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Ú V O D 

 
 
 
             Chemické látky sú v súčasnosti nepostrádateľné a používajú sa vo väčšine oblastí 
ľudskej činnosti, najmä v priemysle, poľnohospodárstve a v spotrebiteľskej oblasti. Rozsiahle 
využívanie chemických látok spôsobuje zvyšovanie zdravotného a environmentálneho rizika 
z ich nepriaznivých účinkov na človeka a životné prostredie pri výrobe, skladovaní, 
zaobchádzaní, preprave a zneškodňovaní (tzv. manažment chemických látok).           
 
             I keď chemické látky a chemické prípravky dokážeme využívať s vysokým stupňom 
bezpečnosti, je nevyhnutné vykonať ešte mnoho opatrení na zníženie rizika z ich expozície 
a na zlepšenie kvality života ľudí. A to je možné dosiahnuť len zabezpečením vhodného 
zaobchádzania s chemickými látkami, t.j. posilnením národného systému manažmentu 
chemických látok. Za týmto účelom odsúhlasila na Konferencii OSN o životnom prostredí a 
rozvoji (Rio de Janeiro, 1992) väčšina štátov najdôležitejší dokument UNCED – Agendu pre 
21. storočie. Uvedený dokument vydalo v roku 2001 Ministerstvo životného prostredia SR  
pod názvom: AGENDA  21 a Trvalo udržateľný rozvoj.  
 
             V kapitole 19 dokumentu UNCED „Ekologicky vhodné zaobchádzanie s toxickými 
chemickými látkami vrátane prevencie ilegálnej medzinárodnej prepravy toxických a 
nebezpečných výrobkov“ je navrhnutých šesť prioritných programových oblastí:  
 

a) rozšírenie a urýchlenie medzinárodného vyhodnocovania chemických rizík 
b) harmonizácia klasifikácie a označovania chemických látok 
c) výmena informácií o toxických chemických látkach a chemických rizikách 
d) vytvorenie programov obmedzenia rizík 
e) posilňovanie národného potenciálu a kapacít starostlivosti o chemické látky  
f) prevencia ilegálnej medzinárodnej prepravy toxických a nebezpečných výrobkov 

 
             Uvedené programové oblasti tvoria základy globálnej stratégie na zvýšenie 
chemickej bezpečnosti. S cieľom stanoviť priority pre účinnú implementáciu týchto 
programových oblastí na národnej úrovni bola v apríli 1994 na Konferencii o chemickej 
bezpečnosti v Stockholme prijatá rezolúcia a založené Medzivládne fórum pre chemickú 
bezpečnosť (ďalej IFCS), do činnosti ktorého sa aktívne zapojila aj Slovenská republika 
(ďalej len SR). 
 
             Na základe odporúčania IFCS a návrhu hlavného hygienika SR bola v roku 1997 
uznesením vlády SR č. 82 zriadená Medzirezortná komisia pre chemickú bezpečnosť v SR. 
Cieľom zriadenia Komisie je v zmysle tohto uznesenia  riadiť a koordinovať všetky činnosti 
v SR súvisiace s problematikou chemickej bezpečnosti t. j. manažmentom chemických látok. 
Členmi uvedenej Komisie sú zástupcovia zainteresovaných ministerstiev, priemyslu a 
mimovládnej organizácie, ktorí úzko spolupracujú s odborníkmi z rôznych oblastí súvisiacich 
s uvedenou problematikou. 
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             Prvou najdôležitejšou úlohou Medzirezortnej komisie pre chemickú bezpečnosť v SR 
bolo vypracovať  Národný  profil  na hodnotenie národnej infraštruktúry   manažmentu   
chemických   látok. Profil, ktorého spracovanie vyplynulo z  požiadavky IFCS a odporúčaní 
UNITAR-u (Inštitút OSN pre školenie a výskum), bol pripravovaný v dvoch   fázach.  Prvá 
fáza bola ukončená prípravou  jeho skrátenej  verzie, tzv. miniprofilu  (aj  v anglickom 
jazyku),  druhá fáza bola ukončená v roku 1998 prípravou Národného profilu na hodnotenie 
národnej infraštruktúry manažmentu chemických látok. Národný profil bol spracovaný v 12-
tich kapitolách podľa návodu UNITAR-u v zmysle cieľov a zásad manažmentu chemických 
látok v SR. Ďalšie okruhy problémov, ktoré súviseli s chemickou bezpečnosťou boli 
v prílohách tohto dokumentu.  
             Zapojením sa do činnosti IFCS a realizáciou racionálneho manažmentu toxických 
chemických látok vyplynuli pre SR ďalšie dôležité medzinárodné záväzky.  
 
  V nadväznosti  na  tieto  záväzky a zvýšenie medzinárodnej spolupráce týkajúcej sa 
niektorých uvedených programových oblastí sa uskutočnil v Johannesburgu v dňoch 26. 8. – 
4. 9. 2002 druhý Svetový summit o trvalo udržateľnom rozvoji (WSSD). Za účasti delegácií 
190 štátov bolo prijaté nasledovné:  
 
• Johannesburská politická deklarácia o trvalo udržateľnom rozvoji (34 bodov) a 
• Implementačný plán zložený zo 150 základných bodov, rozčlenených do ďalších opatrení 

zameraných na uplatňovanie Agendy 21 a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja je 
usporiadaný do 10 kapitol. Na jeho rozpracovaní sa podieľalo Ministerstvo životného 
prostredia SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a 
rodiny SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Slovenská 
akadémia vied a ďalšie inštitúcie.  

 
             Slovenská  republika  sa  na  tomto  Summite prezentovala  schválenou  Národnou  
stratégiou  trvalo  udržateľného  rozvoja  na úrovni vlády SR i Národnej rady SR (2001) ako 
prvý štát v strednej a východnej Európe. Jej realizáciou a tiež realizáciou Stratégie štátnej  
environmentálnej  politiky  (r.1993)  sa  SR zaraďuje  k európskej skupine vyspelých krajín 
a v súčasnosti najmä v oblasti environmentálnej politiky patrí do skupiny vyspelých krajín, 
ktoré sú nositeľom konceptu trvalo udržateľného rozvoja.   
 
             Predkladaný aktualizovaný Národný profil na hodnotenie národnej infraštruktúry 
manažmentu chemických látok (ďalej len Profil) je druhým dokumentom v SR, ktorý 
sumarizuje snahu štátnych orgánov, organizácií a mimovládnych organizácií podporiť 
chemickú bezpečnosť a vhodný manažment chemických látok.  Profil bol pripravený 
v zmysle požiadaviek IFCS a návodu UNITAR-u na prípravu  Národného profilu. Tento 
prehľadný a podrobný materiál podáva komplexnú informáciu o stave chemickej bezpečnosti 
a systéme manažmentu chemických látok v SR za ostatné štyri roky. Cieľom spracovaného 
materiálu je poskytnúť tieto informácie všetkým ústredným orgánom štátnej správy, vládnym 
i mimovládnym organizáciám, inštitúciám, ústavom, univerzitám, podnikom chemického 
a farmaceutického priemyslu v SR, ako aj širokej verejnosti a využiť ich v praxi.    
 
 Z rozsiahleho a podrobného Profilu bude spracovaná stručná verzia a po jej preložení 
do anglického jazyka bude zaslaná najmä prezidentovi IFCS, prezidentovi regionálnej 
skupiny IFCS pre strednú a východnú Európu, predstaviteľom medzinárodných organizácií 
WHO, OECD, ILO, UNEP, FAO, UNITAR, UNIDO a Národným styčným miestam pre 
chemickú bezpečnosť vo vytypovaných krajinách. 
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             Na príprave aktualizácie uvedeného Profilu sa podieľal „Národný koordinačný tím“ 
zložený z členov Medzirezortnej komisie pre chemickú bezpečnosť v SR pod vedením 
„Národného koordinátora“ – odboru preventívneho pracovného lekárstva Štátneho 
fakultného zdravotného ústavu SR. Členmi predmetnej Komisie sú zástupcovia MZ SR, MŽP 
SR, MH SR, MP SR, MPSVR SR, MV SR, MF SR, MDPT SR, MZV SR, zástupca 
Toxikologického informačného centra, Centra pre chemické látky a prípravky a Zväzu 
chemického a farmaceutického   priemyslu   SR.   Ďalej  sa  na   jeho   príprave   podieľalo   
množstvo expertov dotknutých ministerstiev, vládnych a mimovládnych organizácií, inštitúcií, 
ústavov, agentúr a škôl. 
 
             Profil   stručne  analyzuje  silné  a slabé stránky manažmentu chemických látok  
v SR, diskutuje o sociálnych a ekonomických výhodách, o zdravotných a environmentálnych 
rizikách a o potrebe medzinárodnej spolupráce. Ďalej obsahuje závery a  priority v oblasti 
chemickej bezpečnosti, poskytuje informácie pre  profesionálnu sféru a širokú verejnosť 
a vytvára základ pre určenie národnej stratégie a   politiky  manažmentu   chemických  látok  
v  SR.   Profil   pozostáva  z  10  kapitol  a   
7 príloh.  
 

V  Profile sú zapracované aktualizované údaje a informácie za roky 1999 – 2002, 
ktoré nadväzujú na Národný profil z roku 1998. Za rok 2003 Profil  obsahuje len nové alebo 
pripravované legislatívne úpravy a informácie o niektorých projektoch a programoch. Za 
účelom poukázania na dlhodobejšie trendy zmien a rozvoja niektoré tabuľky a grafy v Profile 
uvádzajú údaje za niekoľko rokov až desaťročie.  
 
             Profil obsahuje rôzne  demografické  a  štatistické   údaje  o  SR, informácie   o  
zdravotnom   stave   obyvateľstva,   stave   životného   prostredia,  stave priemyslu 
a poľnohospodárstva SR, o legislatívnych úpravách a pôsobnosti ministerstiev a iných 
organizácií v oblasti manažmentu chemických látok.  
 
             Profil ďalej popisuje činnosť Medzirezortnej komisie pre chemickú bezpečnosť v SR 
a mechanizmus, ktorým sú koordinované ministerstvá a iné vládne a mimovládne 
organizácie, ústavy, rôzne inštitúcie a spolupracuje s nimi. Poskytuje prehľad dostupných 
údajov, prístupnosť zdrojov a potrieb pre manažment chemických látok a prehľad 
laboratórnej infraštruktúry v SR. Záverečné kapitoly Profilu popisujú aktivity rôznych 
organizácií, priemyslu, verejných záujmových skupín, výskumných ústavov a škôl vrátane 
medzinárodných vzťahov SR. 
 
          Vzhľadom na dynamický vývoj v oblasti chemickej bezpečnosti na pozadí sociálno-
ekonomického vývoja SR a medzinárodného vývoja Profil podlieha zmenám a z hľadiska 
obsahového a formálneho zostáva otvoreným dokumentom, ktorý si vyžaduje aktualizáciu 
každé tri-štyri roky. 
 
         Z uskutočnených aktivít v oblasti chemickej bezpečnosti v jednotlivých štátoch 
vyplynulo, že základnými zložkami racionálneho manažmentu chemických látok sú: 
Účinná legislatíva, kapacity pre implementáciu a účinnú kontrolu, zber a rozširovanie 
informácií, kapacity pre hodnotenie rizika, manažment rizika, kapacity pre riešenie 
znečistených miest, účinné programy výchovy a kapacity pre prevenciu a zvládnutie 
chemických havárií. 
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         Strategickým cieľom manažmentu chemických látok v SR je uplatňovanie legislatívnych 
úprav týkajúcich sa manažmentu chemických látok z hľadiska ochrany zdravia ľudí a ochrany 
životného prostredia, ktoré sú zosúladené so smernicami EÚ. 
 
Pre dosiahnutie uvedených cieľov je hierarchia aktivít nasledovná: 
 
• Transpozícia legislatívy EÚ a jej kompletizácia v oblasti kontroly chemických látok  

v legislatívnom systéme SR podľa príslušných harmonogramov. 
• Zvýšenie úrovne poznania o toxikologických a ekotoxikologických vlastnostiach 

chemických látok a rizikách, ktoré ich  spôsobujú  (testovanie a iné metódy hodnotenia). 
• Zlepšenie systému poskytovania informácií pre užívateľov chemických látok (napr.  

označovanie a  karty  bezpečnostných údajov).  
• Zvýšenie úrovne poznatkov o tokoch chemických látok v technosfére (napr.  POPs - 

perzistentné organické zlúčeniny). 
• Aktivity v oblasti  znižovania rizík. 
• Bezpečné  zaobchádzanie  s  chemickými  látkami  z  hľadiska  ochrany  zdravia pri      
      práci,       bezpečnosti     spotrebiteľov    a      ochrany     životného     prostredia    a   
      ekosystémov 
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KAPITOLA  1:   ZÁKLADNÉ  INFORMÁCIE 
 

 
 
1. 1. Demografické ukazovatele 
 (zdroj: Štatistický úrad SR) 
 
 
 
Rozloha krajiny::        49 012 km2  (r. 2001) 
 
Počet obyvateľov :     5 379 161  (k 31.12. 2002 - predbežný údaj),  
z toho je 2 611 306 (48,5 %) mužov a 2 767 855 (51,5 %) žien  
 
Úradný  jazyk:             slovenský  
 
Obyvateľstvo podľa národností:  (k 26. 5. 2001) 
slovenská: 85,8%; maďarská: 9,7%; rómska: 1,7%; česká, moravská a sliezska: 0,8%;  
rusínska: 0,4%; ukrajinská: 0,2%; nemecká: 0,1%;   iná a neudaná: 1,2%; 
 
Mestská populácia:   56,6 %  (k 26. 5. 2001) 
 
Vidiecka populácia:   43,4 %  (k 26. 5. 2001) 
 
Stredná dĺžka života:   (r. 2002)    u mužov – 69, 86 rokov   u žien – 77,63 rokov 
 
Priemerný vek populácie:  (k 31. 12. 2002)  -  36,2 rokov  
                                              (muži – 34,6 rokov;  ženy – 37,7 rokov) 
 
 
Štruktúra obyvateľstva podľa základných vekových skupín ( k 31. 12. 2002): 
 
Predproduktívny vek (0 -14 rokov)     spolu:    968 572 osôb        t. j.  18,0 % 
                                                           z toho    495 908 mužov     t. j.  19,0 % 
                                                                   a    472 664 žien         t. j.  17,1 % 
                                   
Produktívny vek :                                 spolu:   3 410 718 osôb     t. j.  63,4 %, 
                                 (15 - 59 rokov)    z toho   1 778 662 mužov  t. j.  68,1 % 
                                 (15 - 54 rokov)            a   1 632 056 žien      t. j.  59,0 % 
                                   
Poproduktívny vek:                               spolu:   999 871 osôb        t. j. 18,0 %, 
                                 (60 a viac rokov)  z toho   336 736 mužov     t. j. 12,9 %   
                                 (54 a viac rokov)         a    663 135 žien         t. j. 24,0 % 
  
 
Index starnutia (vyjadruje počet obyvateľov v poproduktívnom veku, ktorý pripadá na 100 
obyvateľov  v  predproduktívnom  veku)   sa   oproti   roku  2001  podľa  predbežných  údajov  
k 31. 12. 2002 zvýšil z hodnoty 96,7 na 103,2  (mužov - 67,9 a u žien 140,3). 
 
Pôrodnosť sa vo svojom negatívnom vývoji nemení, mierne stagnuje.   V roku 2002 sa 
narodilo 51 035 všetkých detí, čo  je v porovnaní s rokom 2001 o 308 detí menej. 
(zdroj: ÚZIŠ). 
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Dojčenská úmrtnosť:   vzrástla zo 6,2 ‰ na 7,6 ‰  ( v r. 2002) 
 
Úroveň vzdelania pracujúcej populácie:  základné – 133,5 tis., vyučení  -  764,3 tis., 
stredné  -    58,5 tis., vyučení s maturitou – 103,2 tis., úplné stredné všeobecné – 105,5 tis. 
úplné stredné odborné – 678,5 tis., vysokoškolské – 280 tis.    (v r. 2002) 
 
Ekonomicky aktívne obyvateľstvo:   2 608,2 tis. (v r. 2002)  
 
Evidovaný počet nezamestnaných:   533 652  ( v r. 2002) 
 
Miera evidovanej nezamestnanosti:    18,6 % ( v r. 2002) 
 
Percento žien v domácnosti:   16,4 % ( v r. 2002) 
 
 
1. 2.  Geografická/politická štruktúra krajiny 
 
          Zákonom č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o 
samosprávnych krajoch) sa zriadilo 8 samosprávnych krajov.   
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1.3.   Zdravotný stav obyvateľstva 
 
         Zdravotný stav obyvateľstva SR je ovplyvňovaný rôznymi faktormi najmä genetickým 
vybavením,  ekonomickou  a psychosociálnou situáciou, výživou a životným štýlom, ako aj 
kvalitou životného prostredia. 
         Zmeny v životných podmienkach ako dôsledok ekonomickej a sociálnej transformácie 
v SR v posledných rokoch výrazne ovplyvňujú demografický vývoj. Populácia Slovenska 
nadobúda charakter populácie západoeurópskeho typu. Charakteristickým javom 
demografického vývoja v SR je a v budúcnosti naďalej bude starnutie populácie ako 
dôsledok poklesu pôrodnosti a postupného posunu silných populačných ročníkov do dôchod- 
kového veku.  
          Stredná dĺžka života ( SDŽ ) je modelový ukazovateľ vypočítaný na základe 
špecifických úmrtností a udáva priemerný počet rokov dožitia osoby  určitého pohlavia a 
veku za predpokladu, že sa nebudú meniť špecifické úmrtnosti. Charakterizuje stav zdravia 
populácie a výkonnosť systému zdravotníctva. Dostupnosť a úroveň zdravotnej starostlivosti  
zvyšujú SDŽ  vo vyspelých priemyselných krajinách o 10 až 25 %.  
          Napriek tomu, že sa vek dožitia v SR zvyšuje, z európskeho hľadiska sa radíme medzi 
priemerné krajiny.  Predĺženie SDŽ súvisí nielen s poklesom dojčenskej a novorodeneckej 
úmrtnosti, ale aj s poklesom úmrtnosti na choroby obehovej sústavy najmä na ischemickú 
chorobu srdca. Napriek celkovému pozitívnemu vývoju strednej dĺžky života, v SR zaostáva 
mužská populácia za najdlhšie žijúcimi Švédmi o viac ako 8 rokov a ženská populácia za 
najdlhšie žijúcimi Francúzkami o 5 rokov. Takýto veľký rozdiel je dôsledkom dlhodobého 
nepriaznivého vývoja strednej dĺžky života pri narodení v tzv. postsocialistických krajinách. 
Obyvatelia SR žijú dlhšie ako obyvatelia  v Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku, pobaltských 
republikách a na Ukrajine, Bielorusku a v Rusku  (graf č. 1,2). 
 
 
Graf č. 1 
                

 
Zdroj:WHO  
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Graf č. 2 
                

 
Zdroj:WHO 
 
 
 
             Bolo by však príliš zjednodušujúce tvrdiť, že nepriaznivý vývoj strednej dĺžky života 
pri narodení obyvateľov východnej Európy je spôsobený nízkou kvalitou životného 
prostredia. Ukázalo sa, že vplyv znečisteného prostredia je vo väčšine prípadov príliš malý 
na to, aby zapríčinil signifikantný pokles  očakávanej dĺžky života v danej oblasti. Paradoxné 
sú napr. aj údaje zo Slovenska: v troch okresoch s vysokými emisiami chemických látok do 
ovzdušia (Bratislava - mesto, Košice - mesto a Prievidza) mala ich mužská populácia 
najdlhšiu očakávanú dĺžku života v SR.  

Stredná dĺžka života pri narodení (očakávané dožitie pri narodení) sa za sledované 
obdobie predĺžila u mužov o 3,22 roka (zo 66,64 v r. 1990 na 69,86 rokov v r. 2002), u žien o 
2,22 roka (zo 75,44 v r. 1990 na 77,22 rokov v r. 2002). Rozdiel v očakávanom dožití medzi 
mužmi a ženami sa zmenšil z hodnoty 8,80 roka v roku 1990 na 7,77 roka v r. 2002.  
Stredná dĺžka života  vo veku 45 rokov vzrástla v r. 2002 oproti r.1990 o 1,66 roka u mužov 
(t.j. na vek dožitia 72,13 roka) a o 1,2 roka t. j. u žien na vek dožitia 78,78 roka. U 65 ročných 
mužov sa zaznamenal vzostup v sledovaných rokoch o 0,69 roka (t. j. na vek dožitia 77,91 
roka) a u žien o 0,66 roka t. j. na vek dožitia 81,38 roka (graf č.3) 
Okresy na juhu Slovenska majú najkratšiu strednú dĺžku života, ktorá je podobná ako 
v Maďarsku.  
             Stredná  dĺžka života u mužov v okresoch Bratislava - mesto (I – V), Piešťany, 
Bánovce nad Bebravou, Trenčín, Prievidza, Partizánske, Martin, Tvrdošín, Žilina, Košice (I – 
III) Svidník a Bardejov  má dlhodobo priaznivý vývoj a dosiahla vek nad 70 rokov. Najkratšia  
stredná dĺžka života mužov bola v okresoch Čadca, Banská Štiavnica, Detva, Krupina, 
Rimavská Sobota, Sobrance a Trebišov a dosiahla hodnotu pod 67 rokov.  Vývoj strednej 
dĺžky života žien bol takmer vo všetkých okresoch SR priaznivý. Zvýšenie  hodnôt strednej 
dĺžky života medzi rokom 1990-1993 u mužov takmer o 3 roky a u žien o 2 roky 
pravdepodobne súvisí so zmenami spoločnosti po roku 1989.  Presné príčiny prekvapujúco 
veľkých rozdielov v strednej dĺžke života mužov v rôznych častiach SR nie sú známe.  
 

Stredná dĺžka života žien v Európe
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Graf č.3 

             

Stredná dĺžka života pri narodení u mužov a žien v SR
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Zdroj:UZIŠ     
         
             Štatisticky najvýraznejšie ovplyvňovala dĺžku života mužov vzdelanostná úroveň. 
Najkratšia dĺžka života sa vyskytuje v okresoch, kde je nízky podiel  mužov  s  
vysokoškolským  alebo  stredoškolským  vzdelaním, ale vysoký podiel mužov, ktorí 
absolvovali iba základnú školu. Príčinou týchto vzťahov je zrejme rozdielny spôsob života 
spojený s rozdielnym stupňom vzdelania a rozdielnou sociálno-ekonomickou situáciou. Tento 
predpoklad platí viac pre mužskú ako ženskú časť populácie.  
 

 
Zdroj:UZIŠ, UVZ SR 
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Zdroj:UZIŠ, UVZ SR 
 
             Podľa údajov Štatistického úradu SR vo vývoji štruktúry úmrtnosti podľa príčin smrti 
nedošlo ani v roku 2002 k výrazným zmenám. Dominujú choroby obehovej sústavy 
s podielom 54,5%, nasledujú nádory (22,3 %), na treťom mieste sú poranenia, otravy a iné 
následky vonkajších príčin (5,9 %), potom choroby dýchacej sústavy (5,7 %) a choroby 
tráviacej sústavy (5,4 %). Tieto príčiny smrti predstavujú 94,0 % všetkých úmrtí v SR. Pri 
chorobách obehovej sústavy prevažujú v členení podľa pohlaví  ženy prevažujú  nad mužmi  
o 3,3 %.  V ostatných  príčinách smrti sú dominantní  muži: pri nádoroch o 3,9%, pri 
vonkajších príčinách chorobnosti  a úmrtnosti o 3,6%, pri chorobách tráviacej sústavy o 1,4% 
a pri chorobách dýchacej sústavy o 0,6%. Podiel príčin úmrtí podľa pohlavia ako aj hrubú 
úmrtnosť na prioritné skupiny chorôb  uvádzajú grafy č.4 a 5) 
 
Graf č.4 

             

Úmrtnosť žien v SR v r. 1994-2002
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  Zdroj: ŠU SR, UZIŠ 
Vysvetlivky: SDR- štandardizovaná úmrtnosť na 100 000 obyvateľov 
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Graf č.5            

  Zdroj: ŠU SR, UZIŠ 
Vysvetlivky: SDR- štandardizovaná úmrtnosť na 100 000 obyvateľov 
 
 
             Kratšia dĺžka života obyvateľov v SR je zapríčinená hlavne vysokou úmrtnosťou 
stredných vekových ročníkov. Podstatne významnejším ukazovateľom ako celková úmrtnosť 
je predčasná ( včasná ) úmrtnosť, ktorá zachytáva iba úmrtnosť  0 až 64 ročných. Tento údaj 
je pre výslednú dĺžku života rozhodujúci.  
             Vývoj včasnej kardiovaskulárnej úmrtnosti bol v  strednej Európe od druhej polovice 
60-tych rokov minulého storočia závislý najmä od politickej organizácie spoločnosti. V 
demokratických štátoch (napr. Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko) úmrtnosť na 
kardiovaskulárne ochorenia klesala, kým v okolitých totalitných štátoch ( Maďarsko, Poľsko, 
bývalé Československo) sa naopak  zvyšovala.  
V tabuľke č. 1  sú uvedené údaje WHO z roku 2001 o včasnej úmrtnosti mužov a žien na 
choroby obehovej sústavy v Európe. V súčasnosti SR dosahuje nižšie hodnoty 
štandardizovanej včasnej úmrtnosti ako bývalé štáty ZSSR, ale  zreteľne vyššie hodnoty ako 
 krajiny EÚ.  Napr. v  porovnaní so susedným Rakúskom je celková úmrtnosť na choroby 
obehovej sústavy dvojnásobná a v porovnaní s Francúzskom je u mužov štvornásobná a u 
žien sedemnásobná.  
Ďalším ukazovateľom, ktorý významne ovplyvňuje strednú dĺžku života je dojčenská 
úmrtnosť (zomretí do jedného roku na 1000 živonarodených). 
             V roku 2002 zomrelo 388 detí do jedného  roka života, čo je o 69 detí viac ako v roku 
2001, dojčenská úmrtnosť vzrástla zo 6,2 ‰ na 7,6 ‰. Na dojčenskej úmrtnosti  sa 
najväčšou mierou podieľali choroby vznikajúce v perinatálnom období (40 %), ďalej vrodené 
chyby (33,0 %), za nimi nasledujú choroby dýchacej sústavy (8,5 %) a ostatné choroby (18,5 
%).  Najvyššia dojčenská  úmrtnosť bola v okresoch  Zlaté Moravce (17,9 ‰), Trebišov (17,5 
‰), Košice - okolie (16,7 ‰) a Turčianske Teplice (16,0 ‰). Ak by sa podarilo integrovať 
obyvateľov rómskej menšiny, dojčenecká úmrtnosť by pravdepodobne poklesla na úroveň 
blízku Európskej únii. 
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Tabuľka č. 1.  
Včasná úmrtnosť mužov a žien na kardiovaskulárne ochorenia  v r. 2001 
Štandardizovaná úmrtnosť pre vekový interval 0-64 rokov/100 000 obyvateľov 

 
Štát Kardiovaskulárna úmrtnosť 

celková 
Úmrtnosť na ischémiu srdca 

 Muži Ženy Muži Ženy 
Ruská federácia 420 140 232 56 
Ukrajina 336 122 208 64 
Maďarsko 192 69 99 29 
Slovenská republika 169 55 86 21 
Poľsko 159 50 71 16 
Česká republika 125 42 68 17 
Fínsko 88 21 54 9 
SR Nemecko 75 26 39 9 
Rakúsko 75 28 42 11 
Nórsko 55 21 35 10 
Portugalsko 66 27 26 7 
Francúzsko 53 16 22 4 

 
Zdroj: WHO 

 
             V roku 2002 zomrelo v SR 51 532 osôb, čím hrubá miera úmrtnosti predstavovala 
9,6 zomretých na 1000 obyvateľov, čo je takmer o 0,1% menej ako v roku 2001. Na 
celkovom počte úmrtí sa deti a mladí ľudia  podieľali 1,2% (o 0,1% viac ako v roku 2001), 
produktívne obyvateľstvo 19,2% (o 0,4%  viac ako v r. 2001) a dôchodcovia 79,6% (pokles o 
0,5%). Výrazný rozdiel v úmrtnosti mužov a žien je v produktívnom veku, kde zomrelo až 3,8-
krát viac mužov ako žien. 
Podľa Zdravotníckej  ročenky SR z roku 2002 najvyššia úmrtnosť v produktívnom veku  je 
v okresoch Krupina (14,8‰), Bratislava I (13,7‰) a Turčianske Teplice (13,1‰) a najnižšia 
v okresoch Sabinov (6,8‰) , Tvrdošín (6,9‰) a Kežmarok (7,3‰). 
             V roku 2001 zomrelo na choroby obehovej sústavy 28 694 osôb (z toho 15 269 žien 
a 13 425 mužov), čo je  nárast  o 0,2% oproti roku 2000.  
             V prvých rokoch 21. storočia došlo u mužov k miernej stagnácii mortality na 
ischemickú chorobu srdca. Vývoj úmrtnosti na choroby obehovej sústavy u mužov a žien je 
zaznamenaný v súbore grafov číslo 6.  
             Slovenská republika má  kardiovaskulárnu mortalitu vyššiu ako okolité štáty.  V 
porovnaní s Českou republikou je kardiovaskulárna mortalita v SR vyššia o viac ako 30%, v 
porovnaní s Rakúskom je tento rozdiel pre mužskú populáciu až 120 %. Tieto rozdiely nie je 
možné vysvetliť len na základe výskytu kardiovaskulárnych rizikových faktorov, ale dôležitú 
úlohu tu hrá i psychosociálna situácia obyvateľov krajiny a ďalšie faktory. SR znevýhodňuje 
vysoký  podiel rómskej populácie. Podiel rómskeho obyvateľstva podľa posledného sčítania 
z r. 2001 je 90 000, ale predpokladá sa, že tento údaj nie je presný. Na základe rôznych 
socio-epidemiologických prieskumov sa predpokladá, že stredná dĺžka života Rómov je 
kratšia až o 10 rokov v porovnaní so slovenskou populáciou.  
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Graf č. 6  
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                Vývoj úmrtnosti na cievne
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Zdroj: WHO, UZIŠ 
Vysvetlivky: SDR - štandardizovaná úmrtnosť, r - korelačný koeficient, P - signifikantnosť korelačného koeficienta, NS - nesignifantnosť   
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             V celoeurópskom meradle SR  patrí medzi štáty s relatívne vysokými hodnotami 
incidencie a mortality na zhubné nádory u mužov a so strednými až nižšími u žien.   
             Od roku 1985 je  onkologická úmrtnosť u  25-64 ročných mužov nezmenená. Na 
druhej strane od r. l990 badať výrazný pokles kardiovaskulárnej úmrtnosti, čím sa úmrtnosť 
v tejto vekovej skupine u oboch ochorení približuje. 
             Podobný vývoj onkologickej úmrtnosti  bol zaznamenaný aj u 25-64 ročných žien. Na 
druhej strane od r. 1991 badať veľmi výrazný pokles kardiovaskulárnej úmrtnosti, následkom 
čoho onkologická úmrtnosť v tejto vekovej skupine prevýšila úmrtnosť na kardiovaskulárne 
ochorenia. 
             Jednou z hlavných príčin vysokej kardiovaskulárnej a onkologickej úmrtnosti 
pomerne mladých vekových ročníkov v SR je nezdravý spôsob života, ktorý si osvojila veľká 
časť populácie, najmä populačné skupiny s nízkym vzdelaním. Sociologický prieskum na 
reprezentatívnej vzorke 1533 mužov vo veku 25-55 rokov z okresov Trenčín a Levice, 
realizovaný v r. 1997, dokázal výrazný vplyv vzdelanostnej úrovne. So zvyšovaním vzdelania 
stúpa pravidelný konzum teplých pokrmov, ako aj „zdravých“ potravín (mlieko, rastlinné oleje, 
ovocie a zelenina), obsahujúcich ochranné faktory. Na druhej strane so zvyšovaním 
vzdelania preukazne klesá spotreba všetkých druhov alkoholických nápojov a cigariet.  Vyšší 
je výskyt aktívneho vzťahu k životu a optimistické hodnotenie budúcnosti u tej časti 
obyvateľstva, ktorá má vyššie vzdelanie. Výrazne odlišné boli údaje získané u rómskej 
minority, t. j. extrémne vysoká spotreba cigariet, piva a destilátov, nízka spotreba mlieka, 
ovocia a zeleniny, nižšia kultúrna úroveň, častejšie poruchy spánku a pocit zlého 
zdravotného stavu. 
             Onkologické ochorenia boli v roku 2001 na druhom mieste v poradí príčin úmrtnosti 
populácie SR. Na nádory zomrelo 11 870 osôb, z toho 7025 mužov a 4845 žien. U mužov 
dominovali nádory pľúc, nasledovali nádory konečníka, hrubého čreva a prostaty. Z analýzy 
najčastejších zhubných nádorov u mužov je zrejmé, že v r. 2000 došlo k nárastu úmrtí na 
nádory pľúc z 1823 úmrtí v r.1999, na 1887 úmrtí v r. 2000 a v r. 2001 k poklesu  na 1766 
úmrtí (Graf č.7). U žien boli na prvom mieste nádory prsníka, na druhom mieste nádory 
hrubého čreva, ďalej nádory vaječníkov, maternice a krčka maternice (graf č. 8). 
 
Graf č. 7 

     Zdroj:ŠÚ SR, UZIŠ 
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Graf č. 8        

Mortalita žien v SR na najčastejšie zhubné nádory
/ r. 2000 - 2001/ 
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              Zdroj:ŠÚ SR, UZIŠ 
 

 
 
Vývoj štandardizovanej úmrtnosti na choroby dýchacej sústavy a choroby tráviacej 

sústavy  u mužov i žien má v SR priaznivo klesajúci trend. Podľa WHO epidemiologických 
parametrov možno SR po prvý raz v dejinách v roku 2002 považovať za oblasť s nízkym 
výskytom tuberkulózy. S prevalenciou 19,9/100 000 obyvateľov, predstavuje nesporne 
v Národnom programe boja proti TBC vysoko pozitívny prínos. S poklesom incidencie 
tuberkulózy, ale narastá incidencia chronických nešpecifických pľúcnych ochorení a to 
hlavne chronickej obštrukčnej choroby pľúc a asthmy bronchiale. Tento nárast vyplýva 
z absolútneho počtu nahlásených a dispenzarizovaných pacientov. 

Podobný vývoj je v Českej republike, Francúzsku a v Nemecku. V Maďarsku je 
stúpajúci trend v úmrtnosti na ochorenia tráviaceho systému a  vo Veľkej Británii stúpa počet 
úmrtí na ochorenia dýchacieho systému. 

Nárast predčasnej úmrtnosti  v SR súvisí s tradične vysokou spotrebou alkoholických 
nápojov, ktoré sú rizikom pre kardiovaskulárny systém, ale aj pre vznik nádorov a choroby 
pečene. Vysoká spotreba tukov a konzumácia nevhodných potravín spolu s vysokou 
spotrebou cigariet, destilátov zrejme prispieva k vysokému výskytu nádorových ochorení. 

Ďalší vývoj zdravotného stavu obyvateľov a kvality života v SR nebude závisieť iba od 
pozitívnych zmien v zlepšení kvality životného a pracovného prostredia, v organizácii 
zdravotníctva, ale aj od celkového vývoja spoločnosti, najmä od zlepšovania ekonomickej 
situácie obyvateľstva, vzdelanostnej úrovne a ozdravenia spôsobu života. Veľmi dôležitým 
faktorom bude zlepšenie vzdelanostnej úrovne a sociálneho postavenia rómskej menšiny. 
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1. 4.  Životné  prostredie 
 
              V roku 2001 MŽP SR pokračovalo v trende hodnotenia  životného prostredia 
prostredníctvom indikátorov porovnateľných s indikátormi používanými v krajinách EÚ a 
OECD. Uzatvorilo sa tak desaťročné obdobie pravidelného hodnotenia stavu životného 
prostredia a starostlivosti o životné prostredie, pričom prvá sumárna správa hodnotila 
životné prostredie SR za roky 1992-1993 vo vzťahu k predchádzajúcim rokom. 
Následne boli každoročne publikované informácie o životnom prostredí 
a o starostlivosti o životné prostredie, ktoré súvisia so zdravotným stavom obyvateľstva 
a ochranou životného prostredia: 
 

• Sledovanie a vyhodnocovanie environmentálnej situácie (celoplošný 
environmentálny monitorovací systém, ktorý pozostáva  z 10 čiastkových 
monitorovacích systémov - ČMS). Osobitný význam má z hľadiska chemickej 
problematiky ČMS ovzdušie, ČMS voda, ČMS pôda, ČMS odpady, ČMS 
cudzorodé látky v potravinách a krmivách) 

• Zložky životného prostredia a ich ochrana; ovzdušie (emisná situácia a kvalita 
ovzdušia), voda (povrchové vody, podzemné vody, odpadové vody, vodovody, 
kanalizácie, čistiarne odpadových vôd a pitná voda), geologické faktory 
životného prostredia, pôda (degradácia pôdy, kontaminácia pôd, pôdna reakcia 
a klasifikácia oblastí podľa stupňa kontaminácie) 

• Hlavné kumulatívne environmentálne problémy (zmena klímy, kyslosť 
atmosférických zrážok, acidifikácia odpadových vôd, ohrozenie ozónovej vrstvy 
Zeme, troposférický ozón, eutrofizácia) 

• Stav životného prostredia vo vybraných regiónoch (environmentálna 
regionalizácia a ohrozené oblasti, kde sa monitoruje znečistenie ovzdušia, 
znečistenie vody a odpadové hospodárstvo) 

• Príčiny a dôsledky stavu životného prostredia, v rámci ktorého sa vyhodnocujú 
vplyvy hospodárskych odvetví na životné prostredie (ovplyvňovanie jednotlivých 
zložiek životného prostredia spracovateľským priemyslom – najmä emisiami 
znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody, pôdy a horninového prostredia, 
dôsledkami havárií, produkciou priemyselných odpadov a záberom 
poľnohospodárskych pôd, vplyv energetiky, teplárenstva a plynárenstva, vplyv 
dopravy a vplyv poľnohospodárstva, najmä čo sa týka spotreby pesticídov  

• Rizikové faktory v životnom prostredí (fyzikálne rizikové faktory – rádioaktivita, 
chemické rizikové faktory – chemické látky, cudzorodé látky v potravinovom 
reťazci, odpady) 

 
1. 4. 1.  Ohrozené oblasti  

 
             Územie nesmie byť zaťažené ľudskou činnosťou nad mieru únosného 
zaťaženia. Prípustnú mieru znečisťovania životného prostredia určujú medzné hodnoty 
stanovené osobitnými predpismi,: tieto hodnoty sa určia v súlade s dosiahnutým 
stavom poznania tak, aby sa neohrozovalo zdravie ľudí a aby sa neohrozovali ďalšie 
živé organizmy a ostatné zložky životného prostredia (§ 11 zákona č. 17/1992 Zb. 
o životnom prostredí v znení neskorších predpisov).  
             Okrem hodnotenia stavu životného prostredia na národnej úrovni veľký význam 
zohráva kategorizácia územia podľa kvality životného prostredia v ňom – 
environmentálna  regionalizácia.  Vyčleňuje  územia  vyžadujúce prioritizáciu pri riešení  
problémov v životnom prostredí vrátane prednostného umiestňovania finančných 
prostriedkov vynakladaných v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia.  
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  V  roku 1999  vzniklo   v  rámci   Slovenskej   agentúry   životného   prostredia   
Centrum environmentálnej  regionalizácie (CER) v Košiciach, ktoré sa prezentovalo  
aktualizovanou environmentálnou regionalizáciou SR. 
             V procese aktualizácie environmentálnej regionalizácie Slovenska sa v roku 
2001 spracoval súbor tématických máp (spravidla v mierke 1:500 000) vyjadrujúcich 
stav zložiek životného prostredia a mieru pôsobenia rizikových faktorov v životnom 
prostredí. 
 
