi 

Ostatné 
činnosti 

Dobro-
voľne 

Spolu 

Bratislava 0 0 0 0 0 0 0 0 

SP Nitra 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Bystrica 0 0 0 0 0 1 0 1 

Košice 0 0 0 0 0 0 0 0 

Žilina 0 0 0 3 0 1 0 4 

Spolu 0 0 0 3 0 2 0 5 

 
Tabuľka č. 8a - Prehľad o vydaných rozhodnutiach podľa stavebného zákona v režime správneho 
konania 

OIPK Stavebné 
povolenie 

Skúšobná 
prevádzka 

Kolaudačné 
Rozhodnutie 

Dodatočné 
stavebné 
Povolenie 

Odstránenie 
Stavby 

Povolenie 
Zmeny 
stavby 

Spolu 

Bratislava 25 5 17 0 1 4 52 

SP Nitra 19 12 36 3 3 1 74 

B. Bystrica 12 10 14 1 1 2 40 

Košice 23 5 20 2 0 13 63 

Žilina 34 8 25 1 2 2 72 

Spolu 113 40 112 7 7 22 301 

 
Tabuľka č. 8b - Prehľad o vydaných súhlasoch, ktorých súčasťou je konanie podľa stavebného 
zákona v režime mimo správneho konania 

OIPK Ohlásenie 
drobnej 
stavby 

Komplexné 
skúšky 

Spolu 

Bratislava 3 0 3 

SP Nitra 8 0 8 

B. Bystrica 3 0 3 

Košice 0 0 0 

Žilina 0 0 0 

Spolu 14 0 14 

 

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

 
Tabuľka č. 9a - Prehľad všetkých vykonaných kontrol podľa KPČ 
OIPK Energetika Výroba a 

spracovanie 
kovov 

Priemysel 
spracovania 
nerastov 

Chemický 
priemysel 

Nakladanie 
s odpadmi 

Ostatné 
činnosti 

Spolu 

Bratislava 17 1 4 6 20 8 56 

SP Nitra 6 7 0 7 17 42 79 

B. Bystrica 5 5 5 6 19 12 52 

 Košice 4 7 7 5 20 12 55 

Žilina 7 6 1 5 11 32 62 
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OIPK Energetika Výroba a 
spracovanie 
kovov 

Priemysel 
spracovania 
nerastov 

Chemický 
priemysel 

Nakladanie 
s odpadmi 

Ostatné 
činnosti 

Spolu 

Spolu 39 26 17 29 87 106 304 

 
Tabuľka č. 9b - Prehľad vykonaných kontrol v prevádzkach, ktoré nemajú vydané integrované 
povolenie (§ 36 ods. 3 zákona o IPKZ) 
OIPK Energetika Výroba a 

spracovanie 
kovov 

Priemysel 
spracovania 
nerastov 

Chemický 
priemysel 

Nakladanie 
s odpadmi 

Ostatné 
činnosti 

Spolu 

Bratislava 0 0 0 5 0 0 5 

SP Nitra 0 0 0 3 0 7 10 

B. Bystrica 0 0 0 0 0 1 1 

Košice 0 0 0 0 0 1 1 

Žilina 0 0 0 1 0 1 2 

Spolu 0 0 0 9 0 10 19 

 
V roku 2018 bolo v riešení 366 kontrol v prevádzkach, ktoré majú vydané integrované povolenie, 
pričom z roku 2017 sa doriešilo 28 kontrol a na ukončenie do roku 2019 prešlo 34 kontrol. 
Ďalších 19 kontrol bolo vykonaných v prevádzkach, ktoré nemajú vydané integrované povolenie za 
účelom zistenia, či činnosť vykonávaná v týchto prevádzkach svojim rozsahom nespadá pod 
prílohu č. 1 zákona o IPKZ.  
Tabuľka č. 10 - Prehľad vykonaných kontrol rozdelený podľa typu kontroly 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Počet vykonaných kontrol (tabuľka č. 10) a počet uložených opatrení podľa § 35  
ods. 1 a 2 zákona o IPKZ (tabuľka č. 11) sa nemusí zhodovať, nakoľko z vykonanej kontroly môže 
vyplynúť viac opatrení podľa § 35 ods. 1 a 2 zákona o IPKZ. 

 
 
Tabuľka č. 11 - Vyhodnotenie kontrol podľa § 35 zákona o IPKZ 

OIPK 
 

Počet uložených opatrení podľa § 35 
ods. 1 a ods. 2 písm. a), b) c) zákona 
o IPKZ) Spolu 

ods. 1 
ods. 2 
písm. a) 

ods. 2 
písm. b) 

ods. 2 
písm. c) 

OIPK 

Kontroly 
podmienok 

integrovaných 
povolení 

Kontrola 
podľa 
§ 36 

ods.3 
zák. o 
IPKZ 

Spolu 

Záznam Protokol 

Bratislava 30 26 5 61 

SP Nitra 41 38 10 89 

B. Bystrica 39 13 1 53 

Košice 26 29 1 56 

Žilina 40 22 2 64 

Spolu 176 128 19 323 
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Bratislava 30 10 19 2 61 

SP Nitra 41 5 19 15 80 

B. Bystrica 39 5 3 5 52 

Košice 26 13 21 8 68 

Žilina 40 11 10 14 75 

Spolu 176 44 72 44 336 

 

 
 
Vysvetlivky:  
ods. 1 – potvrdený súlad prevádzky s podmienkami IP 
ods. 2 písm. a) – nariadenie prevádzkovateľovi vykonať v určenej lehote opatrenia na nápravu 
ods. 2 písm. b) – uloženie pokuty za zistený správny delikt 

ods. 2 písm. c) – výzva prevádzkovateľovi, aby v určenej lehote podal žiadosť o zmenu IP. 
 

Z vykonaných kontrol, pri ktorých bolo zistené porušenie vyplývajú následné opatrenia. OIPK 
vydalo 45 rozhodnutí, v ktorých boli určené opatrenia na nápravu. Celkový počet konkrétnych 
opatrení v roku 2018 bol 124. 
 
Tabuľka č. 12 - Prehľad o prijatých a riešených podnetoch 

OIPK 
Počet 

prešetrovaných 
podnetov 

Porušenie zákona 

 V šetrení 
Odstúpené/ 

Odložené Opodstatnené Neopodstatnené 

Bratislava 186 6 168 0 12 

SP Nitra 9 2 3 3 0 

B. Bystrica 3 2 3 0 0 

Košice 5 4 1 0 0 

Žilina 23 6 14 3 0 

Spolu 226 20 189 6 12 

 

13.6.3. Kontrola plnenia povinností vyplývajúcich zo zákona  č. 359/2007 Z. z. o prevencii a 
náprave environmentálnych škôd  

Bola priebežne vykonávaná kontrola zabezpečenia finančného krytia enviromentálnej 
škody spôsobenej vykonávanou činnosťou uvedenej v prílohe č. 1 zákona o IPKZ, podľa zákona  
č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd u prevádzkovateľov zariadení 
IPKZ. 

13.6.4. Ukladanie pokút a opatrení na nápravu 
 
Ukladanie pokút v I. stupni 
 

Tabuľka č. 13 - Prehľad o uložených pokutách a uložených nápravných opatreniach 
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Jedným 
z opatrení 
podľa zákona 
o IPKZ je 
uloženie 
sankcie. V roku 
2018 bola 
výška 
uložených 
pokút 332 200 
eur. 
 

Najvyššie uložené pokuty roku 2018: 
 25 000,- € OIPK Bratislava, SP Nitra prevádzkovateľovi PCA Slovakia, s.r.o., prevádzka 

„Lakovňa“ Trnava, za porušenie podmienok integrovaného povolenia; 
 15 000,- € OIPK Košic prevádzkovateľovi Kovohuty, a.s., prevádzka „Kovohuty, a.s. 

Krompachy“, za porušenie podmienok integrovaného povolenia; 
 14 000,- € OIPK Žilina prevádzkovateľovi Slov Zink, a.s., prevádzka „Slov Zink, a.s. Košeca“, 

za porušenie podmienok integrovaného povolenia; 
 12 000,- € OIPK Košice prevádzkovateľovi Best Meat, s.r.o., prevádzka „Hydinárska farma 

Malý Slavkov“, za porušenie podmienok integrovaného povolenia; 
 11 700,- € € OIPK Košice prevádzkovateľovi Mestský podnik Spišská Belá, s.r.o., prevádzka 

„Skládka odpadov Spišská Belá na odpad, ktorý nie je nebezpečný“, za porušenie 
podmienok integrovaného povolenia; 

 10 500,- € OIPK Košice prevádzkovateľovi CRH (Slovensko), a.s., prevádzka „Cementáreň 

Turňa nad Bodvou“,  za porušenie podmienok integrovaného povolenia; 
 10 000,- € OIPK Bratislava prevádzkovateľovi VPP Holíč, s.r.o., prevádzka „Cunín – Skládka 

TKO“ , za porušenie podmienok integrovaného povolenia; 
 10 000,- € OIPK Košice prevádzkovateľovi Ekoservis Svidník, s.r.o., prevádzka „Skládka pre 

nie nebezpečný odpad Šemetkovce“, za porušenie podmienok integrovaného povolenia; 
 10 000,- € OIPK Bratislava prevádzkovateľovi CRH (Slovensko), a.s., prevádzka „Cementáreň 

Rohožník“, za porušenie podmienok integrovaného povolenia; 
 10 000,- € OIPK Žilina prevádzkovateľovi Jozef Kondek  - JOKO a syn, prevádzka „Skládka 

odpadov Čadca – Podzávoz“, za porušenie podmienok integrovaného povolenia; 
 10 000,- € OIPK Košice prevádzkovateľovi Chemko, a.s. Slovakia, prevádzka „Výrobňa 

pentol“ v Strážskom, za porušenie podmienok integrovaného povolenia. 