V SR sa vymedzuje 5 stupňov úrovne životného prostredia:  
 
1.    životné prostredie vysokej úrovne   
2.    vyhovujúce životné prostredie   
3.    mierne narušené životné prostredie   
4.    narušené životné prostredie   
5.    silne narušené životné prostredie   
   
Podiel obyvateľstva žijúceho v prostredí (v piatich stupňoch kvality): 
-  s vysokou a vyhovujúcou úrovňou    (1.-2. stupeň)   - 68,1 %  na  33 414 km2, 
-  mierne narušenom  ŽP                      (3. stupeň)       -   6,7 %  na    3 289 km2,                   
-  narušenom ŽP                                   (4. stupeň)       - 21,0 %  na  10 287 km2,  
-  silne narušenom ŽP                           (5. stupeň)       -   4,2 %  na    2 044 km2.  
 
             Za ohrozené oblasti územia SR z hľadiska životného prostredia podľa 
environmentálnej regionalizácie označujeme tie územia, na ktoré sa viaže súčasne 4. 
a 5. stupeň kvality životného prostredia. Tieto územia predstavujú spravidla väčšie 
sídelné územné celky so sústredenými hospodárskymi aktivitami. Územia len so 4. 
stupňom kvality nie sú súčasťou vymedzených ohrozených oblastí.  
        
Oblasti s narušeným a silne narušeným životným prostredím: 
 
Bratislavská (BOO),                 Strednopohronská (SPOO),  Strednozemplínska (SZOO) 
Trnavsko-galantská (TGOO),  Strednospišská (SSOO), 
Hornonitrianska (HNOO),        Strednogemerská (SGOO), 
Hornopovažská (HPOO),        Košická (KOO). 
        
Prostredie narušené, resp. silne narušené zaberá značnú plochu z rozlohy SR. Jadrá 
týchto území môžeme aj naďalej považovať za ohrozené oblasti, tak ako to vyplýva 
z nasledujúcej charakteristiky: 
 
OBLASŤ  :  BRATISLAVSKÁ   
 
Problém:  Znečistenie ovzdušia  
Na vysokej úrovni znečistenia ovzdušia oblasti sa podieľajú najmä oxidy dusíka, 
ktorých hodnoty koncentrácií na monitorovacích staniciach umiestnených v Bratislave 
v blízkosti ciest s hustou dopravou dlhodobo prekračujú imisné limity. Znečistenie 
ovzdušia oxidom siričitým a oxidom uhoľnatým je relatívne nízke – v roku 2001 imisné 
limity neboli prekročené. Oproti predchádzajúcim rokom bol zaznamenaný v oblasti 
trend  významného  poklesu  emisií SO2  z  významnejších zdrojov (v roku 2000 oproti 
roku 1999 pokles emisií SO2 o 7 213,7 t v Slovnafte, a.s., Bratislava, ktorý je 
najvýznamnejším zdrojom znečistenia ovzdušia v oblasti). 
 
Problém:  Znečistenie vôd 

         Kvalita  povrchových  vôd   v oblasti  je  v  rozmedzí  I. – V. triedy. Na zaradení tokov do  
V. triedy  kvality  (tok Mláka –  miesto  odberu  vzoriek  pod  Devínskou Novou Vsou)  
sa podieľali ukazovatele:  
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A – skupina – BSK5 
C – skupina – Pcelk., N-NO3 
E – skupina – KOLI, TEKOLI, FEKOKY  
          
Problém: Odpadové hospodárstvo 
K 31.7.2001 bola ukončená činnosť troch skládok odpadov v okrese Senec, ktoré boli 
prevádzkované za osobitných podmienok.          

 
OBLASŤ  :  TRNAVSKOGALANTSKÁ 
 
Problém:  Znečistenie ovzdušia 
V oblasti je zaznamenaný trend znižovania celkového množstva emisií základných 
znečisťujúcich látok v rokoch 1996-2000. Je spôsobený realizáciou viacerých 
investičných a technologických opatrení, ako aj postupujúcej plynofikácie energetických 
zdrojov u najvýznamnejších znečisťovateľov ovzdušia v oblasti. Najvýznamnejším 
zdrojom znečistenia ovzdušia  je Duslo, a.s., Šaľa. Od roku 1997 v oblasti nie je žiadna 
monitorovacia stanica znečistenia ovzdušia, preto nie je možné zhodnotiť trend 
lokálneho imisného znečistenia ovzdušia k roku 2001 podľa štatistických charakteristík.        

 
Problém: Znečistenie vôd 
Kvalita povrchových vôd v oblasti je v rozmedzí II. – V. triedy. Na zaradení tokov do V. 
triedy kvality (tok Trnávka – miesto odberu vzoriek Modranka a Dolný Dudváh – miesto 
odberu vzoriek Sládkovičovo) sa podieľali ukazovatele: 
A – skupina – O2, BSK5, CHSKCr 
C – skupina – P-PO4, Pcelk., 
E – skupina – KOLI  
 
Problém: Odpadové hospodárstvo 
K 31.7.2001 nebola ukončená činnosť žiadnej skládky, ktorá by bola prevádzkovaná za 
osobitných podmienok. 
 
OBLASŤ :  HORNONITRIANSKA        
 
Problém:  Znečistenie ovzdušia 
Kvalita  ovzdušia  je  v  oblasti  monitorovaná  na  staniciach  v Prievidzi,  Handlovej 
a Bystričanoch. Na celkovom znečistení ovzdušia majú hlavný podiel najmä oxidy 
dusíka a tuhé častice. Najvyššia priemerná ročná koncentrácia polietavého prachu 
v oblasti bola v roku 2001 v Prievidzi – 48,0 μg.m-3. V roku 2000 oproti 
predchádzajúcim rokom bol v oblasti zaznamenaný výrazný pokles emisií SO2 
z najvýznamnejších zdrojov.  
 
Problém: Znečistenie vôd 
Kvalita  povrchových  vôd  v oblasti  je v rozmedzí  II. – V. triedy. Na zaradení  tokov do  
V. triedy kvality  (tok  Nitra –  miesto odberu vzoriek Chalmová,  Nitrianska Streda  
a tok Handlovka – miesto odberu vzoriek Pod Handlovkou, Koš) sa podieľali 
ukazovatele:          
A – skupina – BSK5 
C – skupina –N-NH4, Pcelk. 
E – skupina – KOLI 
F – skupina – Hg, NELuv  
 
Problém: Odpadové hospodárstvo  
K 31.7.2001 bola ukončená činnosť jednej skládky odpadov v okrese Prievidza (NCHZ, 
a.s., Nováky), ktorá bola prevádzkovaná za osobitných podmienok. 
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OBLASŤ :  HORNOPOVAŽSKÁ 
 

Problém: Znečistenie ovzdušia 
Najväčší podiel na znečistení ovzdušia v meste Žilina majú oxidy dusíka. Znečistenie 
oxidom siričitým je podstatne nižšie. V meste Ružomberok okrem zápachových látok sa 
na celkovom znečistení ovzdušia mesta výraznejšie podieľajú oxidy dusíka a prach. 
Najvýznamnejším zdrojom znečistenia ovzdušia v oblasti sú SCP, a.s., Ružomberok.  
         
Problém: Znečistenie vôd 
Kvalita povrchových vôd v oblasti je v rozmedzí II. – V. triedy. Na zaradení tokov do V. 
triedy kvality (tok Rajčianka – miesto odberu vzoriek Žilina) sa podieľali ukazovatele: 
E – skupina – KOLI 
 
Problém: Odpadové hospodárstvo 
K 31.7.2001 bola ukončená činnosť troch skládok odpadov v okrese Ružomberok 
a dvoch skládok v okrese Žilina, ktoré boli prevádzkované za osobitných podmienok. 
 
OBLASŤ  :  STREDNOPOHRONSKÁ 

 
Problém: Znečistenie ovzdušia 
Znečistenie ovzdušia v oblasti sa monitoruje na staniciach v Banskej Bystrici a v Žiari 
nad Hronom. V Banskej Bystrici v roku 2001 denné koncentrácie oxidov dusíka na 
stanici Námestie Slobody prekračovali hodnotu IHd 14,2 % dní v roku. Značné bolo aj 
znečistenie ovzdušia polietavým prachom. Úroveň znečistenia ovzdušia oxidom 
siričitým, ako aj oxidom uhoľnatým, bola pod prípustnými imisnými limitmi. Hodnota 
indexu znečistenia ovzdušia IZOd = 2,3 na stanici v Banskej Bystrici dokumentuje, že 
ide o lokalitu s veľkým stupňom znečistenia, na ktorom najvážnejší podiel má 
znečistenie ovzdušia oxidom dusíka a tuhými časticami.        
   
Problém: Znečistenie vôd 
Kvalita povrchových vôd v oblasti je v rozmedzí I. – V. triedy. Na zaradení tokov do V- 
triedy kvality (tok Hron – miesto odberu vzoriek Šalková, Banská Bystrica, Sliač, Budča, 
Žiar nad Hronom, tok Bystrica – miesto odberu vzoriek Banská Bystrica, tok Zolná – 
miesto odberu Ústie a tok Slatina – miesto odberu Ústie) sa podieľali ukazovatele: 
E – skupina – KOLI 
F – skupina – NELuv 
 
Problém: Odpadové hospodárstvo 
K 31.7.2001 nebola ukončená činnosť žiadnej skládky, ktorá bola prevádzkovaná podľa 
osobitných podmienok. 
 
OBLASŤ  :  STREDNOSPIŠSKÁ 

 
Problém:  Znečistenie ovzdušia 
Úroveň znečistenia ovzdušia je v oblasti monitorovaná na stanici Krompachy. V roku 
2001 sa pohybovala pod hodnotami imisných limitov. Vzhľadom na imisné limity má 
najväčší  podiel  na  znečistení  ovzdušia  prašnosť  a oxidy dusíka. Úroveň znečistenia  
ovzdušia oxidom siričitým je nižšia, od roku 1999 má klesajúci trend. V roku 2000 
najväčšie množstvo emisií znečisťujúcich látok v oblasti produkovala tepláreň na uhlie 
spoločnosti FINIŠ NOVA, s.r.o., Spišská Nová Ves a ďalej podnikové a miestne 
vykurovacie systémy. 
       
Problém: Znečistenie vôd  
Kvalita povrchových vôd v oblasti je v rozmedzí I. –V. triedy. Na zaradení tokov do V. 
triedy kvality (tok Hornád – miesto odberu vzoriek pod Spišskou Novou Vsou,  
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Kolinovce, Pod Kliknavou, Rudniansky potok – miesto odberu vzoriek Ústie, tok 
Slovinský p. – miesto odberu Ústie a tok Smolník – miesto odberu Ústie) sa podieľali 
ukazovatele: 
B – skupina – Fe, Mn 
E – skupina – KOLI 
F – skupina – Al, Cu 

 
Problém: Odpadové hospodárstvo 
K 31.7.2001 bola ukončená činnosť piatich skládok v okrese Gelnica a štyroch skládok 
v okrese Spišská Nová Ves, ktoré boli prevádzkované za osobitných podmienok. 

 
OBLASŤ  :  STREDNOGEMERSKÁ 

 
Problém: Znečistenie ovzdušia  
Úroveň znečistenia v oblasti sa monitoruje na staniciach Hnúšťa a Jelšava. Hnúšťa sa 
zaraďuje medzi lokality s nízkou úrovňou znečistenia, na ktorej má najvyšší podiel 
polietavý prach a oxidy dusíka. Relatívne najnižšie je znečistenie ovzdušia oxidom 
siričitým. Na celkovej úrovni znečistenia ovzdušia sa v Jelšave výraznejšie podieľa 
prašnosť. Priemerná ročná koncentrácia oxidu siričitého 7,2 μg.m-3 dosahuje najnižšiu 
úroveň na monitorovacích staniciach SHMÚ na Slovensku. Medzi najvýznamnejších 
znečisťovateľov ovzdušia v oblasti patria Slovmag, a.s., Lubeník, SMZ, a.s., Jelšava 
a Želba, a.s., Spišská Nová Ves, o.z., Siderit Nižná Slaná. 
 
Problém: Znečistenie vôd 
Kvalita povrchových vôd v oblasti je v rozmedzí II. – V. triedy. Na zaradení tokov do V. 
triedy kvality (tok Slaná – miesto odberu pod Rožňavou a tok Rimava – miesto odberu 
Hnúšťa) sa podieľali ukazovatele: 
E – skupina – KOLI 
F – skupina - NELuv 
 
Problém: Odpadové hospodárstvo 
K 31.7.2001 bola ukončená činnosť dvoch skládok odpadov v okrese Revúca, ktoré 
boli prevádzkované za osobitných podmienok. 
 
OBLASŤ :  KOŠICKÁ 
 
Problém:  Znečistenie ovzdušia 
Z monitorovaných znečisťujúcich látok v oblasti  sa na vysokej úrovni znečistenia 
podieľajú najmä oxidy dusíka a tuhé častice. Z lokalít je úroveň znečistenia oxidmi 
dusíka najvyššia v Košiciach v oblasti Štúrovej ulice. Znečistenie ovzdušia oxidom 
siričitým je relatívne nízke. Na znečistení mesta má značný podiel aj úroveň 
znečistenia tuhými časticami. Najvýznamnejším znečisťovateľom ovzdušia v oblasti je 
U. S. Steel, s.r.o., Košice (predtým VSŽ, a.s., Košice). 

 
Problém: Znečistenie vôd 
Kvalita povrchových vôd v oblasti je v rozmedzí I. – V. triedy. V porovnaní s minulým 
hodnoteným obdobím sa kvalita tokov v oblasti výrazne nezmenila. Obsahy ťažkých 
kovov (Zn a Mg) zaraďujú toky v oblasti naďalej do IV. triedy kvality. Na zaradenie 
tokov do V. triedy kvality (tok Hornád – miesto odberu Krásna nad Hornádom, Ždaňa 
a Hidasnémeti, tok Torysa – miesto odberu Košické Olšany a tok Sokoliansky p. – 
miesto odberu Tornyosnémeti) sa podieľali ukazovatele: 
E – skupina – KOLI, TEKOLI 
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Problém: Odpadové hospodárstvo 
K 31.7.2001 bola ukončená činnosť dvoch skládok odpadov v okrese Košice II (U. S. 
Steel, s.r.o.) a jednej skládky odpadov v okrese Košice – okolie. V prevádzke nie je 
žiadna skládka komunálnych odpadov, lebo odpad z tohto územia sa spaľuje 
v mestskej spaľovni (Kokšov – Bakša). V prevádzke je jedna skládka priemyselného 
odpadu, ktorú prevádzkuje U. S. Steel, s.r.o. 

 
OBLASŤ  STREDNOZEMPLÍNSKA 

 
Problém: Znečistenie ovzdušia 
V oblasti má najväčší podiel na znečisťovaní ovzdušia prašnosť a oxidy dusíka. Na 
monitorovacích staniciach v Strážskom, vo Vranove nad Topľou a Humennom sa 
úroveň znečistenia v roku 2001 pohybovala pod hodnotami imisných limitov. V oblasti 
v roku 2000 oproti roku 1999 výrazne pokleslo celkové množstvo emisií základných 
znečisťujúcich látok z najvýznamnejších zdrojov (o 13 842,5 t), na čom sa podieľajú 
predovšetkým SE, a.s., Elektrárne Vojany (najvýznamnejší zdroj znečistenia ovzdušia 
v oblasti)  a ďalej Chemko, a.s., Strážske. 
 
Problém: Znečistenie vôd 
Kvalita povrchových vôd v oblasti je v rozmedzí I. – V. triedy. Na zaradení tokov do V. 
triedy kvality (tok Laborec – miesto odberu nad Cirochou a Lastomír, tok Cirocha – 
miesto odberu Ústie, tok Ondava – miesto odberu Nižný Hrušov a Brehov, tok Topľa – 
miesto odberu pod Vranovom, tok Trnávka – 1 – miesto odberu Zemplínske Hradište 
a tok Tisa – miesto odberu Malé Trakany) sa podieľali ukazovatele: 
A – skupina – 02, BSK5, CHSKCr 
 
Odpadové hospodárstvo.   
K 31.7.2001 bola ukončená činnosť dvoch skládok odpadov v okrese Michalovce a po 
jednej skládke odpadov v okrese Trebišov a Vranov nad Topľou.  
 
             Ministerstvo životného prostredia SR vydáva každoročne komplexnú 
publikáciu: „Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky“, ktorá je verejne 
prístupná na webovej stránke SAŽP (www.sazp.sk) a „Správu o kvalite   ovzdušia  a   
podiele  jednotlivých   zdrojov  na   jeho  znečisťovaní“.   Súčasne  MŽP  SR  vydáva 
v určitom časovom období (rozpätie cca troch rokov) publikáciu: „Životné prostredie 
Slovenskej republiky“. 
             Zoznam skládok odpadov, ktorý sa pravidelne aktualizuje, je uverejnený na 
webovej stránke MŽP SR: www.enviro.gov.sk 
Komplexné údaje o SR uverejňuje každoročne Štatistická ročenka SR. 
             Podrobný prehľad o situácii v ohrozených oblastiach uvádza „Správa o stave 
životného prostredia Slovenskej republiky“.  S tým  úzko  súvisí  problematika  bývania, 
kde koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší uzatvorených priestorov 
nízkoenergetických drevodomov sú niekedy vyššie a rôznorodejšie ako vo vonkajšom 
ovzduší. Ide najmä o formaldehyd, prchavé organické látky, oxidy, prachové častice a 
splodiny fajčenia tabaku. Údaje o koncentráciách formaldehydu, prachových časticiach 
a oxidov dusíka uvádza  vo vybraných obytných budovách publikácia Akčný plán pre 
prostredie a zdravie obyvateľstva Slovenskej republiky (ďalej APPZ II).  
             Osobitným problémom sú aj biologické látky (plesne, roztoče, pele a zvieracie 
alergény), ktorých výskyt sa systematicky nesleduje. Perspektívne sa prejaví  výrazný 
vzostup používania chemických látok v nových konštrukčných materiáloch, nábytku a 
ďalších predmetov interiérov. Vzhľadom na nedostatočnosť údajov o ich možných 
koncentráciách v  interiéroch budov je nevyhnutné urýchlene uplatniť legislatívu 
v oblasti hodnotenia a usmerňovania kvality ovzdušia uzatvorených priestorov 
nevýrobného charakteru. 
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1. 5.   Chemický a farmaceutický priemysel     
 
 
             Chemický a farmaceutický priemysel má v SR mnohoročnú tradíciu a v rámci 
Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR združuje 44 spoločností 
s nasledovným výrobným programom: 
 
 
        NÁZOV  SPOLOČNOSTI                               VÝROBNÝ  PROGRAM  
 
AB  Kozmetika, a. s., Bratislava             - Produkty ústnej hygieny (zubné pasty, ústne 
                                                                     vody, ústne dezodoranty)  
                                                                  - Produkty pleťovej hygieny (krémy, pleťové 
                                                                    mlieka, vody, masky) 
                                                                  - Kozmetické prípravky na ošetrenie rúk - 
                                                                    Gly doré, nôh – Antipo) 
                                                                  - Opaľovacie prípravky - Sonnea 
                                                                  - Kolínske vody a vody po holení 

- Tužidlá na vlasy  
- Šampóny 
- Kozmetické kazety    

 
AQUACHEMIA, s. r. o., Žilina                 - Výroba kaprolaktámu a síranu amónneho 

                                                         technického  
 

BIOTIKA, a. s., Slovenská Ľupča          - Biotechnologická výroba farmaceutických  
                                                                   substancií (Penicilín) 

- Výroba dextrantov 
- Výroba konečných liekových foriem pre 
   humánnu a veterinárnu medicínu,    
   vitamínovo-minerálnych kŕmnych zmesí pre  
   zvieratá, organického hnojiva Veget 
 

BRENNTAG Slovakia, s. r. o.,                - Obchodná činnosť s chemickými výrobkami 
Bratislava                                                   vrátane jedov a žieravín 
                                                             
CONTITECH Vegum, s. r. o.,                 - Vývoj, výroba, predaj výrobkov z gumy a  
Dolné Vestenice                                        plastov aj v spojení s inými materiálmi,  
                                                                   zvlášť profilov a kompletných tesniacich   

  systémov karosérií motorových, koľajových 
  a ostatných vozidiel  

 
DETOX, s. r. o., Banská Bystrica         - Zber, preprava a spracovanie nebezpečných  

  odpadov 
- Priemyselné čistenie a sanácie 
- Environmentálne projekty a poradenstvo 
- Export odpadov PCB     

 
DUSLO, a. s., Šaľa                                 - Výroba priemyselných hnojív a výrobkov na 

  ochranu rastlín  
- Výroba gumárenských chemikálií  
- Výroba polyvinylacetátových disperzií a 
   disperzných lepidiel  
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- Výroba špeciálnych výrobkov organickej a  

                                                                   anorganickej chémie  
 
CHEMATING, spol. s r. o.,                     - Servisná, projektová, inžinierska,  
Bratislava                                                  dodávateľská a obchodná organizácia  
 
 
CHEMES, a. s., Humenné                      - Výroba tepla, elektrickej energie, tlakového 

   vzduchu, dusíka, chladu, technologických  
   vôd a ich predaj 
  

Chémia Bratislava, a. s.                         - Činnosť pre podporu technického rozvoja, 
Bratislava                                                   investovanie a poskytovanie technickej  

   pomoci, využívanie výsledkov duševnej a 
   tvorivej činnosti chránených zákonmi,  
   marketing, propagácia, sprostredkovanie a  
   obchodné činnosti, správa a podnikanie 
   s kolektívnymi majetkovými účasťami,  
   študijné, poradenské a konzultačné činnosti, 
    

CHEMIKA, a. s., Bratislava                    - Spracovanie odpadovej polyetylénovej fólie 
                                                      - Výroba polyetylénového regranulátu 

- Výroba hadicovej, polohadicovej a bežnej 
  fólie 
- Výroba polyetylénových vriec a sáčkov  

 
CHEMKO, a. s., Strážske                       - Výroba výrobkov anorganickej a organickej 

   chémie 
   

CHEMOLAK, a. s., Smolenice               - Výroba a predaj náterových látok 
 
CHEMOSVIT, a. s., Svit                          - Obalové materiály 

- Baliace automaty 
- Polypropylénový hodváb 

 
IMUNA, š. p. Šarišské Michaľany         - Výroba infúznych roztokov, krvných  

  derivátov, živných pôd, dialyzačných  
  roztokov, diagnostických prípravkov, tabliet, 
  očkovacích látok, dietetických prípravkov, 
  veterinárnych prípravkov, tampónov. 

 
INTECH, spol. s r. o., Bratislava           - Projektovanie a dodávky investičných celkov- 

  chemický, potravin. priemysel a ekológia 
 
ISTROCHEM, a. s., Bratislava               - Agrochemikálie 

- Gumárenské chemikálie 
- Polypropylénové vlákna 
- Priemyselné trhaviny  

 
KC MULTITRADE, s. r. o., Bratislava   -  Export a import chemických surovín a  
                                                                    výrobkov 
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KONZEKO, spol. s r. o.,                         - Zber, výkup, triedenie a regenerácia ropného 
Markušovce                                               odpadu k energetickým účelom 

   Predaj vykurovacích olejov 
 
LARF, spol. s r. o., Nováky                    - Gumárenská činnosť 

                                                       
MACH Trade, spol. s r. o., Sereď          - Spracovanie olovených odpadov, olovené 

   batérie, olovo, cín, kal z leštenia a brúsenia 
   skla obsahujúci nebezpečné látky, tuhé 
   odpady z čistenia dymových plynov  
   obsahujúcich nebezpečné látky, sklenený  
   odpad v malých častiach a sklenený prach, 
   stery a peny z prvého a druhého tavenia,  
   oxidy kovov obsahujúce ťažké kovy 

 
MATADOR, a. s., Púchov                       - Osobné radiálne pneumatiky, ľahké  

   nákladné radiálne pneumatiky, nákladné  
   diagonálne pneumatiky, nákladné radiálne  
   pneumatiky, nákladné špeciálne pneumatiky, 
   športové plášte, dopravné pásy, stroje  
   a zariadenia, výrobky z technickej gumy 

 
MATADORFIX, s. r. o., Bratislava         - Výroba lepidiel rozpúšťadlových a  

   disperzných-univerzálnych, špeciálnych 
- Výroba náterových látok na vodorovné 
   dopravné značenie 
- Výroba tmelov pogumovaného textilu,  
  ochranných náterov, riedidiel 
- Realizácia vodorovného dopravného  
  značenia 

 
MESSER SLOVNAFT, s. r. o.,                - Výroba, uskladňovanie, doprava a predaj 
Bratislava                                                   technických plynov 
 
MEVAK, a. s., Nitra                                 - Výskum, vývoj a výroba prípravkov pre 

   veterinárnu a humánnu medicínu: 
   - biopreparáty 
   - farmaceutiká                                                                   

 
NOVÁCKE CHEMICKÉ                           - Produkty anorganickej chémie  
ZÁVODY, a. s., Nováky                          - Produkty organickej chémie 

- Polyméry 
- Produkty spracovania PVC 

 
PETROCHEMA, a. s., Nemecká            - Spracovanie ropy 

- Výroba priemyselných olejov 
- Výroba detergentov na báze lineárnych 
   alkylbenzénsulfonátov a sulfátov  
   etoxyalkoholov 
- Výroba textilných pomocných prípravkov 
- Výroba prírodných a syntetických 
   petrosulfonátov 
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PLASTIKA, a. s., Nitra                            - Potrubné systémy PVC, PE, PP (kanalizačné 

   odpadové, tlakové, technické) 
- Fólie a obaly (poľnohospodárstvo,  
  stavebníctvo, potravinárstvo) 
- EPS – expandovaný PS (tepelné izolácie, 
  tvarovky v obalovej technike) 
- Výstreky z plastov (prepravky, strešné 
  dielce, automobilový priemysel 
- Okenné profily z PVC 

 
 
 
1. 5. 1.   Všeobecné informácie o priemysle a poľnohospodárstve 
 
 
Tabuľka č. 2   Zamestnanci a živnostníci v priemysle (spolu) 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Rok                                    Priemerný                                    Hrubý domáci           
                                      evidenčný počet (*)                       produkt (v mil. Sk)                         
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   
2000                                      548 921                                           228 177 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
2001                                      554 353                                           241 316 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-  
2002                                      555 379                                           260 193  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Zdroj: Štatistická ročenka SR 
 
 
 
 
Tabuľka č. 3   Zamestnanci a živnostníci v poľnohospodárstve 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Rok                                     Priemerný                                    Hrubý domáci             
                                       evidenčný počet (*)                       produkt (v mil. Sk)                       
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-  
2000                                      115 758                                             32 645 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-   
2001                                      113 600                                             36 468 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-                 
2002                                      114 300                                             40 371 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Zdroj: Štatistická ročenka SR 
 
Vysvetlivka: (*) -   vrátane živnostníkov a nimi zamestnávaných osôb 
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Tabuľka č. 4   Zamestnanci v poľnohospodárstve v podnikoch s 20 a viac 
                         zamestnancami  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
                                                           r. 2000                r. 2001             r. 2002 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
 
Priemerný evidenčný 
počet zamestnancov                        77 332                72 067              66 727 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Zdroj: Štatistická ročenka SR 
 
 
 
 
 
Tabuľka č. 5   Priemerný evidenčný počet zamestnancov v priemysle podľa 
                        veľkostnej štruktúry podnikov  
 
 
                                                         Priemerný evidenčný počet zamestnancov 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Veľkostné skupiny podľa 
počtu zamestnancov                                                                                                                  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
                                              r. 2000                      r. 2001                    r. 2002 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
 
Malé podniky 
      0 -   9                               19 172                       19 880                    15 769 
    10 - 19                               14 672                       19 862                    22 506 
    20 - 49                               28 742                       26 440                    26 147 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-   
 
Stredné podniky             
     50 - 249                          106 435                     113 288                  114 322 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-  
 
Veľké podniky  
   250 – 499                           67 634                       60 148                    60 830 
   500 a viac                         241 608                     243 130                  236 633 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
Živnostníci                           70 659                       71 605                    79 172 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-  
 
Spolu                                   548 921                    554 353                  555 379 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
 
Zdroj:  Štatistická ročenka SR 
 
 
 



 27

 
 
Tabuľka č. 6   Zamestnanosť v priemysle a poľnohospodárstve v SR  
                         podľa krajov 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Kraje v SR                              Priemysel                         Poľnohospodárstvo 
                                  r. 2000    r. 2001    r. 2002           r. 2000    r. 2001    r. 2002  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Bratislavský               46 933    44 738      44 198           4 292       3 558      3 344 
Trnavský                    44 976    44 344     50 168          14 697     12 967    12 268 
Trenčiansky               75 883    73 200     76 518            9 349       8 198      7 950 
Nitriansky                   51 969    48 955     49 729          19 463     15 910   14 673 
Žilinský                       60 417    55 219     56 715          10 274       9 083     8 675 
Banskobystrický         56 177    54 586     53 500          14 231     12 024   11 037 
Prešovský                  48 113    46 795     46 473          14 129     11 059     9 721 
Košický                      53 050    51 353     53 290          10 779       8 612     7 531 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Spolu                       437 518   419 190   430 591         97 214    81 411   75 199 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Zdroj: Štatistická ročenka SR 
 
 

 
Tabuľka č. 7   Priemerný evidenčný počet zamestnancov (v podnikoch s 20  
                        a viac zamestnancami) podľa kategórie ekonomickej činnosti v SR 
      
_____________________________________________________________________________________ 
 
Kategória                                                 Priemerný evidenčný počet zamestnancov 
ekonomickej činnosti                          –––––––––––––––––––––––––––––––––––––-                    
(OKEČ)                                                       
                                                                         r. 1999       r. 2000     r. 2001    r. 2002 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Výroba potravín, nápojov a spracovanie tabaku              48 173          47 330          45 371        43 241 
 

Výroba celulózy, papiera a výrobkov z papiera,                 
vydavateľstvo a tlač                                                          18 630           18 026         17 794        16 289 
 
 Výroba koksu, rafinovaných ropných produktov a        
 jadrových palív                                                                  4  858            4 650           4  472         4 704                   

 
Výroba chemických látok a prípravkov,                       
výroba chemických výrobkov a vlákien                            21 764           18 971         19 039        17 362  
 

Výroba výrobkov z gumy a plastov                                  12 722            12 967        13  162        14 283   

                          

Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov     23 559            22  670        22 375        22 368 

______________________________________________________________________________________  

Zdroj: Štatistická ročenka SR 
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1. 6.   Pôdohospodárstvo 
 
 
             Pôdohospodárstvo SR patrí k najdôležitejším odvetviam národného 
hospodárstva. SR je krajina s intenzívnym pôdohospodárstvom (okolo 45 % celej 
plochy). Je tu približne 2,5 milióna ha pôdohospodárskych pôd, 0,46 ha 
pôdohospodárskej a iba  0,27 ha ornej pôdy na obyvateľa zabezpečuje potravinové 
krytie. 450 000 ha je poznačených imisiami, 570 000 ha ornej pôdy je ohrozených  
vodnou eróziou a približne 700 000 ha pôd zhutnením pôdy.  
             Spotreba prípravkov na ochranu rastlín je hlboko pod úrovňou krajín EÚ.  
Trend rozvoja pôjde najmä po línii prehodnotenia použitia tých prípravkov na ochranu 
rastlín, ktoré obsahujú len účinné látky zaradené do prílohy I smernice Rady 
91/414/EHS a zrušenia registrácií prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú účinné 
látky nezaradené do prílohy I smernice Rady 91/414/EHS. V roku 1980 bol celkový 
objem použitých prípravkov na  ochranu rastlín 19,017 ton (7,68 kg/ha), v roku 1991 
spotreba klesla na 4,712 ton (1,92 kg/ha), v roku 1994 bola spotreba iba 4,548 ton 
(1,87 kg/ha) a v roku 1999 klesla až na historické minimum  1,21 kg/ha. 
 
 
Tabuľka č. 8   Spotreba prípravkov na ochranu rastlín v SR v r. 1993 – 2002 
              _________________________________________________________________________         
                                                                                                     Výmera poľn. 
               Rok             Množstvo (t)           (kg/ha p.p.)               pôdy (v tis. ha) 
                                                                                               
            __________________________________________________________________________  
                 1993                       4 069                                1,66                                      2 446 
                 1994                       4 548                                1,87                                      2 445 
                 1995                       4 775                                1,95                                      2 446 
                 1996                       3 891                                1,59                                      2 446              
                 1997                       3 513                                1,44                                      2 445 

   1998                       3 694                                1,51                                      2 445 
   1999                       2 950                                1,21                                      2 446 
   2000                       3 346                                1,37                                      2 446 
   2001                       3 444                                1,41                                      2 446 
   2002                       3 995                                1,63                                      2 446 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-  
Priemer                     3 826                                 1,56                                     2 446 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Zdroj: ÚKSÚP, Bratislava 
 
 
Tabuľka č. 9  Počet registrovaných prípravkov na ochranu rastlín a účinných  
                          látok v Slovenskej republike v rokoch 1993 – 2001 
 
                ____________________________________________________________ 
                    Rok                            Prípravky                    Účinné látky         
                 ______________________________________________________ 
                    1993                                    842                                               398     
                    1994                                   856                                               364  
                    1995                                   877                                               350        
                    1996                                   931                                       351                      
                    1997                                   969                                               382                    
                    1998                                   625                                               385                    
                    1999                                   655                                               335                    
                    2000                                   661                                               335     
                       2001                                    620                                               283 
                ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Zdroj: ÚKSÚP, Bratislava 



Tabuľka č. 10 Zoznam vybraných nebezpečných chemických látok a vybraných nebezpečných chemických prípravkov,  

                         ktorých uvedenie na trh je obmedzené pre ich účinky na život a zdravie ľudí a na životné prostredie  

                         (Zoznam je súčasťou výnosu MH SR č. 7/2001 Z.z.) 

 

 
Chemická látka alebo prípravok 

 
CAS číslo  

 
EC číslo  

 
CN číslo 

 
Kategória 
používania  

 
Použitie 

 

1. oxid ortutnatý 

2. chlorid ortutný (kalomel) 

3. iné anorganické zlúčeniny ortuti 

4. alkylortuťnaté zlúčeniny 

5. alkoxyalkyl a arylortuťnaté zlúčeniny 

6. aldrin 

7. chlórdan 

8. dieldrin 

9. dichlórdifenyltrichlóretán (DDT) (clofenotan) 

10. endrin 

11. hexachlórcyklohexán (HCH) s obsahom menej než 

99,0 % gama-izoméru) 

12. heptachlór  

13. hexachlórbenzén  

14. kamfechlór (toxafén) 

21908-53-2 

10112-91-1 

 

 

 

309-00-2 

57-74-9 

60-57-1 

50-29-3 

72-20-8 

608-73-1 

 

76-44-8 

118-74-1 

8001-35-2 

244-654-7 

233-307-5 

 

 

 

206-215-8 

200-349-0 

200-484-5 

200-024-3 

200-775-5 

210-168-9 

 

200-962-3 

204-283-3 

232-283-3 

2824900010 

2827399010 

2827379020 

2942000010 

2942000010 

2903599010 

2903599020 

2903599030 

2903620020 

2910900010 

2903510020 

 

2903599040 

2903620010 

2903599050 

 Pnor 

Pnor 

Pnor 

Pnor 

Pnor 

Pnor 

Pnor 

Pnor 

Pnor 

Pnor 

Pnor 

 

Pnor 

Pnor 

Pnor 

Zakázané 

Zakázané 

Zakázané 

Zakázané 

Zakázané 

Zakázané 

Zakázané 

Zakázané 

Zakázané 

Zakázané 

Zakázané 

 

Zakázané 

Zakázané 

Zakázané 
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Chemická látka alebo prípravok 

 
CAS číslo  

 
EC číslo  

 
CN číslo 

 
Kategória 
používania  

 
Použitie 

 
15. nitrofén, 

16. 1,2-dibrómmetán (EDB) 

17. 1,2-dichlóretán  

18. etylénoxid 

19. dinoseb jeho acetát a soli 

20. binapacryl 

21. kaptafol 

22. dikofol s obsahom p,p`-dikofolu nižším ako 78 % 

alebo s viac ako 1g.kg-1 DDT a zlúčenín príbuzných 

DDT,  

23. (a) maleinhydrazid (pyradizín-3,6(1H,2H)-dión) 

a jeho soli, okrem jeho sodnej, draselnej a cholínovej 

soli;  

(b) sodná, draselná a cholínová soľ maleinhydrazidu 

obsahujúca viac ako  

1 mg.kg-1 voľného hydrazínu (vyjadrené na základe 

ekvivalentu kyseliny) 

24. quintozén obsahujúci viac ako 1 g.kg-1 

hexachlórbenzénu alebo viac ako 10g.kg-1 

pentachlórbenzénu. 

1836-75-5 

106-93-4 

107-06-2 

75-21-8 

88-85-7 

485-31-4 

2425-06-1 

115-32-2 

 

 

 

 

 

123-33-1 

 

 

 

82-68-8 

 

  

217-406-0 

203-444-5 

203-458-1 

200-849-9 

201-861-7 

207-612-9 

219-363-3 

204-082-0 

 

 

 

 

 

204-619-9 

 

 

 

201-435-0 

 

 

2909309010 

2903303610 

29031500 

29101000 

2907199910 

2915399010 

2925198010 

2903510030 

 

 

2928009010 

 

 

2928009010 

 

 

 

2904908510 

 

 

Pnor 

Pnor 

Pnor 

Pnor 

Pnor 

Pnor 

Pnor 

Pnor 

 

 

 

 

 

Pnor 

 

 

 

Pnor 

 

 

Zakázané 

Zakázané 

Zakázané 

Zakázané 

Zakázané 

Zakázané 

Zakázané 

Zakázané 

 

 

 

 

 

Zakázané 

 

 

 

Zakázané 

 

 

Pnor – prípravok na ochranu rastlín 
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Tabuľka č. 11  Zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktoré sú predmetom postupu   
  predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení (PIC postup) 

 
SKUPINA 1 – kontrolné činnosti sa týkajú použitia v ochrane rastlín CN číslo CAS číslo EC číslo 

 Aldrin 2903599010 309-00-2 206-215-8 
 Kaptafol 2925198010 2425-06-1 219-363-3 
 Chlórdan 2903599020 57-74-9 200-349-0 
 Chlórdimeform  2924100010 6164-98-3 228-200-5 
 Chlórbenzilát 2918199910 510-15-6 208-110-2 
 DDT (clofenotan) 2903620020 50-29-3 200-024-3 
 Dieldrin 2903599030 60-57-1 200-484-5 
 dinoseb a jeho soli 2907190010 88-85-7 201-861-7 
 EDB (1,2-dibrómetán) 2903303610 106-93-4 203-444-5 
 Fluóracetamid 2924100020 640-19-7 211-363-1 
 hexachlórcyklohexán (HCH) zmes izomérov) 2903510020 608-73-1 210-168-9 
 Heptachlór 2903599040 76-44-8 200-962-3 
 Hexachlórbenzén 2903620010 118-74-1 204-273-9 
 Lindan 2903510010 58-89-9 200-401-2 
 Zlúčeniny ortuti, ako napr.    
 - oxid ortuťnatý 2824900010 21908-53-2 244-654-7 
 - chlorid ortutný  (kalomel) 2827399010 10112-91-1 233-307-5 
 - iné anorganické zlúčeniny ortuti 2827399020  
 - alkylortuťnaté zlúčeniny 2942000010  
 - alkoxyalkyl a arylortuťnaté zlúčeniny 2942000010  
 Metamidofos 2920100010 10265-92-6 233-606-0 
 Metylparation 2920100030 298-00-0 206-050-1 
 monokrotofosdimetyl-1-metyl-3-(metylamino)-3-oxo-1-propenylester kyseliny fosforečnej  2919009010 6923-22-4 230-042-7 
 Paration 2920100020 56-38-2 200-271-7 
 Fosfamidon 2919009020 13171-21-6/ 236-116-5 

  23783-98-4/ 297-99-4 
 Petachlórfenol 2908100010 87-86-5 201-778-6 
 2,4,5-T(2,4,5-trichlórfenoxy)octová kyselina 2918199910 

 
93-76-5 202-273-3 



Tabuľka č. 12 uvádza zoznam účinných látok, ktoré nie sú zaradené do prílohy  
                        smernice Rady 91/414/EHS) a ich použitie je v SR zakázané 
                         
 

Por. č. 
Účinná látka 

Číslo CAS Smernica EÚ/dátum 

1. Cyhalothrin 68085-85-8 94/643/EHS z 12.9.1994 

2. Ferbam 14484-64-1 95/276/EHS z 13.07.1995 

3. Azinphosethyl 2642-71-9 95/276/EHS z 13.07.1995 

4. Propham 122-42-9 96/586/ES z 09.04.1996 

5. Dinoterb 1420-07-1 98/269/ES z 07.04.1998 

6. Fenvalerát 51630-58-1 98/270/ES z 07.04.1998 

7. DNOC 534-52-1 99/164/ES z 17.02.1999 

8. Pyrazophos 13457-18-6 2000/233/ES z 09.03.2000 

9. Monolinuron 1746-81-2 2000/234/ES z 09.03.2000 

10. Chlozolinat 84332-86-5 

72391-46-9 

2000/626/ES z 13.10.2000 

11. Tecnazen 117-18-0 2000/725/ES z 20.11.2000 

12. Lindan 608-73-1 

319-84-6 

319-85-7 

58-89-9 

319-86-8 

6108-10-7 

2000/801/ES z 20.12.2000 

13. Permethrin 52645-33-1 2000/817/ES z 27.12.2000 

14. Quintozen 82-68-8 2000/816/ES z 27.12.2000 

15. Zineb 121122-67-7 2001/245/ES z 22.3.2001 

16. Chlorfenapyr 122453-73-0 2001/697/ES z 5.9.2001 

17. Parathion 56-38-2 2001/520/ES z 9.7.2001 

 
 

 
32 
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Tabuľka č. 13   Dlhodobý  vývoj  spotreby  priemyselných  hnojív  na  
                           poľnohospodárskej   pôde  v  kg/ha  čistých   živín  a  
                           úrody hustosiatych obilnín. 
                       ____________________________________________________    
                            Rok         Úroda (t/ha)            N  (kg/ha)            NPK (kg/ha)      
                         _____________________________________________________ 
                          1960             2,18                         16,7                       63,3 
                            1970              2,78                         49,3                     155,1 
                            1975              3,76                         70,0                     218,7 
                            1980              4,48                         96,2                     250,3 
                            1985              4,65                         93,8                     246,8 
                            1986              4,38                         91,3                     251,4 
                            1987              5,12                         83,8                     234,0 
                            1988              5,31                         93,2                     237,9 
                            1989              5,19                         88,9                     231,2 
                            1990              4,66                         91,6                     239,7 
                            1991              4,95                         62,8                     123,1 
                            1992              4,43                         39,5                       63,9 
                            1993              3,78                         28,4                       41,6 
                            1994              4,30                         30,1                       43,5 
                            1995              4,12                         30,6                       45,0 
                            1996              4,01                         32,81                     48,9 
                            1997              4,39                         37,70                     57,0 
                            1998              4,06                         35,10                     51,12 
                            1999              3,86                         28,00                     38,1 
                            2000              2,71                         33,40                     46,60 
                            2001              3,89                         35,20                     51,50 
                            2002              3,90                         46,90                     57,60 
                          _____________________________________________________         
Zdroj:  ÚKSÚP, Bratislava 
 
Zásadným zámerom opatrení, ktoré sa postupne v oblasti prípravkov na ochranu rastlín 
(PNOR, pnor) uplatňujú, je zníženie celkového počtu registrovaných, ďalej registrácie 
PNOR, ktoré 
• nespôsobujú zbytočné utrpenie a bolesť zvieratám (stavovcom), ktoré majú byť 

regulované,  
• nemajú nepriaznivé účinky na život a zdravie ľudí a zvierat, priamy či nepriamy 

(napr. pitnú vodu, potravu alebo krmivo) alebo na životné prostredie,  
• nemajú nepriaznivé účinky na životné prostredie najmä z dôvodu 

-   svojho rozpadu a distribúcie v životnom prostredí, najmä ak ide o kontamináciu  
    vody vrátane pitnej vody a podzemnej vody, 
-   svojho účinku na necieľové druhy, nepriaznivé účinky na rastliny alebo na  
    rastlinné produkty  

 
OPATRENIA: 

• sprísnené kritériá pri predaji malospotrebiteľských balení prípravkov na ochranu 
rastlín – zákaz predaja veľmi jedovatých PNOR; 

• registrácie podľa Jednotných zásad na hodnotenie a registráciu prípravkov na 
ochranu rastlín/jednotný model pre risk assessment používaný v rámci celej 
EÚ; 

• minimalizácia negatívnych vplyvov registrovaných prípravkov na necieľové 
organizmy; 

• používanie prípravkov v súlade so správnou odbornou praxou. 
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1. 6. 1.   Problémy a opatrenia, ktoré sa týkajú vybraných skupín látok: 
 
 
Perzistentné organické zlúčeniny (POPs) 
 
 
             Z hľadiska manažmentu chemických látok majú osobitný význam perzistentné 
organické polutanty (POPs). Ide  o organické zlúčeniny, ktoré odolávajú fotolýze, 
chemickej a biologickej degradácii. Charakterizuje ich nízka rozpustnosť vo vode a 
vysoká rozpustnosť v tuku. Výsledkom toho je bioakumulácia v  tuku organizmov. 
Uvedené zlúčeniny sa transportujú v prostredí v nízkych koncentráciách pohybom vôd. 
Sú čiastočne prchavé, čo umožňuje ich pohyb na veľké vzdialenosti v atmosfére a 
globálnu distribúciu.  
             V širšej súvislosti sa uvádzajú ako látky v skupine PTB (perzistencia, toxicita a 
bioakumulácia), kde sa zaraďujú napr. niektoré ťažké kovy a rozmanité organické 
zlúčeniny. 
             Potenciál perzistencie a bioakumulácie je u POPs charakteristický pre 
expozíciu. Toxicita je charakteristika, ktorá odráža podstatu a závažnosť nepriaznivých 
účinkov (napr. riziko) a vzťah dávka – účinok (odpoveď).  
Ľudia a ostatné organizmy sú exponovaní na svete uvedenými látkami v mnohých 
prípadoch na dlhé časové obdobia.  
             Z uvedenej skupiny 12-tich chemicky „špinavých“ látok ide o 9 chlórovaných 
pesticídov (aldrín,  dieldrín, endrín, DDT, hexachlórbenzén, chlórdan, mirex, toxafén a 
heptachlór). Patria sem ďalej polychlórované bifenyly (PCB, dioxíny a furány). 
             Chlórované pesticídy sa v našom poľnohospodárstve prestali používať na 
základe výsledkov Výskumného ústavu hygieny v Bratislave už v roku 1975, teda 26 
rokov  pred  schválením  Štokholmského   dohovoru (!). Ostávajú však ako zvyšné 
koncentrácie v zložkách prostredia a potravín, v organizme človeka a zvierat, z dovozu 
krmív a potravín a prebieha ich ďalšie sledovanie. 
             PCB sa vyrábali na Slovensku do roku 1984 v Strážskom a na základe 
výsledkov Výskumného ústavu preventívneho lekárstva v Bratislave a poznatkov 
Krajskej hygienickej stanice v Košiciach bola ich  výroba zrušená.  Aj v tejto oblasti 
ostávajú problémy s ich zvyškami v prostredí, v potravinách a v ľudskom organizme. 
             Polychlórované bifenyly (s výnimkou monochlórovaných a dichlórovaných), 
polychlórované perfenyly a prípravky, ktoré obsahujú viac ako 0,005 % týchto látok sú 
uvedené vo vyhláške MH SR č. 67/2002 Z.z. z 15.februára 2002, ktorou sa vydáva 
zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých 
uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané. 
             V ostatných rokoch sú POPS predmetom osobitnej pozornosti na národnej, 
regionálnej a medzinárodnej úrovni. V tejto súvislosti bola úzka spolupráca  rezortu MZ 
SR a MŽP SR s UNEP-om, pri príprave osobitnej medzinárodnej dohody v tejto oblasti.  
             Výkonný orgán Ekonomickej komisie pre Európu prijal 24.júna 1998 v Aarhuse 
(Dánsko) „Protokol o perzistentných organických zlúčeninách“ (POPS). Protokol zahŕňa 
11 pesticídov, 2 priemyselné chemikálie a 3 vedľajšie produkty. Cieľom tohto  
medzinárodného dohovoru je eliminovať  nepriaznivý vplyv týchto látok na zdravie a 
životné prostredie. Protokol zakazuje a prísne obmedzuje výrobu a použitie týchto 
látok. Slovenská republika je signatárskou krajinou tohto dohovoru. 
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Chemické látky – POPs patriace do Aarhuského protokolu: 
aldrín, chlórdan, chlórdekon, DDT, dieldrín, endrín, heptachlór, hexabrómbifenyl, 
hexachlórbenzén, mirex, PCB, toxafén, HCH, polycyklické aromatické uhľovodíky 
(PAH), dioxíny/furány (PCDD/F). 
 
             Po  viacročnej veľmi náročnej medzinárodnej spolupráci podpísali v Štokholme 
dňa 22.mája 2001 dohovor na Konferencii splnomocnencov pre podpis Štokholmského 
dohovoru   o  perzistentných  organických  zlúčeninách.  Slovenská  republika  sa  stala   
signatárom dohovoru v máji 2001 (je jedným zo 111 signatárov dohovoru) Národná 
rada SR vyslovila súhlas s ratifikáciou dňa 16. mája 2002 uznesením č. 2110. Na 
koordináciu plnenia záväzkov vyplývajúcich z Protokolu bol v Slovenskej republike 
zriadený Medzirezortný riadiaci výbor k problematike POPS. V Slovenskej republike je 
predmetom záujmu predovšetkým skupina polychlórovaných bifenylov, ale aj ďalšie 
látky prevažne pesticídneho charakteru.   
             Slovenská republika nevyrába ani jednu z deviatich perzistentných organických 
látok uvedených v Prílohe A a ani DDT uvedené v Prílohe B. V súčasnosti ani jedna 
z týchto látok nie je registrovaná ako účinná látka na ochranu rastlín. Ich dovoz je 
zakázaný na územie SR  s výnimkou toxafénu, ani ten sa však v SR nepoužíva. 
Problematiku uvedenia na trh vybraných nebezpečných chemických látok a prípravkov 
upravuje vyhláška MH SR č. 401/2001 Z.z., problematiku výroby a používania 
chemických látok a prípravkov rieši tiež zákon NR SR č.272/1994 Z.z. o ochrane 
zdravia ľudí v znení neskorších predpisov. Uplatňovaním nariadenia vlády č. 473/2000 
Z.z. a vyhlášky MŽP SR č. 474/2000 Z.z. SR zabezpečuje zníženie vypúšťania 
dioxínov a furánov. 
             Popritom sú uvedené látky aj v  medzinárodnej procedúre PIC (Prior informed 
consent, predbežný súhlas po predchádzajúcom ohlásení), ktorú riadi FAO/UNEP.  
             V podmienkach SR je národných kontaktným miestom MP SR (ÚKSÚP), ktoré 
úzko spolupracuje s MZ SR (ÚPKM).  Uvedenú  problematiku podrobnejšie   rieši   
zákon   č. 163/2001  Z. z.  o  chemických   látkach   a   chemických prípravkoch bližšie 
špecifikovaný vyhláškou MH SR č. 401/2001 Z.z. a výnosom MH SR č. 7/2001. 
             Vzhľadom na osobitnú závažnosť chemických látok zo skupiny POPS, 
vyplývajúcej zo Štokholmského dohovoru o POPS vznikol v roku 2001 projekt 
„Počiatočná pomoc SR pri plnení záväzkov vyplývajúcich zo Štokholmského dohovoru 
o POPs, ktorý má pomôcť plniť záväzky v uvedenej oblasti (Príloha č. 2) 
            Cieľom projektu je vytvorenie kapacít na splnenie medzinárodných záväzkov 
Slovenskej republiky podľa  uvedenej dohody a zabezpečiť počiatočný implementačný 
plán a zámer súvisiaci so zaobchádzaním s chemickými látkami a prípravkami 
(chemikáliami) ako je uvedené v kapitole 19 Agendy 21. Implementačný plán bude 
charakterizovať aj spôsob ako splní SR medzinárodné záväzky a ako zabezpečí  
úpravu  kontaminovaných miest v SR.  
             Dĺžka  trvania projektu  je dva roky. Dohoda o projekte bola podpísaná vo 
februári 2002. Práce na projekte sa začali 1. marca 2002 a plánované ukončenie 
projektu je v marci roku 2004. Projekt je realizovaný Ministerstvom životného prostredia 
SR, ktoré je zodpovedné za plánovanie a celkový manažment projektu. Za vykonávanie 
aktivít a zabezpečenie realizácie výsledkov v rámci projektu je zodpovedný Slovenský 
hydrometeorologický ústav. Hlavnými spolupracujúcimi inštitúciami sú Ústav 
preventívnej a klinickej medicíny  a  Ekotoxikologické centrum s.r.o (ETC). 
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             Významný medzinárodný projekt v rámci 5. rámcového programu Európskej 
komisie je hodnotenie zdravotného rizika pre človeka z dlhodobej expozície nízkym 
dávkam PCB, ktorý koordinoval Ústav preventívnej a klinickej medicíny. Na programe 
sa zúčastnilo ďalších šesť pracovísk v Európe vrátane reprezentanta Európskej 
komisie. 
             Nevyhnutnosť riešenia tohto projektu vyplynula zo zistenia zvýšeného 
znečistenia životného prostredia následkom 25-ročnej výroby PCB (výroba DELOR) 
v závode  Chemko-Strážske  v  rokoch  1959-1984  (celkové vyrobené množstvo 2,15 x  
10 7 kg). Odhaduje sa, že vzniklo približne 1,6 x 106 kg odpadu PCB. Najmä v prvej 
polovici obdobia výroby sa dostali do prostredia veľké množstvá PCB dôsledkom   
použitia nevhodnej technológie a nevhodnej manipulácie s odpadmi, ktoré sa tak 
dostali priamo  do  rieky  Laborca  a vody Zemplínskej šíravy, čím spôsobili dlhodobé 
znečistenie sedimentu. V porovnaní s ostatnými okresmi bol zistený  viacnásobne vyšší 
obsah PCB v ľudskom tuku, krvi a mlieku v okrese Michalovce. 
             Cieľom projektu je zhodnotiť vyššie uvedené zdravotné riziká z expozície 
perzistentným organickým zlúčeninám, vrátane PCB a ich metabolity, organické 
chlórované pesticídy, polychlórované dibenzo-p-dioxíny (PCDD) a dibenzofurány 
(PCDF) v populácii, ktorá bola exponovaná týmto chemickým látkam. 
             Z výsledkov projektu možno očakávať dva  významné  prínosy. V prvom rade 
ide o informácie prispievajúce k objasneniu toxicity PCB aj v kombinácii s ďalšími 
organickými chlórovanými zlúčeninami, čo je závažné pre hodnotenie a riadenie  
environmentálnych rizík. V druhom rade ide o definovanie, hodnotenie a použitie 
biomarkerov (napr. xenoestrogénna aktivita, hormóny, protilátky atď.), ktoré sú 
relevantné pri hodnotení zdravotných rizík pre dospelú a detskú populáciu. 
Súčasne v roku 2002 sa začali práce na ďalších dvoch projektoch: Uplatňovanie 
nespaľovacej technológie deštrukcie PCB a Inventarizácia zariadení obsahujúcich látky 
zo skupiny PCB.  
             Integrálnou súčasťou uvedenej problematiky sú chemické látky  narušujúce  
funkciu žliaz s vnútorným vylučovaním (Endocrine – Disruptive Substances, EDS). Na 
základe vedeckých poznatkov z ostatných rokov ľudia, vodné organizmy a voľne žijúce 
zvieratá   môžu  trpieť  na  nepriaznivé  účinky  po  expozícii  chemickým  látkam,  ktoré  
narúšajú EDS. Môže tiež meniť normálne regulačné funkcie imunitných a nervových 
systémov. Predpokladá  sa,  že  viac ako  50  takýchto látok imituje prírodné hormóny a 
znižuje ich účinky. Možné účinky na človeka zahŕňajú rakovinu prsníka a poruchy 
reprodukcie a imunity u žien, rakovinu mužských pohlavných žliaz a prostaty u mužov, 
nenormálny sexuálny vývoj, zníženú plodnosť u mužov, zmeny vo funkciách štítnej 
žľazy, zníženie imunity a neuropsychické účinky. Súčasne sa hromadia údaje o 
účinkoch vyššie uvedených látok na endokrinné funkcie organizmov žijúcich vo vode a 
voľne žijúcich zvierat.  
             Chemické látky, o ktorých je známe, že spôsobujú estrogénne účinky, zahrnujú 
napr. pesticídy, DDT, hexachlórbenzén, metoxychlór, syntetické pyretroidy, triazínové 
herbicídy. Týka sa to aj ďalších chemických látok di(2-etylhexyl)ftalát, PCB, dioxíny, 
furány, kadmium, olovo, ortuť, organosiričité zlúčeniny, alkylfenoly (napr. nonylfenoly a 
oktylfenoly), nebiodegradabilné detergenty a antioxidanty, ktoré sú v modifikovanom 
polystyréne a PVC, diméry a triméry styrénu. 
             Nie všetky xenoestrogény narúšajú normálne endokrinné funkcie alebo 
poškodzujú DNA. Mnohé z nich patria medzi „dobré“ xenoestrogény, kde sa 
predpokladá ich ochranný účinok. Ide o prírodné zlúčeniny (fytoestrogény), ktoré sú 
v rastlinách  a konzumujú  sa denne v miligramových množstvách. Medzi fytoestrogény  
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patria aj metabolity húb (napr. zearalenon), ktorý sa nachádza v  obilí. Je známych viac 
ako 300 druhov rastlín, ktoré obsahujú estrogénne látky. 
             Medzi potravinárske produkty bohaté na fytoestrogény patrí najmä raž, 
pšenica, kapusta, kel, špenát a sójové bôby. Tieto sú najbohatším zdrojom rastlinných 
estrogénov a v širokej miere sa používajú aj v potravinárskom priemysle ako zdroje  
bielkovín, zahrňujúce aj detskú výživu. 
             Medzinárodný program chemickej bezpečnosti (IPCS), Svetová zdravotnícka 
organizácia (WHO), Medzinárodná organizácia práce (ILO) a program OSN pre životné 
prostredie (UNEP) spojili úsilie pre založenie globálnej inventarizácie výskumu, 
týkajúceho sa zdravia a ekologických účinkov EDS. Medzinárodné hodnotenie stavu 
vedy v oblasti  EDS poskytne hodnotenie dostupných údajov o zdravotných 
a ekologických  účinkoch  EDS  a integráciu  existujúcej  databázy  do jednotnej on-line  
databázy, ktorá bude k dispozícii vedcom a širokej verejnosti na svete. Ústav 
preventívnej a klinickej medicíny (SZU) sa do uvedeného výskumu zapojil. 
 
Z praktického hľadiska treba brať v našich podmienkach do úvahy tieto opatrenia: 
 

• testovanie chemických látok a prípravkov by sa malo postupne rozšíriť aj na 
hormonálnu aktivitu in vivo pre kvantifikáciu rozsahu súčasných expozícií 
podozrivým látkam u ľudí,  vodných organizmov a voľne žijúcich zvierat; 

• účinky na reprodukciu a teratogenézu sú k dispozícii, nové produkty a 
medziprodukty by preto mali byť predmetom štúdia hormonálnej aktivity; 

• žiada sa  zabezpečiť register uvedených látok  a pozornosť by sa mala venovať 
ekosystému ako celku a nie iba jednotlivým médiám  (vzduch, voda, potraviny); 

• vedecká komunita a laická verejnosť SR si všeobecne neuvedomuje u nás 
prítomnosť hormonálne aktívnych chemických látok a prípravkov v prostredí. Je 
preto potrebná väčšia informovanosť. 

 
             Mnohé populácie voľne žijúcich zvierat sú už uvedenou skupinou látok EDS 
postihnuté. Týka sa to porúch štítnej žľazy u vtákov a rýb, zníženej plodnosti u vtákov, 
rýb  a  cicavcov.  Týka  sa  to  aj  porúch  potomstva  rýb  a  korytnačiek. Sú známe tiež 
metabolické poruchy u vtákov, rýb a cicavcov, poruchy správania sa u vtákov, 
feminizácia mužského pohlavia rýb, vtákov a cicavcov. 
             Vzhľadom na veľkú vedeckú neurčitosť, ktorá sa týka metodológie, expozícií 
a účinkov skupiny látok EDS a aj na to, že pribúdajú mnohé nové informácie a aktivity 
v tejto oblasti, je nevyhnutná účinná medzinárodná koordinácia uvedených činností. 
 
 
Geneticky modifikované organizmy (GMO) 
 
             Do roku 2003 nebolo v SR povolené použitie žiadnych geneticky 
modifikovaných organizmov pre poľnohospodárske aplikácie na uvoľnenie do životného 
prostredia, ani pre potravinárske, krmivárske a technické účely. V roku 2003 bolo v SR 
Ministerstvom životného prostredia povolené použitie geneticky modifikovanej kukurice 
MON810 pre krmivárske, potravinárske a technické účely (uvoľnenie do životného 
prostredia na množiteľské a iné účely povolené nebolo). 
             V súlade s príslušnou legislatívou SR a právom EÚ (zákony č. 151/2002 Z.z., 
291/1996 Z.z. v znení zákona č. 470/2002 Z.z., 184/1993 Z.z., 224/1998 Z.z. v znení 
zákona   č.  415/2002 Z. z.,   smernice   rady   90/220/EEC,   2001/18/EC,   98/95/EEC,  
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nariadenia (EC) 258/1997, 49/2000, 1139/1998 a ďalšie), regulujúcou  použitie  
a označovanie  GMO a  ich  produktov,  je  od  roku 1999 vykonávaná kontrola 
nepovoleného obsahu GMO v odrodách, osivách, krmivách, merkantile, rastlinnom 
tovare, potravinových vstupoch a potravinách, ktorú zabezpečuje Oddelenie 
molekulárnej biológie Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu 
poľnohospodárskeho (ÚKSÚP). Kontrolu potravín po zlúčení Slovenskej 
poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie (SPPI) so Štátnou veterinárnou správou 
(ŠVS) zabezpečuje Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS). 
             GMO testy rastlinného materiálu a produktov (odrody, osivá, merkantil, krmivá, 
rastlinný tovar, bioprodukty, potravinové vstupy a vybrané potraviny) sa uskutočňujú na 
oddelení molekulárnej biológie ÚKSÚP od roku 1999. Pri kontrole potravín v období 
1999-2001 boli vzorky z obchodnej siete oficiálne odoberané a dodávané inšpekciou 
SPPI. Analyzované vzorky krmív sú dodávané odborom krmív a živočíšnej výroby 
ÚKSÚP, a to vzorky z registrácie krmív a vzorky odobrané v rámci inšpekcie krmív.  
Vzorky  odrôd  a  osív sú dodávané odborom odrodového skúšobníctva a odborom osív 
a sadív ÚKSÚP z oficiálnych odrodových pokusov, skúšok osív a semenárskou 
inšpekciou. Vzorky rastlinného tovaru sú dodávané fytoinšpekciou ÚKSÚP.      

V pozitívnych vzorkách bola zistená stopová prítomnosť geneticky 
modifikovaných rastlín s obsahom 0,1 až 0,3 % GMO (stanovené semikvantitatívnymi 
a kvantitatívnymi analýzami a medzinárodnými porovnávacími testami). Špecifickými 
DNA testami s použitím PCR techník a RFLP verifikácie bola vo vzorkách zistená 
prítomnosť GM odrôd RoundupReady sóje a Bt kukurice, ktoré sú povolené v EÚ. 
Pozitívne testovaný materiál pochádzal z dovozu, čo je v súlade so zákazom 
pestovania GMO v SR. 
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KAPITOLA  2:  CHEMICKÁ  VÝROBA,  DOVOZ,  VÝVOZ  A  POUŽITIE  

CHEMICKÝCH LÁTOK, PRÍPRAVKOV A VÝROBKOV 
PODĽA  KATEGÓRIÍ 

 

 

             Chemický a farmaceutický priemysel SR patrí k nosným priemyselným odvetviam 
ekonomiky Slovenskej republiky. Od roku 1992 sa priemysel SR člení do jednotlivých 
ekonomických činností podľa odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) , ktorá 
vychádza z európskej klasifikácie NACE (Nomenclature génerale des activités économiques 
dans les Communautés européennes). Chemický priemysel zahŕňa výrobu rafinovaných 
produktov (OKEČ 232), výrobu chemikálií, chemických výrobkov a vlákien (OKEČ 24) a 
výrobu výrobkov z gumy a plastov (OKEČ 25). Výrobný program priemyselných subjektov 
v agregácii OKEČ 232 výroba rafinovaných produktov, tvoria predovšetkým pohonné hmoty, 
vykurovacie a mazacie oleje, parafíny a asfalty. Výrobný program chemického a 
farmaceutického priemyslu podľa OKEČ 24 a 25 tvoria anorganické a organické chemikálie, 
priemyselné hnojivá, základné petrochemické výrobky, plastické látky v primárnej forme a 
syntetické kaučuky, farby, laky a pigmenty, agrochemikálie, kozmetické a čistiace 
prostriedky, chemické vlákna, výbušniny, lepidlá a množstvo iných chemických výrobkov. 
             V štatistike priemyslu, ktorá je spracovaná v grafickej forme, sú použité  údaje 
poskytnuté  Štatistickým úradom SR za celý chemický priemysel v SR, pričom boli  použité 
údaje z  výrobných podnikov s 20 a  viac zamestnancami. Údaje o zahraničnom obchode  
obsahujú  všetky vývozy a dovozy výrobkov  chemického priemyslu. 
             V roku 2001 zabezpečili podniky chemického a farmaceutického priemyslu  tržby vo 
výške cca 142 mld.Sk (z toho podniky, ktoré sú členmi Zväzu chemického a farmaceutického 
priemyslu SR - ZCHFP SR - 128 mld. Sk, t. j. 90% z celkových tržieb (graf č.11) a 
zamestnávali 37 080 zamestnancov (z toho podniky v ZCHFP SR 26 000 zamestnancov, t. j. 
70 % z celkového počtu zamestnancov chemického priemyslu (graf č. 15). Priemerná 
mesačná mzda v chemickom priemysle sa pohybovala okolo 17 tis. Sk (graf č. 16). 
             Medziročný nárast tržieb predstavoval cca 12 %. Zahraničný obchod slovenskej 
chémie a farmácie zaznamenal v roku 2001 mierne zlepšenie  zápornej obchodnej bilancie. 
V súvislosti s pokračujúcimi celosvetovými globalizačnými tendenciami je prioritou 
chemického  a farmaceutického priemyslu SR rast jeho konkurenčnej schopnosti, najmä na 
zahraničných trhoch, kde smeruje takmer 75 % produkcie  chemického priemyslu, pričom 
z celkového exportu predstavuje vývoz do krajín EÚ okolo 35 % a do štátov CEFTA 53 %. 
Z pohľadu zahraničného obchodu je otvorenosť chemického a farmaceutického priemyslu 
pomerne vysoká najmä pri dovozoch, ktorý je v SR vysoko liberalizovaný s nízkymi colnými 
bariérami, takže tuzemské chemické a farmaceutické spoločnosti majú  silnú konkurenciu zo 
strany zahraničných firiem, ale aj pri vývozoch, ktorého podiel z predaja celkom v rozmedzí 
63 – 64 % dosahuje úroveň vyspelých štátov (graf č. 17 a 18). Vývoz je smerovaný prevažne 
na trhy ČR a do krajín EÚ. Pri dovozoch sú dominantní dodávatelia z krajín EÚ a podiel 
tohoto zoskupenia postupne narastá.    
             Najvýznamnejšími vývoznými komoditami sú rafinované ropné produkty, základné 
organické chemikálie, minerálne hnojivá a dusíkaté látky, plasty v primárnych formách, 
farmaceutické výrobky, chemické vlákna, pneumatiky a výrobky z gumy a z plastov a ďalšie.  
             V dovoze sú najvýznamnejšími položkami liečivá a substancie, spotrebné 
malotonážne produkty, výrobky z plastov a organické chemikálie. Farmaceutické spoločnosti 
so špecializovanými výrobnými programami a firmy orientované na výrobu spotrebiteľskej 
chémie  a výrobkov z plastov zabezpečujú pomerne úzky sortiment výrobkov a nepokrývajú 
tuzemskú potrebu v potrebnom rozsahu.   
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Dosahované výsledky niektorých vybraných ekonomických ukazovateľov uvádzaných 
v tabuľke č. 16 dokumentujú, že  odvetvie chemického a farmaceutického priemyslu právom 
patrí k nosným pilierom slovenskej ekonomiky, a že sa úspešne etabluje na zahraničných 
trhoch. 
 
Tabuľka č. 14  Ekonomické ukazovatele v chemickom priemysle 
                           
 

 
Ukazovateľ 

 
1998 

 
1999 

 
2000 

 
2001 

 
  

Tržby z priemyselnej 
činnosti                  mil. Sk 
  

85 377 92 777 135 761 141 874 

 

Pridaná hodnota    mil. Sk 
 

21 554 20 523 29 605 31 315 
 

Výnosy 
 

101 578 116 399 160 271 177 218 
 

Náklady celkom     mil. Sk 
 

99 174 116 062 154 251 167 909 
 

Priem. počet zamestnancov 
osoby 
 

43 585 39619 37 339 37080 

 

Priemerná mes. mzda  Sk 
 

12 119 13 295 15 167 16 800 
 

Vývoz                   mld. Sk 
 

62 70 100 106 
 

Dovoz                   mld. Sk 
 

68 75 90 108 
 

Saldo ZO              mld. Sk 
 

-6 -5 10 -2 

 
Zdroj: Štatistický úrad SR 
 
Graf č. 9 Tržby z priemyselnej činnosti  
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            Zdroj: Štatistický úrad SR 
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Graf č. 10 Pridaná hodnota 
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Graf č. 11 Výnosy  v chemickom priemysle 
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Graf č. 12 Náklady celkom v chemickom priemysle 
 

                 Zdroj: Štatistický úrad SR 
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Graf č. 13 Priemerný počet zamestnancov 
 

 
               Zdroj: Štatistický úrad SR 
 
 
 
Graf č. 14 Priemerná mesačná mzda 
 

 
                Zdroj: Štatistický úrad SR 
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Graf č. 15  Vývoz  v chemickom priemysle 
 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

mil.Sk

Vývoz

Ukazovateľ 1998 1999 2000 2001

Vývoz ChP v mil. Sk 62 154 70 352 100 115 106 215

1 2 3 4

 
 
Zdroj: Štatistický úrad SR 
 
 
Graf č. 16  Dovoz  v chemickom priemysle 
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Zdroj: Štatistický úrad SR 
 
 
             Význam odvetví chemického priemyslu (ďalej CHP) v priemysle SR spočíva 
v zabezpečovaní medziproduktov pre ďalšie spracovanie v rámci samotných odvetví, ďalej 
výrobky  pre  potreby  prakticky všetkých odvetví priemyslu, finálne výrobky pre obyvateľstvo a  
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pre využitie voľného času, ako aj vo vysokej exportnej výkonnosti a v dosahovaní pomerne 
vysokej produktivity práce v porovnaní s inými odvetviami priemyslu. Pozíciu odvetví 
charakterizujú kumulatívne podiely na priemysle SR, ktoré v roku 1999 dosiahli 16,0 % na 
tržbách z priemyselnej činnosti, 16,9 % na vývoze, 16,3 % na dovoze a 8,7 % na 
zamestnanosti. 
             Tuzemský záujem o chemické výrobky zaznamenal v rokoch 1997 – 1999 priemerný 
medziročný rast o 5 % a je krytý narastajúcim objemom dovozu vo všetkých odvetviach. 
Podiel dovozu na krytí tuzemského dopytu sa pohyboval vo výrobe rafinérskych ropných 
produktov v rozmedzí 20-30 %, vo výrobe chemikálií, chemických výrobkov a vlákien 
v rozmedzí 82-86 % a vo výrobe výrobkov z gumy a plastov dosahuje 75-93 %.   
V roku 1999 realizoval chemický priemysel 75 % z tržieb z priemyselnej činnosti na 
zahraničných trhoch a 25 % na tuzemskom trhu. 
             V rokoch 1996-1999 preinvestované finančné prostriedky v chemickom priemysle 
v objeme 43 756 mil. Sk (z nich 60 % tvorili vlastné zdroje) nepostačovali na zásadnejšiu 
výrobkovú reštrukturalizáciu a na modernizáciu existujúcich veľkotonážnych výrob, tvoriacich 
v súčasnosti v prevažnej miere exportný potenciál odvetvia. Uskutočnila sa len čiastočná 
modernizácia existujúcej výrobno-technickej základne spojená s čiastočnou inováciou 
sortimentu. Podniky vynakladali značné prostriedky aj na odstraňovanie starých ekologických 
dlhov. 
             Výrobné zariadenia v chemickom a farmaceutickom priemysle sú na rôznej technickej 
a technologickej úrovni. Niektoré zariadenia boli v ostatných rokoch realizované v spolupráci 
so špičkovými svetovými firmami (zakúpením licencií, know-how a sú porovnateľné s úrovňou 
dosahovanou vo vyspelých štátoch). Na druhej strane časť produkcie sa zabezpečuje na 
fyzicky opotrebovaných výrobných zariadeniach, vo viacerých prípadoch aj na morálne 
zastaralých technológiách. Priemerná opotrebovanosť odpisovaného majetku odvetví v roku 
1999 dosiahla cca 54 %. 
 

Tabuľka č. 15   Dovoz a vývoz vybraných chemických látok a výrobkov (v kg) 
______________________________________________________________________________________ 
                                              Dovoz                                                 Vývoz 
                           _________________________________________________________________________ 
                            1999            2000            2001            1999            2000            2001      
______________________________________________________________________________________ 
Ropa  a ropné  

výrobky              6064625710     5712070281      6012803895     3129471814     2901539148     3122466012 

Priemyselné 
chemikálie (t.j. 
medziprodukty  
pre iné che –     991579613      1049859663       1065509971       600546798        638668332       623568118 
mické výroby 
Pesticídy            9555647          11285052           10814947           4037376             5359894          4871471 

Hnojivá             145017954       159980374         178113170         580082135         709176159      703355394 

Spotrebné 
chemikálie      140204763        161506749         170581204          96257410         101809134       118755576 
 
Iné chemikálie 134805318        155577388         181310302         578102770         418517050      364011520 
_______________________________________________________________________________________ 

Zdroj: Štatistický úrad SR 

 
             Z hľadiska objemu vývozu aj dovozu si dominantné  postavenia zachovávajú 
chemikálie, chemické výrobky a vlákna. 
             Najvýznamnejšími vývoznými komoditami sú rafinované ropné produkty, základné 
organické  chemikálie,  minerálne  hnojivá  a  dusíkaté  látky,   plasty  v  primárnych   formách,  
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farmaceutické výrobky, chemické vlákna, pneumatiky a duše z gumy, ostatné výrobky z gumy, 
ostatné výrobky z plastov. V dovoze sú najvýznamnejšími položkami liečivá a substancie, 
spotrebné malotonážne produkty, výrobky z plastov a organické chemikálie (bez zahrnutia 
dovozu ropy). 
             Integrálnou súčasťou uvedenej oblasti je problematika odpadov a asanácia 
znečistených miest.  V roku 1998 bolo v SR vyprodukovaných 19,8 mil.t. odpadov, z toho 10,1 
mil.ton ostatných  odpadov, 9,7 mil.t zvláštnych odpadov, z toho 1,4 mil. t nebezpečných 
odpadov. Najviac odpadov (bez rozdielu kategórie) produkuje pôdohospodárstvo (4,5 mil.ton) 
a priemysel (2,3 mil.ton). V porovnaní s rokom 1998 sa zvýšila produkcia odpadov 
v pôdohospodárstve o 0,2 mil.ton. Najviac nebezpečných odpadov produkujú priemyselné 
odvetvia – najmä  z chemickej a strojárskej výroby. 
             V roku 1999 bolo v SR vyprodukovaných 19,6 mil. t odpadov, z toho 10,1 mil. t 
ostatných odpadov, 9,5 mil. t zvláštnych odpadov, z toho 1,3 mil. t  nebezpečných odpadov. Z 
celkového množstva zvláštnych a nebezpečných odpadov sa využilo 58 %. 
   
 
Tabuľka č. 16 Spôsob nakladania so zvláštnym a nebezpečným odpadom v roku 1998 
 
______________________________________________________________________________________ 
 Spôsob nakladania  so                  Celkom                         Množstvo odpadu (v t)   
 zvláštnym a nebezpečným                                        zvláštny                   nebezpečný 
 odpadom                                                               (bez nebezpečných) 
___________________________________________________________________________________ 
 Fyzikálno-chemický                               595 852, 5                      3 268, 4                        592 584,1 
 podiel v percentách                                    6,1                                0,1                               42, 5 
 Biologický                                              437 044, 6                    333 821, 8                     103 222, 8  
 podiel v percentách                                   4, 5                               4, 0                                7, 4 
 Spaľovanie                                            358 094, 3                    221 760, 5                      136 333, 8 
 podiel v percentách                                   3, 7                               2, 7                                9, 8  
 Skládkovanie                                       2 468 477, 6                 2 175 888, 5                     292 589,1  
 podiel v percentách                                 25, 3                             26, 0                               21, 0 
 Iný spôsob                                               394 061,3                    311 549, 6                      82 511, 7 
 podiel v percentách                                  4, 0                                3, 7                                5, 9 
 Využitie                                                5 276 323, 4                 5 118 345, 4                    157 978, 0 
 podiel v percentách                                  54, 1                             61, 2                               11, 4 
 Skladovanie                                            131 487, 7                    106 185, 1                      25 302, 6  
 podiel v percentách                                    1, 4                               1, 3                                 1, 8 
 Neuvedený spôsob                                   89 434, 9                      86 195, 0                        3 239, 9 
 podiel v percentách                                    0, 9                                1, 0                                 0, 2  
________________________________________________________________________________________ 
 Spolu                                              9 750 776, 3             8 357 014, 3              1 393 762, 0 
________________________________________________________________________________________ 
Zdroj: Štatistický úrad SR 
 
 
             Najrozšírenejším   spôsobom   zneškodnenia   je   skládkovanie  (24,1%)  a  spaľovanie  
(3,1 %). Pri porovnaní týchto údajov s údajmi z roku 1998 sa množstvo skládkovaného odpadu 
mierne znížilo (o 1,2 %). Ďalšími spôsobmi nakladania s odpadmi sú fyzikálno-chemická a 
biologická úprava odpadov, ktorá sa najviac týka odpadových kyselín, hydroxidov a 
koncentrátov a odpadu zo spracovania ropy. 
          Z celkového množstva zvláštnych a nebezpečných odpadov sa 24,1 % (2 288 954,0 t) 
zneškodňuje skládkovaním. Je to najčastejší spôsob zneškodnenia najmä komunálnych 
odpadov (1 134 141,2 t, čo predstavuje 65,5 %), odpadu minerálneho pôvodu (811 059 t) a 
kalov z čistiarní odpadových vôd (212 482,7 t). 
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          Podľa údajov z RISO sa v roku 1999 zneškodnilo spaľovaním 293 302,5 t zvláštnych a 
nebezpečných odpadov (3,1 %). V porovnaní s rokom 1998  sa znížilo množstvo spaľovaných 
odpadov o 64 792 t, t.j. o 0,6 %.  
          V SR je celkovo 92 spaľovní (spaľovacích zariadení s rôznou kapacitou), z toho je  
prevádzkovaných 69 spaľovní. Emisné limity spĺňa 19 spaľovní a 50 spaľovní prekračuje 
emisné limity, avšak využívanie kapacity týchto spaľovní značne kolíše. 
          Z celkového množstva zvláštnych a nebezpečných odpadov vzniknutých v roku 1999  v 
SR   sa  využíva 5 509 022,4 t, čo predstavuje 58 %. Vysoký stupeň využitia týchto odpadov je 
ovplyvnený vysokým podielom využívania odpadov z chovu zvierat. Bez týchto odpadov 
predstavuje využitie zvláštnych a nebezpečných odpadov 21,4 %, čo je oproti roku 1998 
zvýšenie o 11,2 %. 
          V roku 1999 MŽP SR udelilo 133 súhlasov na cezhraničnú prepravu odpadov (dovoz, 
vývoz, tranzit), ktorú bolo možné realizovať v roku 1999. Z tohoto počtu sa 94 súhlasov týkalo 
dovozu odpadov, 13 vývozu nebezpečných odpadov  a na tranzitnú prepravu cez územie SR 
bolo vydaných celkom 26 súhlasov. 
          V SR sú na spracovanie komodít (ako napr. železný šrot, zberový papier, odpadové sklo 
a odpad z medi) technologické zariadenia, ktorých kapacitné možnosti sú väčšie ako je možné 
zabezpečiť domácim trhom a preto spracovatelia musia tieto komodity aj dovážať. 
 