13.6.5. Odvolacie konania  
Tabuľka č. 14 – Prehľad o odvolacích konaniach 
 

Potvrdené 
Zrušené 
a vrátené na 
nové konanie 

Zmenené Späťvziatie Neukončené Spolu 

11 9 4 1 9 34 
 

 
OIPK 
 

Počet právoplatných 
rozhodnutí o pokute 

Počet právoplatných 
rozhodnutí o uložených 
nápravných opatreniach 
/ počet všetkých 
uložených nápravných 
opatrení 

Výška 
uložených 
pokút 
(€) 

Bratislava 13 7/26 45 500 

SP Nitra 22 5/8 103 500 

B. Bystrica 5 5/10 18 000 

Košice 17 10/20 96 700 

Žilina 12 18/60 68 500 

Spolu 69 45/124 332 200 
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13.6.6. Činnosť v oblasti výmeny informácií 
 

 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných 
emisiách /integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania ŽP/ (ďalej len „smernica IED“). 
 
Účasť pracovníkov ÚIPK na: 
 12. mítingu Fóra podľa čl. 13 IED (28. november 2018, Brusel) organizovanom Európskou 

komisiou (DG ENVIRONMENT a EIPPCB), na ktorom sa Fórum vyjadrilo k záverom o BAT 
a k finálnemu návrhu referenčného dokumentu o BAT pre priemysel výroby potravín, 
nápojov a mlieka (FDM BREF), pokračovala diskusia k štandardným textom záverov 
o BAT a EIPPCB oboznámil o ďalšom postupe prác pri revízii referenčných dokumentov 
o BAT; 

 
Elektronická komunikácia s členmi Fóra pri riešení problematiky BAT. 
 

 Expertízna činnosť zaoberajúca sa problematikou referenčných dokumentov o BAT (BREF). 
Monitoring činností súvisiacich s revíziou existujúcich, resp. tvorbou nových referenčných 
dokumentov o BAT – BREF; tvorbou záverov o najlepších dostupných technikách, zhrnutí 
publikačnej a prednáškovej činnosti uskutočňovaný štruktúrovaným vyhľadávaním a cielenou 
analýzou relevantných internetových stránok a sledovaním zborníkov referátov z odborných 
konferencií, seminárov, ktoré sa zaoberajú problematikou najlepších dostupných techník – 
BAT a BREF. Oboznámenie sa s nimi a ich aplikácia v procese IPKZ. 

 
 EIPPCB a TWG v Seville 

Koordinovanie činnosti nominantov za Slovenskú republiku v TWG v Seville. Aktualizácia 
nominantov v TWG. Ich účasť na spoločných stretnutiach (úvodný míting, „interim“ míting, 
záverečný míting) a presadzovanie záujmov SR pri revízii BREF. 
14. – 15. marec 2018 Sevilla; „Interim experts“ míting TWG pre tvorbu nového referenčného 

dokumentu o BAT pre nakladanie s odpadovými plynmi v chemickom sektore (WGC BREF), na 
ktorom sa diskutovalo o konečnom obsahu BREFu a o dotazníku na zber dát. Za SR sa 
zúčastnili dvaja nominanti v TWG. 
23. – 27. apríl 2018 Sevilla; záverečný míting TWG pre revíziu referenčného dokumentu o BAT 
pre spaľovanie odpadu (WI BREF). Za SR sa uvedeného mítingu nikto nezúčastnil. 
14. – 17. máj 2018 Sevilla; záverečný míting TWG pre revíziu referenčného dokumentu o BAT 
pre priemysel výroby potravín, nápojov a mlieka (FDM BREF). Za SR sa uvedeného mítingu 
zúčastnil nominant v TWG. 
12. – 15. jún 2018 Sevilla; úvodný míting TWG pre revíziu referenčného dokumentu o BAT pre 
textilný priemysel (TXT BREF). Za SR sa uvedeného mítingu nikto nezúčastnil. 
17. - 21. september 2018 - „Site visit“ – návšteva expertov z TWG WGC „vzorových prevádzok“ 
v oblasti čistenia odpadových plynov v chemickom sektore v Portugalsku organizovanom 

EIPPCB. Za SR sa zúčastnili dvaja nominanti v TWG. 
10. – 14. december 2018 Sevilla; záverečný míting TWG pre revíziu referenčného dokumentu 
o BAT pre povrchové úpravy s použitím organických rozpúšťadiel obsahujúci chemickú 
ochranu dreva a produktov z dreva (STS BREF). Za SR sa zúčastnili dvaja nominanti v TWG. 

 
 Technické pracovné skupiny v SR (TPS) 

Koordinovanie činností jednotlivých technických pracovných skupín na Slovensku. Zvolávanie 
stretnutí k vypracovaniam pozície pre revíziu existujúceho, resp. tvorbu nového referenčného 
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dokumentu. Elektronická komunikácia s jednotlivými TPS a ich členmi pre riešení problematiky 
BAT/ BREF. 

Uskutočnené stretnutia počas konferencií, seminárov na pôde profesných zväzov, so 
zástupcami priemyslu, prevádzkovateľov, výskumnej a akademickej obce, štátnej správy, ako 
aj s expertmi za účelom spolupráce technických pracovných skupín na Slovensku pre 
jednotlivé BREFy. Aktualizácia existujúcich kontaktov a vytváranie nových kontaktov. 
Uskutočnili sa stretnutia na Ministerstve hospodárstva SR, Ministerstve pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR, Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory a Potravinovej 
komory Slovenska, ktoré sa dotýkali problematiky BAT a revízie BREF kompetenčne 
zasahujúcej do ich pôsobnosti. 
WGC 
Dňa 21. novembra 2018 sa uskutočnilo zasadnutie TPS Povrchové úpravy (revízia STS BREF), 
na ktorom bol predstavený aktuálny stav spracovania STS BREF / výsledky a zapracovanie 
pripomienok po Data Workshope (06/2018) a aktuálny stav D1 po zapracovaní pripomienok, 
boli predstavené pripomienky členov národnej technickej pracovnej skupiny k finálnemu 

návrhu STS BREF a k pozícii SR; odkonzultovali sa pripomienky a odsúhlasilo sa finálne znenie 
pozície SR. 

 
13.6.7. Metodické riadenie a usmerňovanie povoľovacej a kontrolnej činnosti OIPK 

 
ÚIPK v roku 2018 metodicky usmerňovalo odbornú a praktickú činnosť OIPK. V tomto období 

sa uskutočnili pracovné stretnutia zamestnancov ÚIPK a vedúcich OIPK, počas ktorých sa: 
 vyhodnocovala povoľovacia činnosť, 
 vyhodnocovala kontrolná činnosť, 
 riešil obsah nového informačného systému IPKZ, 
 riešili aktuálne problémy vznikajúce pri povoľovaní prevádzok, ale aj ďalšie úlohy 

vyplývajúce z činnosti ÚIPK. 

 
Taktiež sa v rámci Národného workshopu povoľovanie prevádzok IPKZ v SR (BAT fórum) 

uskutočnilo stretnutie všetkých zamestnancov ÚIPK a SIŽP OIPK ako aj zainteresovaných 
pracovníkov MŽP SR, MŽP ČR,  expertov z meracích skupín merania emisií, čistenia odpadových 
vôd a z priemyselných podnikov k aktuálnym otázkam z oblasti priemyselných emisií. Takéto 
stretnutie možno hodnotiť len ako vysoko pozitívne. Došlo k výmene informácií a skúseností 
a súčasne k osobnému stretnutiu inšpektorov. Toto má pozitívny vplyv na výkon práce. 

 
13.6.8. Školenia  

 

1. Školenie k zákonu č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

2. Konferencia e+ 2018 – Konferencia ODPADY 2018 

3. Seminár o novele zákona o odpadoch 

4. Pracovné stretnutie pre stavebné úrady 

5. Odborná spôsobilosť IPKZ 

6. Národný workshop povoľovanie prevádzok IPKZ v SR (BAT fórum) 

7. Konferencia Priemyselné emisie 2018 

8. Československá ENVIRONmentálna konferencia ENVIRO 2018 

9. 50. Konferencia vodohospodárov v priemysle 

10. Medzinárodná konferencia Ochrana ovzdušia 2018 
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11. Konferencia e+ - Aktuálne požiadavky enviro legislatívy - 2018 

 

13.6.9. Vypracovanie stanovísk k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, k projektovým dokumentáciám, 
v rámci spolupráce s PZ SR a ďalšie 
 
 
 
  Tabuľka č. 15 - Prehľad vydaných stanovísk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OIPK Počet 

BA 108 

SP NR 81 

BB 31 

KE 49 

ZA 59 

Spolu 328 



_____________________________________ 

Vyhodnotenie plnenia PHÚ SIŽP za rok 2018 

 

TABUĽKOVÁ ČASŤ 

 
Útvar inšpekcie odpadového hospodárstva – Vyhodnotenie plnenia PHÚ za rok 2018 
 
 

Por. 
Číslo 

NÁZOV ÚLOHY 

(stručná anotácia) 
Zodpovedný 
riešiteľ 

Termín 
splnenia 
úlohy 

Stav plnenia  
úlohy 

Forma výstupu 

I. PLÁNY, KONTROLNÁ ČINNOSŤ, SPRÁVY A KONANIE     

1. 