 
Tabuľka č. 17   Množstvá jednotlivých odpadov podľa vydaných súhlasov na dovoz 
                                                   odpadov  v roku 1999  
______________________________________________________________________________________ 

 Druh odpadu                                                                                          Množstvo (t)          
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
 Zberový papier                                                                                                                        144 500 
 Odpadový dolomit                                                                                                                          500 
 Škvára, troska a popol zo spaľovania uhlia, koksu                                                                   80 000 
 Odpadové sklo vhodné na ďalšie spracovanie                                                                         25 087 
 Okuje                                                                                                                                        15 000 
 Železný šrot vrátane dopravných prostriedkov a zariadení (najmä lokomotívy 
 a vozový park, lietadlá, plavidlá) určených na využitie ako druhotná surovina                      385 000 
 Odpad z obrábania neznečistený škodlivinami                                                                          2 000 
 Odpad z hliníka, zlatiny, zlúčeniny                                                                                             9 230  
 Odpad z medi, zlatiny, zlúčeniny                                                                                               3 230  
 Odpad z polyetylénu                                                                                                                     600 
 Odpad z fólií z plastov                                                                                                               1 250 
 Obaly a nádoby z plastov so zvyškami s obsahom škodlivín                                                       450 
 Odpadové pneumatiky a ich odrezky                                                                                         2 227 
 Zvyšky látok a tkanín                                                                                                                    315 
 Odpadové odevy, handry, textil                                                                                                 3 100 
_______________________________________________________________________________________ 
 Spolu                                                                                                          702 489  
_______________________________________________________________________________________ 
Zdroj: Štatistický úrad SR  
  
 
             Keďže v SR nie sú doteraz vytvorené dostatočné kapacity na zneškodňovanie 
nebezpečných odpadov (niektoré zariadenia úplne chýbajú), SR rieši tento stav vývozom 
nebezpečných odpadov do krajín, v ktorých je zabezpečené bezpečné nakladanie 
s nebezpečným odpadom z hľadiska životného prostredia a zdravia  obyvateľstva. V zmysle 
platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve je vývoz nebezpečných odpadov možné 
realizovať len na základe súhlasu udeleného MŽP SR. Pri jeho udelení MŽP SR zohľadňuje 
Bazilejský dohovor o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich 
zneškodňovaní a musí mať súhlas dotknutej krajiny. 
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Tabuľka č. 18   Množstvá jednotlivých odpadov podľa vydaných súhlasov na vývoz   
                          nebezpečných odpadov v roku  1999  
 _____________________________________________________________________________________ 

  Druh odpadu                                                                                           Množstvo (t) 
 _____________________________________________________________________________________ 

  Stery ľahkých kovov s obsahom hliníka                                                                                3 500 
  Odpadové transformátorové, teplonosné a hydraulické oleje s obsahom PCB a PCT            100 
  Vyradené prístroje a prevádzkové prostriedky s obsahom PCB                                              210 
   Zvyšky tlačiarenských farieb                                                                                                    200 
  Odpadové katalyzátory                                                                                                          3 725     
 _____________________________________________________________________________________ 
  Spolu                                                                                                          7 735     
 _____________________________________________________________________________________ 

  Zdroj: Štatistický úrad SR 

 
    
       V kontexte s nebezpečnými odpadmi je potrebné uviesť pojem „znečistené, kontaminované 
miesto“. Vznikol v 70-tych rokoch, čo súvisí najmä so znečistením podzemných vôd zo starých 
skládok, s emisiami plynov zo skládok alebo znečistených pôd v blízkosti opustených 
priemyselných plôch. Riziká z týchto  miest môžu byť rozmanité (voda, pôda, ovzdušie)  a 
vzťahy medzi nimi môžu mať bezprostredné účinky aj na zdravie  ľudí. 
          Rozsah rizík alebo porúch závisí od typu a množstva škodliviny a expozície chráneného 
média (napr. podzemnej vody) a možno uviesť množstvo príkladov aktuálnych v SR:           

• narušenie kvality podzemnej vody vyplavovaním zo znečistených miest,    
• priamy kontakt  (dotyk, prehltnutie)  so znečistenou pôdou  (napr. deti na ihriskách)   na  

plochách  po   ich  predošlom využívaní, 
• riziko výbuchu v prípade nahromadenia plynu zo skládok v uzavretých priestoroch,  
• znečistenie povrchových vôd škodlivinami zo znečistených miest, 
• absorpcia škodlivín rastlinami z pôdy (pri ťažkých kovoch možno príjem minimalizovať 

pravidelným vápnením), 
• poškodenie vegetácie dôsledkom premiestňovania vzduchu pôdy plynom,  
• zo skládok v koreňovej zóne rastlín, 
• ohrozenie obyvateľov v okolí skládok nebezpečných odpadov pri dlhodobej expozícii,  
• korózia podzemných potrubí a zložiek budov účinkom vyplavovania škodlivín. 

 
Nebezpečné odpady (osobitne sa v odbornej literatúre zdôrazňujú ich skládky) sú nielen 
významným problémom pre prostredie, ale aj pre ľudské zdravie. Do dnešného dňa SR 
nemá objektívne údaje o výskyte chorôb, toxicite a potenciálnej expozícii konkrétnym 
skupinám chemických látok.  
          Je preto nevyhnutné zamerať pozornosť najmä na prioritný výskyt a objektivizáciu 
expozície. Iba tak bude možné vytvoriť dostatočnú vedeckú bázu. Mala by sa týkať najmä 
potenciálneho zvýšeného výskytu vrodených vývojových chýb a reprodukčných porúch, 
porúch imunitného systému, pečene a obličiek, rakoviny, chorôb dýchacieho systému a  
chorôb nervovej sústavy ľudí žijúcich v okolí skládok nebezpečných odpadov. 
          Najväčšie množstvá odpadov boli dovezené za účelom ich využitia ako druhotnej 
suroviny. Povoľovanie vývozu nebezpečných odpadov (tab. 18) súvisí s tým, že v SR nie sú 
vybudované dostatočné kapacity na využívanie a zneškodňovanie nebezpečných odpadov.   
          V súčasnosti je rozpracovaný nový informačný systém RISO-net, ktorý zohľadňuje 
podmienky stanovené novou legislatívou odpadového hospodárstva v SR. Centrálny 
informačný systém je zavedený na SAŽP COHEM Bratislava, ktorý spracováva údaje 
zozbierané regionálnym systémom pre potreby strategického plánovania, ako aj pre potreby 
geografického informačného systému (GIS). 
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             MŽP SR vypracovalo v roku 1997 podrobný program odpadového hospodárstva SR 
do roku 2000, ktorý splnil svoj účel. V roku 2005 sa predpokladá dosiahnutie úplnej 
transpozície a implementácie požiadaviek  smerníc EÚ v tejto oblasti, čím sa vytvorí prostredie 
jasne definovaných pravidiel, ktoré možno premietnuť aj do plánovania na dlhšie časové 
obdobie po roku 2005.  
             Osobitný význam má zriadenie prvého Regionálneho centra  Bazilejského dohovoru 
pre región strednej a východnej Európy (RCBD) na svete ako súčasť SAŽP v roku 1997 
v Bratislave. Cieľom RCBD  je najmä posilniť legislatívu členských, ale aj nečlenských štátov 
Bazilejského dohovoru, týkajúcu sa,  okrem iného, kontroly cezhraničnej prepravy 
nebezpečného odpadu, zlepšenia kapacity pre manipuláciu s nebezpečnými odpadmi a 
vytvorenia výmenného informačného systému. 
V rokoch 1997-2002  zorganizovalo RCBD 10 školiacich kurzov a vypracovalo 6 projektov 
pre 19 krajín strednej a východnej Európy. Toto umožnil grant od švajčiarskej vlády (8 
kurzov) a Dánska agentúra pre  ochranu životného prostredia. 
Témy kurzov: 
Implementácia  Bazilejského dohovoru do národnej legislatívy;  Identifikácia nebezpečného 
odpadu; Informačný systém pre nakladanie s odpadom; Princípy  bazilejského dohovoru; 
Práca s verejnosťou; Čistejšia výroba a minimalizácia tvorby odpadu; Metódy 
zneškodňovania odpadu so zameraním na spaľovanie; Kontrola cezhraničnej prepravy 
nebezpečného odpadu; Implementácia bazilejského zákazu; Porovnávanie katalógov 
odpadov a kontrolných systémov. 
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KAPITOLA  3:   PRIORITY, KTORÉ  SA  TÝKAJÚ  CHEMICKEJ    
                          VÝROBY,   DOVOZU,   VÝVOZU   A POUŽITIA   
                          CHEMICKÝCH  LÁTOK  A  PRÍPRAVKOV 
 
 
             Pri stanovení priorít treba brať do úvahy nielen výrobu, dovoz, vývoz a používanie 
chemických látok a prípravkov, ale aj priority vo vzťahu k znečisteniu  zložiek životného 
prostredia a k zdravotnému stavu obyvateľstva. Prehľad o situácii a najviac ohrozených 
oblastiach v SR je v kapitole 1.4: Životné prostredie. 
             V tabuľke č. 19 je prehľad problémov, ktoré sa týkajú významu chemických škodlivín 
pre jednotlivé zložky prostredia a pre zdravotný stav obyvateľstva v rámci profesionálnej a 
neprofesionálnej expozície. Ide o odhad súčasnej situácie. Preto bude potrebné postupné 
spresňovanie hodnotenia. Regionálne problémy výroby a použitia chemických látok a 
prípravkov sa líšia a situácia v ohrozených oblastiach v SR sa tiež dynamicky mení. Súvisí to 
najmä so zložitým vývojom priemyslu, pôdohospodárstva, energetiky a dopravy za ostatné 
roky a so zložitou transformáciou národného hospodárstva. 
 
  
Tabuľka č. 19  Problémy, týkajúce sa chemických látok z hľadiska nebezpečnosti 
_____________________________________________________________________________________ 

Problém       Rozsah        Úroveň  nebez-        Úroveň              Štatistické     Problematické    Relatívne  
                     problému          pečnosti          zvládnuteľnosti          údaje                látky             poradie  
                             dôležitosti 
_____________________________________________________________________________________ 

znečistenie   regionálny       vysoká                   stredná           dostatočné    SOx,NOx,CHx,                      1 * 
ovzdušia        národný                                                                                     VOCxx,As,Pb,Cd 

 
 
znečistenie    národný          stredná                  stredná            dostatočné    ropné produkty, 
povrchových                                                                                                     toxické kovy                       3 
vôd                                                                                                                   nitráty (hnojivá) 

 
znečistenie    regionálny        nízka               zodpovedajúca     dostatočné    NO3 

-
 ,toxické kovy 

podzemnej                                                                                                        pesticídy,hnojivá                3 
vody 

 
znečistenie      miestny         stredná             zodpovedajúca    nedostatočné      toxické kovy,                 4 
pôdy                                                                      nízka                                             emisie 

 
zvyšky chem.   národný         nízka                       stredná           dostatočné    veterinárne liečivá,    
látok  v                                                                                                               pesticídy, toxické              4 
potravinách                                                                                                         kovy, PCB 
 
znečistenie       miestny        stredná                     stredná           dostatočné   NO3

-, toxické kovy, 
pitnej vody                                                                                                          vedľajšie produkty 
                                                                                                                           organických chlóro-          3 
                                                                                                                           vaných  zlúčenín 

 
nebezpečné     miestny        stredná                      stredná           neúplné        anorganická a orga-  
odpady             národný                                                                                     nické zlúčeniny,                1 * 
                                                                                                                           toxické kovy, chlóro-  
                                                                                                                           vané uhľovodíky 
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Pokračovanie tabuľky 19 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
profesionálna      národný      stredná                      stredná        nedostatočné    pesticídy, hnojivá           3 
expozícia: 
poľnohospod. 

 
profesionálna    regionálny    stredná                      stredná          dostatočné    toxické kovy, organic-  
expozícia:                                                                                                            ké rozpúšťadlá,olefíny     3   
priemysel                                                                                                             atď. 

 
zdravotníctvo   národný        stredná                      stredná          dostatočné     toxické kovy                     2                                           
                                                                                                                            karcinogény,                    1  
                                                                                                                            alergény                           3 
 
chemické           miestny        stredná                 zodpovedajúca   dostatočné    miestne sa mení, 
havárie:                                                                                                                horľavé látky a                3 
priemysel                                                                                                              výbušné plyny 

 
chemické           miestny        stredná                       stredná          dostatočné    kyseliny, lúhy,                 3 
havárie:doprava                                                                                                      uhľovodíky 

 
dovoz nezná-     miestny         nízka                           nízka            dostatočné    nie sú údaje                   4 
mych chem. 
látok 

 
skladovanie,      miestny         vysoká                        stredná       nedostatočné   toxické kovy, 
zneškodňova-                                                                                                        chlórované                    2 
nie nepotreb-                                                                                                         uhľovodíky    
ných látok, 
odpad 

 
otravy chem.      národný         stredná                       stredná           dostatočné   CO,chlór,lieky,             3    
látkami,                                                                                                                   pesticídy 
samovraždy                                                                                                        
 
perzistentné       miestny         stredná                zodpovedajúca  nedostatočné   12 zlúčenín POPS        1 *   
organické 
polutanty (POPS)  

 
stratosféru         globálny         vysoká                       stredná            dostatočné    halogénované  
poškodzujú-                                                                                                             uhľovodíky                1 * 
ce látky 

 
skleníkové         globálny         stredná                         nízka           nedostatočné  CO2,metán, N 2O      1 * 
plyny 

 
ostatné                národný         stredná                         nízka           nedostatočné          azbest             1 * 
_____________________________________________________________________________________ 

 
Poznámka:    Relatívne poradie dôležitosti je vyznačené od 1 (najzávažnejšie) až po 5   
                      (menej závažné).                                       
                      Označenie 1* sú záväzky z medzinárodných zmlúv 
                      CH x ´     =   chlórované uhľovodíky 
                      VOC xx´=   prchavé organické zlúčeniny 
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             Z hľadiska zdravotného stavu obyvateľstva, ktorý je predmetom podkapitoly 1.3 
vystupujú do popredia i ďalšie identifikované problémy, ktoré majú vzťah k  životnému 
prostrediu a k životnému štýlu: 
 
- choroby dýchacích ciest, ktorých výskyt sa zvyšuje a môže viesť k chronickým 

ochoreniam  a k úmrtiam. Aj keď ich príčiny nie sú úplne objasnené, je zjavné, že pri nich 
má osobitnú úlohu aj znečistenie vonkajšieho ovzdušia a ovzdušia uzavretých priestorov; 

 
- onkologické ochorenia (negatívny vplyv fajčenia a čiastočne aj znečisteného ovzdušia); 
 
- akumulácia perzistentných látok v organizme človeka a v potravinovom reťazci, čo môže 

negatívne vplývať  aj na budúce generácie, aj keď mechanizmus nie je úplne objasnený. 
 
 
Rizikové  práce  a  profesionálne  ochorenia  spôsobené  chemickými  látkami   
 
 
             ŠZÚ v SR dlhodobo sledujú a evidujú počet zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové 
práce, t. j. práce, pri ktorých sú zamestnanci exponovaní takým koncentráciám chemických 
látok, ktoré môžu spôsobiť choroby z povolania, profesionálne otravy alebo iné poškodenie 
zdravia v súvislosti s prácou. 
      
        V roku 2003 bolo v SR cca 2,2 mil. ekonomicky činných obyvateľov, z toho 126 351 
zamestnancov vykonávalo rizikové práce. Chemické látky boli tretím najčastejším rizikovým 
faktorom, ktorému bolo exponovaných 14 792 zamestnancov.  
 
             Počet zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce, pri ktorých sú vystavení zdraviu 
škodlivému pôsobeniu chemických látok v rokoch 1999-2003 je uvedený v tab. č. 20 
 
             Významným rizikovým faktorom sú aj chemické karcinogény. Najväčší počet 
pracovísk s výskytom karcinogénnych látok, kde boli v roku 2003 vyhlásené rizikové práce 
bol v rezorte zdravotníctva (cytostatiká, formaldehyd, etylénoxid), ďalej v rezorte školstva a 
na výskumných pracoviskách, kde sa používajú karcinogénne látky ako dezinfekčné 
prípravky (formaldehyd, etylénoxid) a na chemické analýzy a výskumné postupy 
(tetrachlórmetán, aflatoxíny, cytostatiká). 
 
             Ďalšou skupinou zamestnancov s možným ohrozením, resp. poškodením zdravia pri 
vystavení karcinogénnym látkam sú zamestnanci vykonávajúci asanáciu starých objektov 
alebo rekonštrukcie jestvujúcich stavieb, kde bol použitý izolačný, protipožiarny materiál 
s obsahom azbestových vlákien, ktoré sú dokázaným karcinogénom. 
 
             Osobitnou skupinou rizikových faktorov sú alergény, medzi ktoré v prevažnej  miere 
patria chemické látky. Alergénom bolo v SR v roku 2003 exponovaných 2131 zamestnancov.              
Počet priznaných chorôb z povolania a profesionálnych otráv vyvolaných chemickými 
látkami v SR v r. 1993-2003  je uvedený v tab. 21. 
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Tabuľka č. 20   Počet zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce v Slovenskej republike 
  za roky 1999 až 2003 podľa druhu a kategórie rizikového faktora 

 
 

f a k t o r 
počet exponovaných zamestnancov – celkom 

1999 2000 2001 2002 2003 

kód Názov 3.kat. 4.kat. spolu 3.kat. 4.kat. Spolu 3.kat. 4.kat. Spolu 3.kat. 4.kat spolu 3.kat. 4.kat. spolu 

C Chemické látky 16401 2894 19295 15730 1767 17497 15560 1888 17448 14541 1757 16298 13234 1558 14792 

K Chem. karcinogény 3674 875 4549 3571 1196 4767 3828 1180 5008 3719 1277 4996 3489 1128 4617 

D Dermatotropné látky 2080 83 2163 1971 75 2046 1760 86 1846 1763 67 1830 1645 53 1698 

A Alergény 2035 287 2322 2013 288 2301 1873 276 2149 1663 290 1953 1851 280 2131 

 
Zdroj: Evidencia rizikových prác ŠZÚ v SR (ASTR) 
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Tabuľka č. 21  Počet priznaných  chorôb z povolania a profesionálnych otráv spôsobených chemickými látkami v rokoch 1993-2003 
 
 

Diagnóza (príčiny ochorenia) 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Ochorenia z olova a jeho zliatin a zlúčenín  1 2 2 6 3 4 4 4 3 3 7 
Ochorenia z fosforu a jeho zlúčenín  - - - - - 1 - 1 - - - 
Ochorenia z fluóru a jeho zlúčenín - - - - - - - 1 2 2 - 
Ochorenia z ortuti a z jej amalgámov a zlúčenín 2 1 2 - - - - - 1 2 - 
Ochorenia z arzénu a jeho zlúčenín - - - - - - 1 - 1 - - 
Ochorenia z mangánu a jeho zlúčenín - - - - - - - - - - - 
Ochorenia z kadmia a jeho zlúčenín - - - - - - - - - 1 - 
Ochorenia z vanádu a jeho zlúčenín - - - - - - - - - - - 
Ochorenia z chrómu a jeho zlúčenín 3 - - - 1 - 1 2 - - 3 
Ochorenia zo sírouhlíka 3 1 3 5 4 3 3 17 12 15 1 
Ochorenia zo sírovodíka - 1 1 2 2 1 - - - 1 - 
Ochorenia z oxidu uhoľnatého 1 5 6 54 23 6 - 1 1 3 2 
Ochorenia z kyanových zlúčenín 1 - - - - - - - - - - 
Ochorenia z benzénu a jeho homológov 1 2 3 1 1 - 1 5 2 2 - 
Choroby z nitro a aminozlúčenín benzénu alebo jeho 
homológov a ich odvodenín - 1 1 - 1 1 2 - - 1 - 

Ochorenia z halogenizovaných uhľovodíkov 2 3 2 6 5 20 5 4 6 7 8 
Ochorenia z dusičných esterov glycerínu - - - - - - - - 1 - - 
Ochorenia z bojových látok 2 7 6 2 3 - 4 32 4 1 5 
Ochorenia na kožnú rakovinu spôsobené škodlivinami 
vyvolávajúcimi rakovinu - - - - - - - - 1 - - 

Profesionálne dermatózy 130 93 104 124 92 60 82 79 43 65 49 
Ochorenia na rakovinu pľúc z rádioaktívnych látok 15 14 11 9 6 9 4 6 9 6 3 
Azbestóza 1 - 1 3 1 8 7 1 - 3 3 

     
Zdroj: ÚZIŠ, KPLaT Bratislava 
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Inšpekcia práce 
 
             V rámci inšpekcie práce sa v roku 2001 plnili celoslovenské úlohy, ktoré majú vzťah 
k problematike chemických látok : kontrolovali sa prevádzky so skladovaním nebezpečných 
plynov, čerpacie stanice propán-butánu a pracovné podmienky žien – dodržiavanie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Previerky poukázali na mnohé nedostatky, 
ktoré sa týkajú BOZP v uvedenej oblasti. 
             Popritom inšpektoráty práce plnili krajské úlohy so zameraním na viaceré oblasti, 
ktoré sú závažné aj z hľadiska expozície chemickým látkam. Z prehľadu prevádzkových 
nehôd v roku 2001 vyplynulo, že bola zaznamenaná iba jedna nehoda z celkového počtu 27, 
kde zdrojom boli chemické látky.     
             V uvedenom období bolo evidovaných 153 smrteľných pracovných úrazov a 319 
ťažkých pracovných úrazov (tzv. závažné pracovné  úrazy). Z toho priemyselné škodliviny, 
horúce látky a predmety, oheň a výbušniny tvorili 4,87 %. 
 
 
Komentár 
 
             Koncepčné zámery do ďalších rokov by mali byť orientované hlavne do 
modernizácie existujúcich výrobných kapacít, čiastočne na reštrukturalizačné programy 
a budovanie nových kapacít. Modernizačné programy by sa mali realizovať predovšetkým 
v oblasti anorganických a organických výrob (14-17 % z celkových výrobných investícií 
odvetvia), výrobkov z plastov (8-10% z výrobných investícií odvetvia). Vo farmaceutických 
a malotonážnych výrobách sú modernizačné zámery (35-37 % z výrobných investícií 
odvetvia) spojené s rozšírením a zlepšením kvalitatívnych parametrov prípravkov. 
Reštrukturalizačné programy by sa mali realizovať hlavne v gumárenských výrobách (23-27 
% z výrobných investícií odvetvia), čiastočne vo výrobe chemických vlákien (3-5 % 
z výrobných investícií odvetvia). Pomerne vysoký objem investícií bude vyžadovať aj oblasť 
životného prostredia. 
             Z hodnotenia problematiky profesionálnej expozície zamestnancov chemickým 
látkam vyplýva, že je veľmi aktuálna z hľadiska realizácie opatrení pre minimalizáciu 
nepriaznivých účinkov vyrábaných a používaných chemických látok a prípravkov. Bude to 
vyžadovať zvýšenú starostlivosť o zdravie zamestnancov s osobitným zreteľom na malé 
a stredné podniky.  
             Zlepšenie možno očakávať aj od implementácie nových legislatívnych úprav v oblasti   
ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 55

 
 
KAPITOLA  4:   LEGISLATÍVNE  NÁSTROJE  PRE  MANAŽMENT    
                          CHEMICKÝCH  LÁTOK 
 

 
             Jednou z priorít zahraničnej politiky Slovenskej republiky bola jej integrácia  do 
Európskej únie (EÚ), ktorá vytvárala kľúčový prvok prekonania existujúcich rozdielov 
medzi asociovanými krajinami strednej a východnej Európy a krajinami EÚ. Koncepcia 
integrácie vychádzala z Európskej dohody o pridružení a Dodatkového protokolu 
k Európskej dohode uzatvorené medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva  
a Slovenskej republiky. Uvedené dokumenty definovali právny a inštitucionálny rámec 
integračného procesu vrátane ľudských zdrojov a materiálno-technických predpokladov. 
Integráciu do vnútorného trhu podmieňovalo prijatie všetkého, čo EÚ dosiahlo 
v legislatívnej oblasti.      
   
             Legislatíva EÚ súvisiaca s problematikou chemických látok bola zosúlaďovaná 
a implementovaná do práva SR priebežne od roku 1995. Pri realizácii zbližovania 
legislatívy bola tzv. „Biela kniha“ určujúcou súčasťou stratégie predchádzajúcej prijatiu 
asociovaných krajín strednej a východnej Európy do EÚ.  Určovala kľúčové opatrenia 
v každom sektore vnútorného trhu, navrhovala postup pri aproximácii legislatívy 
a umožňovala koordináciu pomoci a sledovanie pokroku.  
 
             Pokrok dosiahnutý pri plnení tzv. Kodanských kritérií stanovených v júni 1993 na 
zasadaní Európskej rady v Kodani bol hodnotený v dokumente – Posudok Európskej 
komisie na žiadosť SR o členstvo v EÚ. Na základe tohto dokumentu, ako aj dokumentu 
Partnerstvo pre vstup, Národného programu prispôsobovania právneho poriadku SR 
k právu ES/EÚ v oblasti vnútorného trhu a Agendy 2000 SR vypracovala Národný 
program pre prijatie acquis communautaire. Je to národný dokument, ktorý definuje 
zodpovednosť každej asociovanej krajiny za záväzky, ku ktorým pristúpila za účelom 
splnenia priorít obsiahnutých v dokumente Partnerstvo pre vstup.  
 
             Národný program mal odrážať nedostatky v legislatíve a v budovaní inštitúcií, 
ktoré boli SR vytýkané v Posudku Európskej komisie (EK). Jeho štruktúra implikovala 
v sebe nasledovné obligatórne náležitosti: sektorálne členenie, legislatívne opatrenia, 
implementačné opatrenia na presadenie legislatívnych opatrení a finančné 
zabezpečenie na splnenie implementačných opatrení pri zachovaní členenia na 
krátkodobé a strednodobé priority. Z tohto dôvodu sa zvolil sektorálny prístup 
vypracovania Národného programu a sektorálne členenie podľa štruktúry tzv. 
negociačných skupín. Podľa zamerania jednotlivých negociačných skupín bola 
navrhnutá nominácia gestorov, vedúcich a členov negociačných skupín. 
Prostredníctvom týchto skupín zabezpečovali gestori dotknutých ústredných orgánov 
štátnej správy harmonizáciu predpisov SR so smernicami EÚ v oblasti chemických látok. 
       
             Spracované priority jednotlivých sektorov uvedené v Národnom programe 
vyústili do konkrétnych legislatívnych krokov-právnych aktov, ktoré boli v dvoch 
uvedených časových horizontoch prijaté. 
             V rámci spolupráce SR s Radou Európy (RE) boli špičkoví odborníci SR 
nominovaní i do expertných výborov Rady Európy.  
 
 
 

 



 56

 
4. 1.   Transpozícia a implementácia smerníc EÚ            
 
Transpozícia a implementácia európskej legislatívy v oblasti chemických látok do práva 
SR je v porovnaní s inými sektormi na dobrej úrovni. Uvedená implementácia bola 
uskutočnená v súlade s požiadavkami EÚ a na základe skúseností expertov členských 
štátov EÚ najmä Dánska, Rakúska, Švédska, Holandska a Nemecka. 
Doterajšie skúsenosti z EÚ sa transformovali a prispôsobili za plnej akceptácie 
špecifických podmienok krajiny. Jednotlivé kroky pre aktivity týkajúce sa implementácie 
kontroly chemických látok sa prevažne zaoberajú vytvorením postupov, dokumentácie, 
školení a komunikácie. 
 
V období 2002-2003 boli implementačné aktivity zamerané najmä na : 
 

• Zber informácií o chemických látkach 
• Komunikáciu na zabezpečenie dobrej spolupráce medzi príslušnými  orgánmi  
• Zabezpečenie spolupráce medzi príslušnými rezortmi a podnikateľskými  

subjektami. 
• Školenie a konzultácie o uplatňovaní chemickej legislatívy 
• Implementáciu výsledkov práce EÚ najmä v oblasti hodnotenia rizika 
• Reguláciu procesu chemických látok a chemických prípravkoch na trhu podľa 

zákona č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch. 
• Dohľad a inšpekcie kontroly plnenia požiadaviek cit. zákona  a všetkých  

postupov pokrytých smernicou 
• Informačný systém a podávanie správ  Európskej komisii (EK) 
• Pre účinnú implementáciu cit. zákona budú vydané príručky, ktoré budú 

napomáhať výrobcom, dovozcom a distribútorom v oblasti oznamovacej 
povinnosti, požiadaviek pre klasifikáciu, balenie a označovanie nebezpečných 
chemických látok atď. 

                                                                                                                                                       
             Do legislatívnych úprav SR boli v oblasti chemických látok implementované 
smernice EÚ, smernice Komisie, rozhodnutia Komisie a nariadenia Rady (kap. 13 – 
Sociálna politika a zamestnanosť, kap. 2  - Voľný pohyb tovaru, kap. 8 - Životné 
prostredie a kap. 23 – Ochrana spotrebiteľa): 
 
 
Smernice EÚ:    
 
• 67/548 EEC 
• 73/404/EEC, Annex-V (A, B, C), 73/405/EEC 
• 75/32/324/EEC   
• 76/769/EEC 
• 79/663/EEC 
• 82/242/EEC, 82/243/EEC, 82/806/EEC, 82/828/EEC 
• 83/264/EEC, 83/477/EHS, 83/478/EEC 
• 85/71/EEC publikované v 2000/C/72/01, 85/467/EEC, 85/610/EEC 
• 86/94/EEC,  86/188/EHS, 86/609/EHS 
• 87/18/EEC v znení Smernice 1999/11/EC, 87/217/EHS 
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• 88/320/EEC v znení Smernice 1999/12/EC,  88/320/EEC,  88/379/EEC  
 
• 89/178/EEC, 89/391/EHS, 89/542/EEC, 89/654/EHS, 89/655/EHS 89/656/EHS, 

89/677/EEC, 89/678/EEC 
 
• 90/35/EEC, 90/269/EHS, 90/270/EHS, 90/394/ES, 90/420/EHS, 90/492/EEC, 

90/679/EHS 
 
• 91/155/EEC v znení Smernice doplnená podľa Smernice 2001/60/EC, 91/173/EEC, 

91/338/EEC, 91/339/EEC, 91/382/EHS, 91/410/EEC, 91/442/EEC, 91/659/EEC 
 
• 92/32/EEC,  92/58/EHS, 2455/92/EEC 
 
• 93/18/EEC, 93/67/EEC, 93/88/EHS, 93/112/EEC,  EHS/793/93 
 
• 94/1/EC,  94/27/EC, 94/48/EC,  94/55/EC, 94/60/EC, 1488/94/EC  
 
• 95/30/ES,   95/50/EC 
 
• 96/35/EC, 96/54/EC, 96/55/EC,  96/65/EC, 96/1996/EC, 1492/96/ES  
 
• 97/10/EC, 97/16/EC 97/42/ES, 97/56/EC, 97/59/ES, 97/64/EEC, 1237/97/EC 
 
• 98/8/EHS, 98/24/ES, 98/73/EC,  98/98/EC, 2247/98/ES 
 
• 99/36/EC, 99/38/ES, 99/43/EEC, 1999/45/EC,  99/51/EEC, 99/77/EC,  1999/92/ES,    
 
• 2000/32/EC, 2000/33/EC, 2000/39/ES, 2000/54/ES, 2000/368/EC, 2000/657/EC 
      2000/2037/ES, 2000/2038/ES, 2000/2039/ES, 2000/54/ES,  2000/C/72 
 
• 2001/41/EC, 2001/45/ES, 2001/58/EC, 2001/59/EC, 2001/90/EC, 2001/91/EC 
 
• 2002/45/EC, 2002/61/EC, 2002/62/EC, 2002/300/EC 
 
• 2003/11/EC 
 
• 7/548/EEC, 289/569/EEC 
 
 
4. 2.   Harmonizácia legislatívy Slovenskej republiky s rozhodnutiami a  
          odporúčaniami OECD       
       
Program OECD pre chemickú bezpečnosť, ktorý funguje od roku 1971,   má dve 
strategické zložky. Jednou z nich je projekt pre prioritné chemické látky a znižovanie 
rizika vybraných chemických látok. Druhú tvorí vývoj princípov, metód a iných 
praktických opatrení. Jedným z dôležitých cieľov je harmonizácia prístupov, ktoré sa 
uplatňujú v OECD pri manažmente ich chemickej kontroly. 
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         Vzájomná prijateľnosť údajov 
 
             Základnými požiadavkami pre vzájomnú prijateľnosť údajov je súlad s princípmi 
OECD v oblasti správnej laboratórnej praxe a so smernicami OECD pre testovanie 
chemikálií.    
             Princípy SLP a ich dodržiavanie sú predmetom vyhlášky MH SR č. 406/2002 
Z.z., ktorou sa mení vyhláška č. 65/2002 Z.z. o podrobnostiach postupu pri overovaní 
zásad správnej laboratórnej praxe a ich dodržiavaní, o podrobnostiach o vydávaní a 
zrušení osvedčenia správnej laboratórnej praxe a postupe pre kontroly dodržiavania 
zásad správnej laboratórnej praxe (zásady správnej laboratórnej praxe). 
             Významným opatrením je vzájomná prijateľnosť údajov v krajinách OECD, 
schválená už v roku 1981, čo má veľký význam nielen z ekonomického, ale aj z etického 
hľadiska. 
             Odporúčania OECD o testovaní chemických látok tvoria  dokument, ktorý 
obsahuje testy fyzikálnych a chemických vlastností látok, účinky na ľudské zdravie a 
ekosystémy, akumuláciu  a  degradáciu  v prostredí.  Podrobnosti  o testovacích  
metódach sú v prílohe č. 5 výnosu MH SR č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 
Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov. 
 
             Každoročne sa v sídle OECD – Paríži koná spoločné zasadanie Výboru pre 
chemikálie a Pracovnej skupiny pre chemikálie, pesticídy a biotechnológie 
OECD. SR predkladalo  na  každom  druhom  zasadaní  Správu o pokroku 
v implementácii OECD rozhodnutí a odporúčaní v oblasti chemických látok, 
chemických prípravkov a chemických havárií (tzv. Progress Report). Posledná takáto 
správa bola prezentovaná na 34. spoločnom zasadaní v novembri 2002. Nakoľko SR 
implementovalo všetky určené právne predpisy OECD, bolo na predmetnom zasadaní  
rozhodnuté, že posledná správa bude prezentovaná vo februári 2004. Do legislatívy 
SR boli implementované nasledovné právne predpisy OECD: 

 
1.   Odporúčanie Rady C(71)83/FINAL o stanovení biologickej rozložiteľnosti   
      anionických syntetických povrchovo aktívnych látok, 13. júl 1971 
 
2.   Odporúčanie Rady C(74)215 o hodnotení potenciálnych environmentálnych vplyvov  
      chemických látok a chemických prípravkov, 14. november 1974 
 
3.   Odporúčanie Rady C(77)97/FINAL stanovujúce metódy vzťahujúce sa k procedúram  
      a požiadavkám predpokladaných vplyvov chemických látok a chemických prípravkov    
      na človeka a životné prostredie, 7. júl 1977 

 
4.   Rozhodnutie Rady C(81)30/FINAL týkajúce sa vzájomnej prijateľnosti údajov pri  
      hodnotení chemických látok, 12. máj 1981 so siedmimi zmenami. 
 
5.   Rozhodnutie Rady C(82)196/FINAL týkajúce sa minimálneho súboru údajov pred  
      uvedením na trh pri hodnotení chemických látok, 8. december 1982 
 
6.   Odporúčanie Rady C(83)96/FINAL týkajúce sa ochrany vlastníckych práv údajov  
      predložených pri oznámení nových chemických látok, 26. júl 1983 
 
7.   Odporúčanie Rady C(83)97/FINAL týkajúce sa výmeny dôverných údajov  
      o chemických látkach a chemických prípravkoch, 26. júl 1983 
 
8.   Odporúčanie Rady C(83)98/FINAL týkajúce sa zoznamu OECD tých údajov  
      o chemických látkach a chemických prípravkoch, ktoré nie sú dôverné, 26. júl 1983 
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9.   Odporúčanie Rady C(84)37/FINAL týkajúce sa výmeny informácií o vývoze  
      zakázaných alebo prísne obmedzených chemických látok a chemických prípravkov,  
      4. apríl 1984 
 
10.  Rozhodnutie – odporúčanie Rady C(87)2/FINAL o podrobnejších opatreniach na  
       ochranu životného prostredia pomocou kontroly polychlórovaných bifenylov, 13.  
       február 1987 
 
11.  Rozhodnutie – odporúčanie Rady C(87)90/FINAL o systematickom skúmaní  
       existujúcich chemických látok, 26. jún 1987 
 
12.  Rozhodnutie Rady C(88)84/FINAL o výmene informácií týkajúcich sa havárií, ktoré  
       môžu spôsobiť cezhraničné škody 
 
13.  Rozhodnutie – odporúčanie Rady C(88)85/FINAL týkajúce sa poskytnutia informácie  
       pre verejnosť a účasti verejnosti v procesoch rozhodovania vo vzťahu k prevencii  
       a odozve na havárie vrátane nebezpečných látok 
 
14.  Rozhodnutie – odporúčanie Rady C(89)87/FINAL o súlade so zásadami správnej  
       laboratórnej praxe, 2. október 1989 
 
15.  Odporúčanie Rady C(89)88/FINAL týkajúce sa uplatnenia zásady znečisťovateľ platí  
       pri havarijnom znečistení 
 
16.  Rozhodnutie – odporúčanie Rady C(90)163/FINAL o kooperatívnom výskume  
       a znížení rizika z existujúcich chemických látok, 31. január 1991 
 
17.  Odporúčanie Rady C(90)164/FINAL o integrovanej prevencii a kontrole znečistenia 
 
18.  Odporúčanie Rady C(92)1/FINAL týkajúce sa prevencie, pripravenosti a odozve na  
       chemickú haváriu 
 
19.  Rozhodnutie Rady C(95)8/FINAL meniace prílohy Rady, týkajúce sa rozhodnutia –  
       odporúčania C(89)87/FINAL o súlade so zásadami správnej laboratórnej praxe 
 
20.  Odporúčanie Rady C(96)41/FINAL o implementácii Registrov uvoľňovania a prenosu  
       znečisťujúcich látok, 22. marec 1996 
 
21.  Rozhodnutie Rady C(96)58/FINAL doplňujúce Rozhodnutie Rady C(81)30/FINAL    
       týkajúce sa vzájomnej prijateľnosti údajov pri hodnotení chemických látok, 23. júl  
       1996 
 
22.  Rozhodnutie Rady C(97)114/FINAL o dodržiavaní zákonov Rady vo vzťahu  
       k vzájomnej prijateľnosti údajov pri hodnotení chemických látok v nečlenských  
       štátoch, 26. november 1997 
 
23.  Rozhodnutie Rady C(97)186/FINAL, ktoré mení prílohu II. rozhodnutia Rady  
       týkajúce sa vzájomnej prijateľnosti údajov pri hodnotení chemických látok, 26.  
       november 1997 
 
24.  Rozhodnutie rady C(98)142/FINAL dopĺňajúce rozhodnutie Rady týkajúce sa  
       vzájomnej prijateľnosti údajov pri hodnotení chemických látok 
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4. 3.   Prehľad legislatívnych úprav týkajúcich sa manažmentu  
          chemických látok  
          vypracovaných nasledovnými rezortami:  
 
 
a)   Ministerstvom hospodárstva SR 
 
1. Zákon č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení 

neskorších predpisov  

2. Vyhláška MH SR č. 330/2001 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o požiadavkách na aerosólové rozprašovače  

3. Vyhláška MH SR č. 331/2001 Z.z. o podrobnostiach o klasifikácii a označovaní 
di(2-etylhexyl)ftalátu  

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

5. Oznámenie MH SR č. 402/2001 Z.z. z 21. septembra 2001 o vydaní výnosu č. 7 
Zoznam vybraných nebezpečných chemických látok a vybraných nebezpečných 
chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh je obmedzené pre ich účinky na 
život a zdravie ľudí a na životné prostredie a zoznam vybraných nebezpečných 
chemických látok alebo vybraných nebezpečných chemických prípravkov, ktoré 
sú predmetom predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení 

6. Oznámenie MH SR č. 403/2001 Z.z. o vydaní výnosu č. 8 Zoznam chemických 
látok nepodliehajúcich oznámeniu 

7. Výnos MH SR č. 1/2002, ktorým sa upravuje rozsah obmedzení dovozu a vývozu 
niektorých druhov tovaru 

8. Výnos MH SR č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z.z. o chemických 
látkach a chemických prípravkoch  

9. Výnos MH SR č. 13/2002 o existujúcich chemických látkach uvedených na trh 
a vyňatých z povinností ohlásenia údajov o veľkých objemoch existujúcich 
chemických látok a z povinností ohlásenia údajov o nižších objemoch 
existujúcich chemických látok 

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

11. Vyhláška MH SR č. 511/2001 Z.z. o hodnotení rizík existujúcich chemických 
látok a nových chemických látok na život a zdravie ľudí a na životné prostredie  

12. Vyhláška MH SR č. 515/2001 Z.z. o podrobnostiach o obsahu karty 
bezpečnostných údajov  
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13. Vyhláška MH SR č. 65/2002 Z.z. o postupe pri overovaní zásad správnej 
laboratórnej praxe a postup kontroly dodržiavania zásad správnej laboratórnej 
praxe a ich dodržiavanie, podrobnosti o vydávaní a zrušení osvedčenia správnej 
laboratórnej praxe a postup kontroly dodržiavania zásad správnej laboratórnej 
praxe  

14. Vyhláška MH SR č. 67/2002 Z.z., ktorou sa vydáva zoznam vybraných 
chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh 
a používanie je obmedzené alebo zakázané  

15. Zákon NR SR č. 268/2000 Z.z. o zaobchádzaní s prekurzormi omamných látok 
a psychotropných látok a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

16. Vyhláška MH SR č. 406/2002 Z.z., ktorou sa mení vyhláška MH SR č. 65/2002 
Z.z.o podrobnostiach postupu pri overovaní zásad správnej laboratórnej praxe 
a postupe kontroly dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe (zásady 
správnej laboratórnej praxe) 

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

18. Zákon č. 129/1998 Z.z. o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov  

19. Vyhláška MH SR č. 44/1999, ktorou sa vykonáva zákon o zákaze chemických 
zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

20. Zákon č. 26/2002 Z.z. o kontrole a podmienkach dovozu, vývozu 
a sprostredkovateľských činností týkajúcich sa tovaru a technológií 
podliehajúcich medzinárodným kontrolným režimom a o zmene zákona č. 
179/1998 Z.z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 
455/1991 Zb o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov 

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

22. Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov 

23. Vyhláška MH SR č. 222/1997 Z.z. o zákaze neobchodného vývozu 
a neobchodného dovozu vecí v znení neskorších predpisov 

24. Vyhláška MH SR č. 15/1998 Z.z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia 
na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení neskorších predpisov  

25. Vyhláška MH SR č. 406/2002 Z.z., ktorou sa mení vyhláška MH SR č. 65/2002 
Z.z. o podrobnostiach postupu pri overovaní zásad správnej laboratórnej praxe 
a postupe kontroly dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe (zásady 
správnej laboratórnej praxe)  

 
b)   Ministerstvom zdravotníctva SR 
 

26. Zákon NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších 
predpisov 

27. Nariadenie vlády SR č. 39/2002 Z.z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom 
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28. Nariadenie vlády SR č. 45/2002 Z.z. o ochrane zdravia pri práci s chemickými 
faktormi  

29. Nariadenie vlády SR č. 46/2002 Z.z. o ochrane zdravia pri práci 
s karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi  

30. Nariadenie vlády SR č. 201/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na pracovisko 

31. Vyhláška MZ SR č. 326/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú najvyššie prípustné 
hodnoty zdraviu škodlivých faktorov vo vnútornom ovzduší budov 

32. Vyhláška MZ SR č. 29/2002 o požiadavkách na pitnú vodu  a kontrolu pitnej vody 
v znení neskorších predpisov 

33. Vyhláška MZ SR č. 30/2002 Z.z. o požiadavkách na vodu na kúpanie, kontrolu 
kvality pitnej vody  

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

35. Vyhláška MZ SR č. 2/1994 Z.z., ktorou sa ustanovujú hygienické požiadavky na 
cudzorodé látky v požívatinách  

36. Pokyny MZ SR č. 2/1991 Vest. MZ SR na vykonávanie preventívnych prehliadok 
pracovníkov vykonávajúcich práce, pri ktorých je zvýšené ohrozenie chorobou 
z povolania, priemyselnou otravou alebo iným poškodením zdravia  

37. Úprava MZ SR č. 4/1974 Vest. MZ SR Hlásenie a evidencia chorôb z povolania, 
profesionálnych otráv a iných poškodení zdravia pri práci  

38. Smernice MZ SSR č.17/1970 Vest. MZ SSR o posudzovaní zdravotnej 
spôsobilosti na prácu 

 

c)   Ministerstvom životného prostredia SR 
 
39. Zákon SNR č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné  prostredie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

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

41. Nariadenie vlády SR č. 163/1992 Zb., ktorým sa ustanovujú  predpoklady pre 
výkon funkcií v orgánoch štátnej správy pre  životné prostredie, ktoré si vyžadujú 
osobitnú odbornú  spôsobilosť v znení nariadenia vlády SR č. 72/1996 Z.z.  a 
nariadenia vlády SR č. 157/1997 Z.z. 

42. Vyhláška MŽP SR č. 52/1995  Z.z. o zozname odborne spôsobilých osôb na 
posudzovanie  vplyvov činností na životné prostredie 

43. Oznámenie MŽP SR č. 313/1998 Z.z. o vydaní  výnosu, ktorým sa vydáva 
zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností 
tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva  životného  
prostredia  Slovenskej republiky (výnos č.1/1998) 
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OCHRANA AKOSTI A MNOŽSTVA VÔD A ICH RACIONÁLNEHO VYUŽÍVANIA 

 

44. Zákon č. 184/2002 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(vodný zákon) v znení neskorších predpisov 

45. Zákon SNR č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve v znení   
zákona SNR č. 52/1982 Zb., zákona SNR č. 595/1990 Zb., zákona SNR č. 
128/1991 Zb., zákona NR č. 238/1993 Zb., zákona č. 416/2001 Z.z. a zákona č. 
553/2001 Z.z. 

Poznámka: § 1 až 16 a § 23 až 29 zákona zrušené zákonom č. 184/2002 Z.z. 

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

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

Poznámka: § 2 až 7 zrušil zákon č. 184/20002 Z.z. 

48. Nariadenie vlády SR č. 491/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele  
povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a 
osobitných vôd. 

49. Vyhláška MŽP SR č. 556/2002 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného 
zákona. 

50. Oznámenie MZ SR č. 131/2000 Z.z. o uzavretí Dohody medzi vládou SR 
a vládou ČR o spolupráci na hraničných vodách. 

 
OCHRANA   OVZDUŠIA  A OZÓNOVEJ VRSTVY ZEME 
 
51. Zákon č. 76/1998 Z.z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov v  znení zákona č. 408/2000 Z.z. a zákona č. 553/2001 
Z.z. 

52. Zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení zákona 
č. 161/2001 Z.z. a zákona č. 553/2001 Z.z. 

53. Zákon č. 478/2002/Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 
401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších 
predpisov (zákon o ovzduší) 

54. Vyhláška MŽP SR č. 299/1995  Z.z. o podmienkach na udeľovanie oprávnenia 
na vykonávanie  meraní emisií a imisií a o zásadách výkonu tejto činnosti v znení 
vyhlášky  č. 155/ 2000 Z.z. 

55. Vyhláška MŽP SR č. 208/1996  Z.z. o programe znižovania emisií. 

56. Vyhláška MŽP SR č. 283/1998 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane 
ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení  zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky 
č. 437/2000 Z.z. 
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57. Vyhláška MŽP SR č. 200/1999 Z.z. o požiadavkách na vedenie prevádzkovej 
evidencie zdrojov znečisťovania a o rozsahu ďalších údajov, ktoré sú 
prevádzkovatelia zdrojov znečisťovania povinní poskytovať orgánu ochrany 
ovzduší 

58. Vyhláška MŽP SR č. 127/2000 Z.z. o ustanovení najväčších prípustných 
množstiev znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia. 

59. Vyhláška MŽP SR č. 144/2000 Z.z. o požiadavkách na kvalitu palív, o vedení 
prevádzkovej evidencie a o druhu, rozsahu a spôsobe poskytovania údajov 
orgánu ochrany ovzdušia. 

60. Vyhláška MŽP SR č. 474/2000 Z.z. o zisťovaní množstva vypúšťaných 
znečisťujúcich látok, o spôsobe a podmienkach zisťovania, sledovania a 
preukazovania údajov o dodržaní určených emisných limitov a všeobecných 
podmienok prevádzkovania a  o požiadavkách na technické prostriedky na 
monitorovanie emisií a imisií. 

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

62. Vyhláška MŽP SR č. 705/2002 Z.z. o kvalite ovzdušia. 

63. Vyhláška MŽP SR č. 706/2002 Z.z. o zdrojoch znečisťovania, o emisných 
limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach 
prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov 
znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií 
znečisťujúcich látok. 

64. Oznámenie MZV SR č. 343/1998  Z.z. o Kodanskom protokole o látkach, ktoré 
porušujú ozónovú vrstvu. 

65. Oznámenie MZV SR č. 344/1998  Z.z. o Protokole k  Dohovoru o diaľkovom 
znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku  1979 o ďalšom 
znižovaní emisií síry.  

66. Oznámenie MZV SR č. 140/2000 Z.z. o Dodatku  k Montrealskému protokolu o 
látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu. 

67. Oznámenie MŽP SR č. 204/2003 Z.z. o vydávaní výnosu o technickom 
zabezpečení oprávnených meraní a metodikách monitorovania emisií a kvality 
ovzdušia. 

 
POSUDZOVANIE VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

 

68. Zákon NR SR č. 127/94 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné  prostredie 
v znení zákona č. 391/ 2000 Z.z. a zákona č. 553/2001 Z.z. 

69. Oznámenie MZV SR č. 162/2000 Z.z. o prijatí Dohovoru o hodnotení vplyvu na 
životné prostredie presahujúceho štátne hranice 
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GEOLOGICKÝ VÝSKUM A PRIESKUM 
 
70. Zákon č. 313/1999 Z.z. o geologických  prácach  a  o  štátnej  geologickej správe 

(geologický zákon) 

71. Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného  bohatstva (banský zákon) 
v znení zákona SNR č. 498/1991 Zb. a zákona č. 558/2001 Z.z. 

72. Zákon SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách  a o štátnej banskej 
správe v znení zákona SNR č. 499/1991  Zb., zákona NR SR č. 154/1995 Z.z. a 
zákona č. 58/1998 Z.z. neskorších predpisov 

73. Zákon č. 59/1998 Z.z. o Slovenskej banskej komore 

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

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

76. Vyhláška SBÚ č. 79/1988 Zb. o chránených ložiskových územiach a dobývacích 
priestoroch  v znení vyhlášky č. 533/1991 Zb. a vyhlášky Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej republiky č. 295/1999 Z.z. 

77. Vyhláška SGÚ č. 86/1988 Zb.  o postupe pri vyhľadávaní a prieskume 
výhradných ložísk  z hľadiska ochrany a racionálneho využitia nerastného  
bohatstva a o oznamovaní výskytu ložiska vyhradeného  nerastu, jeho 
odmieňaní a o úhrade nákladov v znení vyhlášky  č. 3/1992 Zb. 

78. Vyhláška SBÚ č. 89/1988 Zb.  o racionálnom využívaní výhradných ložísk, o 
povoľovaní  a ohlasovaní banskej činnosti a ohlasovaní činnosti  vykonávanej 
banským spôsobom v znení vyhlášky č. 16/1992 Zb. 

79. Vyhláška SGÚ č. 97/1988 Zb.  o správe výhradných ložísk a o evidencii a 
odpisoch ich  zásob v znení vyhlášky č. 4/1992 Zb. 

80. Vyhláška SGÚ č. 9/1989 Zb.  o registrácii geologických prác, o odovzdávaní  a 
sprístupňovaní ich výsledkov, o zisťovaní starých banských  diel a vedení ich 
registra v znení vyhlášky č. 5/1992 Zb. a vyhlášky č. 141/2000 Z.z. 

81. Vyhláška SGÚ č. 6/1992 Zb.  o klasifikácii a výpočte zásob výhradných ložísk 

82. Vyhláška MH SR č. 208/1993 Z. z.  o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní 
odbornej  spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti  vykonávanej 
banským spôsobom 

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

84. Vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov 
v znení vyhlášky MŽP SR č. 409/2002 Z.z. 

85. Vyhláška MŽP SR č. 516/2001 Z.z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do 
Recyklačného fondu v znení vyhlášky MŽP SR č. 337/2002 Z.z. a v znení 
vyhlášky MŽP SR č. 733/2002 Z.z. 
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86. Oznámenie MŽP SR č. 75/2002 Z.z. o vydaní výnosu č. 1/2002 z 12. februára 
2002, ktorým sa ustanovujú jednotné metódy analytickej kontroly odpadov 
vyhláška MŽP SR č. 25/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o spracúvaní starých vozidiel zákon č. 529/2002 Z.z. o obaloch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 

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

88. Zákon č. 327/1996 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov zrušený zákonom č. 
17/2004 o poplatkoch za uloženie odpadov 

89. Vyhláška MH SR č. 333/1996 Z.z.,  ktorou sa určujú obvody  pôsobnosti 
obvodných banských  úradov 

90. Vyhláška MŽP SR č. 141/2000 Z.z., ktorou sa vykonáva geologický zákon 

 
METODICKÉ POKYNY NA HODNOTENIE RIZÍK 
 
91. Metodický pokyn MŽP SR z 27.augusta 1998 č. 549/98-2 na hodnotenie rizík zo 

znečistených sedimentov tokov a vodných nádrží 

92. Metodický pokyn MŽP SR z 22.októbra 1998 č. 623/98-2 na postup hodnotenia a 
riadenia rizík  

 

OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY 

 

93. Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.   

 
PRIEMYSELNÉ HAVÁRIE 
 

94. Zákon č. 261/2002 Z.z. o  prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene            
a doplnení niektorých zákonov 

Poznámka: zákon novelizuje zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch - § 18 ods. 3 

95. Vyhláška MŽP SR č. 489/2001 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

96. Vyhláška MŽP SR č. 490/2002 Z.z. o bezpečnostnej správe a o havarijnom 
pláne. 

 
ODPADOVÉ  HOSPODÁRSTVO  
 

97. Zákon č. 223/2001 Z. z.  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov   
v znení zákona č. 553/2001 Z.z., zákona č. 96/2002 Z.z., zákona č. 261/2002  
Z.z., zákona č. 393/2002 Z.z., zákona č. 529/2002 Z.z. a zákona č. 188/2003 Z.z. 
(zákon o odpadoch), 

98. Vyhláška MŽP SR č. 234/2001 Z.z. o zaradení odpadov do Zeleného zoznamu  
odpadov, Žltého zoznamu odpadov a Červeného zoznamu odpadov a o vzoroch 
dokladov požadovaných pri preprave odpadov v znení vyhlášky 410/2002 Z.z. a 
č. 227/2003 Z.z. 
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99. Vyhláška MŽP SR č. 273/2001 Z.z. o autorizácii, o vydávaní odborných 
posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie 
odborných posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb v znení 
vyhlášky MŽP SR č. 399/2002 Z.z.  

100. Vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o  
odpadoch v znení vyhlášky č. 509/2002 Z.z.  

101. Vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov 
v znení vyhlášky MŽP SR č. 409/2002 Z.z.  

102. Vyhláška MŽP SR č. 516/2001 Z.z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do 
Recyklačného fondu v znení vyhlášky MŽP SR č. 337/2002 Z.z. a v znení vyhl. 
MŽP SR č.733/2002 Z.z.   

103. Oznámenie MŽP SR č. 75/2002 Z.z. o vydaní výnosu č. 1/2002 z 12. februára    
2002, ktorým sa ustanovujú jednotné metódy analytickej kontroly odpadov 
vyhláška MŽP SR č. 25/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
spracúvaní starých vozidiel zákon č. 529/2002 Z.z. o obaloch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov 

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

105. Zákon č. 327/1996 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov 
 
 
d)   Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
 
106. Zákon NR SR č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení 

neskorších predpisov  

107. Zákon č. 367/2001 Z.z., ktorým je vyhlásené úplné znenie zákona NR SR č. 
330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ako vyplýva zo zmien 
a doplnení vykonaných zákonom č. 95/2000 Z.z. a zákonom č. 158/2001 Z.z. 

108. Nariadenie vlády SR č. 444/2001 Z.z. o požiadavkách na používanie označenia, 
symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  

109. Nariadenie vlády SR č. 493/2002 Z.z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí  

110. Zákon č. 471/2001 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 285/1995 Z.z. 
o rastlinolekárskej starostlivosti 

111. Vyhláška MP SR č. 27/2001, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MP SR č. 
36/1997 Z.z. o ohlasovaní výroby potravín tabakových výrobkov a kozmetických 
prostriedkov a o podmienkach ich uvádzania do obehu v znení neskorších 
predpisov 

112. Výnos MP SR č. 3322/2001-100, ktorým sa ustanovujú podrobnosti 
o prípravkoch na ochranu rastlín 

113. Vyhláška MP SR č. 595/2002, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MP SR č. 
26/2001 Z.z., ktorou sa ustanovujú typy hnojív, obsah rizikových prvkov, 
podmienky odberu, skladovania a metódy skúšania hnojív, pestovateľských 
substrátov a pôdnych pomocných látok 
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114. Zákon č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých 
zákonov 

115. Vyhláška MV SR č. 195/2002 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 
300/1996 Z.z. o zabezpečovaní ochrany obyvateľstva pri výrobe, preprave, 
skladovaní a manipulácii s nebezpečnými škodlivinami v znení vyhlášky MV SR 
č. 347/1998 Z.z.  

116. Zákon č. 129/2002 Z.z. o integrovanom záchrannom systéme 

117. Zákon SNR č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení zákona č. 525/1990 Zb. 
a zákona č. 48/1993 Z.z. 

118. Zákon č. 252/2001 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 42/1994 Z.z. 
o ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov 

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

120. Vyhláška MV SR č. 201/2002 o zabezpečovaní organizovania jednotiek civilnej 
ochrany a o zabezpečovaní záchranných, lokalizačných a likvidačných prác  

121. Vyhláška MV SR č. 86/1999 Z.z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej 
bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých 
vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov  

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

123. Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii  

124. Vyhláška MV SR č. 425/2001 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 
138/1995 Z.z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri výstavbe 
a užívaní prevádzkární a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová 
úprava výrobkov náterovými hmotami v znení vyhlášky MV SR č. 288/1999 Z.z.  

125. Vyhláška MV SR č. 719/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky 
prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich 
prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov  

126. Vyhláška MV SR č. 425/2001 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 
138/1995 Z.z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri výstavbe 
a užívaní prevádzkární a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová 
úprava výrobkov náterovými hmotami v znení vyhlášky MV SR č. 288/1999 Z.z. 

127. Vyhláška MV SR č. 138/1995 Zb., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej 
bezpečnosti pri výstavbe a užívaní prevádzkární a iných priestorov, v ktorých sa 
vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými hmotami  

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

129. Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi  

130. Vyhláška MV SR č. 288/2000 Z.z.,. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky 
na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb  

131. Vyhláška MV SR č. 125/2000 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti prenosných 
hasiacich prístrojov a podmienky ich prevádzkovania a zabezpečovania 
pravidelnej kontroly 

132. Zákon NR SR č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov 
(ADR) 
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133. Zákon NR SR č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách 
v znení neskorších predpisov 

134. Vyhláška MDPT SR č. 265/1996 Z.z. o emisných kontrolách cestných 
motorových vozidiel v znení vyhlášky MDPT SR č. 307/1999 Z.z. neskorších 
predpisov 

135. Zákon NR SR č. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o dráhach) v znení neskorších predpisov (RID) 

136. Zákon NR SR č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (letecký zákon) v znení ďalších právnych  predpisov (IATA 
DGR) 

137. Zákon NR SR č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ADN)  

138. Vyhláška MDPT SR č. 21/2002, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MDPT SR č. 
265/1996 Z.z. o emisných kontrolách cestných motorových vozidiel v znení 
vyhlášky MDPT SR č. 307/1999 Z.z. 

139. Vyhláška MDPT SR č. 265/1996 Z.z. o emisných kontrolách cestných 
motorových vozidiel v znení vyhlášky MDPT SR č. 307/1999 Z.z. 

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

141. Vyhláška ÚNMS SR č. 46/1995 Zb. o certifikácii výrobkov  

142. Metodický postup na hodnotenie rizík nebezpečných prevádzok 

143. Metodická príručka pre zaraďovanie rizikových podnikov s podprahovými 
množstvami vybraných nebezpečných látok a pre predbežný odhad rizika 
v podnikoch podliehajúcich režimu zákona o závažných haváriách 

144. Nariadenie vlády SR č. 159/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov v znení 
nariadenia vlády SR č. 470/2003 Z.z. 

 
 
4. 4.   Zoznam kľúčových legislatívnych úprav týkajúcich sa  
          chemických látok (stručná charakteristika) 
 
Zákon č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch  ustanovuje 
podmienky oznamovania, klasifikácie, testovania, označovania, balenia, dovozu 
a vývozu chemických látok a chemických prípravkov z hľadiska ochrany života a zdravia 
ľudí a životného prostredia pri voľnom pohybe chemických látok a chemických 
prípravkov, práva a povinnosti podnikateľa, ako aj pôsobnosť orgánov štátnej správy, 
kontrolu a dohľad nad dodržiavaním tohto zákona.  
             Tento zákon sa nevzťahuje na humánne a veterinárne liečivá, krmivá a prípravky 
na ochranu rastlín, hnojivá (ak ich klasifikácie, označovanie a balenie je v súlade s týmto 
zákonom), rádioaktívne látky a jadrové materiály, potraviny, tabakové výrobky 
a kozmetické prostriedky, odpady, ostatné chemické látky a chemické prípravky (ktorých 
klasifikácie, označovanie a balenie upravujú osobitné predpisy v súlade s týmto 
zákonom), prepravu nebezpečných chemických látok a chemických prípravkov v cestnej 
doprave, železničnej doprave, leteckej doprave, vnútrozemskej plavbe a námornej 
plavbe, pri tranzite chemických látok a chemických prípravkov, ktoré sú pod colným 
dohľadom, ak nie je súčasťou tranzitu ich úprava alebo spracovanie. 
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            Uvedeným zákonom sa zriaďuje Centrum pre chemické látky a prípravky, ktoré 
je rozpočtovou organizáciou podriadenou Ministerstvu zdravotníctva SR. Centrum je 
orgán štátnej správy s postavením národného orgánu SR na úseku oznamovania 
nových chemických látok, uvedenia biocídnych výrobkov na trh, klasifikácie evidencie 
a inventarizácie chemických látok, ako aj hodnotenia rizík pri ich uvádzaní na trh.  
            Podrobnosti k jednotlivým ustanoveniam zákona o chemických látkach 
a chemických prípravkoch sú uvedené vo vykonávacích predpisoch MH SR. 
  
Zákon NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov       
             Zákon ustanovuje práva a povinnosti orgánov  štátnej   správy,   obcí,   iných   
právnických   osôb   a   fyzických   osôb,  výkon štátnej správy a štátneho  zdravotného 
dozoru na úseku ochrany zdravia ľudí. Jeho cieľom je vylúčenie resp. obmedzenie 
negatívneho vplyvu škodlivých faktorov v pracovnom prostredí na zdravie ľudí na 
najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru.  
             V zmysle tohto zákona orgány na ochranu zdravia dozerajú na plnenie 
ustanovení tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho 
vykonanie, ako aj na plnenie nimi vydaných opatrení a rozhodnutí a v rozsahu svojej 
pôsobnosti vydávajú pokyny na odstránenie zistených nedostatkov a ukladajú sankcie. 
Ďalej pri výkone štátneho zdravotného dozoru nad pracovnými podmienkami koordinujú 
svoju činnosť s orgánmi štátnej správy v oblasti inšpekcie práce. 
Na základe tohto zákona boli povinnosti zamestnávateľov podrobnejšie upravené 
podrobnosťami v jednotlivých nariadeniach vlády SR: 
 
Nariadenie vlády SR č. 45/2002 Z.z. o ochrane zdravia pri práci s chemickými 
faktormi ustanovuje minimálne požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia 
zamestnancov pred rizikom ich vystavenia chemickým faktorom a na predchádzanie 
tomuto riziku. Vzťahuje sa na všetky pracovné činnosti súvisiace s chemickými faktormi, 
pri ktorých zamestnanci sú alebo môžu byť vystavení chemickým faktorom pri práci. Je 
zamerané na prevenciu vrátane vyhľadávania nebezpečenstiev, posudzovania rizík pre 
zdravie zamestnancov vyplývajúcich z používania chemických faktorov a prijímanie 
účinných opatrení. V nariadení vlády SR sú vymedzené najvyššie prípustné hodnoty 
vystavenia zamestnancov chemickým faktorom s cieľom uplatňovania účinných opatrení 
na ochranu zdravia zamestnancov. 
 
Nariadenie vlády SR č. 46/2002 Z.z. o ochrane zdravia pri práci s karcinogénnymi 
a mutagénnymi faktormi  ustanovuje  minimálne požiadavky na ochranu zamestnancov 
pred rizikom ich vystavenia karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci a na 
predchádzanie tomuto riziku. Uvádza limitné hodnoty pre karcinogény a mutagény, ktoré 
zohľadňujú bezprahové pôsobenie týchto faktorov a obmedzujú riziko na najnižšiu 
možnú dosiahnuteľnú úroveň. 
 
Nariadenie vlády SR č. 39/2002 Z.z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom 
ustanovuje požiadavky na ochranu zamestnancov pred rizikom ich vystavenia prachu 
z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest vrátane prevencie pri všetkých 
činnostiach, pri ktorých zamestnanci sú alebo môžu byť pri práci vystavení prachu  
z azbestu  alebo  z  materiálov  obsahujúcich  azbest. Uvádza medznú technickú  
smernú hodnotu a najvyššiu technickú smernú hodnotu, ktoré sú významné z hľadiska 
kontroly dodržiavania účinných opatrení na ochranu zdravia zamestnancov. Nariadenie 
vlády SR stanovuje aj kritériá na meranie azbestu v pracovnom ovzduší, ktoré je dôležité 
na získanie validných a presných údajov o expozícii zamestnancov. 
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Nariadenie vlády SR č. 201/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na pracovisko špecifikuje všeobecnú povinnosť 
zamestnávateľa zabezpečovať pracoviská a usporiadanie pracovných miest tak, aby 
neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov. 
  
Zákon NR SR č. 330/1966 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení 
neskorších predpisov ustanovuje základné podmienky na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci, na vylúčenie alebo obmedzenie rizika a faktorov 
podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia 
z práce a všeobecné zásady prevencie.  
 
             Na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 16 zákona NR SR č. 330/1996 
Z.z. boli vydané tieto nariadenia vlády SR: 
 
Nariadenie vlády SR č. 159/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov  upravuje 
minimálne bezpečnostné a zdravotné podmienky na používanie pracovných 
prostriedkov, konkretizuje všeobecnú povinnosť zamestnávateľa zabezpečovať, aby 
stroje, zariadenia, náradie, nástroje a pracovné pomôcky neohrozovali bezpečnosť 
a zdravie zamestnancov a jeho povinnosť zabezpečovať potrebnú údržbu a opravy.  
 
Nariadenie vlády SR č. 444/2002 Z. z. o požiadavkách na používanie označenia, 
symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  
upravuje minimálne požiadavky na používanie označenia, symbolov a signálov na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ustanovuje povinnosť 
zamestnávateľa zabezpečiť používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak sa nebezpečenstvo nedá odstrániť alebo 
dostatočne znížiť prostriedkami kolektívnej ochrany alebo opatreniami, metódami alebo 
postupmi používanými pri organizácii práce.  

 
Nariadenie vlády SR č. 493/2002 Z. z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí  upravuje 
minimálne požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo 
výbušnom prostredí, v ktorom možno pri bežnom prevádzkovom stave predpokladať 
výskyt výbušnej atmosféry. 
 
Nariadenie vlády SR č. 504/2002 Z. z. o podmienkach poskytovania osobných 
ochranných pracovných prostriedkov uvádza zoznam osobných ochranných 
pracovných prostriedkov, zoznam nebezpečenstiev, ktoré vzhľadom na charakter ich 
účinkov a expozíciu môžu poškodiť zdravie alebo obťažovať pri práci. Poskytuje zoznam 
pracovných činností, pri ktorých sa poskytujú osobné ochranné pracovné prostriedky, 
ako aj zoznam kritérií na výber osobných ochranných pracovných prostriedkov. 
 
Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení zákona NR SR č. 127/1994 Z. z.,  
zákona NR SR č. 287/1994 Z.z. , zákona č. 171/1998 Z.z. a zákona č. 211/2000 Z.z 
vymedzuje základné pojmy a ustanovuje základné zásady ochrany životného 
prostredia a povinnosti právnických osôb pri ochrane a zlepšovaní stavu životného 
prostredia a pri využívaní prírodných zdrojov; vychádza pritom z princípu trvalo 
udržateľného rozvoja.  
Zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny upravuje pôsobnosť orgánov štátnej 
správy a obcí, ako aj práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri ochrane 
prírody a krajiny s cieľom prispieť k zachovaniu rozmanitosti podmienok a foriem života 
na   Zemi,   utvárať   podmienky   na  trvalé   udržiavanie,   obnovovanie   a   racionálne  
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využívanie prírodných zdrojov, záchranu prírodného dedičstva, charakteristického 
vzhľadu krajiny a na dosiahnutie a udržanie ekologickej stability. Ak tento zákon 
neustanovuje inak, vzťahujú sa na ochranu zložiek životného prostredia osobitné 
predpisy. 
 
Zákon č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(vodný zákon) v znení nariadenia vlády SR č. 249/2003 Z. z. v znení zákona č. 
245/2003 Z. z., ktorý vytvára podmienky na všestrannú ochranu povrchových vôd a 
podzemných vôd vrátane ekosystémov a od vôd priamo závislých krajinných 
ekosystémov, na zlepšenie stavu povrchových vôd a podzemných vôd a na ich účelné 
a hospodárne využívanie 
 
Nariadenie vlády SR č. 491/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele 
povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a 
osobitných  vôd  upravuje  požiadavky  na  kvalitu povrchovej vody a kvalitatívne ciele 
povrchovej vody určenej na odber pre pitnú vodu, vody určenej na závlahy a vody 
vhodnej pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb a rozsah monitorovania týchto 
vôd, limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd 
vypúšťaných do povrchových vôd alebo do podzemných vôd, osobitne na ich 
vypúšťanie v citlivých oblastiach, limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia 
priemyselných odpadových vôd obsahujúcich škodlivé látky, vypúšťaných do 
povrchových vôd, požiadavky na vypúšťanie odpadových vôd z odľahčovacích objektov 
a z povrchového odtoku 
 
Vyhláška MŽP SR č. 556/2002 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného 
zákona upravuje podrobnosti o výkone niektorých činností súvisiacich so zisťovaním 
výskytu a hodnotením stavu povrchových a podzemných vôd, o vedení evidencie o 
vodách a o vodnej bilancii, spôsobe a rozsahu oznamovania údajov o odberoch 
povrchových vôd, podzemných vôd a osobitných vôd a o vypúšťaní odpadových vôd a 
osobitných vôd, o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného 
plánu a o výkone vodnej stráže 
 
Zákon č. 76/1998 Z.z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov v znení zákona č. 408/2000 Z.z. a zákona č. 553/2001 Z.z 
upravuje povinnosti právnických osôb a fyzických osôb, ktoré nakladajú s látkami 
poškodzujúcimi ozónovú vrstvu Zeme a výrobkami z nich, poplatky za nakladanie 
s nimi, pôsobnosť orgánov štátnej správy a zodpovednosť za porušenie povinností 
uložených týmto zákonom s cieľom obmedziť možnosti úniku látok poškodzujúcich 
ozónovú vrstvu Zeme do ovzdušia. Na nakladanie s látkami poškodzujúcimi ozónovú 
vrstvu Zeme sa nevzťahujú osobitné predpisy upravujúce odpadové hospodárstvo 
s výnimkou ustanovení o zneškodňovaní látok alebo spätnom vývoze dovezených 
látok, ktoré nemožno recyklovať alebo regenerovať, a o zneškodňovaní odpadov 
vzniknutých z procesu recyklácie a regenerácie, ak tento zákon neustanovuje inak 
 
Zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 
Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov 
(zákon o ovzduší) v znení zákona č. 245/2003 Z. z. upravuje práva a povinnosti 
právnických osôb a fyzických osôb pri ochrane ovzdušia pred vnášaním znečisťujúcich 
látok ľudskou činnosťou a pri obmedzovaní príčin a zmierňovaní následkov 
znečisťovania ovzdušia, ciele v kvalite vonkajšieho ovzdušia, pôsobnosť orgánov 
štátnej správy ochrany ovzdušia a obcí a zodpovednosť za porušenie povinností na 
úseku ochrany ovzdušia. Tento zákon sa nevzťahuje na ochranu ovzdušia súvisiacu s 
prevádzkou jadrových zariadení 
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Vyhláška MŽP SR č. 283/1998 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane ozónovej 
vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 437/2000 
Z.z. ustanovuje: 
a) odbornú spôsobilosť na vydávanie odborných posudkov, 
b) oznamovanie údajov o látkach a výrobkoch, 
c) podrobnosti o spôsobne nakladania s látkou 
 
Vyhláška MŽP SR č. 127/2000 Z.z. o ustanovení najväčších prípustných 
množstiev znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia ustanovuje najväčšie 
prípustné množstvá znečisťujúcej látky oxidov síry vyjadrených ako oxid siričitý, ktoré 
možno z veľkých zdrojov znečisťovania v priebehu kalendárneho roka vypustiť do 
ovzdušia  
 
Nariadenie vlády SR č. 473/2000  Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády 
SR č. 92/1996 Z.z., ktorým sa vykonáva zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia 
pred znečisťujúcimi látkami v znení neskorších predpisov. Mení sa doterajšia 
kategorizácia zdrojov znečisťovania podľa súhrnného menovitého tepelného výkonu, 
pričom určujúce kritérium pre zaradenie zdroja znečisťovania sa stáva súhrnný 
menovitý tepelný príkon. Nariadenie bolo doplnené o ďalšie emisné limity, ktoré sa 
taktiež stanovujú podľa menovitého tepelného príkonu jednotlivých zariadení 
 
Vyhláška MŽP SR č. 474/2000 Z.z. o zisťovaní množstva vypúšťaných 
znečisťujúcich látok, o spôsobe a podmienkach upravuje zisťovanie množstva 
vypúšťaných znečisťujúcich látok; spôsob a podmienky zisťovania, sledovania a 
preukazovania údajov o dodržaní určených emisných limitov a všeobecných 
podmienok prevádzkovania; požiadavky na technické prostriedky na monitorovanie 
emisií a imisií látok znečisťujúcich ovzdušie a dobu ich zabezpečenia 
 
 
Vyhláška MŽP SR č. 705/2002 Z. z. o kvalite ovzdušia ustanovuje: 
a) limitné hodnoty znečistenia ovzdušia a termíny ich dosiahnutia, medze tolerancie, 

priemerované obdobia, početnosť prekročení, cieľové hodnoty znečistenia ovzdušia 
a dlhodobé ciele pre ozón, spôsob ich sledovania a hodnotenia vrátane metód 
odberov vzoriek, merania a ďalších technických požiadaviek, 

b) horné medze a dolné medze na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia vybranými 
znečisťujúcimi látkami, požiadavky na umiestňovanie vzorkovacích miest na 
meranie koncentrácií znečisťujúcich látok, kritériá na určenie minimálneho počtu 
vzorkovacích miest na stále meranie znečisťujúcich látok, ciele v kvalite údajov a 
ciele spracovania výsledkov hodnotenia kvality ovzdušia, referenčné metódy 
merania a analýzy znečisťujúcich látok a kalibrácie prístrojov a požiadavky na 
merania prekurzorov ozónu, 

c) aglomerácie a zóny, 
d) podrobnosti o informáciách a údajoch, ktoré majú byť v programoch na zlepšenie 

kvality ovzdušia, 
e) limitné hodnoty na varovanie, informačné hraničné prahy a výstražné hraničné 

prahy pre smogové varovné a regulačné systémy, signály smogového varovného a 
regulačného systému, záväzné texty vyhlásenia a odvolávania signálov a 
podrobnosti o informáciách a údajoch, ktoré sa musia sprístupniť verejnosti pri 
prekročení hraničných prahov 
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Vyhláška MŽP SR č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania, o emisných 
limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach 
prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácií zdrojov 
znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií 
znečisťujúcich látok ustanovuje:  
a) emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania 

stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia, lehoty a podmienky ich platnosti, 
b) nové zdroje a jestvujúce zdroje znečisťovania ovzdušia a ich zariadenia, 
c) zoznam znečisťujúcich látok, pre ktoré sa určujú emisné limity, emisné kvóty a 

všeobecné podmienky prevádzkovania, 
d) kategorizáciu veľkých zdrojov a stredných zdrojov, 
e) požiadavky zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok 
 
Vyhláška MŽP SR č. 60/2003 Z .z., ktorou sa ustanovujú národné emisné stropy a 
emisné kvóty ustanovuje:  
a) národné emisné stropy znečisťujúcich látok, a to oxidov síry vyjadrených ako oxid 

siričitý, oxidov dusíka vyjadrených ako oxid dusičitý, amoniaku a prchavých 
organických zlúčenín, 

b) emisné kvóty oxidu siričitého 
 
Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení zákona č. 553/2001 Z.z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 261/2002, zákona 
č. 393/2002 Z.z., zákona č. 529/2002 Z.z., zákona č. 188/2003 Z.z. a zákona 
č.245/2003 Z. z. upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, práva a povinnosti 
právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s 
odpadmi, zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva 
a zriadenie Recyklačného fondu 
 
Zákon č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení zákona č. 245/2003 Z. z. upravuje požiadavky na zloženie, vlastnosti a 
označovanie obalov, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri 
používaní obalov a pri zbere a zhodnocovaní odpadov  z obalov, pôsobnosť orgánov 
štátnej správy pre obaly a odpady z obalov a zodpovednosť za porušovanie povinností 
v oblasti obalov s cieľom 
a) predchádzať vzniku a škodlivosti odpadov z obalov a znižovať ich množstvo a    

nebezpečnosť pre životné prostredie, 
b) zamedziť prekážkam v obchodovaní, narušeniu a obmedzeniu hospodárskej súťaže 
 
Nariadením vlády SR č. 22/2003 Z.z., ktorým sa ustanovujú záväzné limity pre 
rozsah zhodnocovania odpadov z obalov a pre rozsah ich recyklácie vo vzťahu k 
celkovej hmotnosti odpadov z obalov sa do právneho poriadku Slovenskej republiky 
transponuje smernica Rady Európskej únie č. 1994/62/ES 
 
Zákon NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v 
znení zákona č. 391/ 2000 Z.z. a zákona č. 553/2001 Z.z upravuje postup pri 
komplexnom odbornom a verejnom posudzovaní pripravovaných stavieb, zariadení a 
iných činností určených podľa tohto zákona pred rozhodnutím o ich povolení podľa 
osobitných predpisov, ako aj pri hodnotení návrhov niektorých rozvojových koncepcií a 
všeobecne záväzných predpisov z hľadiska ich predpokladaného vplyvu na životné 
prostredie 
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Zákon č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov 
ustanovuje podmienky a postupy pri prevencii závažných priemyselných havárií 
v podnikoch s prítomnosťou vybraných nebezpečných látok a zabezpečuje pripravenosť 
na ich zdolávanie a na obmedzovanie ich následkov na život a zdravie ľudí, životné 
prostredie a majetok v prípade ich vzniku. Zákon pojednáva o kategorizácii podnikov, 
o hodnotení rizika závažných priemyselných havárií, o programe prevencie závažných 
priemyselných havárií, o bezpečnostnom riadiacom systéme, o bezpečnostnej správe, 
o odbornej spôsobilosti, o autorizácii, o havarijnom pláne, o informovaní a účasti 
verejnosti, o zhromažďovaní údajov o závažných priemyselných haváriách, 
o zodpovednosti za porušení povinností atď. 
 