Kontrola pôvodcov a držiteľov odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z.z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov 
odpadového hospodárstva   

vedúci OIOH priebežne splnená protokol, záznam 

2. 

Kontrola prevádzkovateľov zariadení na zber a výkup odpadov podľa 
zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných 
právnych predpisov odpadového hospodárstva  

vedúci OIOH priebežne splnená protokol, záznam 

3. 

Kontrola prevádzkovateľov zariadení na zhodnocovanie odpadov 
a zariadení na zneškodňovanie odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z.z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších 
predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov 
odpadového hospodárstva 

vedúci OIOH priebežne splnená protokol, záznam 

4. 

Kontrola povinností rozšírenej zodpovednosti výrobcov podľa štvrtej 
časti zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov  v znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných 
právnych predpisov odpadového hospodárstva 

vedúci OIOH priebežne splnená protokol, záznam 

5. 

Kontrola nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným 
odpadom podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne 
záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva  

vedúci OIOH priebežne splnená protokol, záznam 
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6. 

Kontrola cezhraničného pohybu odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z.z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov 
odpadového hospodárstva 

vedúci OIOH priebežne splnená protokol, záznam 

7. 

Kontrola držiteľa zásob perzistentných organických látok  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 v znení zákona č. 515/2008 Z.z. a 
ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového 
hospodárstva 

vedúci OIOH priebežne splnená protokol, záznam 

8. 
Kontrola povinností podľa zákona č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za 
uloženie odpadov v znení neskorších predpisov 

vedúci OIOH priebežne splnená protokol, záznam 

9. 
Kontrola povinností podľa zákona č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, 
uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

vedúci OIOH priebežne splnená protokol, záznam 

10. 

Kontrola držiteľa odpadu z ťažobného priemyslu podľa zákona 
č. 514/2008 Z.z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
v rozsahu požiadaviek Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky 

vedúci OIOH priebežne splnená protokol, záznam 

11. 
Operatívne kontroly na základe podnetov alebo na základe petícií, iné 
operatívne kontroly  

vedúci OIOH priebežne splnená protokol, záznam 

12. 
Prešetrovanie sťažností a petícií podľa zákona č. 9/2010 Z.z. 
o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a zákona č. 85/1990 Zb. o 
petičnom práve v znení neskorších predpisov 

všetci 
predstavení 

priebežne splnená 
zápisnica zo šetrenia 
sťažnosti, protokol, záznam 

13. 
Ukladanie pokút a opatrení na nápravu v správnom konaní, 
rozhodovanie podľa § 106 písm. c) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

vedúci OIOH 

riaditeľ IŽP 

hlavný inšpektor 

priebežne splnená 
rozhodnutie I. stupeň 

rozhodnutie II. stupeň 

14. Vypracovanie štvrťročných plánov kontrolnej činnosti vedúci OIOH 

15.03.2018 

15.06.2018 

14.09.2018 

14.12 2018 

splnená 

 
štvrťročné plány činnosti  
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15. Vypracovanie štvrťročných vyhodnotení kontrolnej činnosti vedúci OIOH 

12.01.2018 

13.04.2018 

13.07.2018 

15.10.2018 

splnená 

 

štvrťročné vyhodnotenia  
činností  

16. 
Vyhodnotenie plnenia PHÚ  za rok 2017 

Vypracovanie a predloženie Vyhodnotenia plnenia PHÚ za rok 2017 

vedúci OIOH 

hlavný inšpektor 

12.01.2018 

19.01.2018 
splnená 

vyhodnotenie plnenia PHÚ 
za rok 2017 

17. 
Vyhodnotenie plnenia PHÚ  za I. polrok  2018 

Vypracovanie a predloženie Vyhodnotenia plnenia PHÚ za I. polrok 2018 

vedúci OIOH 

hlavný inšpektor 

10.07.2018 

17.07.2018 splnená 
vyhodnotenie plnenia PHÚ 
za I. polrok 2018 

18. Vypracovanie a predloženie PHÚ na rok 2019 hlavný inšpektor 26.10.2018 splnená PHÚ na rok 2019 

II. LEGISLATÍVA 

 

    

1. Spolupráca s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky 
pri tvorbe a uplatňovaní právnych predpisov 

hlavný inšpektor 
podľa 
požiadaviek 
MŽP SR 

splnená stanovisko, návrhy 

III. SPOLUPRÁCA S ORGÁNMI ŠTÁTNEJ SPRÁVY A INÝMI ORGANIZÁCIAMI    

1. Spolupráca s okresnými úradmi v sídle kraja a okresnými úradmi pri 
riešení problematiky odpadového hospodárstva 

vedúci OIOH 
hlavný inšpektor priebežne 

splnená  

2. 
Spolupráca s inými orgánmi štátnej správy, orgánmi samosprávy, 
organizáciami pôsobiacimi v oblasti odpadového hospodárstva a inými 
právnymi subjektmi 

vedúci OIOH 
hlavný inšpektor priebežne splnená 

 

IV. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA     

1. Spolupráca  s ČIŽP hlavný inšpektor priebežne splnená    
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Útvaru inšpekcie ochrany prírody a krajiny - Vyhodnotenie plnenia PHÚ za rok 2018 
 

Por. 

číslo 

NÁZOV ÚLOHY 

(stručná anotácia) Zodpovedný 
riešiteľ 

Termín 
plnenia 
úlohy 

Stav plnenia úlohy     Forma výstupu 

 

I. PLÁNY , KONTROLNÁ ČINNOSŤ, SPRÁVY A KONANIE     

1. 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 

vedúci OIOPaK priebežne splnené 
protokoly, záznamy 
 

2. Prejednávanie priestupkov fyzických osôb pri porušení povinností 
vyplývajúcich zo zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny  
v znení neskorších predpisov 

vedúci OIOPaK 

riaditeľ IŽP 
priebežne splnené 

rozhodnutie o 
priestupku I. stupeň, 
bloková pokuta 
 

3. Ukladanie sankcií v správnom konaní právnickým osobám a podnikateľom 
pri porušení povinností vyplývajúcich zo zák. č. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

vedúci OIOPaK 

riaditeľ IŽP 
priebežne  splnené 

rozhodnutie o pokute          
I. stupeň 

4. Kontrola plnenia povinností podnikateľov, právnických osôb a fyzických 
osôb vyplývajúcich z  Nariadenia Rady (ES) č.338/97 z 9.decembra 1996 o 
ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín 
reguláciou obchodu s nimi v platnom znení, jeho vykonávajúcich 
nariadení EK a 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 v znení neskorších predpisov 

vedúci OIOPaK priebežne splnené protokoly,  záznamy 
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5. Prejednávanie priestupkov fyzických osôb pri porušení povinností 
vyplývajúcich z Nariadenia Rady (ES) č.338/97 z 9.decembra 1996 o 
ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín 
reguláciou obchodu s nimi v platnom znení, jeho vykonávajúcich 
nariadení EK a 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 v znení neskorších predpisov 

vedúci OIOPaK 

riaditeľ IŽP 
priebežne splnené 

rozhodnutie o 
priestupku I. stupeň, 
bloková pokuta 

6. Ukladanie sankcií v správnom konaní právnickým osobám a podnikateľom 
za porušenie povinností vyplývajúcich z Nariadenia Rady (ES) č.338/97 
z 9.decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne 
rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi v platnom znení, jeho 
vykonávajúcich nariadení EK a 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 v znení neskorších 
predpisov   

vedúci OIOPaK 

riaditeľ IŽP 
priebežne splnené 

rozhodnutie o pokute I. 
stupeň 

7. Správne konanie II. stupňa hlavný inšpektor priebežne splnené 
rozhodnutie  
o pokute II. stupeň 

8. Priestupkové konanie II. stupňa hlavný inšpektor priebežne splnené 
rozhodnutie  
o priestupku II. stupeň 

9. Preskúmanie rozhodnutí mimo odvolacieho konania hlavný inšpektor priebežne splnené rozhodnutie 

10. 
Zhabanie jedincov chránených druhov a exemplárov 

vedúci OIOPaK 

riaditeľ IŽP 
priebežne splnené rozhodnutie o zhabaní 

11. 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 

vedúci OIOPaK 

riaditeľ IŽP 
priebežne splnené 

rozhodnutie 
o poriadkovej pokute 

12. Objasňovanie a šetrenie podnetov na porušovanie právnych predpisov 
v oblasti ochrany prírody a krajiny, a obchodu s ohrozenými druhmi 
voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín 

všetci vedúci 
zamestnanci 

priebežne splnené 
protokol, záznam, zápis 
z objasňovania 

13. 