Vyhláška č. 489/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia   zákona 
o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov okrem iného ustanovuje podrobnosti 
a) o hodnotení rizika závažných priemyselných havárií vrátane predbežného odhadu 

rizika vzniku závažných priemyselných havárií, 
b) o obsahu a spracúvaní programu prevencie závažných priemyselných havárií a o 

bezpečnostnom riadiacom systému, 
c) o spôsobe plnenia oznamovacej povinnosti a písomných správach a informáciách  
 
Vyhláška č. 490/2002 Z.z. o bezpečnostnej správe a o havarijnom pláne, ktorá 
upravuje podrobnosti 
a) o bezpečnostnej správe, 
b) o odôvodnených prípadoch na povolenie výnimky z rozsahu bezpečnostnej správy, 
c) o obsahu havarijných plánov, o ich vypracúvaní, precvičovaní a prehodnocovaní, ako 

aj o oboznamovaní zamestnancov podniku a ďalších osôb s nimi, 
d) o zabezpečovaní prostriedkov na zdolávanie závažných priemyselných havárií 
 
Zákon č. 129/2002 Z.z. o integrovanom záchrannom systéme   upravuje organizáciu 
integrovaného záchranného systému, pôsobnosť a úlohy orgánov štátnej správy 
a záchranných zložiek v rámci integrovaného záchranného systému, práva a povinnosti 
obcí a iných právnických osôb,, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ostatných 
fyzických osôb pri koordinácii činností súvisiacich s poskytovaním pomoci, ak je 
bezprostredne ohrozený život, zdravie, majetok alebo životné prostredie. 
 
Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi   upravuje podmienky na ochranu 
života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi.  
Ustanovuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí na úseku ochrany pred požiarmi, 
hasičských jednotiek pri vykonávaní záchranných prác pri požiaroch, živelných 
pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. 
 
Zákon NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších 
predpisov   upravuje   podmienky  na  účinnú  ochranu  života,  zdravia  a  majetku  pred  
následkami mimoriadnych udalostí. Ďalej ustanovuje úlohy a pôsobnosť orgánov štátnej 
správy, obcí a práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri zabezpečovaní 
civilnej ochrany obyvateľstva. 
 
Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii upravuje podrobnosti 
o pracovných činnostiach predstavujúcich zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru 
a o podmienkach, ktoré vytvárajú zvýšené riziko možnosti vzniku požiaru pri výrobe, 
spracúvaní, používaní alebo pri skladovaní horľavých látok a spôsoby preventívneho 
pôsobenia. 
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Vyhláška MV SR č. 425/2001 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 
138/1995 Z.z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri výstavbe 
a užívaní prevádzkární a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová 
úprava výrobkov náterovými hmotami v znení vyhlášky MV SR č. 288/1999 Z.z. 
upravuje podrobnosti o zásadách požiarnej bezpečnosti pri výstavbe a užívaní 
prevádzkární a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov 
náterovými hmotami. 
 
Vyhláška MV SR č. 288/2000 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na 
požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb upravuje základné 
požiadavky na  zaistenie  stavby  z hľadiska  požiarnej bezpečnosti tak, aby v prípade 
vzniku požiaru bola  zachovaná  jej  nosnosť  a stabilita,  umožnená bezpečná evakuácia 
osôb a zvierat z horiacej alebo požiarom ohrozenej stavby na voľné priestranstvo alebo 
do iného požiarom neohrozeného priestoru a bol umožnený účinný a bezpečný zásah 
jednotky požiarnej ochrany pri zdolávaní požiaru a vykonávaní záchranných prác. 
 
Vyhláška MV SR č. 124/2000 Z.z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej 
bezpečnosti pri  činnostiach s horľavými plynmi a horeniu podporujúcimi plynmi 
upravuje požiadavky na zaistenie požiarnej bezpečnosti pri výstavbe a používaní 
prevádzkární s horľavými plynmi a plynmi podporujúcimi horenie. 
 
Vyhláška MV SR č. 125/2000 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti prenosných 
hasiacich prístrojov a podmienky ich prevádzkovania a zabezpečovania 
pravidelnej kontroly  upravuje rozdelenie hasiacich prístrojov podľa druhu hasiacej 
látky, množstva náplne hasiacich látok a podmienky ich prevádzkovania 
a zabezpečovania pravidelnej kontroly. 
 
Vyhláška MV SR č. 86/1999 Z.z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej 
bezpečnosti pri manipulácii  a  skladovaní  horľavých kvapalín, ťažkých 
vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov  upravuje požiadavky 
na zaistenie požiarnej bezpečnosti pri výstavbe a používaní prevádzkární s horľavými 
kvapalinami, skladov horľavých kvapalín, plniacich a stáčacích stanovíšť, výstavbe 
a používaní čerpacích staníc kvapalných palív, ktoré sa považujú za horľavé kvapaliny, 
ukladaní a manipulácii s horľavými kvapalinami v priestoroch, ktoré sa nepovažujú za 
prevádzkárne s horľavými kvapalinami alebo sklady horľavých kvapalín. 
 
Vyhláška MV SR č. 300/1996 Z.z. o zabezpečovaní ochrany obyvateľstva pri 
výrobe, preprave, skladovaní a manipulácii s nebezpečnými látkami v znení 
neskorších predpisov   upravuje podrobnosti na zabezpečovanie ochrany obyvateľstva 
pred účinkami nebezpečných látok z hľadiska možnosti vzniku mimoriadnej udalosti 
v objekte alebo komplexe objektu pri výrobe, skladovaní a manipulácii s nebezpečnými 
látkami a pri preprave nebezpečných látok po dopravných komunikáciách. Vyhláška 
rozpracúva základné a doplnkové opatrenia z hľadiska možnosti vzniku mimoriadnej 
udalosti spojenej s únikom nebezpečnej látky, ako napr. varovanie obyvateľstva, použitie 
špeciálnych prostriedkov individuálnej ochrany osôb, likvidáciu úniku nebezpečných 
látok, úlohy dopravcov, colných orgánov, činnosť pri havárii dopravných prostriedkov pri 
preprave nebezpečných látok. 
 
4. 5.   Legislatívne úpravy vydané v roku 2003  
 
• Nariadenie vlády SR č. 470/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR 

č. 159/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 
používaní pracovných prostriedkov 
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• Vyhláška MŽP SR č.5/2003 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona 
o obaloch 

 
• Nariadenie vlády SR č. 22/2003 Z.z., ktorým sa ustanovujú záväzné limity pre 

rozsah zhodnocovania odpadov z obalov a pre rozsah ich recyklácie vo vzťahu 
k celkovej hmotnosti odpadov z obalov 

 
• Vyhláška MŽP SR č. 60/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú národné emisné stropy a 

emisné kvóty 
 
• Vyhláška MŽP SR č. 202/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornom 

posudzovaní a o oprávnení na meranie emisií a kvality ovzdušia 
 
• Vyhláška MŽP SR č. 408/2003 Z.z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia 
 
• Vyhláška MŽP SR č. 409/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú emisné limity, technické 

požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov a ich zariadení, 
v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá 

 
• Vyhláška MŽP SR č. 410/2003 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 

706/2002 Z.z. o zdrojoch znečisťovania, o emisných limitoch, o technických 
požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname 
znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o 
požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok 

 
• Zákon č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného 

prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého je integrovaná 
prevencia a kontrola znečisťovania upravená ako súbor opatrení zameraných na 
prevenciu znečisťovania, na znižovanie emisií do ovzdušia, vody a pôdy, na 
obmedzovanie vzniku odpadu a na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu s 
cieľom dosiahnuť vysokú celkovú úroveň ochrany životného prostredia a 

 
• Vyhláška MŽP SR č. 391/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z.z. o 

integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov“ 

 
• Vyhláška MŽP SR č. 227/2003 Z.z., ktorou sa mení vyhláška 234/2001 Z.z. v znení 

vyhlášky 410/2002 Z.z. (farebné zoznamy) 
 
• Zákon č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
 
4. 6.   Legislatívne úpravy v procese prípravy  
 
• Návrh zákona o verejnom zdravotníctve 
 
• Nariadenie vlády SR o kritériách na zaraďovanie prác do kategórií z hľadiska 

zdravotných rizík a náležitosti návrhu na zaradenie prác do kategórií 
 
• Návrh vyhlášky MZ SR, ktorou sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky 
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• Novelizácia nariadenia vlády SR č. 491/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú kvalitatívne 

ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd 
a osobitných vôd vo väzbe na smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 
2000/60/EC, ktoré ustanovuje rámec činnosti Spoločenstva pre politiku v oblasti vôd 
(Ďalej len „rámcová smernica pre vodu“). Novelizáciou v zmysle rámcovej smernice 
pre vodu budú určené prioritné látky so stanovením emisných a imisných limitov 

 
• Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 5/2003 Z.z. 

o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch 
 
• Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a 

vedenie prevádzkovej evidencie, rozsah, druh a spôsob poskytovania údajov, ktoré 
je povinný predkladať každý podnikateľ, ktorý vyrába, dováža alebo predáva palivá 

 
• Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa ustanovuje obsah programu znižovania emisií, 

obsah údajov a spôsob informovania verejnosti 
 
• Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2002 o vodách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) 
 
• Návrh zákona o zhromažďovaní, uchovávaní a sprístupňovaní informácií o 

životnom prostredí, 
 
 
4. 7.   Legislatívne úpravy, ktoré sú priamym výsledkom medzinárodných   
          dohovorov 
 
 
Výsledkom medzinárodných dohovorov:  
 

 Wasenarského   
 Medzinárodného o jadrovej energii a  
 tzv. austrálskej skupiny o chemických zbraniach 

 
 
sú legislatívne úpravy: 
 
• Zákon č. 26/2002 Z.z. o kontrole a podmienkach dovozu, vývozu 

a sprostredkovateľských činností týkajúcich sa tovaru a technológií podliehajúcich 
medzinárodným kontrolným režimom a o zmene zákona č. 179/1998 Z.z. 
o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

• Zákon č. 129/1998 Z.z. o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov  

• Vyhláška MH SR č. 44/1999 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o zákaze chemických 
zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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Výsledkom     Rotterdamského dohovoru o udeľovaní predbežného súhlasu po  
                       predchádzajúcom oznámení pre určité nebezpečné chemikálie  
                       a prípravky na ochranu rastlín v medzinárodnom obchode (PIC-postup) 
 
sú legislatívne úpravy: 
 
• § 31 a 32 zákona č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch 
• Vyhláška MH SR č. 401/2001 Z.z. o podrobnostiach o postupe pri dovoze alebo 

vývoze vybraných nebezpečných chemických látok a vybraných nebezpečných 
chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh je obmedzené pre ich účinky na život  

      a zdravie ľudí a na životné prostredie a o podrobnostiach o postupe pri dovoze alebo 
vývoze vybraných nebezpečných chemických látok alebo vybraných nebezpečných 
chemických prípravkov, ktoré sú predmetom predbežného súhlasu 
o predchádzajúcom ohlásení 

• Výnos MH SR č. 7/2001 Zoznam vybraných nebezpečných chemických látok 
a vybraných nebezpečných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh je 
obmedzené pre ich účinky na život a zdravie ľudí a na životné prostredie a zoznam 
vybraných nebezpečných chemických látok alebo vybraných nebezpečných 
chemických prípravkov, ktoré sú predmetom predbežného súhlasu 
o predchádzajúcom ohlásení 

 
             Smernica Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečenstiev veľkých havárií  
zahŕňajúcich nebezpečné látky (známa ako SEVESO II.) bola plne implementovaná do 
zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky MŽP SR č. 489/2002 Z.z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o prevencii závažných priemyselných havárií 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  vyhlášky MŽP SR č. 490/2002 Z.z. 
o bezpečnostnej správe a o havarijnom pláne.      
             So smernicou Rady 96/82/ES úzko súvisí Helsinský dohovor (Dohovor 
o cezhraničných účinkoch priemyselných havárií), ktorý nadobudol platnosť 
19.4.2000. Rozhodnutím Rady z 23.3.1998 č. 98/685/ES pristúpila k Helsinskému 
dohovoru aj EÚ ako celok, s drobnými výhradami týkajúcimi sa zosúladenia prahových 
množstiev niektorých nebezpečných látok so Smernicou SEVESO II. a súčasne tak 
umožnila členským štátom EÚ urýchliť ich procesy ratifikácie, pristúpenia alebo prijatia 
tohto dohovoru. 
             21. - 23. novembra 2001 sa konalo v Ženeve pod záštitou UNECED prvé 
stretnutie medzivládnej pracovnej skupiny, ktorej cieľom je príprava právne záväzného 
nástroja, ktorý bude riešiť zodpovednosť za škody v zahraničí, vzniknuté nebezpečnými 
aktivitami. Tento nástroj bude mať formu protokolu a bude dopĺňať obe konvencie o vode 
a o priemyselných haváriách. Cieľom protokolu je definovať pravidlá náhrady škôd 
a zabezpečenie solventnosti pôvodcu havárie (napr. formou poistenia), uhradiť ním 
spôsobené škody.  
             V oblasti ochrany vôd je podpísaný Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom 
využívaní Dunaja. V jeho prílohe II, časti 2 sa uvádza Smerný zoznam nebezpečných 
látok a skupín látok. 
 
Výsledkom     Dohovoru o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia  
                       chemických zbraní a o ich zničení 
 
sú legislatívne úpravy: 
 
• Zákon č. 129/1998 Z.z. o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 
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• Vyhláška MH SR č. 44/1999 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 129/1998 o zákaze 
chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
Bazilejský dohovor o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov 
a ich zneškodňovaní 
 
je čiastočne implementovaný v zákone č. 223/2001 Z. z.  o odpadoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 Z.z., zákona č. 96/2002 Z.z., 
zákona č. 261/2002 Z.z., zákona č. 393/2002 Z.z., zákona č. 529/2002 Z.z. a zákona  
č. 188/2003 Z.z. (zákon o odpadoch) v súlade s Nariadením Rady EÚ č. 259/93/EHS  
 
Výsledkom  Montrealského  dohovoru 
 
sú legislatívne úpravy: 
 
• Zákon č. 76/1998 Z.z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov v  znení zákona č. 408/2000 Z.z. a zákona č. 553/2001 Z.z. 

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

 
Výsledkom     Dohovoru  MOP 170/1990  o bezpečnosti pri používaní chemických  
                       látok pri práci 
 
sú legislatívne úpravy: 
 
• Zákon č. 514/2001 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 272/1994 Z.z. 

o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov 
• Nariadenie vlády SR č. 45/2002 Z.z. o ochrane zdravia pri práci s chemickými 

faktormi 
• Vyhláška MV SR č. 195/2002 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 

300/1996 Z.z. o zabezpečovaní ochrany obyvateľstva pri výrobe, preprave, 
skladovaní a manipulácii s nebezpečnými škodlivinami v znení vyhlášky MV SR č. 
347/1998 Z.z. 

• Nariadenie vlády SR č. 493/2002 Z.z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí 

• Nariadenie vlády SR č. 504/2002 Z.z. o podmienkach poskytovania osobných 
ochranných pracovných prostriedkov 

 
 
Výsledkom     Dohovoru  MOP  174/1993  o prevencii veľkých priemyselných havárií 
 
sú legislatívne úpravy: 
 
• Zákon č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 
• Vyhláška MŽP SR č. 489/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

• Vyhláška MŽP SR č. 490/2002 Z.z. o bezpečnostnej správe a o havarijnom pláne 
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Výsledkom     Dohovoru  MOP 13/1921 o používaní olovenej beloby  
                       pri natieračských prácach  
 
sú legislatívne úpravy: 
 
• Smernica MZ SSR č. 17/1970 Vest. MZ SR o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na 

prácu  
• Uznesenie vlády SR č. 32/1967 o zásadách pre zoznamy prác zakázaných ženám, 

tehotným ženám a matkám do deviateho mesiaca po pôrode a mladistvým 
• Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie 

bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov 
• Pokyny MZ SR č. 2/1991 Vest. MZ SR na vykonávanie preventívnych prehliadok 

pracovníkov vykonávajúcich práce, pri ktorých je zvýšené ohrozenie chorobou 
z povolania, priemyselnou otravou alebo iným poškodením zdravia 

• Zákon č. 514/2001 Z.z. ,ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 272/1994 Z.z. 
o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov 

• Zákon č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 
• Zákon NR SR č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení 

neskorších predpisov 
• Zákon č. 95/2000 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení zákona č. 231/2002 Z.z. 
• Zákon č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch 
• Nariadenie vlády SR č. 201/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na pracovisko 
• Nariadenie vlády SR č. 45/2002 Z.z. o ochrane zdravia pri práci s chemickými 

faktormi 
• Vyhláška MH SR č. 76/2002 Z.z., ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických 

látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je 
obmedzené alebo zakázané v znení vyhlášky č. 180/2003 Z.z. v znení vyhlášky č. 
180/2003 Z.z. 

• Zákon č. 413/2002 Z.z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 639/2002 Z.z. 
• Nariadenie vlády SR č. 504/2002 Z.z. o podmienkach poskytovania osobných 

ochranných pracovných prostriedkov 
 
 
Výsledkom     Dohovoru MOP 136/1971 o ochrane pred nebezpečenstvom otravy  
                      benzénom 
 
sú legislatívne úpravy: 
 
• Zákon č. 514/2001 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 272/1994 Z.z. 

o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov 
• Nariadenie vlády SR č. 46/2002 Z.z. ochrane zdravia pri práci s karcinogénnymi 

a mutagénnymi faktormi 
• Zákon NR SR č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v znení 

neskorších predpisov 
• Zákon č. 95/2000 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení zákona č. 231/2002 Z.z. 
• Zákon č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch 
• Vyhláška MH SR č. 67/2002 Z.z., ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických  

látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je 
obmedzené alebo zakázané  
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• Vyhláška MV SR č. 195/002 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 
300/1996 Z.z. o zabezpečovaní ochrany obyvateľstva pri výrobe, preprave, 
skladovaní a manipulácii s nebezpečnými škodlivinami v znení vyhlášky MV SR č. 
347/1998 Z.z. 

 
 
Výsledkom     Dohovoru MOP 139/1974 o predchádzaní a kontrole rizík  
                       z povolania zapríčinených karcinogénnymi látkami a činiteľmi 
 
sú legislatívne úpravy: 

 
• Zákon č. 514/2001 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 272/1994 Z.z. 

o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov 
• Nariadenie vlády SR č. 46/2002 Z.z. o ochrane zdravia pri práci s karcinogénnymi 

a mutagénnymi faktormi 
 
 

Výsledkom     Dohovoru MOP 148/1977 o ochrane pracovníkov pred rizikami  
                       z povolania v pracovnom prostredí zapríčinenými znečistením  
                       vzduchu (hlukom a vibráciami) 
 
sú legislatívne úpravy: 
 
• Zákon č. 514/2001 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 272/1994 Z.z. 

o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov 
• Nariadenie vlády SR č. 45/2002 Z.z. o ochrane zdravia pri práci s chemickými 

faktormi  
• Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení 
• Vyhláška MZ SR č. 326/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú najvyššie prípustné hodnoty 

zdraviu škodlivých faktorov vo vnútornom ovzduší budov 
• Zákon NR SR č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení 

neskorších predpisov 
• Zákon č. 95 /2000 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení zákona č. 231/2002 Z.z. 
  
 
Výsledkom     Dohovoru MOP 155/1981 o bezpečnosti a zdraví pracovníkov  
                      a o pracovnom prostredí 
 
sú legislatívne úpravy: 
 
• Zákon NR SR č. 330/1966 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení 

neskorších predpisov  
• Zákon č. 514/2001 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 272/1994 Z.z. 

o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov 
• Nariadenie vlády SR č. 201/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na pracovisko 
• Nariadenie vlády SR č. 45/2002 Z.z. o ochrane zdravia pri práci s chemickými 

faktormi 
• Nariadenie vlády SR č. 493/2002 Z.z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí  
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• Vyhláška MZ SR č. 326/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú najvyššie prípustné hodnoty 
zdraviu škodlivých faktorov vo vnútornom ovzduší budov 

• Zákon č. 95/2000 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení zákona č. 231/2002 Z.z. 

 
 
Výsledkom     Dohovoru MOP 162/1986 týkajúca sa bezpečnosti pri používaní  
                       azbestu 

 
sú legislatívne úpravy: 

 
• Zákon č. 514/2001 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 272/1994 Z.z. 

o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov 
• Nariadenie vlády SR č. 39/2002 Z.z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom 
• Zákon NR SR č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení 

neskorších predpisov  
 
 
Výsledkom      Dohovoru MOP 167/1988 o bezpečnosti a zdraví pracovníkov  
                        v stavebníctve 
 
sú legislatívne úpravy: 
 
• Zákon NR SR č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
• Nariadenie vlády SR č. 510/2001 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na stavenisko 
• Zákon č. 514/2001 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 272/1994 Z.z. 

o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov 
• Zákon č. 95/2000 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení zákona č. 231/2002 Z.z. 
 

 
Výsledkom      Dohovoru  MOP 81/1947 o inšpekcii práce v priemysle a obchode 
 
sú legislatívne úpravy: 
 
• Zákon č. 95/2000 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení zákona č. 231/2002 Z.z. 
• Zákon č. 514/2001 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 272/1994. Z. z. 

o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov 
 
 
Výsledkom      Dohovoru  MOP 129/1969 o inšpekcii práce v poľnohospodárstve 
 
sú legislatívne úpravy: 
 
• Zákon č. 95/2000 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení zákona č. 231/2002 Z.z. 
• Zákon č. 514/2001 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 272/1994 Z.z. 

o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov 
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4. 8.   Kontrola chemických látok v novej stratégii Európskej únie  
 

Prístup EÚ ku kontrole chemických látok má tieto zložky:  spoločná zodpovednosť 
členských štátov a Európskej komisie, komplexná informácia o potenciálnych rizikách 
a možnostiach kontroly, včasná a pravidelná komunikácia medzi zainteresovanými 
skupinami, účinné a harmonizované procedúry, skorá identifikácia problémov 
životného prostredia a aktuálne kontroly špecifických nebezpečných chemikálií. 
 
             Kontrolný systém zahrnuje tri oblasti: „nové chemické látky“, ktoré sa dostávajú 
na trh,  „existujúce chemické látky“, medzi ktorými sú aj nebezpečné chemické látky, 
vyžadujúce prísnu kontrolu, štandardy a dobrovoľné programy podporujúce vhodný 
manažment a výrobky zodpovedajúce kritériám ochrany životného prostredia (Smernica 
Rady 92/32/EÚ). Uvedený systém sa opiera o programy, ktoré vyvinuli v krajinách OECD 
a UNEP.        
             Rada ministrov životného prostredia EÚ dospela pri analýze situácie k záveru 
(apríl 1998), že súčasný systém EÚ neposkytuje dostatočnú ochranu a vyžaduje novú 
stratégiu, ktorej návrh je v ďalšej časti tejto podkapitoly. 
             Súčasný systém pre priemyselné chemické látky rozlišuje medzi „existujúcimi 
látkami“ (všetky chemické látky na trhu v septembri 1981 a „novými chemickými látkami“, 
ktoré sú na trhu po tomto termíne). 
             Nových chemických látok poznáme približne 2700 . Pred ich uvedením na trh 
v objemoch nad 10 kg sa vyžaduje  ich testovanie a hodnotenie rizík pre  ľudské zdravie 
a prostredie (Smernica Rady 67/548) . Pre vyššie objemy je potrebné vykonať dielčie 
testy najmä z hľadiska chronických účinkov. 
             Existujúce chemické látky tvoria viac ako 99 % celkového objemu všetkých 
chemických látok na trhu, ktoré sa netestujú podľa rovnakých požiadaviek. Počet 
existujúcich látok v roku 1981 bol 100 106, súčasný počet chemických látok na trhu 
v objemoch nad 1 tonu sa odhaduje na 30 000. Z nich je Identifikovaných približne 140 
prioritných chemických látok, ktoré sú v členských štátoch predmetom komplexného 
hodnotenia rizika v rámci EÚ. 
             Veľmi závažným problémom je všeobecný nedostatok poznania vlastností a 
použitia existujúcich chemických látok. Proces hodnotenia rizika je pomalý a nákladný a 
neumožňuje efektívne fungovanie systému. Nevhodné sa javí aj rozdelenie  
zodpovednosti, pretože za hodnotenie sú zodpovedné štátne orgány a nie tí, čo 
chemické látky vyrábajú, dovážajú a používajú. Súčasná legislatíva vyžaduje 
poskytovanie informácií iba od výrobcov a dovozcov a nie od užívateľov a 
upravovateľov. Z uvedených dôvodov sa ťažko získavajú informácie o použití 
chemických látok a údaje o expozícii sú zriedkavé. Závažná je aj skutočnosť, že súčasný 
režim stanovenia zodpovednosti za spôsobené škody je nedostačujúci. 
             Uvedená analýza viedla k príprave novej stratégie v rámci dosiahnutia trvalo 
udržateľného rozvoja chemického priemyslu. Jej ciele tvoria tento komplex: 
 

• Ochrana zdravia človeka a životného prostredia.; 
• Udržanie a posilnenie súťaživosti chemického priemyslu EÚ; 
• Prevencia rozdrobenosti vnútorného trhu; 
• Zvýšená transparentnosť ; 

 Spotrebitelia  potrebujú  prístup  k  informáciám  o chemických látkach pri  
 rozhodovaní   o  nich.   Súčasne  je  nevyhnutné,   aby  výrobná   sféra  poznala   
 legislatívny proces. 

• Integrácia s medzinárodným úsilím ; 
Globálna povaha chemického priemyslu a cezhraničný vplyv  určitých 
chemických látok spôsobili, že chemická bezpečnosť sa stala medzinárodnou 
záležitosťou.  
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• Podpora alternartívnych metód; 
 Ochrana  zdravia človeka, životného prostredia a ekosystémov má byť v súlade   
s ochranou laboratórnych  zvierat.  Zdôrazňuje  sa potreba rozvoja a validácie 
alternatívnych metód. 

• Zhoda medzinárodných záväzkov EÚ v rámci WTO 
Nevytvárať zbytočné bariéry a odstrániť diskrimináciu dovážaných chemických 
látok a produktov.  

 
 

4. 8. 1.   Prínosy  
 

•  Lepšia ochrana ľudského zdravia a životného prostredia, ktorá sa dosiahne 
vhodným manažmentom rizika, opierajúcom sa o dostačujúce  informácie  o 
nebezpečných vlastnostiach chemických látok. To zníži výskyt  niektorých chorôb 
vo vzťahu k  chemickým látkam (napr. onkologické ochorenia  alebo alergické 
ochorenia) a  riziká, ktoré môžu spôsobiť chemické látky v životnom prostredí 
(napr. nahromadenie chemických látok v potravinovom reťazci). Kľúčovým  
problémom je veľký nedostatok poznatkov o  nebezpečných vlastnostiach  a 
použití chemických látok. 

 
• Náklady z výskytu alergických ochorení sa odhadujú v Európe na 29 miliárd Eur 

ročne. Predpokladá sa, že pri ich vzniku hrajú významnú úlohu chemické  látky 
priamo, alebo zvýšenou vnímavosťou na prírodné alergény (napr.pely).  Zo štúdií 
v USA vyplýva, že výskyt astmy sa zvýšil od 70-tych rokov o 40 %. Predpokladá 
sa, že zníženie výskytu alergií vyrovná náklady na stratégiu. 

 
• Zvyšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s chemickými látkami má 

dôležitý hospodársky význam, pretože riešenie otázok súvisiacich 
s bezpečnosťou a ochranou zdravia, s vytváraním priaznivých pracovných 
podmienok a pracovných vzťahov prináša optimalizáciu pracovného procesu 
a pozitívny ekonomických efekt. Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
práci má aj dôležitý humánny aspekt, ktorý prezentuje kultúrnu a spoločenskú 
úroveň podniku a štátu. 

 
• Zlepšené podmienky pre inováciu v chemickom priemysle. Toto prispeje k vývoju 

nových chemických látok, ktoré môžu nahradiť nebezpečné chemické látky tzv. 
princíp náhrady a znížiť tak riziko z chemických látok; 
- posilní konkurencieschopnosť chemického priemyslu v  EÚ. Zvýšená 

transparentnosť a lepší  prístup verejnosti k informáciám , 
- umožní lepšiu  „informovanú voľbu“ chemických látok, ktoré chceme          

používať. 
 

             Osobitný význam  malo z hľadiska prístupu SR do EÚ rozhodnutie Rady z 28. 
januára 2002 o princípoch, prioritách, prechodných cieľoch a podmienkach obsiahnutých 
v „Partnerstve o prístupe so Slovenskom“ (2002/93 EC). 
             V uvedenom dokumente sú priority revidovaného „Partnerstva o prístupe“. SR 
predložila novelizovanú verziu národného programu pre prijatie acquis (NPPA) v júni 
2001, čo vyplýva z „Partnerstva o prístupe“ v roku 1999. Rozhodnutie Rady uviedlo 
prioritné oblasti  pre prípravu členstva SR, pričom poukázal na dôležitosť uplatnenia 
acquis do legislatívy a zabezpečenia jeho presadenia na úrovni štandardov EÚ. Vyššie 
uvedené priority, medzi ktorými sú aj chemické látky, vyžadovali dôveryhodnosť, účinnú 
implementáciu a presadenie acquis: 
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1.   V oblasti voľného pohybu tovaru   

• posilnenie dohľadu a zabezpečenie implementácie acquis, ktorá zahŕňa aj 
farmaceutické výrobky, chemické látky, automobily a potraviny;  

• elimináciu všetkých doterajších mandatórnych  certifikácií;  
• zabezpečenie postupu pre vzájomné uznávanie registrácií.  
 

2.   V oblasti životného prostredia  
• kompletizovanie transpozície acquis, s osobitným dôrazom na kvalitu ovzdušia 

a vody, manažment odpadov, ochranu prírody a kontrolu priemyselného 
znečistenia; 

• pokračovanie v implementácii týkajúcej sa geneticky modifikovaných 
organizmov, kvality ovzdušia, obalov, manažmentu odpadov, úpravy odpadovej 
vody v mestách,  pitnej vody, vypúšťania nebezpečných látok do vodného 
prostredia a integrovanej kontroly a prevencie znečistenia; 

• pokračovanie v posilňovaní administratívnych, monitorovacích a kontrolných 
kapacít na všetkých úrovniach. Osobitná pozornosť bola venovaná posilňovaniu 
inšpektorátov v oblasti životného prostredia a dobrej koordinácii ministerstiev; 

• pokračovanie v integrácii požiadaviek pre ochranu životného prostredia do 
definície a implementácie vo všetkých odvetviach z hľadiska podpory trvalo 
udržateľného rozvoja. 

 
3.   V oblasti ochrany spotrebiteľov a zdravia ľudí  

• kompletizovať zosúladenie legislatívy a zriadenie dohľadu nad trhom a inštitúcie 
na presadenie legislatívy. 

 
4.   V oblasti vonkajších vzťahov  

• vykonať potrebné opatrenia na to, aby sa zmluvy a dohody inkompatibilné 
s acquis opätovne prerokovali alebo zrušili dňom vstupu SR do EÚ. 

 
 
Komentár 
 
             Legislatíva v oblasti chemických látok a prípravkov je integrálnou súčasťou 
opatrení v rámci krajín EÚ a OECD. Toto si vyžadovalo postupnú harmonizáciu 
zákonodarstva a odporúčaní s uvedenými organizáciami v úzkej spolupráci 
s Medzinárodným programom chemickej bezpečnosti, vládnymi a mimovládnymi 
organizáciami. 
             Existujúce a pripravované legislatívne úpravy v oblasti ochrany zdravia, 
životného prostredia a ochrany spotrebiteľa majú veľký význam pri zaisťovaní 
chemickej bezpečnosti v SR. Proces prípravy legislatívy sa zabezpečuje 
multisektorovou koordináciou a spoluprácou (ministerstvá a ďalšie inštitúcie). Za 
účelom zaistenia chemickej bezpečnosti je dôležitá podpora a monitorovanie 
dodržiavania ustanovení legislatívnych úprav a jej vymožiteľnosti v praxi účinnými 
preventívnymi a ochrannými opatreniami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



87 

 
KAPITOLA  5:   MINISTERSTVÁ,   ORGANIZÁCIE   A   INÉ     
                           INŠTITÚCIE     PODIEĽAJÚCE    SA     NA  
                           MANAŽMENTE    CHEMICKÝCH    LÁTOK 
 

 
        M a n a ž m e n t   c h e m i c k ý c h   l á t o k   je   riadenie chemických látok 

v rôznych štádiách ich životného cyklu od výroby, skladovania, zaobchádzania, 

prepravy až po ich zneškodňovanie. Ich riadenie sa vykonáva s neustálym dôrazom na 

prevenciu pred nepriaznivými účinkami chemických látok z hľadiska života a ochrany 

zdravia ľudí a životného prostredia a plnou akceptáciou chemickej bezpečnosti. 

        Manažment chemických látok vyžaduje úzku spoluprácu dotknutých ministerstiev, 

vládnych a  mimovládnych organizácií a príslušných inštitúcií v SR. Medzi 

najdôležitejšie z nich patria:     

 

5. 1.  Ministerstvo hospodárstva SR  (MH SR) je ústredným orgánom štátnej správy 
pre priemysel (s výnimkou potravinárstva, stavebných výrobkov a výroby stavebných 
látok) a pre kontrolu zákazu vývoja, výroby, skladovania, použitia a obchodu 
s chemickými zbraňami a s chemickými látkami, ktoré možno zneužiť na nezákonnú 
výrobu omamných látok a psychotropných látok potrebných na ich výrobu. Pre zákaz 
chemických zbraní štátnu správu vykonáva v postavení národného orgánu SR. 
             MH SR  riadi  výkon štátnej správy  v oblasti  uvádzania chemických látok,  
chemických prípravkov, biocídnych výrobkov a biocídnych výrobkov s nízkym rizikom  
na trh. Vydáva po vyjadrení MZ SR, MŽP SR a MP SR predbežný súhlas k dovozu 
vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov a látok, ktoré sú 
predmetom PIC postupu. Overuje možnosť vývozu vybraných nebezpečných 
chemických látok a vybraných nebezpečných chemických prípravkov, ktoré sú 
obmedzené v dôsledku ich účinkov na život a zdravie ľudí a látok, ktoré sú predmetom 
PIC postupu. 
             MH SR obmedzuje alebo zakazuje na základe výsledkov hodnotenia rizika MZ 
SR   a   MŽP SR  uvedenie  na  trh   vybraných   nebezpečných   chemických   látok 
a vybraných nebezpečných chemických prípravkov. Vedie evidenciu podnikateľov, ktorí 
dovážajú alebo vyvážajú vybrané nebezpečné chemické látky a vybrané nebezpečné 
chemické prípravky, ktoré sú predmetom PIC postupu a zoznam vybraných 
nebezpečných chemických látok a vybraných nebezpečných chemických prípravkov.  
             MH SR povoľuje osobitné označovanie obalov chemických látok a chemických 
prípravkov po vyjadrení MZ SR. 
             MH SR vykonáva kontrolu chemických látok a prípravkov na trhu 
prostredníctvom Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) podľa zákona č. 163/2001 Z.z. 
o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení zákona č. 128/2002 Z.z. o 
štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Ďalšie informácie o MH SR sú dostupné na webovej stránke 
www.economy.gov.sk  
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5. 2. Ministerstvo zdravotníctva SR  (MZ SR) je ústredným orgánom štátnej správy  
v oblasti ochrany zdravia ľudí a štátneho zdravotného dozoru. V rámci svojej 
pôsobnosti na úseku ochrany zdravia a podľa ustanovení zákona NR SR č. 272/1994 
Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov riadi celoštátne programy 
ochrany a podpory zdravia, ktoré plnia zdravotnícke zariadenia a odborne usmerňuje 
tie, ktoré riadia iné odvetvia a organizácie. 
             MZ SR  v rámci  svojej  pôsobnosti  na  úseku  ochrany zdravia a podľa zákona  
č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov vypracováva 
návrhy zásadných smerov a priorít rozvoja štátnej zdravotnej politiky, ustanovuje 
zásady monitorovania záťaže obyvateľstva faktormi životného a pracovného prostredia 
a určuje preventívne opatrenia na ochranu zdravia v rámci primárnej prevencie. Ďalej 
odborne usmerňuje ochranu zdravia a výchovu k zdraviu. Zriaďuje komisie na 
preskúšanie odbornej spôsobilosti na kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov 
životného prostredia a pracovného prostredia a vydáva povolenia na túto činnosť.       
             MZ SR zriaďuje v ŠZÚ v SR Národné referenčné centrá (NRC) ako pracoviská, 
ktoré zabezpečujú najvyššiu odbornú úroveň v príslušnej špecializovanej činnosti 
súvisiacej s chemickými látkami a chemickou bezpečnosťou. 
             MZ SR vydáva legislatívne úpravy z hľadiska ochrany zdravia pred 
nepriaznivými účinkami chemických látok a chemických prípravkov vrátane 
karcinogénnych a mutagénnych faktorov a v oblasti bezpečného zaobchádzania s nimi. 
Ustanovuje zásady na predchádzanie vzniku, šíreniu a na obmedzenie výskytu 
prenosných ochorení, iných hromadne sa vyskytujúcich ochorení a iných porúch 
zdravia a ochorení podmienených prácou. 
             V súlade so súčasnými poznatkami vedy o vplyve chemických, fyzikálnych 
a biologických faktorov na zdravie ustanovuje ich limity a hodnoty prípustnej záťaže  
týmito faktormi z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie.  