Vypracovanie a predloženie štvrťročných plánov kontrolnej činnosti vedúci OIOPaK 

15.03.2018 
15.06.2018 
14.09.2018 
15.12.2018 

splnené 

štvrťročný plán kontrol  

14. Vypracovanie a predloženie štvrťročných vyhodnotení kontrolnej činnosti  vedúci OIOPaK 

14.04.2018 
17.10.2018 splnené 

štvrťročné 
vyhodnotenie 
kontrolnej činnosti  



 

 

 144 

15. 
Vyhodnotenie plnenia PHÚ za rok 2017 
Vypracovanie a predloženie Vyhodnotenia plnenia PHÚ za rok 2017 

vedúci OIOPaK 

hlavný inšpektor 

13.01.2018 
20.01.2018 splnené 

vyhodnotenie plnenia 
PHÚ  

16. Vypracovanie a predloženie vyhodnotenia plnenia PHÚ za I. polrok 2018 
vedúci OIOPaK 

hlavný inšpektor 

10.07.2018 

17.07.2018 

      

splnené 
vyhodnotenie činnosti 
za I. polrok  

17. Vypracovanie a predloženie PHÚ na rok 2019 hlavný inšpektor 26.10.2018 

 splnené plán hlavných úloh 

18. Plnenie úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu SR 2014 – 2019 
na presadzovanie uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane 
druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi 
v platnom znení. 

 

 

hlavný inšpektor 
priebežne splnené 

vyhodnotenie  
plnenia úloh 

 

II. LEGISLATÍVA      

1. 
Spolupráca s Ministerstvom životného prostredia SR pri tvorbe 
všeobecne záväzných právnych predpisov  a uplatňovaní právnych 
predpisov. 

hlavný inšpektor 
podľa 
požiadaviek 
MŽP SR 

splnené stanoviská, návrhy 

III. SPOLUPRÁCA S ORGÁNMI ŠTÁTNEJ SPRÁVY A INÝMI ORGANIZÁCIAMI   

1. Spolupráca s orgánmi štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného 
prostredia, Štátnou ochranou prírody SR a inými orgánmi verejnej správy. 

hlavný inšpektor 

vedúci OIOPaK 
priebežne 

splnené  

 

IV. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA 

     1. Spolupráca s kontrolnými orgánmi EÚ v oblasti kontroly obchodu  
s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín 
a účasť na podujatiach organizovaných na úrovni EÚ pre kontrolné 
orgány. 

hlavný inšpektor 

vedúci OIOPaK 
priebežne 

 

splnené 

podklady, stanoviská, 
návrhy a účasť na 
príslušných rokovaniach 
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Útvar inšpekcie biologickej bezpečnosti - - Vyhodnotenie plnenia PHÚ za rok 2018 
 

Por. 
číslo  

Názov úlohy 
(stručná anotácia) 
 

Zodpovedný 

riešiteľ 

Termín 

splnenia 

úlohy 

Stav plnenia úlohy Forma výstupu 

 

I. 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 

 
vedúci OIBB 
 

priebežne splnená 
 
protokol, záznam 
 

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 

 
vedúci OIBB 
 

priebežne splnená 
 
protokol, záznam 
 

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 

hlavný inšpektor 
vedúci  OIBB 

priebežne splnená 
protokol, záznam 
 
správa pre MŽP SR 

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 

 
vedúci OIBB 
 

priebežne splnená 
 
protokol, záznam 
 

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 

 
vedúci OIBB 
 

priebežne splnená 
 
protokol, záznam 
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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 znení 
zákona č. 362/2015 Z. z. 

 
vedúci OIBB 
 

priebežne splnená 
 
protokol, záznam 
 

7. 
Kontrola plnenia povinností povinných osôb vyplývajúcich zo zákona  č. 
263/2015 Z. z. o pôsobnosti pre oblasť prístupu ku genetickým zdrojom 
a využívania prínosov vyplývajúcich z ich používania 

hlavný inšpektor 
vedúci  OIBB 

priebežne splnená 
protokol, záznam 
 
správa pre MŽP SR 

8. 

Správy o plnení povinností vyplývajúcich zo zákona č. 351/2012 Z. z. o 
environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej 
únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

 
hlavný inšpektor 
 

priebežne splnená 
správa pre MŽP SR  
a SAŽP 

9. 

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 

vedúci OIBB 
riaditeľ 
inšpektorátu ŽP 

priebežne splnená 

rozhodnutie o pokute 
I. stupeň, 
rozhodnutie o opatrení 
na nápravu  
I. stupeň 

 10. 

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 

vedúci OIBB 
riaditeľ 
inšpektorátu ŽP 

priebežne splnená 

rozhodnutie o pokute 
I. stupeň, 
rozhodnutie o opatrení 
na nápravu 
I. stupeň 

11. 

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 

vedúci OIBB 
riaditeľ 
inšpektorátu ŽP 

priebežne splnená 

rozhodnutie o pokute 
I. stupeň, 
rozhodnutie o opatrení 
na nápravu 
I. stupeň 

12. 

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 v znení zákona č. 
362/2015 Z. z. 

vedúci OIBB 
riaditeľ 
inšpektorátu ŽP 

priebežne splnená 

rozhodnutie o pokute 
I. stupeň, 
rozhodnutie o opatrení 
na nápravu 
I. stupeň 

13. 

Ukladanie pokút a opatrení na nápravu v správnom konaní právnickým 
osobám za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 263/2015 Z. 
z. o pôsobnosti pre oblasť prístupu ku genetickým zdrojom a využívania 
prínosov vyplývajúcich z ich používania 

vedúci OIBB 
riaditeľ 
inšpektorátu ŽP 

priebežne splnená 

rozhodnutie o pokute 
I. stupeň, 
rozhodnutie o opatrení 
na nápravu 
I. stupeň 

14. Prejednávanie priestupkov fyzických osôb pri porušení povinností vedúci OIBB priebežne splnená rozhodnutie o priestupku 
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vyplývajúcich zo zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických 
technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších 
predpisov a zo zákona  č. 263/2015 Z. z. o pôsobnosti pre oblasť prístupu 
ku genetickým zdrojom a využívania prínosov vyplývajúcich z ich 
používania 

riaditeľ 
inšpektorátu ŽP 

I. stupeň, 
rozhodnutie o zákaze 
činnosti 
I. stupeň 

15. 

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 

vedúci OIBB priebežne splnená protokol, záznam 

16. Správne konanie II. stupňa hlavný inšpektor priebežne splnená 

rozhodnutie o pokute 
II. stupeň 
rozhodnutie o opatrení 
na nápravu  
II. stupeň 

17. Priestupkové konanie II. stupňa hlavný inšpektor priebežne splnená 

 
rozhodnutie o priestupku 
II. stupeň 
 

18. Preskúmanie rozhodnutí mimo odvolacieho konania hlavný inšpektor priebežne splnená rozhodnutie 

19. 
Šetrenie sťažností a petícií podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach 
v znení neskorších predpisov a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve 
v znení neskorších predpisov 

všetci vedúci 
zamestnanci 

priebežne splnená 
zápisnica zo šetrenia, 
protokol, záznam  

20. Vypracovanie a predloženie Vyhodnotenia plnenia PHÚ za rok 2017 
vedúci  OIBB 
hlavný inšpektor 

12. 01. 2018 
19. 01. 2018 

splnená 
 
vyhodnotenie plnenia 
PHÚ 

21. Vypracovanie a predloženie Vyhodnotenia plnenia PHÚ za I. polrok 2018 
vedúci  OIBB 
hlavný inšpektor 

10. 07. 2018 
17. 07. 2018 

splnená 
vyhodnotenie plnenia 
PHÚ za I. polrok 2018 

22. Vypracovanie a predloženie štvrťročného plánu kontrolnej činnosti OIBB vedúci  OIBB 

15. 03. 2018 
15. 06. 2018 
14. 09. 2018 
14. 12. 2018 

splnená 
štvrťročný plán 
kontrolnej činnosti 

23. 
Vypracovanie a predloženie štvrťročného vyhodnotenia kontrolnej  
činnosti OIBB 

vedúci  OIBB 
13. 04. 2018 
15. 10. 2018 

splnená 
vyhodnotenie kontrolnej 
činnosti OIBB za I. a III. 
štvrťrok 
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24. Vypracovanie a predloženie PHÚ na rok 2019 hlavný inšpektor 26. 10. 2018 splnená plán hlavných úloh 

25. 
Predkladanie protokolov z ukončených kontrol na odbor 
environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti MŽP SR 

vedúci OIBB priebežne splnená  

26. 
Monitoring publikačnej a prednáškovej činnosti v oblasti genetických 
technológií a geneticky modifikovaných organizmov 

hlavný inšpektor 
vedúci  OIBB 

priebežne splnená 
správa a podklady ku 
kontrole a rozhodnutiu 

II. LEGISLATÍVA 

1. Spolupráca s MŽP SR pri tvorbe a uplatňovaní právnych predpisov hlavný inšpektor 
podľa 
požiadaviek  
MŽP SR 

splnená 
návrhy, stanoviská, 
pripomienky 

III. SPOLUPRÁCA S ORGÁNMI ŠTÁTNEJ SPRÁVY A INÝMI ORGANIZÁCIAMI 

1.  

Spolupráca s orgánmi príslušnými pre oblasť využívania genetických 
zdrojov, s orgánmi príslušnými pre oblasť používania genetických 
technológií a geneticky modifikovaných organizmov a s orgánmi 
príslušnými pre oblasť tvorby a prevádzky národnej infraštruktúry pre 
priestorové informácie 

hlavný inšpektor priebežne splnená 
workshop, seminár, 
záznam, dohoda 

2. 

Odborná pomoc organizáciám pôsobiacim v oblasti biologickej 
bezpečnosti, v oblasti využívania genetických zdrojov, na úseku 
environmentálneho označovania produktov a na úseku národnej 
infraštruktúry pre priestorové informácie 

hlavný inšpektor 
vedúci  OIBB 

priebežne splnená záznam 

IV. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA 

1. Spolupráca s ČIŽP hlavný inšpektor priebežne splnená záznam 

2. Projekt  EEP - European Enforcement Project 
vedúci OIBB 
hlavný inšpektor 

priebežne splnená záznam 

 

 
 
 

Útvar inšpekcie ochrany vôd - Vyhodnotenie plnenia PHÚ za rok 2018 
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Por. 

číslo  

NÁZOV ÚLOHY    

( stručná anotácia ) 
Zodpovedný 
riešiteľ 

Termín 
splnenia 
úlohy 

Stav 
plnenia 
úlohy  

Forma výstupu 

I. PLÁNY, KONTROLNÁ ČINNOSŤ, SPRÁVY A KONANIE 

1. 

Kontrola zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami 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 

vedúci OIOV priebežne  splnená protokol, záznam 

2. 

Kontrola nakladania s vodami a prevádzky a účinnosti ČOV podľa zákona č. 
364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zák. Slovenskej národnej rady č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 
v znení neskorších predpisov  a kontrola prevencie zhoršenia stavu vôd 
podľa § 12 zákona č. 514/2008 Z.z. o nakladaní s odpadom z ťažobného 
priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 

vedúci OIOV priebežne splnená protokol, záznam 

3. 

Mimoriadne zhoršenie vôd (MZV) vyhodnotenie za rok 2017 vedúci OIOV 31.01.2018 splnená databáza MZV 

Správa o MZV  za rok 2017 hlavný  inšpektor 15.02.2018 splnená správa 

Riešenie mimoriadnych zhoršení vôd podľa  zákona 364/2004 Z.z. o vodách 
a o zmene zák. Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov 

vedúci OIOV priebežne splnená 
protokol, záznam, dokumentácia 
z riešenia MZV, konečná správa 

Prevádzka Základného medzinárodného varovného strediska PIAC 04 
SLOVAKIA v rámci SVV v Povodí Dunaja 

hlavný  inšpektor priebežne splnená štandardné hlásenie 

Plnenie úloh vyplývajúcich Slovenskej republike z Dohovoru a spolupráci 
pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja a z Dohovoru  o ochrane 
a využívaní cezhraničných vodných tokov a medzinárodných jazier  

hlavný  inšpektor 
podľa 
požiadavky 
MŽP SR 

splnená  

4. 

Schvaľovanie havarijných plánov  (HP) podľa zákona č. 364/2004 Z.z. 
o vodách a o zmene zák. Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení 
neskorších predpisov 

vedúci OIOV priebežne splnená 
zápisnica z miestneho zisťovania 
HP, evidencia schválených HP 
rozhodnutie I. stupeň 

Preskúmanie v odvolacom konaní hlavný inšpektor priebežne  rozhodnutie II. stupeň 

5. 

Kontrola sanácií znečistených podzemných vôd a prostredia s nimi  
súvisiaceho podľa  zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zák. 
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov 

vedúci OIOV priebežne splnená protokol, záznam 
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6. Plnenie úloh vyplývajúcich pre Slovenskú republiku z Dohovoru 
o cezhraničných účinkoch priemyselných havárií 

hlavný  inšpektor 
podľa 
požiadavky 
MŽP SR 

splnená  

7. 

Koordinovaná kontrola podnikov  podľa zákona č. 128/2015 Z.z. o 
prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, v znení zákonov 12/2015 Z.z., v znení zákona č. 
91/2016 Z. z.  

vedúci OIOV priebežne splnená protokol, záznam 

Správa o kontrolách OIOV za rok 2017 vedúci OIOV 25.02.2018 splnená správa 

Súhrnná správa o kontrolách  za rok 2017 hlavný inšpektor 21.03.2018 splnená správa 

8. 

Kontrola 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) v znení neskorších predpisov 
a zákona č. 319/2013 Z.z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre 
sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon) 

vedúci OIOV priebežne splnená protokol, záznam 

9. Kontrola podľa zákona č. 409/2011 Z.z. o niektorých opatreniach na úseku 
environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

vedúci OIOV priebežne splnená protokol, záznam 

10. 
Kontrola podľa zákona č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní 
a šírení informácií o životnom prostredí  a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

vedúci OIOV priebežne splnená protokol, záznam 

11. 
Prešetrovanie sťažností a petícií podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach 
v znení neskorších predpisov a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve 
v znení neskorších predpisov 

všetci vedúci 
zamestnanci 

priebežne splnená 
zápisnica zo šetrenia, protokol, 
záznam  

12. Šetrenie podnetov  vedúci OIOV priebežne splnená protokol, záznam 

13.  
Ukladanie opatrení v správnom konaní 

vedúci OIOV 

riaditeľ IŽP 
priebežne splnená rozhodnutie I. stupeň 

Preskúmanie v odvolacom konaní hlavný inšpektor priebežne splnená rozhodnutie II. stupeň 

14. 
Ukladanie pokút v správnom konaní 

vedúci OIOV 

riaditeľ IŽP 
priebežne splnená rozhodnutie I. stupeň 

Preskúmanie v odvolacom konaní hlavný  inšpektor priebežne splnená rozhodnutie II. stupeň 

15. 
Vyhodnotenie plnenia PHÚ OIOV za rok 2017 vedúci OIOV 12.01.2018 splnená vyhodnotenie plnenia  

Vyhodnotenie plnenia PHÚ ÚIOV za rok 2017 hlavný  inšpektor 19.01.2018 splnená vyhodnotenie plnenia  

16. Vypracovanie a predloženie PHÚ  na rok 2019 hlavný  inšpektor 26.10.2018  plán hlavných úloh 

  vedúci OIOV 15.03.2018 splnená štvrťročné plány činnosti 
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17. Vypracovanie štvrťročných plánov kontrolnej  činnosti 15.06.2018 splnená 

14.09.2018  

14.12.2018  

18. Vypracovanie a predloženie štvrťročného vyhodnotenia kontrolnej činnosti vedúci OIOV 
16.04.2018 splnená vyhodnotenie plnenia úloh za I.  

a III. štvrťrok 

15.10.2018   

19.  
Vyhodnotenie plnenia PHÚ OIOV za I. polrok 2018 vedúci OIOV 10.07.2018 splnená vyhodnotenie plnenia  

Vyhodnotenie plnenia PHÚ ÚIOV za I. polrok 2018 hlavný  inšpektor 17.07.2018 splnená vyhodnotenie plnenia 

20. Spracovanie dát pre Štatistický úrad Slovenskej republiky o  MZV  za rok 
2017 hlavný inšpektor 18.05.2018 splnená štatistický výkaz 

II. LEGISLATÍVA 

1. Spolupráca s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky pri 
tvorbe právnych predpisov a usmernení 

hlavný  inšpektor 
podľa 
požiadavky 

MŽP SR 
splnená stanovisko, návrh, informácia 

III. SPOLUPRÁCA S ORGÁNMI ŠTÁTNEJ SPRÁVY 

1. Odborná pomoc orgánom štátnej vodnej správy vedúci OIOV priebežne splnená 
posudok, stanovisko, vyjadrenie 
k projektovej dokumentácii, účasť  
na vodoprávnom konaní 

2. 
Spolupráca s orgánmi štátnej správy, ktoré vykonávajú kontrolu podľa 
zákona č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov  

vedúci OIOV 
priebežne 

splnená 
záznam z koordinačnej porady, 
vyjadrenie  k bezpečnostnej 
správe 

hlavný inšpektor splnená záznam z koordinačnej porady 

3. 