Výkon štátnej správy na uvedenom úseku vykonávajú orgány na ochranu 
zdravia (MZ SR, štátni krajskí hygienici, štátni okresní hygienici). V rámci svojho 
výkonu dozerajú na plnenie ustanovení zákona č. 272/1994 Z.z. a všeobecne 
záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, ako aj na plnenie nimi 
vydaných opatrení a rozhodnutí a v rozsahu svojej pôsobnosti vydávajú pokyny na 
odstránenie zistených nedostatkov a ukladajú sankcie. Pri výkone štátneho 
zdravotného dozoru nad zdravými pracovnými podmienkami koordinujú svoju činnosť 
s orgánmi štátnej správy v oblasti inšpekcie práce. 

Orgány na ochranu zdravia posudzujú vplyv veľmi jedovatých chemických látok 
na zdravie ľudí pri výrobe, vývoji a výskume, spracovaní, skladovaní a inom používaní 
na pracovisku vrátane ich používania pri dezinfekcii, dezinsekcii a deratizácii a na 
ochranu rastlín. Zriaďujú komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti na prácu 
s veľmi jedovatými a jedovatými látkami a prípravkami a vydávajú osvedčenia. 
(Poznámka: Od 1. 1. 2004 sú orgánmi na ochranu zdravia MZ SR, Úrad verejného 
zdravotníctva SR a Regionálne úrady verejného zdravotníctva). 
             MZ SR je v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 163/2001 Z.z. odvolacím 
orgánom vo veciach, o ktorých rozhodlo Centrum pre chemické   látky  a  prípravky.  V  
rámci oznamovania nových chemických látok zabezpečuje hodnotenie rizika 
chemických  látok  z  hľadiska  ich  vplyvu  na  život  a  zdravie  ľudí a nadväzne na 
výsledky  hodnotenia  rizika existujúcich prioritných chemických látok navrhuje stratégiu  
obmedzenia  rizík.  Vyjadruje sa  k dovozu  vybraných  nebezpečných chemických látok 
a prípravkov a k dovozu vybraných nebezpečných chemických látok a prípravkov 
podliehajúcich PIC postupu. 
Ďalšie informácie o MZ SR sú dostupné na webovej stránke: www.health.gov.sk 
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Štátne zdravotné ústavy v SR   (ŠZÚ v SR) sú zriadené Ministerstvom zdravotníctva 
SR na plnenie úloh na úseku ochrany zdravia a sú súčasťou siete zdravotníckych 
zariadení. V Slovenskej republike je 36 štátnych zdravotných ústavov, z toho 1 ústav 
(Štátny fakultný zdravotný ústav SR) s celoslovenskou pôsobnosťou a 8 ústavov 
má pôsobnosť na úrovni kraja. 
             Štátne zdravotné ústavy v SR vykonávajú štátny zdravotný dozor, pripravujú 
podklady na opatrenia a rozhodnutia orgánov na ochranu zdravia a zabezpečujú 
špecializované výkony spojené s ochranou zdravia. Zúčastňujú sa na plnení úloh pri 
sledovaní ukazovateľov zdravotného stavu obyvateľov, na hodnotení zdravotného 
rizika, na monitorovaní vzťahov zdravotného stavu obyvateľstva a faktorov životného 
prostredia, životných podmienok a pracovných podmienok, na uskutočňovaní 
miestnych programov ochrany a podpory zdravia, na výchove na podporu a ochranu 
zdravia a na poskytovaní poradenských služieb. ŠZÚ v SR vedú evidenciu rizikových 
prác. 
(Poznámka: Od 1. 1. 2004 na základe zákona NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane 
zdravia ľudí v znení neskorších predpisov vznikli Regionálne úrady verejného 
zdravotníctva v SR). 
             ŠZÚ  v  SR  vykonávajú  štátny zdravotný dozor, pripravujú podklady na 
opatrenia a rozhodnutia orgánov na ochranu zdravia a zabezpečujú špecializované 
výkony spojené s ochranou zdravia. Zúčastňujú sa na plnení úloh pri sledovaní 
ukazovateľov zdravotného stavu obyvateľov, na hodnotení zdravotného rizika, na 
monitorovaní vzťahov   zdravotného  stavu  obyvateľstva  a faktorov  životného  
a pracovného prostredia, životných a pracovných podmienok, na uskutočňovaní 
programov ochrany a podpory zdravia, na výchove podpore a ochrane zdravia a na 
poskytovaní poradenských služieb. ŠZÚ v SR vedú evidenciu rizikových prác.  
 
             V sieti štátnych zdravotných ústavov má osobitné postavenie Štátny fakultný 
zdravotný ústav Slovenskej republiky (ŠFZÚ SR). Plní funkciu výkonného 
pracoviska hlavného hygienika SR na úseku ochrany zdravia v oblastiach a rozsahu 
vymedzených zákonom NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení 
neskorších predpisov s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky. Hlavný 
hygienik SR je súčasne riaditeľom Štátneho fakultného zdravotného ústavu SR. 
             Predmetom činnosti ústavu je zabezpečovanie špecializovaných výkonov 
spojených s ochranou zdravia v odbore hygieny životného prostredia, hygieny výživy 
a preventívneho pracovného lekárstva, hygieny detí a mládeže, ochrana zdravia pred 
ionizujúcim   žiarením,   epidemiológie,   lekárskej  mikrobiológie,   výchovy  k zdraviu 
a zdravotníckej štatistiky, ako aj výučby a výchovy poslucháčov fakulty verejného 
zdravotníctva v tejto oblasti. 
             Na Štátnom fakultnom zdravotnom ústave SR je vybudované centrálne 
pracovisko informačného systému hygieny, epidemiológie a mikrobiológie 
(ISHEM) pre všetky  ŠZÚ v Slovenskej  republike.  Cieľom  budovania  informačného  
systému je poskytnúť hlavnému hygienikovi SR, MZ SR, vláde SR, ako aj rezortom 
a verejnosti aktuálne informácie o hygienickej situácii na území SR ako aj o faktoroch, 
ktoré tento stav ovplyvňujú, na základe ktorých môžu štátne orgány prijímať operatívne 
a taktické opatrenia k riešeniu aktuálnych potrieb v reálnom čase. 
Ďalšie informácie o ŠFZÚ SR sú dostupné na webovej stránke: www.szusr.sk  
 
             Hlavný hygienik SR je predsedom Medzirezortnej komisie pre chemickú 
bezpečnosť v Slovenskej republike, ktorá bola zriadená na MZ SR na základe 
odporúčania  Medzivládneho   fóra   pre   chemickú   bezpečnosť   (IFCS)  v  roku  
1997  uznesením  vlády SR č. 82.  Cieľom zriadenia tejto Komisie bolo riadiť 
a koordinovať všetky činnosti v SR súvisiace s problematikou chemickej bezpečnosti, 
manažmentom chemických látok od výroby, prepravy, skladovania, zaobchádzania, 
riadenia až po ich likvidáciu. 
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             ŠFZÚ SR vykonáva i funkciu Národného styčného miesta pre chemickú 
bezpečnosť v Slovenskej republike.   
(Poznámka: Od 1. 1. 2004 vznikol na základe zákona NR SR č. 272/1994 Z.z. o 
ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov Úrad verejného zdravotníctva SR). 
 
Toxikologické informačné centrum  (TIC) bolo zriadené v roku 1968 pri Klinike 
pracovného lekárstva a toxikológie FNsP akad. L.Dérera v Bratislave. TIC je 
špecializované pracovisko a  jediné svojho druhu v SR. Zaoberá sa získavaním, 
spracovaním a následne podávaním informácií o toxicite rôznych jedovatých látok, 
resp. o symptómoch otráv týmito látkami a ich liečbe. Pri Klinike pracovného lekárstva 
a toxikológie (KPLaT) bola v roku 1997 otvorená aj jednotka intenzívnej starostlivosti 
(JIS) s  hyperbarickou  komorou.  KPLaT  je   profilované lôžkové oddelenie na internej 
báze, v rámci ktorého sú zriadené laboratóriá klinickej toxikológie delimitované na 
Kliniku laboratórnej medicíny FNsP akad. L. Dérera, funkčné pracovno-lekárske 
laboratóriá a jednotky intenzívnej a intermediárnej toxikologickej starostlivosti. 
Predmetné služby na vysokej odbornej úrovni sú zabezpečované lekármi – klinickými 
toxikológmi so  špecializáciou v odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická 
toxikológia. 
             Vďaka svojej informačnej báze môže TIC poskytovať fundované informácie 
o toxicite, ale najmä o optimálnej liečbe pri intoxikáciách priemyselnými prípravkami, 
liekmi, hubami, rastlinami, živočíchmi a drogami. V priebehu nepretržitej 24-hodinovej 
služby poskytuje v urgentných prípadoch informácie o  toxicite rôznych jedovatých    
chemických    látok, resp. o symptómoch  otráv týmito látkami a ich liečbe  pre lekárov 
i laikov na území SR. Pri intoxikácii hubami TIC vykonáva analýzu húb v potravinách a 
biologickom materiáli. 
             Okrem konzultačnej činnosti a spracovávaní údajov o toxicite a liečbe otráv je 
úlohou    TIC    podieľať    sa    na    prevencii    vzniku    intoxikácií,   na   pregraduálnej  
a postgraduálnej príprave zdravotníckych pracovníkov. TIC vykonáva aj publikačnú 
a osvetovú činnosť.  
             TIC je členom Európskej asociácie toxikologických centier a klinických 
toxikológov (EAPCCT) a úzko spolupracuje  s WHO v rámci Medzinárodného programu 
chemickej bezpečnosti (IPCS). WHO zaradila TIC do skupiny B, čo znamená dobre 
fungujúce TIC s 24-hodinovou službou. Predpokladom zaradenia do skupiny A je 
technické, materiálne a personálne dobudovanie. 
Ďalšie informácie o TIC sú dostupné na webovej stránke: www.healthnet.sk  
 
Centrum pre chemické látky a prípravky  (CCHLP) bolo zriadené v roku 2001 na 
základe zákona č.163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch ako 
rozpočtová organizácia podriadená Ministerstvu zdravotníctva SR.  Je orgánom štátnej 
správy na úseku oznamovania nových chemických látok, klasifikácie, evidencie 
a inventarizácie chemických látok, ako aj hodnotenia rizík pri ich uvádzaní na trh. Po 
posúdení  úplnosti  a správnosti predloženej dokumentácie vydáva osvedčenie na novú 
chemickú látku, pridelí jej poradové číslo a zapíše ju do zoznamu nových chemických 
látok. 
             Centrum vykonáva činnosti súvisiace s uvedeným - najmä prvotné hodnotenie 
rizík, obmedzuje alebo zakazuje uvedenie na trh nových chemických látok a  
zhromažďuje  informácie o  chemických látkach uvádzaných na trh v SR. Vykonáva to 
formou inventarizácie chemických látok, zberu údajov o vysokoobjemových   
existujúcich   chemických  látkach,   zberu  údajov   o  existujúcich chemických látkach 
s  nižšími  objemami  a prijímaním oznámení o nových chemických látkach. Tieto údaje    
spracováva  tak,  aby   boli   podkladom   pre   hodnotenie   rizika  z   chemických  látok  
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pre zdravie ľudí a životné prostredie. Ďalšie informácie o Centre sú dostupné na 
webovej stránke: www.cchlp.sk  
             Centrum sa podieľa na Medzinárodnom programe pre chemickú bezpečnosť 
(IPCS), spolupracuje s Inštitútom OSN pre vzdelávanie a výskum (UNITAR) 
a odborníkmi regiónu pre strednú a východnú Európu IFCS.  
 
Ústav preventívnej a klinickej medicíny  (ÚPKM) je vedeckovýskumným 
pracoviskom riadeným Ministerstvom zdravotníctva SR, ktoré vykonáva okrem 
vedeckovýskumnej činnosti aj pedagogickú činnosť a poskytuje zdravotnú starostlivosť. 
Ústav pod týmto názvom vykonáva svoju činnosť od roku 1990 po pričlenení Centra 
klinickej farmakológie a Centra klinickej imunológie. Bez uvedených centier vykonával 
ústav svoju činnosť už od roku 1977 pod názvom Výskumný ústav preventívneho 
lekárstva.  
             Poslaním ústavu je vedeckovýskumnými metódami objasňovať najmä 
mechanizmy nepriaznivého účinku rizikových faktorov a životných podmienok na 
ľudský organizmus vrátane ich pôsobenia na potomstvo, vzťahy medzi ľudským 
zdravím  a  životnými  podmienkami  a jednotlivými faktormi životného prostredia. Ústav  
ďalej identifikuje a charakterizuje faktory prostredia a životné podmienky významne 
pôsobiace  na  zdravotný  stav  obyvateľstva.  Cieľom  realizácie  výsledkov výskumu je 
zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva prenosom výsledkov výskumu do praxe 
v kontexte s celospoločenskými opatreniami.  
             V odboroch svojej pôsobnosti zabezpečuje výchovu vedeckých pracovníkov 
a podieľa sa na pregraduálnom a postgraduálnom vzdelávaní zdravotníckych 
pracovníkov. V rámci ústavu vykonáva svoju činnosť oddelenie toxikológie a Národné 
referenčné centrum pre problematiku reziduí pesticídov.  
(Poznámka: od júna 2003 je ÚPKM organizačne začlenené do Slovenskej 
zdravotníckej univerzity). 
 
Štátny ústav pre kontrolu liečiv  (ŠÚKL) bol vytvorený v roku 1964 v zmysle 
uzn.vlády SSR č. 340 z oblastného ústavu v Bratislave zriadeného podľa vyhlášky 
ministerstva zdravotníctva ČSFR č.135/1952 Ú.v. Ústav je štátnou rozpočtovou 
organizáciou riadenou Ministerstvom zdravotníctva SR pre zabezpečovanie dozoru nad 
akosťou, účinnosťou, bezpečnosťou liečiv a prostriedkov zdravotníckej techniky. 
Vykonáva najmä činnosť spojenú s registráciou liečiv v SR, kontrolnú činnosť, 
štandardizačnú a výskumnú činnosť v hodnotení akosti, účinnosti a bezpečnosti liečiv.  
             ŠÚKL vykonáva funkciu štátneho inšpekčného orgánu na území SR z hľadiska 
správnej výrobnej praxe (riadenia akosti liečiv, prostriedkov zdravotníckej a obalovej 
techniky), správnej laboratórnej praxe v predklinickom vývoji liečiv a v hodnotení 
zdravotnej nezávadnosti nových chemických látok a správnej klinickej praxe pri 
klinickom skúšaní liečiv. 
             Ústav ďalej plní funkciu Slovenského národného centra pre sledovanie 
nežiadúcich účinkov liečiv a zabezpečuje výkon štátneho skúšobníctva. V oblasti 
hodnotenia  akosti  liečiv  spolupracuje  so SÚKL v Prahe a s príslušnými organizáciami 
v ČR a SR a s  inštitúciami v rámci WHO a integračných zoskupení. V oblasti výchovy 
a vzdelávania spolupracuje najmä s Farmaceutickou fakultou Univerzity J.A. 
Komenského. Ďaľšie informácie o ústave sú na webovej stránke: www.sukl.sk  
 
5. 3.  Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) je ústredným orgánom štátnej 
správy v oblasti ochrany životného prostredia. Zákonom č. 17/1992 Zb. o životnom 
prostredí  v znení neskorších predpisov sú   vymedzené  základné  pojmy   a   základné  
zásady ochrany životného prostredia a povinnosti právnických a fyzických osôb pri 
ochrane a zlepšovaní stavu životného prostredia a pri využívaní prírodných zdrojov, 
pričom   vychádza   z   princípu   trvalo   udržateľného   rozvoja.  MŽP  SR  vydáva  tzv.  
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environmentálnu legislatívu z pohľadu manažmentu chemických látok zameranú najmä 
na ochranu zložiek životného prostredia (napr. voda, ovzdušie) pred nepriaznivými     
účinkami chemických látok,  hodnotenie environmentálneho rizika a posudzovanie 
vplyvov na životné prostredie. 
             MŽP SR sa vyjadruje k dovozu vybraných nebezpečných chemických látok   
a vybraných nebezpečných chemických prípravkov, ako aj k dovozu týchto 
podliehajúcich postupu predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení (PIC 
postup).  
             MŽP SR je ústredným orgánom štátnej správy pre prevenciu závažných 
priemyselných havárií, v rámci ktorej riadi a vykonáva štátny dozor podľa zákona č. 
261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení zákona č. 525/2003 Z.z. a na základe splnomocňovacích 
ustanovení v tomto zákone vydáva všeobecne záväzné právne predpisy na jeho 
vykonanie. Vedie celoštátny register podnikov  kategórie  A  a  B  a  ich  
prevádzkovateľov, dáva  vyjadrenie k bezpečnostnej správe, eviduje a vyhodnocuje 
komplexné správy o závažných priemyselných haváriách a vedie ich register, spracúva 
ročnú súhrnnú správu o závažných priemyselných haváriách vzniknutých na území 
štátu a vykonáva ďalšie pôsobnosti ustanovené § 26 ods. 1 zákona č. 261/2002 Z.z. 
             MŽP SR koordinuje aj činnosti súvisiace s niektorými medzinárodnými 
Dohovormi týkajúcimi sa manažmentu chemických látok. Je to napr. Dohovor EHK 
OSN o  diaľkovom  znečisťovaní  ovzdušia  z  roku  1979, ku ktorému  boli okrem iného 
prijaté aj protokoly o ťažkých kovoch a o perzistentných organických znečisťujúcich 
látkach (POPS), Protokol o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín (VOC), 
ďalej Štokholmský dohovor o POPS, (ktorý SR ratifikovala v auguste 2002, ale ešte 
nenadobudol platnosť), Viedenský dohovor o ochrane ozónovej vrstvy, Montrealský 
Protokol k Viedenskému dohovoru, vrátane všetkých jeho dodatkov a Dohovor OSN 
o zmene klímy a Kjótsky protokol k tomuto dohovoru. 
             Na úseku ochrany prírody a krajiny podlieha používanie leteckej a pozemnej 
aplikácie chemických látok a hnojív v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. podľa 
jednotlivých stupňov ochrany územia povoľovaciemu konaniu príslušných orgánov 
ochrany prírody, resp. vo vyšších stupňoch ochrany je ich používanie zakázané. 
Ďalšie informácie o MŽP SR sú dostupné na webovej stránke: www.enviro.gov.sk  
 
Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) je odbornou organizáciou 
s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorej činnosť je zameraná na ochranu a tvorbu 
životného prostredia na princípoch trvalo udržateľného rozvoja. V agentúre je zriadené 
centrum odpadového hospodárstva a environmentálneho manažérstva (COHEM 
Bratislava) s pracoviskom chemickej bezpečnosti pre životné prostredie. 
             Pracovisko vykonáva činnosti v rozsahu delegovaných právomocí na 
zabezpečenie pôsobnosti MŽP SR v oblasti vymedzenej zákonom č. 163/2001 Z.z. 
o chemických látkach  a  chemických  prípravkoch. Úlohou  tohto pracoviska je 
vykonávať hodnotenie rizika chemických látok pre životné prostredie a posudzovať ich 
environmentálnu bezpečnosť, sledovať problematiku ekoanalytického a 
ekotoxikologického  skúšobníctva vo svete (EÚ, OECD) a aktívne pôsobiť v oblasti 
tvorby technických predpisov, pripravovať stanoviská k materiálom z oblasti chemickej 
bezpečnosti,  viesť  databázy  chemických  látok a  chemických prípravkov, organizovať  
analytické hodnotenie a ekotoxikologické skúšanie chemických látok a chemických 
prípravkov, poskytovať informácie o vlastnostiach chemických látok a chemických 
prípravkov a iných informačných zdrojov pre potreby rezortu životného prostredia, 
odborným organizáciám, ako aj širokej verejnosti. 
Ďalšie informácie o SAŽP sú dostupné na webovej stránke: www.sazp.sk 

 
 



93 

 
 
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) je odbornou organizáciou 
s celoslovenskou pôsobnosťou. V rámci problematiky chemických látok monitoruje 
kvantitatívne  a  kvalitatívne  parametre  charakterizujúce  stav  ovzdušia a vôd na 
území SR.   SHMÚ  získava,   zhromažďuje  a  validuje  informácie  a  údaje o stave 
a režime ovzdušia a vôd za účelom ich archivácie a poskytovania podľa potrieb. SHMÚ 
poskytuje expertízne posudky v rámci procesu registrácie prípravkov na ochranu 
rastlín, v ktorých posudzuje možný nepriaznivý účinok na  makrobentos  a  povrchovú  
vodu   v zmysle   výnosu    MP  SR   č.  3322/3/2001 - 100.    Poskytuje   kvalitatívne   a  
kvantitatívne  údaje o povrchových vodách pre vodoprávne povolenia na vypúšťanie 
odpadových vôd na vodný ekosystém v zmysle metodického pokynu MŽP SR 
k nariadeniu vlády SR č. 491/2002 Z.z. Taktiež zabezpečuje od roku 2003 evidenciu 
o vodách v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 556/2002 Z.z.  
Ďalšie informácie o SHMÚ sú dostupné na webovej stránke: www.shmu.sk 
 
Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) je odborným kontrolným orgánom, 
prostredníctvom ktorého MŽP SR vykonáva vo veciach starostlivosti o životné 
prostredie štátny dozor (zákon o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie)  
a podľa vecnej pôsobnosti sa člení na 5 útvarov, a to:  vodohospodárskej inšpekcie, 
inšpekcie ochrany ovzdušia, inšpekcie odpadového hospodárstva, inšpekcie ochrany 
prírody a stavebnej inšpekcie. Útvar vodohospodárskej inšpekcie okrem iného 
vykonáva dozor a kontroluje zaobchádzanie s chemickými látkami (pred znečisťovaním 
povrchových a podzemných vôd nebezpečnými chemickými látkami) vrátane vodných 
ekosystémov a vo veciach prevencie závažných priemyselných havárií v podnikoch 
s prítomnosťou vybraných nebezpečných  látok (plán kontroly podnikov na príslušný 
kalendárny rok schvaľuje a jeho plnenie kontroluje MŽP SR). Útvar inšpekcie ochrany 
ovzdušia sa zaoberá chemickými látkami na úseku ochrany ovzdušia pred vnášaním 
znečisťujúcich látok do ovzdušia. 
             Útvar vodohospodárskej inšpekcie vykonáva kontrolu zaobchádzania 
s nebezpečnými látkami a kontrolu látok, ktoré môžu ohroziť kvalitu alebo zdravotnú 
bezchybnosť vôd a rieši mimoriadne zhoršenie kvality vôd. 
Ďalšie informácie o SIŽP sú dostupné na webovej stránke: www.sizp.sk 
 
Štátna ochrana prírody a krajiny Slovenskej republiky  (ŠOP) pracuje ako poradný 
orgán MŽP SR a vydáva odborné stanoviská z pohľadu ochrany prírody a krajiny pre 
apilkáciu leteckých postrekov. 
 
5.4. Ministerstvo pôdohospodárstva SR  (MP SR) je vo vzťahu k chemickým látkam 
a prípravkom zodpovedné za ochranu rastlín. V spolupráci s MZ SR a MŽP SR  
zabezpečuje registráciu prípravkov na ochranu rastlín na základe zákona č. 285/1995 
Z.z. v znení zákona č. 471/2001 Z.z. a výnosu MP SR č. 3322/3/2001-100, ktorým sa 
ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín. Uvedená legislatíva je 
harmonizovaná so smernicou Rady č. 91/414/EHS. 
             V rezorte pôdohospodárstva sa realizujú tri čiastkové monitorovacie systémy: 
„Pôda“ (vykonáva Výskumný ústav pôdnej úrodnosti, ÚKSUP, Lesoprojekt Zvolen), 
„Lesy“ (vykonáva LVÚ Zvolen) a „Cudzorodé látky v potravinách a krmivách“ (vykonáva 
Výskumný ústav potravinársky, Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVPS SR)  
a   Výskumný   ústav   závlahového   hospodárstva.   Uvedené   monitorovacie   
systémy poskytujú objektívne informácie o stave  a vývoji znečistenia jednotlivých 
zložiek životného  prostredia  a  potravinového reťazca.  Potravinový  dozor 
v pôsobnosti MP SR vykonáva v zmysle zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení 
neskorších predpisov a ďalších osobitných predpisov Štátna veterinárna  a  potravinová   
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správa  SR  a Slovenská  poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia. Koordináciu 
aktivít pri výkone kontroly, monitoringu cudzorodých látok v uvedených zložkách 
životného prostredia, AQA a mikrobiologickej kontroly v rezorte zabezpečuje 
Medzirezortná komisia pre sledovanie výskytu cudzorodých látok pri MP SR. 
Agrochemické skúšanie pôd  ustanovuje zákon č. 136/2000 Z.z. o hnojivách a   
vyhláška MP SR č. 26/2001, ktorou sa ustanovujú typy hnojív, obsah rizikových prvkov, 
podmienky odberu, skladovania a metódy skúšania hnojív, pestovateľských substrátov 
a pôdnych pomocných látok. Ďalšie informácie o MP SR sú dostupné na webovej 
stránke: www.mpsr.gov.sk 
 
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP) je registračným 
miestom prípravkov na ochranu rastlín a súčasne poverený organizáciou FAO/UNEP 
funkciou národnej inštitúcie (DNA) na procedúru PIC (postup udeľovania predbežného 
súhlasu po predchádzajúcom ohlásení pre určité prípravky na ochranu rastlín). 
             ÚKSÚP vykonáva štátnu kontrolu pesticídnych prípravkov v SR. Stanovuje 
organické a anorganické kontaminanty v pôdach v rámci monitoringu životného 
prostredia SR (ČMS-čiastkový monitorovací systém pôda), ako aj v rámci ekologického 
poľnohospodárstva v zmysle zákona č. 224/1998 Z.z. o ekologickom 
poľnohospodárstve a výrobe biopotravín v znení zákona č. 415/2002 Z.z.  
             ÚKSÚP je kompetentným orgánom pre ekologické poľnohospodárstvo v SR – 
vedie národný register pôd a výrobcov bioproduktov a biopotravín v SR. 
              V laboratóriách sa stanovujú cudzorodé látky nielen v pôdach, ale aj iných 
komoditách, ako sú surové poľnohospodárske produkty rastlinného pôvodu. 
              ÚKSÚP vydáva posudky k poexpiračným pesticídnym prípravkom aj 
k využívaniu kalov na výrobu kompostov, resp. ich aplikácii na pôdu. 
             ÚKSÚP zabezpečuje skúšanie a kontrolu geneticky modifikovaných organizmov 
(GMO) v poľnohospodárskych vstupoch a komoditách (odrody, osivá, sadivá, merkantil, 
krmivá, bioprodukty, biopotraviny a rastlinný tovar), ktoré sú regulované podľa zákona č. 
291/1996 Z.z., zákona č. 184/1993 Z.z., zákona č. 224/1998 a zákona č. 285/1995 Z.z. 
v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 151/2002 Z.z. o používaní 
genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov a v súlade s platnou 
legislatívou EÚ pre GMO. Na základe uvedeného ÚKSÚP vydáva rozhodnutie 
o zaradení odrôd do štátnych odrodových skúšok a návrh na vydanie rozhodnutia 
o registrácii odrôd na MP SR, vykonáva uznávanie a certifikáciu osív a množiteľského 
materiálu, vykonáva registráciu  krmív,  vydáva osvedčenia o ekologickom pôvode 
bioproduktu,   osvedčenie   na  biopotraviny,   vykonáva   detekciu   a  identifikáciu  GMO 
a vydáva skúšobné protokoly o non-GMO pôvode tovaru (GMO-free). Poradným 
orgánom MP SR je Komisia pre hodnotenie geneticky modifikovaných rastlín (menovaná 
v roku 2000). Inštitucionálne, investičné, odborné a metodické zabezpečenie legálnych 
podmienok pre využitie moderných biotechnológií, skúšanie a kontrolu geneticky 
modifikovaných organizmov.  Webová stránka ÚKSÚP-u:  www.uksup.sk 
 
5. 5.  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR)   je ústredným 
orgánom pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a pre inšpekciu práce podľa 
zákona č. 575/2001 Z.z. V súlade so zákonom č. 95/2000 Z.z. v znení neskorších 
predpisov odborne usmerňuje výchovu a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci. Podnikateľským subjektom vydáva a odoberá oprávnenia na 
vykonávanie vzdelávania v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. MPSVR SR 
riadi činnosť Národného inšpektorátu práce. V zmysle uznesenia vlády SR č. 419/1994 
je zodpovedné za uzavieranie, ústavné prerokovávanie, vykonávanie a vypovedanie 
medzinárodných zmlúv v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a inšpekciu 
práce.  
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             MPSVR SR spolupracuje s medzinárodnou organizáciou práce (ILO) a je 
gestorom aproximácie práva EÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorá 
je súčasťou acquis communautaire 13, kapitoly – Sociálna politika a zamestnanosť. 
Ďalšie informácie o MPSVR SR sú dostupné na web-stránke: www.employment.gov.sk 
 
Národný inšpektorát práce  (NIP) je orgánom štátnej správy v oblasti inšpekcie práce 
podľa zákona NR SR č. 95/2000 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení zákona č. 231/2000 Z.z. a v zmysle ustanovení ktorého najmä dozerá, 
či požiadavkám ochrany práce zodpovedá výber, umiestnenie, usporiadanie, 
používanie,   kontrola   a  udržiavanie  pracoviska,   pracovného   prostredia,  nástrojov,  
strojov, náradia, ochranných prostriedkov, chemických, fyzikálnych a biologických látok 
a pracovné postupy, pracovný čas, riadenie a organizácia ochrany práce.  
             NIP vykonáva dozor nad dodržiavaním právnych, pracovnoprávnych  
predpisov,  právnych  predpisov a  ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci a zaistenie bezpečnosti technických zariadení vrátane 
predpisov upravujúcich faktory pracovného prostredia, mzdových predpisov a záväzkov 
vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv, vyvodzovanie zodpovednosti za porušovanie 
predpisov a poskytovanie poradenstva v oblasti ochrany práce.  
             Riadi a  kontroluje inšpektoráty práce, zjednocuje a racionalizuje pracovné 
metódy inšpektorátov práce,  zabezpečuje prevádzku informačného systému ochrany 
práce a dáva návrh na vydávanie certifikátov o bezpečnosti technických zariadení a 
zabezpečuje ďalšie činnosti súvisiace s inšpekciou práce.            
             Na NIP je zriadené Informačné centrum ochrany práce (ICOP), ktoré poskytuje 
informácie v oblasti ochrany práce zamestnávateľom, zamestnancom, odbornej 
a laickej verejnosti.  Ďalšie informácie o NIP sú dostupné na webovej stránke: 
www.safework.gov.sk 
 
Inšpektoráty práce v SR sú orgánmi štátnej správy v oblasti inšpekcie práce. Ich 
činnosť spočíva najmä vo výkone inšpekcie práce, vyšetrovaní príčin úrazov, 
prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení, technických 
a organizačných príčin priemyselných otráv, v uplatňovaní požiadaviek ochrany práce 
pri povoľovaní a kolaudácii stavieb, vydávaní a odoberaní oprávnení a osvedčení 
podnikateľom na vykonávanie činnosti na zariadeniach určených osobitnými predpismi, 
preverovaní podmienok dodržiavania rozsahu a podmienok oprávnení a osvedčení 
a v posudzovaní predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
vydávaných zamestnávateľmi. Ďalej vykonávajú dozor za účelom zistenia, ako 
zamestnávatelia zabezpečujú oboznamovanie zamestnancov s predpismi bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci a poskytujú v tejto oblasti bezplatné poradenstvo. 
 
Výskumný a vzdelávací ústav bezpečnosti práce zabezpečuje výskumnú činnosť 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a činnosť Národného informačného 
centra CIS  (Medzinárodné informačné stredisko bezpečnosti a hygieny práce). 
 
5. 6.   Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (MDPT SR)  je ústredným 
orgánom štátnej správy zodpovedajúcej za bezpečnú prepravu nebezpečných látok a 
predmetov jednotlivými druhmi dopravy a poštou. MDPT SR vykonáva gestorskú 
činnosť pri príprave legislatívnych úprav a ich novelizácii vo väzbe na medzinárodné 
dohody, ku ktorým SR pristúpila a ktorých obsahom sú podmienky prepravy 
nebezpečných vecí. V úzkej spolupráci s inými orgánmi štátnej správy v SR vykonáva 
dohľad a kontrolu dodržiavania legislatívnych úprav týkajúcich sa prepravy 
nebezpečných chemických látok a prípravkov. 
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             MDPT SR zodpovedá za výkon vzdelávania osôb dotknutých prepravou 
nebezpečných vecí a v rámci svojej kompetencie poveruje príslušné orgány v SR 
skúšaním obalov, dopravných a prepravných prostriedkov a zatrieďovaním 
nebezpečných   chemických  látok  a   prípravkov  určených   na  prepravu  jednotlivými  
druhmi dopravy v zmysle príslušných predpisov resp. medzinárodných predpisov a 
noriem. Ďalšie informácie o MDPT SR sú dostupné na webovej stránke:  
www.telecom.gov.sk  
 
5. 7.  Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) je 
ústredným orgánom štátnej správy zodpovedným za činnosť a rozvoj technickej 
normalizácie, metrológie a skúšobníctva SR. Úrad vypracováva koncepciu štátnej 
politiky, vykonáva metodickú činnosť a má dohľad nad plnením úloh v oblasti technickej 
normalizácie, metrológie a skúšobníctva. Ďalšie informácie o ÚNMS SR sú dostupné 
na webovej stránke: www.normoff.gov.sk  
 
5. 8.  Ministerstvo vnútra SR  (MV SR) je ústredným orgánom štátnej správy, ktorý 
v oblasti chemickej bezpečnosti zodpovedá za úlohy na úseku požiarnej ochrany, 
civilnej ochrany  obyvateľstva  a  integrovaného  záchranného systému a zabezpečuje 
odborné činnosti prostredníctvom Požiarno-technického a expertízneho ústavu a 
Vzdelávacieho a technického ústavu CO MV SR, ktorý je zariadením určeným na 
vzdelávanie a na vykonávanie laboratórnej kontroly nebezpečných látok Kontrolnými 
laboratóriami CO. 
             Vydaním vyhlášky MV SR č.300/1996 Z.z. o zabezpečovaní ochrany  
obyvateľstva  pri  výrobe,  preprave, skladovaní a manipulácii s nebezpečnými 
chemickými látkami v znení vyhlášky MV SR č.347/1998 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 
195/2002 Z.z. boli upravené podrobnosti na zabezpečovanie ochrany obyvateľstva 
pred nepriaznivými účinkami nebezpečných chemických látok z hľadiska možnosti 
vzniku mimoriadnej udalosti v objekte alebo komplexe objektu pri výrobe, skladovaní 
a manipulácii s nebezpečnými chemickými látkami a pri preprave nebezpečných 
chemických látok po dopravných komunikáciách.    
             Vyhláška MV SR č.86/1999 Z.z. ustanovuje zásady požiarnej bezpečnosti pri 
manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných 
a živočíšnych tukov a olejov. Vyhláška MV SR č.124/2000 Z.z. ustanovuje zásady 
požiarnej bezpečnosti týkajúce sa horľavých plynov a plynov podporujúcich horenie.  
Ďalšie informácie o MV SR sú dotupné na webovej stránke: www.minv.sk 
 
Vzdelávací a technický ústav CO MV SR  je zariadením určeným na vzdelávanie a 
na vykonávanie laboratórnej kontroly nebezpečných látok Kontrolnými chemickými 
laboratóriami. Zabezpečuje vzdelávanie zamestnancov, personálu a účastníkov civilnej 
ochrany a integrovaného záchranného systému v špecializovaných kurzoch so 
zameraním na ochranu pri úniku nebezpečných látok. V oblasti laboratórnej činnosti 
vykonáva expertnú, výskumnú, rozborovú a kontrolnú činnosť v oblasti nebezpečných a 
bojových otravných látok. Ďalej vykonáva špeciálny prieskum v priestore postihnutom 
krízovou situáciou, vykonáva odber vzoriek, meranie a analýzu pri haváriách spojených 
s únikom nebezpečných látok do ovzdušia, vody a pôdy. Plní čiastkové úlohy 
dozimetrickej a laboratórnej kontroly pri prevádzkových haváriách spojených s únikom 
nebezpečných látok. 
 V rámci projektu pre podporu OPCW sa pripravuje pre oblasť detekcie a analýzy 
vysoko toxických chemických látok 
• Modul 1 – „Skupina zisťovania chemických a rádioaktívnych látok“ 
• Modul 2 – „Mobilné chemické laboratórium“ 

pre potreby ich použitia na území Slovenskej republiky a v zahraničí. 
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5. 9. Ministerstvo financií SR (MF SR) je ústredným orgánom štátnej správy pre 
oblasť colníctva. Ďalšie informácie o MF SR sú dostupné na webovej stránke: 
www.finance.gov.sk 
 
Colné riaditeľstvo SR (CR SR) je jedným z orgánov štátnej správy v colníctve 
s pôsobnosťou na celom území SR aj pre oblasť chemických látok, ktoré možno 
zneužiť na nezákonnú výrobu omamných látok a psychotropných látok podľa zákona č. 
268/2001 Z.z. a nahlasovania prestupu nebezpečných látok cez štátnu hranicu 
v zmysle vyhlášky MV SR č. 300/1996 Z.z. Podľa zákona č. 240/2001 Z.z. plní 
a zabezpečuje úlohy v oblasti boja proti nedovolenému dovozu, vývozu a tranzitu 
omamných látok, psychotropných látok, chemických látok, ktoré možno zneužiť na 
nezákonnú výrobu omamných látok a psychotropných látok, proti nedovolenej preprave  
vysokonebezpečných materiálov, ak si  to  vyžaduje  zistenie  osôb,  ktoré  sa  
akýmkoľvek spôsobom podieľajú na trestných činoch páchaných na úseku omamných 
a psychotropných látok, chemických látok, ktoré možno zneužiť na nezákonnú výrobu 
omamných látok a psychotropných látok v súvislosti s dovozom, vývozom alebo 
tranzitom a plní úlohy vyplývajúce z medzinárodných Dohovorov. 
             Po dohode s colnými orgánmi iných štátov vykonáva a zabezpečuje colný 
dohľad utajeným sprievodom dodávky alebo iným utajeným spôsobom sledovania 
(sledovaná dodávka), ak je odôvodnený predpoklad, že zásielka obsahuje omamné 
a psychotropné látky, chemické látky, ktoré možno zneužiť na nezákonnú výrobu 
omamných látok a psychotropných látok alebo chránené druhy rastlín a živočíchov, na 
ktoré nebolo vydané príslušné povolenie. Sledovanú dávku realizuje v súčinnosti 
s príslušným útvarom Policajného zboru.  
             Colné riaditeľstvo SR ďalej zabezpečuje a plní úlohy vyplývajúce 
z medzinárodných zmlúv a v oblasti odhaľovania trestných činov spáchaných v súvislosti 
s porušením colných predpisov a zisťovania ich páchateľov. Colné orgány SR 
neprepustia tovar do príslušného colného režimu (dovoz, vývoz, tranzit)  bez povolenia 
alebo licencie, ak tak ustanovuje osobitný právny predpis. Prípady jeho porušenia alebo 
porušenia medzinárodnej zmluvy oznamuje Colné riaditeľstvo SR príslušným ústredným 
orgánom štátnej správy. Na sledovanie chemických látok, ktoré možno zneužiť na 
nezákonnú výrobu omamných látok a psychotropných látok zriadilo po vzájomnej 
dohode s MV SR spoločné pracovisko.   Ďalšie informácie o Colnom riaditeľstve SR sú 
dostupné na webovej stránke:  www.colnasprava.sk 
 
Komentár 
 
             Činnosť uvedených ministerstiev, vládnych a mimovládnych organizácií a  
inštitúcií tvorí významnú zložku národnej infraštruktúry manažmentu chemických látok. 
Ich pôsobnosť a zodpovednosť sa neprekrýva a je jednoznačne definovaná 
v legislatívnych úpravách SR, ktoré sú harmonizované s  právom EÚ, odporúčaniami a 
rozhodnutiami OECD.  
             Medzi ministerstvami, organizáciami a inštitúciami je od roku 1997 veľmi dobrá 
a aktívna spolupráca najmä prostredníctvom členov Medzirezortnej komisie pre 
chemickú bezpečnosť v SR.  Výrazne sa zlepšila aj spolupráca členov s jednotlivými 
expertami rôznych ústavov, inštitúcií a  organizácií vrátane mimovládnych a vzájomná 
spolupráca expertov, ktorí sa zaoberajú špecializovanými a programovými oblasťami 
problematiky chemickej bezpečnosti. V nadväznosti na svoje členstvo v národných 
a medzinárodných komisiách a pracovných skupinách experti SR vykonávajú a 
koordinujú činnosti týkajúce sa chemickej bezpečnosti v súlade so závermi ich zasadaní 
a vzájomne sa informujú o najnovších poznatkoch a skúsenostiach v uvedenej oblasti.    
             Ministerstvá, organizácie a rôzne inštitúcie spolupracujú na národnej úrovni pri 
riešení rôznych preventívnych programoch zameraných na ochranu života a zdravia 
ľudí, životného prostredia a ochranu spotrebiteľa.  
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KAPITOLA  6:   MEDZIREZORTNÁ  KOMISIA PRE CHEMICKÚ  
                           BEZPEČNOSŤ  V SLOVENSKEJ  REPUBLIKE    
                           A  JEJ  KOORDINAČNÉ   MECHANIZMY 
 
 
6. 1.   MEDZIREZORTNÁ   KOMISIA  PRE  CHEMICKÚ  BEZPEČNOSŤ  
          V  SLOVENSKEJ  REPUBLIKE 
 
 
             Na základe odporúčania Medzivládneho fóra chemickej bezpečnosti (IFCS) 
a hlavného hygienika SR bola v roku 1997 uznesením vlády SR č.82 zriadená 
Medzirezortná komisia pre chemickú bezpečnosť v SR na Ministerstve 
zdravotníctva SR. Členmi tejto Komisie s pôsobnosťou na národnej úrovni sú experti 
z jednotlivých ministerstiev a mimovládnej organizácie.  
 