Spolupráca s orgánmi štátnej správy, ktoré vykonávajú kontrolu 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) v znení neskorších predpisov a zákona č. 319/2013 Z.z. 
o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych 
výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(biocídny zákon) 

hlavný  inšpektor priebežne splnená záznam  

IV. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA 

1. Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja  hlavný  inšpektor priebežne splnená  

3.  Medzinárodná spolupráca na hraničných vodách hlavný  inšpektor priebežne splnená  
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Útvar inšpekcie ochrany ovzdušia - Vyhodnotenie plnenia PHÚ za rok 2018 
 

Por. 
číslo  

NÁZOV ÚLOHY 

(stručná anotácia) 
Zodpovedný 
riešiteľ 

Termín 
splnenia 

úlohy  

Stav plnenia 
úlohy  

Forma výstupu 

I. PLÁNY , KONTROLNÁ ČINNOSŤ, SPRÁVY A KONANIE         

1. 
Kontrola veľkých, stredných a malých stacionánych zdrojov znečisťovania 
ovzdušia podľa zákona č. 137/2010 Z.z. o  ovzduší v znení neskorších 
predpisov,  

vedúci OIOO priebežne 
splnená 
 záznam, protokol  

2. 
Kontrola dodržiavania emisných limitov vlastnými kontrolnými 
diskontinuálnymi  meraniami a inšpekcia zhody AMS 

vedúci  OIOO 
vedúci pracovísk 
techn. činností   

priebežne 
splnená 
 

správa o meraní, správa 
o inšpekcii zhody  

3. 

Kontrola oprávnených technických činností , reprezentatívnosti výsledkov, 
dodržiavania zásad výkonu oprávnených technických činností, ich 
technického zabezpečenia, náležitostí správ a protokolov kontinuálnych 
meraní   

vedúci OIOO 
vedúci pracovísk 
techn. činností   

priebežne 
splnená 
 

záznam, protokol,  návrh na 
MŽP SR a SNAS 

4. 

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

vedúci  OIOO,   
riaditeľ IŽP 

priebežne 
splnená 
 rozhodnutie v I. stupni 

5. 

Štátny dozor  podľa zákona č. 321/2012 Z.z. o ochrane ozónovej vrstvy 
Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.180/2013 
Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

vedúci  OIOO priebežne 
splnená 
 záznam, protokol  
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6. 

Štátny dozor podľa zákona č. 286/2009 Z.z. o fluórovaných skleníkových  
plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 

vedúci  OIOO priebežne splnená záznam, protokol 

 

7. 

Kontrola podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky č. 228/2014 Z.z. ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív 
a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách  v znení vyhlášky Ministerstva 
životného prostredia SR č. 367/2015 Z .z.  

Vypracovanie a predloženie správy o obsahu síry v kvapalných palivách 
(ťažký vykurovací olej, vykurovací plynový olej,) podľa Smernica Rady 
1999/32/ES z 26. apríla 1999 o znížení obsahu síry v niektorých kvapalných 
palivách, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 93/12/EHS v platnom znení. 

 
 
 
vedúci  OIOO 
 
 
 
vedúci OIOO 
hlavný inšpektor 

 
 
 
priebežne 
 
 
 
30.04.2018 
01.06.2018 

 
 
 
splnená 
 
 
 
splnená 
splnená 

 
 
 
záznam, protokol 
 
 
 
správa 

správa                                                      

8.        

Kontrola zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky č. 195/2016 Z.z. ktorou sa 
ustanovujú technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania 
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 
všeobecných podmienok prevádzkovania pri skladovaní, plnení a preprave 
benzínu za rok 2017 

vedúci OIOO 
 
 
 
 
 
vedúci OIOO 
hlavný inšpektor 

priebežne 
 
 
 
 
 
18.04.2018 
12.09.2018 

splnená 
 
 
 
 
 
splnená 
splnená 

záznam, protokol 
 
 
 
 
 
správa 
správa 

9. 

Kontrola dodržiavania ustanovení vyhlášky Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky 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  

Vypracovanie a predloženie správy o výsledkoch programu monitorovania 
regulovaných výrobkov 

vedúci OIOO 

 
 
 
 
vedúci OIOO 
hlavný inšpektor 

priebežne 

 
 
 
 
16.03.2018 
30.04.2018 

splnená 
 
 
 
 
splnená 
splnená 

záznam, protokol 

 
 
 
 
správa 
správa 

10. 
Vypracovanie a predloženie správy o kontrolách kvality palív a kontrolách 
oprávnených osôb vykonávajúcich oprávnené technické činnosti  

hlavný inšpektor 
vedúci  OIOO 

05.02.2018 
31.12.2018 

splnená 
splnená 

správa 
správa 

11. 

V rámci účelovo viazaných finančných prostriedkov na rok 2018 zabezpečiť 
vypracovanie Monitoringu kvality motorových palív v Slovenskej republike 
za rok 2017 

 
hlavný inšpektor 

 
15.08.2018 

 
 
splnená 
 

 
správa 

12. Šetrenie sťažností a petícií podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach všetci vedúci priebežne 
splnená 
 

zápisnica zo šetrenia, 
protokol, záznam  
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v znení neskorších predpisov a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve 
v znení neskorších predpisov 

zamestnanci 

13. Šetrenie podnetov  vedúci OIOO priebežne 
splnená 
 

záznam, protokol 

14. 
Vyhodnotenie plnenia PHÚ za rok 2017 
Vypracovanie a predloženie Vyhodnotenia plnenia PHÚ za rok 2017 

vedúci  OIOO 
hlavný inšpektor 

12.01.2018 
19.01.2018 

splnená 
splnená 

vyhodnotenie plnenia PHÚ 

15. 
Vyhodnotenie plnenia PHÚ OIOO za I. polrok 2018 
Vypracovanie a predloženie Vyhodnotenia plnenia PHÚ za I. polrok 2018 

vedúci  OIOO 
hlavný inšpektor 

10.07.2018 
17.07.2018 

splnená 
splnená vyhodnotenie plnenia PHÚ 

16. Vypracovanie štvrťročných plánov kontrolnej  činnosti vedúci  OIOO 

16.03.2018 
15.06.2018 
18.09.2018 
14.12.2018 

splnená 
splnená 
splnená 
splnená 

štvrťročné plány činnosti 

   17. Vypracovanie a predloženie štvrťročného vyhodnotenia kontrolnej činnosti vedúci OIOO 
13.04.2018 
15.10.2018 

splnená 
splnená 

vyhodnotenie plnenia úloh 
za I. a III. štvrťrok 

   18. Vypracovanie a predloženie PHÚ na rok 2019 hlavný inšpektor 26.10.2018 splnená plán hlavných úloh 

   19. Ukladanie pokút v správnom konaní 
vedúci  OIOO 
riaditeľ  IŽP 

priebežne splnená rozhodnutie v I. stupni 

20. 

Ukladanie opatrení na nápravu  podľa zákona č. 137/2010 Z.z. o  ovzduší 
v znení neskorších predpisov, zákona č. 321/2012 Z.z. o ochrane ozónovej 
vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 
č.180/2013 Z.z.  a zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových  
plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 

vedúci  OIOO 
riaditeľ  IŽP priebežne splnená rozhodnutie v I. stupni 

   21. Preskúmavanie rozhodnutí v odvolacom konaní hlavný inšpektor priebežne splnená rozhodnutie v II. stupni 

II. LEGISLATÍVA      

1. Spolupráca s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky pri 
tvorbe a uplatňovaní právnych predpisov  

hlavný inšpektor 
podľa 
požiadaviek 
MŽP SR 

 
splnená 

 
návrhy, stanoviská 

 

III. SPOLUPRÁCA S ORGÁNMI ŠTÁTNEJ SPRÁVY A INÝMI ORGANIZÁCIAMI     

1. 

Kontrola správnosti a úplnosti údajov súborov TPP a TOO v zmysle vyhlášky 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky                 č. 
231/2013 Z.z. o informáciách podávaných Európskej komisii, 
o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch 
oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore 

vedúci  OIOO priebežne splnená stanovisko  
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technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení 

2. 
Spolupráca s okresnými úradmi a obcami pri vydávaní súhlasov 
a  podmienok v zmysle zákona č. 137/2010 Z.z. o  ovzduší v znení 
neskorších predpisov 

vedúci  OIOO priebežne splnená  stanovisko 

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

vedúci  OIOO priebežne splnená   

 

4.  

Posudzovanie odbornej spôsobilosti žiadateľov o vydanie osvedčenia 
odborného posudzovateľa v odbore emisno-technologických posudzovaní 
na vyzvanie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

 

vedúci  OIOO 

 

priebežne 
splnená   

5. 

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 

 
 
 
vedúci OIOO 
hlavný inšpektor 

 

 

priebežne 

 

 
splnená 

  

IV. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA         

1. Spolupráca v rámci EÚ hlavný inšpektor  priebežne  splnená   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 156 

 
 

Útvar integrovaného povoľovania a kontroly – Vyhodnotenie plnenia PHÚ za rok 2018 
 

Por. 
číslo 

NÁZOV ÚLOHY 

(stručná anotácia) 
Zodpovedný 
riešiteľ 

Termín 
splnenia úlohy 

Stav plnenia úlohy Forma výstupu 

I. PLÁNY, POVOĽOVACIA A KONTROLNÁ ČINNOSŤ, SPRÁVY A 
KONANIE 

    

1. 

Povoľovanie prevádzok podľa prílohy č. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. 
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného 
prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a konania podľa zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom  poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov 

vedúci OIPK 

riaditeľ IŽP 
priebežne splnená povolenia 

2. 
Kontrola správnosti údajov uvedených v žiadosti o vydanie 
integrovaného povolenia 

vedúci OIPK priebežne splnená správa 

3. 

Kontrola prevádzok podľa zákona o IPKZ a sprístupňovanie informácií 
verejnosti o vykonanej kontrole v prevádzke, jej záveroch 
a opatreniach na nápravu a poskytovanie poverenej organizácii MŽP 
SR do IS IPKZ výsledky kontrol v rozsahu § 35 ods. 1 a 2  zákona o 
IPKZ 

vedúci OIPK 

riaditeľ IŽP 

hlavný inšpektor 

priebežne splnená 
správa o kontrole 
informácia 
verejnosti 

4. 

Zabezpečenie plnenia povinností 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 v znení zákona č. 515/2008 Z. 
z. v prevádzkach spadajúcich pod zákon o IPKZ  

vedúci OIPK priebežne splnená 
povolenie, správa, 
rozhodnutie o 
pokute 

5. 

Výkon štátnej správy vo veciach prevencie a nápravy 
environmentálnych škôd podľa zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii 
a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov  

vedúci OIPK podľa potreby splnená 
stanovisko, správa, 
rozhodnutie  

6. Ukladanie pokút v I. stupni  podľa zákona o správnom konaní riaditeľ IŽP 

vedúci OIPK 
priebežne splnená 

rozhodnutie I. 
stupňa 
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7. 
Druhostupňové odvolacie konania vo veci vydania integrovaného 
povolenia a uloženia pokuty 

hlavný inšpektor podľa potreby splnená 
rozhodnutie II. 
stupňa  

8. Vypracovanie štvrťročného plánu povoľovacej a kontrolnej činnosti  vedúci  OIPK 

15.03.2018 
15.06.2018 
14.09.2018 
14.12.2018 

splnená 
štvrťročný plán 
kontrolnej činnosti 

9. 
Vypracovanie štvrťročného vyhodnotenia povoľovacej  a kontrolnej  
činnosti 

vedúci  OIPK 

17.04.2018 
17.07.2018 
17.10.2018 
17.01.2019 

splnená 

vyhodnotenie 
kontrolnej činnosti 
za I. II. III. a IV. 
štvrťrok 

10. 
Vypracovanie a predloženie Vyhodnotenia plnenia PHÚ za I. polrok 
2018 

vedúci OIPK 

hlavný inšpektor 

10.07.2018 

17.07.2018 splnená 
vyhodnotenie 
činnosti za I. polrok 
2018 

11. Vypracovanie a predloženie PHÚ na rok 2019 
vedúci OIPK 

hlavný inšpektor 

19.10.2018 

26.10.2018 
splnená plán hlavných úloh 

12. Vypracovanie a predloženie Vyhodnotenia plnenia PHÚ za rok 2017 
vedúci OIPK 

hlavný inšpektor 

12.01.2018 

19.01.2018 
splnená 

vyhodnotenie 
plnenia PHÚ 

13. 
Prešetrovanie sťažností a petícií podľa zákona č. 9/2010 Z. z. 
o sťažnostiach  

všetci 
predstavení, 
vedúci OIPK 

priebežne splnená 

zápisnica zo šetrenia 
sťažnosti, protokol, 
záznam 
 

14. 
Činnosť v oblasti najlepších dostupných techník – BAT (Best Available 
Technique) centrum podľa § 32 ods. 4 zákona o IPKZ hlavný inšpektor priebežne splnená 

stanovisko, záznam, 
zasadanie 
pracovných skupín 

15. 

Vypracovanie stanovísk k žiadostiam organizácií o registráciu podľa č. 
351/2012 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií 
v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov 

vedúci OIPK priebežne splnená stanovisko 

16. 

Kontrola povinností vyplývajúcich zo zákona č. 351/2012 Z. z. o 
environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme 
Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 

vedúci OIPK podľa potreby splnená protokol, záznam 

17. 

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

vedúci OIPK priebežne splnená stanovisko 
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18. 

Poskytovanie informácií Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky do informačného systému IPKZ, podľa § 38 ods. 1 zákona o 
IPKZ 

vedúci OIPK, 
hlavný inšpektor 

priebežne splnená informácie 

19. 
Vypracovanie, prehodnocovanie a aktualizácia  plánu 
environmentálnych kontrol podľa § 34 ods. 2 zákona o IPKZ hlavný inšpektor 15. 01. 2018 splnená 

Plán 
environmentálnych 
kontrol za roky 2017 
- 2019 

 

II. LEGISLATÍVA 

   
 

1. 

Spolupráca s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej 
republiky pri tvorbe a uplatňovaní právnych predpisov a metodických 
pokynov 

hlavný inšpektor 

podľa 
požiadaviek 

MŽP SR 

splnená stanovisko, návrhy 

III. SPOLUPRÁCA S ORGÁNMI ŠTÁTNEJ SPRÁVY A INÝMI ORGANIZÁCIAMI   

1. 
Spolupráca s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej 
republiky a SAŽP - informačný systém IPKZ  

hlavný inšpektor podľa potreby splnená podklady 

2. 
Spolupráca s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej 
republiky a SAŽP pri tvorbe Noriem kvality životného prostredia 

hlavný inšpektor podľa potreby splnená podklady 

3. 
Spolupráca s obcami pri zverejňovaní žiadostí 

vedúci OIPK priebežne 
splnená úradná tabuľa, 

webové sídlo 

4. 
Spolupráca s okresnými úradmi a inými orgánmi štátnej správy pri 
riešení problematiky IPKZ 

vedúci OIPK priebežne splnená stanovisko 

IV. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA     

1. 
Spolupráca  s Ministerstvom životného prostredia Českej republiky, 
Česká inšpekcia životného prostredia a KÚ ČR 

hlavný inšpektor 
priebežne splnená  

stretnutie, 
informácie 

2. 
Spolupráca IMPEL - European Union Network for the Implementation 
and Enforcement of Environmental Law 

národný 
koordinátor  

pribežne splnená 
stretnutie, 
informácie, správy 

3. 

Činnosť v oblasti najlepších dostupných techník – BAT (Best Available 
Technique) centrum 

hlavný inšpektor 

pribežne splnená 

stretnutie, 
informácie, správy 
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Prehľad finančného zabezpečenia Plánu hlavných úloh a čerpania finančných prostriedkov (€)  za 
rok 2018 
 

Tematické okruhy 

Finančné zabezpečenie 

Spolu 

Z rozpočtu MŽP SR  

(zdroj 111, 131) 
Z iných zdrojov 

Spolu 

V tom: 

Spolu 

V tom: 

Bežné 

výdavky 

Kapitálové 

výdavky 

Vlastn

é 

zdroje 

Prostriedky 

EÚ vrátane 

spolufinanc. 

Iné zdroje 

(zdroj 72) 

I. Tematický okruh : Inšpekčná činnosť 
Schválený rozpočet 5 647 428 5 530 228 0 0 0 0 7 000 5 537 228 

Upravený rozpočet 6 408 672 5 973 936 250 807 0 0 0 7 000 6 231 743 

Skutočné čerpanie 6 379 646 5 973 530 226 576 90 992 0 0 3 564 6 203 670 

% plnenie z upraveného 

rozpočtu 

     99,55 91,99     90,34    50,92 99,55 

 

II. Tematický okruh : prvok 0EK0E01 
Schválený rozpočet 42 700 42 700 0 0 0 0 0 42 700 

Upravený rozpočet 107 851 104 801 3 050 0 0 0 0 107 851 

Skutočné čerpanie 107 837 104 786 3 050 0 0 0 0 107 837 

% plnenie z upraveného 

rozpočtu 

99,99 99,99 100     99,99 

 

III. Tematický okruh: prvok 0EK0E03 
Schválený rozpočet 67 500 67 500 0 0 0 0 0 67 500 

Upravený rozpočet 69 078 61 679 7 399 0 0 0 0 69 078 

Skutočné čerpanie 68 139 61 651 6 488 0 0 0 0 68 139 

% plnenie z upraveného 

rozpočtu 

98,64 99,95 87,69         98,64 

 

SPOLU         
Schválený rozpočet 5 757 628 5 640 428 0 0 0 0 7 000 5 647 428 

Upravený rozpočet 6 585 601 6 140 416 261 257 0 0 0 7 000 6 408 672 

Skutočné čerpanie 6 555 622 6 139 967 236 115 20 300 0 0 3 564 6 379 646 

% plnenie z upraveného 

rozpočtu 

     99,54 99,99 99,38    50,92 99,55 
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ZHRNUTIE 
 

Činnosť SIŽP bola v roku 2018 vykonávaná v súlade so schváleným PHÚ a podľa právnych 
predpisov platných v oblasti jednotlivých zložiek životného prostredia. 

Hlavným cieľom kontrolnej aj povoľovacej činnosti SIŽP bolo dosiahnutie súladu konania 
kontrolovaných a povoľovaných subjektov s ustanoveniami právnych predpisov platných na úseku 
životného prostredia a zvýšenie zodpovednosti jednotlivcov a organizácií za stav životného 
prostredia. Súčasne bolo prioritou SIŽP zvyšovanie úrovne a účinnosti kontrolnej činnosti. Jedným 
z  nástrojov na to je ukladanie pokút, ktorý však SIŽP neuplatňovala samoúčelne. Celú kontrolnú 
činnosť, vrátane ukladania sankcií alebo opatrení na nápravu, považuje za prostriedok podporujúci 
zvyšovanie environmentálneho povedomia a disciplíny podnikateľských subjektov.  

Súčasťou stratégie SIŽP pri plnení svojich cieľov v roku 2018 bola intenzívna komunikácia aj 
s verejnosťou, najmä prostredníctvom médií. V roku 2018 SIŽP poskytla médiám 200 informácií, či 
už písomnou formou, alebo telefonicky. Poskytované informácie sa v prvom rade týkali činnosti 
SIŽP hlavne v oblasti výkonu štátneho dozoru. K trvalému záujmu zo strany médií stále patria 

otázky týkajúce sa odstraňovania čiernych skládok odpadu, výrubu drevín a znečisťovania vodných 
tokov. Občanom i podnikateľským subjektom SIŽP poskytovala informácie o svojom poslaní i o 
spoločensky najvýznamnejších kontrolách, s cieľom dosiahnuť žiaducu zmenu ich myslenia, 

postojov a výchovu k pozitívnemu vzťahu k životnému prostrediu. Z tohto hľadiska SIŽP  považuje 
vysoký počet podnetov  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 pisateľmi týchto podnetov.  

V roku 2018 vybavovala SIŽP 1 342 podnetov, ktoré  pochádzali od občanov, mimovládnych 
organizácií, podnikateľských subjektov, colných úradov, polície, orgánov štátnej a verejnej správy, 
ako aj od anonymných  pisateľov. SIŽP ich riešila prednostne a z celkového počtu prešetrených 
podnetov zistila porušenie zákona v 345 prípadoch. Najvyšší podiel  prípadov porušenia zákona 
predstavuje  OIOPaK a OIOV. 

Konštatujeme, že plnenie hlavných úloh SIŽP za rok 2018 bolo úspešné. Ukazovatele 

naznačujú o zvyšujúcej sa účinnosti práce SIŽP a jej podiele na pozitívnom trende v ochrane 
životného prostredia. 
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Zoznam použitých skratiek 
 

AEWS AccidentEmergencyWarningSystem 
AMS-E automatizovaný merací systém emisií 
BaA                         batérie a akumulátory         
BAT  BestAvailableTechniques - najlepšie dostupné techniky  
BREF referenčné dokumenty o najlepších dostupných technikách 
BA 95 N,BA 98, EVO BA  druhy motorového benzínu 
c                              hmotnostná koncentrácia    
CO                      oxid uhoľnatý 
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) 

ČR  Česká republika 
ČIŽP  Česká inšpekcia životného prostredia 

ČS                       čerpacia stanica 
ČOV   Čistiareň odpadových vôd 
DS                          distribučný sklad      
DSO                       drobný stavebný odpad 
ES  Európske spoločenstvo 
EÚ Európska únia  
EK                     Európska komisia 
EIA  Environmentalimpactassessment - posudzovanie vplyvov na životné  prostredie 
EL                       emisné limity 
ELZ                         elektrozariadenia 
EFSA  EuropeanFoodSafetyAuthority 
EPaR                  Európsky parlament a rada 

ERDF                  Európsky fond regionálneho rozvoja  
F-plyny  fluórované skleníkové plyny 
FQMS            monitorovací systém kvality palív 
GT a GMO  Génové technológie a geneticky modifikované organizmy  
GM zvieratá  Geneticky modifikované zvieratá  
GM rastliny  Geneticky modifikované rastliny  
GMM                     Geneticky modifikované mikroorganizmy 
GMO  Geneticky modifikovaný organizmus  
GM ryby  Geneticky modifikované ryby  
GM potkany  Geneticky modifikované potkany  
GM kukurica  Geneticky modifikovaná kukurica  
HaZZ hasičský a záchranný zbor 
HP                       havarijný plán 

H2S  sulfán 
HCl plynné zlúčeniny chlóru 
HF flór a jeho plynné zlúčeniny 
HI Hlavný inšpektor 
HÚ  Hlavná úloha 
CHA Chránený areál 
CHS Chránený strom 
ICPDR  InternationalcommisionfortheProtectionoftheDanubeRiver 
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IMPEL         Implementation and EnforcementofEnvironmentalLaw 
IPKZ integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia 

IPPC integratedpollution and preventioncontrol 
IS informačný systém o činnosti vyplývajúcej zo zákona o IPKZ  
ICO/IES                  The International Organization for Standardization/International Economic  
                               Cooperation      
IŽP Inšpektorát 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 
KGJ               kogeneračná jednotka  
KRP                 kvapalné ropné palivo 
KHV                komisia pre hraničné vody 
KPČ kategória priemyselnej činnosti 

KRPZ  Krajské riaditeľstvo policajného zboru 
LP                           lodné palivo     
LPG                 skvapalnený ropný plyn 
LPO                  lodný plynový olej 
MPaRV SR             Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 
MŽP SR  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
MPO ČR Ministerstvo priemyslu a obchodu Českej republiky 
MŽP ČR  Ministerstvo životného prostredia Českej republiky 
MV SR  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
MZ Ministerstvo zdravotníctva 
MZV mimoriadne zhoršenie vôd 
NEIS Národný emisný informačný systém 

NFP nenávratný finančný príspevok 
NFK                    následná finančná kontrola 
NH3                amoniak 
NM                  nafta motorová 
NOx                  oxidy dusíka – oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý (NO2) 
NPR  Národná prírodná rezervácia 
OIOO   odbor inšpekcie ochrany ovzdušia  
OIOV  odbor inšpekcie ochrany vôd 
OIOH  odbor inšpekcie odpadového hospodárstva  
OIOPaK odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny 
OIBB odbor inšpekcie biologickej bezpečnosti 
OIPK odbor integrovaného povoľovania a kontroly 
OOH  Odbor odpadového hospodárstva 

OOPZ                     Obvodné oddelenie policajného zboru 
OPŽP                     Operačný program Životné prostredie       
OERaBB MŽP  SR–Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti, Ministerstvo   

životného prostredia Slovenskej republiky  
ORPZ  Okresné riaditeľstvo policajného zboru 
 
OSŽP                      Odbor starostlivosti o životné prostredie 
OŠVS  orgán štátnej vodnej správy 
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OÚ               Okresný úrad  
OÚŽP                     Obvodný úrad životného prostredia 

OM  oprávnené merania 
OOPP          osobné ochranné pracovné pomôcky  
OŠL                  obzvlášť škodlivé látky 
OBÚ                    obvodný bánsky úrad 
O2                           kyslík        
PIAC                 PrincipalInternationalAlert Center 
PCDD       polychlorovanédibenzo-p-dioxíny 
PCDF                polychlorovanédibenzofurány 
PCB    polychlórované bifenyly 
PHÚ  Plán hlavných úloh 
PL                   pohonná látka 
POPs  perzistentné organické látky 
PP   Prírodná pamiatka 

PR   Prírodná rezervácia 
PTČ                  pracovisko technických činností 
PPZ SR  Prezídium policajného zboru Slovenskej republiky 
PZ SR  Policajný zbor Slovenskej republiky 
q                             hmotnostný tok. 
Q                            objemový prietok plynu 
REACH      Registration, Evaluation, Authorisation and RestrictionsofChemikals 
RV                   regulované výrobky 
SAŽP   Slovenská agentúra životného prostredia 
SIŽP Slovenská inšpekcia životného prostredia 
SVP  Slovenský vodohospodársky podnik 
SNAS   Slovenská národná akreditačná služba 

SO2                oxid siričitý 
STPP a TOO     Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných   

opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia 
SP NR Stále pracovisko Nitra 
SR Slovenská republika 
ŠL                  škodlivé látka 
ŠR          štátny rozpočet 
ŠOP SR  Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 
ŠÚ SR  Štatistický úrad Slovenskej republiky  
TCM   Tradičná čínska medicína 
TPS technické pracovné skupiny 
TZL tuhé znečisťujúce látky 
TWG technicalworkinggroups - technické pracovné skupiny 

TOC  celkový organický uhlík 
TP technické požiadavky 
ŤK ťažké kovy 
ŤVO ťažký vykurovací olej 
ÚIOO  Útvar inšpekcie ochrany ovzdušia 
ÚIOV  Útvar inšpekcie ochrany vôd 
ÚIOH  Útvar inšpekcie odpadového hospodárstva 
ÚIOPaK  Útvar inšpekcie ochrany prírody a krajiny 
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ÚIBB  Útvar inšpekcie biologickej bezpečnosti 
ÚIPK  Útvar integrovaného povoľovania a kontroly 

ÚJKP  Úrad justičnej a kriminálnej polície 
ÚKP                        Úrad kriminálnej polície 
ÚHCP  Úrad hraničnej a cudzineckej polície 
ÚNMS SR  Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 
v                             rýchlosť prúdenia plynu 
VOC prchavé organické zlúčeniny 
VPP všeobecné podmienky prevádzkovania 
ZL znečisťujúca látka 
ŽP                    životné prostredie 
φ                            vlhkosť plynu 
 
 