             V zmysle predmetného uznesenia vlády Komisia riadi a koordinuje všetky 
činnosti v Slovenskej republike súvisiace s problematikou chemickej bezpečnosti t.j. 
manažmentom chemických látok od  výroby, skladovania, zaobchádzania, prepravy až 
po ich zneškodňovanie. 
 
             Medzirezortná komisia pre chemickú bezpečnosť v SR v súlade so svojím 
štatútom koordinuje činnosť na národnej úrovni a zosúlaďuje ju s požiadavkami, 
činnosťami a závermi zasadaní najmä Medzivládneho fóra pre chemickú bezpečnosť – 
IFCS a medzinárodnými organizáciami: WHO, OECD, ILO, UNEP, EK, UNITAR, FAO 
a UNIDO.  
 
             Prvou a najdôležitejšou úlohou Komisie bolo vypracovanie Národného profilu 
na hodnotenie národnej infraštruktúry pre manažment chemických látok, ktorý bol 
v zmysle požiadaviek IFCS a príručky UNITAR-u vypracovaný v roku 1998.                
   
           V roku 2003 bola na základe podkladových materiálov vypracovaných členmi 
Medzirezortnej komisie pre chemickú bezpečnosť v SR (národný koordinačný tím)  
pripravená  aktualizácia Národného profilu na hodnotenie národnej infraštruktúry 
manažmentu chemických látok. Aktualizovaný Profil má byť podkladovým materiálom 
pre vypracovanie Národného akčného programu pre integrovaný manažment 
chemických látok. Národným koordinátorom aktualizovaného Profilu je odbor 
preventívneho pracovného lekárstva ŠFZÚ SR. Národný profil bol prehľadným 
dokumentom o stave chemickej bezpečnosti a systéme manažmentu chemických látok 
v SR.  
             Vyhodnotenie národnej infraštruktúry uľahčí vydefinovať národné priority, 
stratégiu a politiku manažmentu chemických látok v Slovenskej republike.  
 
             Činnosť Medzirezortnej komisie pre chemickú bezpečnosť v SR možno rozdeliť 
najmä na: 
 
• koordinačnú činnosť na národnej úrovni 
• činnosť v oblasti chemickej legislatívy a harmonizácie práva SR s legislatívou EÚ 
• činnosť pozostávajúcu z pracovných stretnutí a rokovaní s expertami za účelom 

riešenia otázok chemickej bezpečnosti a národných priorít 
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• činnosť vyplývajúcu z činností iných medzirezortných komisií a medzinárodných 

pracovných skupín zameraných na problematiku chemickej bezpečnosti 
a chemických látok   

• činnosť vyplývajúcu z činností rôznych organizácií, ústavov, centier, univerzít, atď.  
• činnosť vykonávanú v rámci normalizácie 
• činnosť zameranú na prípravu podkladových materiálov a stanovísk 
• činnosť vyplývajúcu z prijímania, zhromažďovania, odovzdávania a výmeny 

informácií, údajov a odborných materiálov získaných od medzinárodných 
organizácií  

• činnosť spojenú s vyhľadávaním kontaktov na expertov z oblasti chemickej 
bezpečnosti a chemických látok v rôznych inštitúciách, záujmových skupinách, 
mimovládnych organizáciách, univerzitách, vedeckých inštitúciách, ministerstvách 
a im podriadených organizáciách 

• činnosť zameranú na predkladanie návrhov pre vypisovanie tém projektov, grantov 
a poverenie na riešenie projektov Komisiou  

 
             Okrem činnosti Komisie Štátny fakultný zdravotný ústav SR (odbor 
preventívneho pracovného lekárstva) vykonáva funkciu „Národného styčného miesta 
pre chemickú bezpečnosť v SR“  (National Focal Point on Chemical Safety), ktorý 
bol menovaný Ministerstvom zahraničných vecí SR. 

 
Národné styčné miesto pôsobí ako komunikačný kanál pre aktivity Fóra (IFCS) 

a pre šírenie informácií. „Styčné miesto“ spolupracuje a plní požiadavky a úlohy 
v zmysle Medzinárodného programu chemickej bezpečnosti (IPCS), Programu pre 
manažment chemických látok medzi organizáciami (IOMC) a medzinárodných 
organizácií (WHO, OECD, ILO, UNEP, FAO, UNITAR, UNIDO). Na národnej úrovni 
spolupracuje najmä s rôznymi vládnymi a mimovládnymi organizáciami, inštitúciami, 
záujmovými skupinami, univerzitami, vedeckými a výskumnými ústavmi, s Kanceláriou 
Svetovej zdravotníckej organizácie v Bratislave, centrami (najmä s Toxikologickým 
informačným centrom a Centrom pre chemické látky a prípravky a  koordinuje všetky 
aktivity týkajúce sa problematiky chemickej bezpečnosti v Slovenskej republike. 
 
             V rámci uvedeného Národné styčné miesto pre chemickú bezpečnosť v SR má 
za úlohu koordinovať práce pri vytváraní a implementácii: 
 
• národných priorít 
• národnej stratégie  
• národnej politiky 
• národných systémov (napr.informačný) 
• národných programov na podporu chemickej bezpečnosti (napr. program pre 

obmedzenie rizík, vzdelávací program) 
• národných plánov (napr. Národný akčný plán pre integrovaný manažment 

chemických látok) 
 
Ďalšie úlohy Národného styčného miesta pre chemickú bezpečnosť v SR: 
 
• spolupráca v oblasti plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných Dohovorov  
• zber, uchovávanie, spracovanie a poskytovanie informácií a údajov o činnostiach v 

oblasti chemickej bezpečnosti z medzinárodných organizácií a ministerstiev 
dotknutým vládnym a mimovládnym organizáciám v SR  
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• poskytovanie informácií, podkladových materiálov a správ o stave chemickej 

bezpečnosti v SR a vývoji národných priorít IFCS 
• prijímanie, zhromažďovanie a zabezpečovanie archivácie kníh, brožúr, časopisov 

a iných publikácií z dotknutých medzinárodných organizácií v knižnici ŠFZÚ SR, 
podľa potreby  distribuovanie priamo expertom  

• príprava prezentácie Slovenskej republiky o stave a činnosti v jednotlivých 
oblastiach chemickej bezpečnosti formou národných správ na zasadania IFCS, 
WHO, OECD, ILO, UNEP, FAO, UNITAR a UNIDO. 

 
 Prevažná časť aktivít Medzirezortnej komisie pre chemickú bezpečnosť v SR 
a Národného styčného miesta pre chemickú bezpečnosť v SR je zameraná na šesť 
programových  oblastí  vyplývajúcich  z  kap. 19  Agendy  21  –  Ekologicky  vhodné 
zaobchádzanie s toxickými chemickými látkami vrátane prevencie ilegálnej 
medzinárodnej prepravy toxických a nebezpečných výrobkov. 
 Kapitola 19 Agendy 21 je jednou z dokumentov Deklarácie, ktoré boli prijaté na 
Konferencii Spojených národov o životnom prostredí a rozvoji (UNCED) v Rio de 
Janeiro v roku 1992. 
 
 Všetky činnosti súvisiace s chemickou bezpečnosťou (prevenciou pred 
nepriaznivými účinkami chemických látok na zdravie a životné prostredie pri ich výrobe, 
skladovaní, zaobchádzaní, preprave a zneškodňovaní) sú vykonávané v zmysle 
Medzinárodného programu pre chemickú bezpečnosť (International Programme on 
Chemical Safety – IPCS).   
 
 
6. 2.   KOORDINAČNÉ  MECHANIZMY 
 
             Koordinačné mechanizmy manažmentu chemických látok a chemickej 
bezpečnosti v SR sa v súčasnosti ukazujú ako efektívne. Sú realizované 
prostredníctvom Medzirezortnej komisie pre chemickú bezpečnosť v SR a Národného 
styčného miesta pre chemickú bezpečnosť v SR na štyroch úrovniach: 
 

1. Prvou úrovňou je spolupráca členov Medzirezortnej komisie pre chemickú 
bezpečnosť v SR, z ktorých prevažná časť sú zástupcami dotknutých 
ministerstiev a priemyslu. Mnohí z nich sú členmi aj iných medzirezortných 
komisií a pracovných skupín, ktoré sa zaoberajú problematikou chemických 
látok  a  chemickej  bezpečnosti  a  členmi pracovných skupín 
v medzinárodných organizáciách, do ktorých boli menovaní za SR. Členovia 
Komisie priebežne prerokovávajú aktuálne problémy chemickej bezpečnosti 
a podľa potreby ich riešia, prípadne predložia návrhy na riešenie. Ďalej sa 
podieľajú na vypracovávaní materiálov, stanovísk a názorov, ktoré sú spravidla 
podkladom pre IFCS a iné organizácie zaoberajúce sa problematikou chemickej 
bezpečnosti. Ak sa určitými   otázkami   z   oblasti   chemickej   bezpečnosti  
zaoberajú  experti  z  organizácií podriadených ministerstvám, predseda 
Komisie si vyžiada podkladové materiály prostredníctvom člena Komisie 
z príslušného ministerstva, príp. priamo od experta. 

 
2. Druhou úrovňou je spolupráca s medzinárodnými organizáciami, kde „Národné 

styčné miesto pre chemickú bezpečnosť v SR“ a „Medzirezortná komisia pre 
chemickú    bezpečnosť v SR“ v zmysle svojho štatútu riešia úlohy, vykonávajú 
a    zosúlaďujú    svoju    činnosť   v   rámci   svojej   pôsobnosti   s   činnosťami,   
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požiadavkami, odporúčaniami a závermi zasadaní IFCS, medzinárodných 
organizácií (WHO, OECD, ILO, UNEP, UNITAR, FAO, UNIDO) a Programov 
IPCS a IOMC. Z týchto medzinárodných organizácií šíria informácie dotknutým 
inštitúciám a expertom, v   prípade   potreby   zabezpečujú    nomináciu   
expertov  v  príslušnej   oblasti  chemickej   bezpečnosti   do  medzinárodných   
pracovných  skupín,  výborov  a komisií požadovanú uvedenými 
medzinárodnými organizáciami. 

 
3. Treťou úrovňou je spolupráca s členmi rôznych medzirezortných komisií   

a pracovných skupín zameraných na problematiku chemických látok 
a chemickej bezpečnosti, ktorí sa podieľajú na riešení jednotlivých otázok na 
národnej úrovni.  

     Ďalej spolupracujú najmä pri pristúpení Slovenskej republiky k medzinárodným 
Dohovorom, pri riešení problematiky prevencie ilegálnej prepravy nebezpečných 
chemických látok a spracovaní opatrení za SR najmä s MDPT SR a Colným 
riaditeľstvom SR, pri riešení cezhraničných vplyvov priemyselných havárií 
s MŽP SR a pri ochrane a využívaní hraničných tokov a medzinárodných jazier, 
atď. 

 
4. Štvrtou úrovňou je priama spolupráca s odbornými pracovníkmi jednotlivých 

organizácií, ústavov, inštitúcií, centier a univerzít, ktoré sú zamerané na riešenie 
špecifických otázok v oblasti chemických látok a chemickej bezpečnosti. Jedná 
sa najmä o:  
Štátne zdravotné ústavy v  SR, Toxikologické informačné centrum pri Klinike 
pracovného lekárstva a toxikológie v Bratislave, Centrum pre chemické látky 
a prípravky, Slovenská zdravotnícka univerzita, Štátny ústav pre kontrolu liečiv, 
Štátny kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Slovenská obchodná 
inšpekcia, Chemickotechnologická fakulta STU, Prírodovedecká fakulta UK, 
Lekárska fakulta UK, atď. 
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SCHÉMA  MANAŽMENTU CHEMICKÝCH LÁTOK V SR 
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KAPITOLA  7:  AKTIVITY  PRIEMYSLU,  ZÁUJMOVÝCH SKUPÍN,   
                         VÝSKUMNÝCH PRACOVÍSK A  VYSOKÝCH ŠKOL 
 
             Od polovice 90-tych rokov perspektíva udržateľného rozvoja preniká nielen do 
kontroly chemických látok, ale aj do inšpekcie. V súčasnosti už netreba zdôrazňovať, 
že riziko je v priamom vzťahu k základným vlastnostiam a účinkom chemických látok a 
že pri použití nebezpečných látok treba riziko hodnotiť predvídaním možnej expozície. 
K perspektívnemu pokroku prispel aj manažment environmentálnych rizík a systémy 
auditu, napr. ISO P 14 000 a dobrovoľná regulácia EMAS v EÚ (EKO-manažment a 
schéma auditu). V apríli 2002 bolo certifikovaných 3 908 podnikov v 16-tich krajinách 
Európy nielen zo sféry výroby, ale aj služieb a verejného sektora. Tri dimenzie 
udržateľného rozvoja: rozvoj ekonomiky, sociálna zodpovednosť (zdravotná 
starostlivosť) a ekologické požiadavky v podnikovej sfére sa začínajú postupne 
presadzovať. 
             Uvedená problematika nadobúda v systéme manažmentu chemických látok 
čoraz väčší význam aj u nás a bude potrebné výraznejšie využívať skúsenosti, reálny 
potenciál a expertízu v rozličných oblastiach. Patria sem aj mimovládne organizácie 
v týchto oblastiach činnosti: 

• organizácia priemyslu a ich zložiek   zameraných na výrobu, úpravu, predaj, 
dovoz, vývoz, prepravu, skladovanie a zneškodňovanie chemických látok; 

• vysoké školy, výskumné ústavy, knižnice a ďalšie organizácie,  ktoré majú 
prístup k relevantným informáciám, resp. ktoré vykonávajú výskum na úseku 
chemickej bezpečnosti; 

• ostatné mimovládne organizácie  zahrnujúce záujmové skupiny zamestnancov, 
ochrany konzumentov, environmentálne skupiny, atď. 

 

7. 1.   Popis organizácií/programov 
 
             Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR ako najdôležitejšia 
mimovládna organizácia prijala v rámci svojich aktivít celosvetový záväzok 
„Zodpovedná starostlivosť – Responsible Care“  (RC). 
             Je to  záväzok chemického priemyslu zameraný na zosúladenie 
podnikateľských činností so stále sa zvyšujúcimi nárokmi na bezpečnosť, ochranu 
zdravia ľudí a životného prostredia, predstavuje etiku v podnikaní v chemickom 
priemysle a je v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.  
             Responsible care vychádza a buduje na existujúcich skúsenostiach, 
prístupoch, praxi a materiáloch vyvinutých mnohými chemickými federáciami 
a spoločnosťami v priebehu niekoľkých rokov.  
             Iniciatíva i názov vznikol v Kanade v roku 1984 a postupne sa rozšírili po 
celom svete. Kým detailná implementácia programu Responsible Care sa môže líšiť 
podľa špecifík, kultúry a podmienok v jednotlivých krajinách, ciele programu sú 
spoločné pre všetky chemické federácie a spoločnosti. Program je charakterizovaný 
ôsmimi črtami (charakteristikami), ktoré prijala a schválila Medzinárodná rada 
chemického priemyslu ICCA. Za detailnú implementáciu programu sú zodpovedné 
národné chemické zväzy a každý program musí obsahovať týchto osem základných 
charakteristík.  
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   Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR (ďalej ZCHFP SR) bol 
založený v roku 1991. V súčasnosti združuje 41 spoločností. Jeho hlavným cieľom je 
rozvíjať slovenskú chémiu a farmáciu a stať sa rovnocenným partnerom Európskym 
chemickým  zväzom  a  spoločnostiam.  Po  piatich  rokoch  pridruženého  členstva  bol  
ZCHFP SR prijatý v roku 2001 za riadneho člena do Európskej rady chemického 
priemyslu (CEFIC) so sídlom v Bruseli. Z tohto členstva vyplývajú  pre členov Zväzu 
vecné a morálne povinnosti na báze dobrovoľnosti, ktorých cieľom je neustále zvyšovať 
starostlivosť o životné prostredie, zdravie a bezpečnosť pri výrobe, manipulácii, 
skladovaní, doprave a používaní chemických látok a výrobkov počas ich životného 
cyklu až po ich bezpečnú likvidáciu. 
 
Členské spoločnosti ZCHFP SR , ktoré sa pripojili k Responsible Care: 

AQUACHEMIA s.r.o., Žilina 
ARNAUD SLOVENSKÁ OBCHODNÁ, s.r.o., Bratislava 
BIOTIKA a.s., Slovenská Ľupča 
CONTITECH VEGUM s.r.o., Dolné Vestenice 
DETOX s.r.o., Banská Bystrica 
DUSLO a.s., Šaľa 
CHEMKO a.s., Strážske 
CHEMOLAK a.s., Smolenice 
CHEMOSVIT a.s., Svit 
IMUNA š.p., Šarišské Michaľany 
ISTROCHEM a.s., Bratislava 
LARF spol. s r.o., Nováky 
MATADOR a.s., Púchov 
MATADORFIX s.r.o., Bratislava 
MESSER SLOVNAFT s.r.o., Bratislava 
MEVAK a.s., Nitra 
NOVÁCKE CHEMICKÉ ZÁVODY a.s., Nováky 
PETROCHEMA a.s., Nemecká 
POVAŽSKÉ CHEMICKÉ ZÁVODY a.s., Žilina 
SLOVAKOFARMA a.s., Hlohovec 
SLOVECA s.r.o., Nováky 
SLOVENSKÝ HODVÁB a.s., Senica nad Myjavou 
SLOVNAFT a.s., Bratislava 
TATRACHEMA v.d., Trnava 
TECHNICKÁ GUMA a.s., Hnúšťa 
TRANSPETROL a.s., Bratislava 
VEGUM a.s., Dolné Vestenice 
VUCHT a.s., Bratislava 
VUCHV a.s., Svit 
VÝSKUMNÝ ÚSTAV LIEČIV a.s., Modra 
VUSAPL a.s., Nitra 
VUP a.s., Prievidza 

             Tieto spoločnosti  sa zaviazali, že budú svoje obchodné a výrobné aktivity viesť 
tak, aby zodpovedali nasledovným princípom  ochrany zdravia, bezpečnosti a 
životného prostredia: 
 

• v prípade záujmu verejnosti zodpovedať na otázky týkajúce sa našich 
chemických výrobkov a výrobných postupov z hľadiska vplyvu na životné 
prostredie 
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• výrobné jednotky riadiť tak, aby sa zabezpečila ochrana zdravia a bezpečnosti 
zamestnancov, verejnosti i ochrana životného prostredia 

• vyvíjať a vyrábať chemické výrobky spôsobom, ktorý umožní ich ďalšie 
bezpečné spracovanie, dopravu a používanie 

• pri plánovaní nových výrobných postupov a vývoji nových technológií považovať 
za významnú úlohu ochrany zdravia a životného prostredia 

• promptne informovať príslušné úrady, zamestnancov, zákazníkov a verejnosť o 
potenciálnych rizikách ohrozenia zdravia alebo životného prostredia a doporučiť 
ochranné opatrenia 

• zákazníkom poskytovať poradenstvo týkajúce sa bezpečného používania, 
dopravy a manipulácie s chemickými výrobkami 

• zvyšovať úroveň vedomostí a poznatkov podporovaním výskumu vplyvov 
našich výrobkov, technológií a odpadov na zdravie a životné prostredie 

• pri riešení problémov vznikajúcich pri manipulácii s nebezpečnými látkami, 
spolupracovať s užívateľmi a zákazníkmi, i s úradmi životného prostredia 

• spolupracovať s vládnymi inštitúciami pri vývoji legislatívy a noriem ochrany 
bezpečnosti spoločnosti pracovného a životného prostredia 

• podporovať a šíriť tieto princípy ochrany zdravia a životného prostredia 
zdieľaním získaných skúseností a ochotou spolupracovať s ďalšími výrobcami a 
užívateľmi chemických výrobkov, ako i výrobno-vzdelávacími inštitúciami 

 

SPOLOČNOSTI ZCHFP SR CERTIFIKOVANÉ PODĽA ISO 14001 

 

MATADOR a.s., Púchov  

SLOVNAFT a.s., Bratislava  

SLOVAKOFARMA a.s., Hlohovec  

DUSLO a.s., Šaľa  

CHEMOLAK a.s., Smolenice  

CHEMKO a.s., Strážske  

SLOVENSKÝ HODVÁB a.s., Senica  

VÚCHV a.s., Svit  

TRANSPETROL a.s. ,Bratislava  

NOVÁCKE CHEMICKÉ ZÁVODY a.s., Nováky  

PETROCHEMA a.s., Dubová  

MESSER SLOVNAFT s.r.o., Bratislava  

DETOX s.r.o., Banská Bystrica  
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        Zdroj: Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR 

 
Ukazovatele RC 
Spoločnosti každoročne sledujú a vyhodnocujú ukazovatele RC pre oblasť životného 
prostredia, bezpečnosti a zdravia: 
 
Životné prostredie 
Emisie do ovzdušia 

• emisie NOx  

• emisie SO2  

• emisie VOC  

• tuhé častice 
Znečistenie vôd 

• chemická spotreba kyslíka CHSK  

• biologická spotreba kyslíka BSK5  

• dusík, fosfor  

• nepolárne látky  

• nerozpustné látky 
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Odpadové hospodárstvo 

• nebezpečný odpad  

• zvláštny odpad  

• ostatný odpad 

 
Ochrana zdravia a bezpečnosť  pri práci 

• počet smrteľných úrazov  

• počet úrazov na milión odpracovaných hodín 
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Zdroj grafov: Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR 
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 V súčasnom období sa zavádza do praxe ďalšia zložka RC, a tou je „Product 
Stewardship“ – Dohľad nad výrobkom. Je to dobrovoľná aktivita, ktorá sa usiluje 
vyhľadať zdravotné, bezpečnostné a environmentálne (HS & E) riziká vo všetkých 
fázach životného cyklu výrobku a mal by zainteresovať všetky zúčastnené strany 
podieľajúce sa na návrhu, vývoji, výrobe, manipulácii alebo používaní chemického 
výrobku počas celej dodávateľskej reťaze. Je to účinný nástroj, ako doviesť k spolupráci 
dodávateľa a zákazníka s cieľom podporiť  bezpečný transport chemického výrobku, 
jeho použitie, recykláciu a zneškodnenie.           
             V roku 2000 boli zavedené nové ukazovatele zodpovednej starostlivosti 
(zneškodňovanie a zhodnocovanie), ostatný odpad (zneškodňovanie a zhodnocovanie), 
ťažké kovy v odpadových vodách a objem produkcie v tonách. 
Novým  prvkom bude zavádzanie systému EPER, ktorý je pokračovateľom PRTR. 
             Denne je po verejných komunikáciách prepravované veľké množstvo tovaru, 
medzi ktorým je i veľa chemických látok. Avšak aj napriek všetkým bezpečnostným 
opatreniam a predvídaniu rizík, nehody pri preprave nebezpečných chemických látok 
nemožno celkom vylúčiť. A ak sa už stanú, je potrebná pri eliminácii ich následkov 
kvalifikovaná pomoc odbornými pracovníkmi z chemických spoločností. Túto myšlienku 
začali ako prví uplatňovať v roku 1984 chemické  podniky v Kanade a dnes sa 
uplatňuje už vo všetkých štátoch EÚ, ČR, Maďarsku, Poľsku a aj u nás. ZCHFP SR 
začal v roku 2000 pripravovať systém dobrovoľnej pomoci pri nehodách s chemickými 
látkami. Zväz spracoval návrh projektu “Dopravný informačný a nehodový systém” 
(DINS), ktorý po podpísaní Dohody medzi ZCHFP SR a Ministerstvom vnútra SR 
(Úradom požiarnej ochrany) v auguste 2001 sa začal uplatňovať v praxi. Ide o systém, 
ktorý je kompatibilný so schémami v okolitých štátoch.   

 
             Podstatou je vytvorenie siete stredísk a jedného koordinačného centra, ktoré 
poskytujú pomoc v rámci svojich možností, pri haváriách dopravných prostriedkov 
prepravujúcich nebezpečné látky. Do systému je prihlásených 9 spoločností ZCHFP 
SR, pričom centrálne a koordinačné stredisko je vytvorené v Dusle, a. s. , Šaľa. 
             Je postavený na báze dobrovoľnosti a  poskytuje pomoc v troch stupňoch. Táto 
pomoc je podpora štátnym zložkám a zásahovým jednotkám, ktoré zodpovedajú za 
zásah a zníženie následkov nehôd. 

 
1. stupeň – poskytnutie informácií 

             Ak sa stane nehoda pri preprave nebezpečných chemických látok, pre 
odvrátenie alebo zníženie nebezpečenstva sú potrebné špeciálne vedomosti 
o chemickej látke. Keď nie je  zásahovej jednotke dostupný výrobca, príp. odberateľ 
tejto chemickej látky a nie sú k dispozícii ani informácie od dopravcu, obráti sa 
telefonicky zásahová jednotka o pomoc na Centrálne a koordinačné stredisko DINS 
(ďalej CKS). CKS vyhľadá vo svojej databáze odborníka s dobrými znalosťami  o tejto 
chemikálii a odovzdá kontaktné číslo tohto odborníka zásahovej jednotke, ktorá sa 
s ním spojí pre získanie informácií. Úloha odborníka je len konzultatívna 
a zodpovednosť pri využívaní jeho informácií zostáva na zásahovej jednotke. 
 
2. stupeň – kvalifikovaná rada na mieste nehody 
 
             Ak zásahová jednotka Zboru požiarnej ochrany pri odstraňovaní následkov 
nehody a prevencii ďalšieho rizika nemá dostatok informácií a praktických skúseností 
s danou chemickou látkou, môže požiadať prostredníctvom Centrálneho 
a koordinačného strediska DINS o skontaktovanie s odborným technikom, ktorý ma 
takéto  znalosti  a skúsenosti. CKS odporučí  takéhoto odborníka z niektorého strediska  
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DINS aj s ohľadom na vzdialenosť miesta nehody. Dopravu odborníka obvykle 
zabezpečí zásahová jednotka. Odborník sa podieľa so svojimi technickými 
vedomosťami a profesionálnymi skúsenosťami spolu s vedúcim zásahovej jednotky na 
eliminovaní následkov nehody. Takisto ako v 1. stupni pomoci, je úloha odborného 
technika iba konzultatívna a zodpovednosť zostáva na zásahovej jednotke. 
 
3. stupeň – technická pomoc na mieste nehody 
 
             Ak zásahové jednotky Zboru požiarnej ochrany nie sú schopné so svojimi 
technickými prostriedkami obmedziť následky nehody, telefonicky požiadajú CKS 
o poskytnutie technickej pomoci. CKS vyhľadá podľa vzdialenosti od miesta nehody 
najbližšiu podnikovú požiarnu jednotku zo spoločnosti DINS, ktorá vykonáva 3. stupeň 
pomoci pre danú chemickú látku. Táto vyšle na miesto nehody svoju techniku so 
zaškoleným a skúseným personálom, ktorí potom podporujú zásahovú jednotku 
a podliehajú veleniu veliteľa zásahu pri likvidovaní následkov nehody. 
             V roku 1990 zaviedol CEFIC program ICE (International Chemical 
Environment), ktorý má za cieľ koordinovať na medzinárodnej úrovni existujúce 
národné systémy dobrovoľnej pomoci pri nehodách dopravných prostriedkov 
prevážajúcich chemické látky v rámci medzinárodnej dopravy.  Do tohto  programu je 
zapojený aj náš systém DINS. V roku 2002 bola poskytnutá pomoc našimi strediskami 
10 krát v 1. stupni a 1 krát v 2. stupni a 4 krát v 3. stupni pri haváriách cisterien 
prevážajúcich nebezpečné látky, kde sa využila aj technická pomoc pri prečerpávaní 
látky z poškodených cisterien. 
 
V nasledovnej tabuľke sú údaje poskytnutej pomoci v roku 2001 v niektorých štátoch: 

 
 Taliansko Švédsko Nemecko Španielsko Maďarsko Belgicko
stupeň 1 49 11 900 6 14 4 

stupeň 2 1 - 40 1 - - 

stupeň 3 6 6 250 - 4 10 

 
Zdroj: Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR 

 

             Ako vidieť, tieto dobrovoľné systémy svojou činnosťou zvyšujú bezpečnosť, 
eliminujú následky nehôd, či už na zdraví alebo prírode, a preto ich existencia je 
opodstatnená. 
             Chemický priemysel v Európe využíva vo veľkom rozsahu logistické služby, 
ako je skladovanie, manipulácia a doprava chemických látok, ktoré ponúkajú dopravné 
spoločnosti. Chemické podniky však chcú mať záruku, že tieto služby sa realizujú 
bezpečne a kvalitne s príslušným zreteľom na ochranu zamestnancov, verejnosti 
a životného prostredia. Preto začiatkom deväťdesiatych rokov CEFIC pripravil program 
na zisťovanie úrovne logistických služieb z pohľadu bezpečnosti a kvality „Safety and 
Quality Assessment System“ (SQAS).  
             Tento systém sa vytvoril samostatne pre cestnú, železničnú a lodnú dopravu 
a tiež pre čistiace stanice cisterien. 
Podstata SQAS spočíva v možnosti zhodnotiť dopravnú firmu, ktorej služby chce 
využívať chemická spoločnosť prostredníctvom dotazníka a nezávislého auditora 
zaškoleného na túto činnosť v CEFIC-u. Dotazník má vyše 400 otázok a pokrýva tieto 
oblasti: Manažment, Bezpečnosť, Zdravie a Životné prostredie, Zariadenia, Činnosti, 
Bezpečnosť  majetku  a Kontrolu na  mieste. Po  vyhodnotení  dotazníka za prítomnosti  
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všetkých troch strán a vyhovujúcej úrovni sa dostane logistická spoločnosť do zoznamu  
spoľahlivých firiem, ktorý vypracúva v rámci celej Európy CEFIC. Potom jej služby 
môže využívať aj hociktorá ďalšia chemická spoločnosť. Týmto spôsobom sa 
zabezpečuje vysoká úroveň a konkurencie schopnosť logistických služieb. 
V súčasnosti má zoznam v CEFIC-u 160 firiem. Z tohto dôvodu pristupuje v tomto roku 
aj Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR na uplatnenie SQAS v SR. 
             Všetky spomínané aktivity ZCHFP SR sú na báze dobrovoľnosti, ale ich efekt 
je výrazný v oblasti zlepšovania bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, a tým aj 
zvyšovania konkurencie schopnosti na Európskom, ale i svetovom trhu. 
             Zodpovedná starostlivosť prináša merateľné výsledky, ktoré chemický priemysel 
využíva pri komunikácii s verejnosťou a orgánmi štátnej správy, aby si získal 
v spoločnosti miesto rešpektovaného partnera. V súčasnosti je na území SR do 
programu zapojených 32 subjektov Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR. 
             V roku 2000 zaviedli nové ukazovatele zodpovednej starostlivosti 
(zneškodňovanie a zhodnocovanie), ostatný odpad (zneškodňovanie a zhodnocovanie), 
ťažké kovy v odpadových vodách a objem produkcie v tonách. 
Novým  prvkom bude zavádzanie systému EPER, ktorý je pokračovateľom PRTR. 
             Osobitný význam má v ostatných rokoch jedna z najvýznamnejších investícií 
v a.s. Slovnaft projekt nazvaný EFPA – Environmental Fuel Apollo-Projekt ekologických 
palív Apollo. Jeho realizáciou od roku 2000 bez nároku na vyššie vstupy suroviny, 
vzrástli kapacity na výrobu ušľachtilejších motorových a vykurovacích palív, klesli úniky 
škodlivín do ovzdušia, najmä emisie síry na celom území  SR. 
Druhý program týkajúci sa chemických havárií (APELL) je výsledkom aktivity OECD 
z roku 1992 a zahrnuje prevenciu chemických havárií a príslušné opatrenia pri ich 
vzniku. Obsahuje nielen plánovanie a konštrukciu chemických zariadení, ale aj výcvik a 
výchovu zamestnancov, informovanie verejnosti a prenos technológií. Tento program 
účinne pomôže pri rýchlom a odbornom zvládnutí havarijných situácií. 
 
 
7. 2.  Aktivity  vysokých  škôl ,  výskumných  ústavov  a  ďalších  inštitúcií 
 
 
             V rámci chemickej bezpečnosti je jednou z prvoradých úloh toxikologické 
hodnotenie chemických látok a prípravkov (experimentálna toxikológia a ekotoxikológia). 
V rámci rezortu MZ SR prebieha činnosť v oblasti experimentálnej toxikológie najmä 
v SZU a vo Výskumnom ústave pre kontrolu liečiv. Táto činnosť sa rozvíja aj na 
Univerzite veterinárneho lekárstva v Košiciach. Pracovné kapacity pracovísk a aktuálne 
potreby nie sú v súčasnosti v plnom rozsahu využité. 
             V experimentoch na zvieratách sa sledujú trendy znižovania ich počtov, 
postupné nahradzovanie alternatívnymi metódami podľa medzinárodných kritérií a 
rešpektujú sa aj zásady etických princípov pri realizácii pokusov (systém troch R : 
reduction, replacement, refinement). Je dôležité, že na úseku experimentálnej 
toxikológie sa skúšky vykonávajú podľa zásad správnej laboratórnej praxe (GLP) a  
kritérií OECD. 
             V ekotoxikológii vyvinuli za ostatných 20 rokov nové metódy a kritériá pre 
klasifikáciu environmentálneho rizika v Európskej únii. Ukázalo sa, že  ekologické štúdie 
môžu identifikovať potenciálne zdravotné účinky chemických látok skôr, ako poškodia 
ľudí. V SR sa rozvíja uvedený  prístup napr. na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, 
v Ekotoxikologickom centre Bratislava s.r.o. (Ivánka pri Dunaji) a v Istrocheme, a.s. 
Bratislava. V záujme zvýšenia účinnosti a dosiahnutia optimálneho rozhodovania, ktoré 
najlepšie poslúži ochrane prostredia ako celku, mali by sa integrovať výsledky v oblasti 
zdravotného a ekologického hodnotenia chemických látok. Aj v tejto oblasti sa musia 
vykonávať testy podľa kritérií OECD. 
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KAPITOLA  8:  PRÍSTUP  K  ÚDAJOM  A ICH VYUŽITIE 
 
 
Uvedená kapitola poskytuje prehľad o prístupe k údajom v oblasti manažmentu chemických 
látok  na národnej i lokálnej úrovni. 
 

8.1.   Dostupnosť údajov v oblasti manažmentu chemických látok 
    
Tabuľka č. 22    Dostupnosť údajov podľa okruhu legislatívy  
___________________________________________________________________________________ 
Potrebné údaje            Pesticídy   Priemyselné chemikálie  Spotrebné chemikálie  Chemické odpady                    

Registrácia                           x                             x                                        x                                    x 

Povoľovanie, Licencie        x                             x                                        x                                    x 

Rozhodnutia o  
znižovaní rizík                      x                             x                                        x                                    x 

Riešenie havárií                   x                             x                                        x                                    x 

Údaje o emisiách                 x                             x                                        x                                    x 

Dovoz a kontrola 
(živ. prostredie, zdravie)     x                              x                                       x                                    x 
_____________________________________________________________________________________ 
Informácie pre 
zamestnancov                      x                             x                                        x                                    x 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Poznámka:  označenie  „x“   znázorňuje dostatok informácií  
Zdroj: SZU 
 

8. 2.   Zdroje údajov na národnej úrovni 
 

Národné údaje sa týkajú týchto podkladov: 

• štatistiky o chemickej výrobe  - nachádzajú sa na Štatistickom úrade SR, v 
Štatistickej ročenke tohto úradu a na MH SR 

 
• štatistiky o dovoze chemických výrobkov  - nachádzajú sa v colnej štatistike Colného 

riaditeľstva SR a na Štatistickom úrade SR 
 

• štatistiky o vývoze chemických výrobkov – nachádzajú sa v colnej štatistike Colného 
riaditeľstva a na Štatistickom úrade SR 

 
•  správ priemyselných havárií  - MŽP SR (odbor manažmentu environmentálnych   
      rizík) spracúva ročnú súhrnnú správu o závažných priemyselných haváriách na  
      území štátu 
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•  správ pracovných úrazov v preprave -  štatistika pracovných úrazov súvisiacich 
s dopravou sa nachádza na Národnom inšpektoráte práce 

 
• registra výrobcov  -  nachádza sa v obchodných registroch okresných súdov 
 
• správy o pracovnej úrazovosti -  na účely štatistického spracovania sa nachádzajú na 

Štatistickom úrade SR. V zmysle zákona č. 95/2000 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky 
SÚBP a SBÚ č. 111/1975 Zb. o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení 
prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení v znení vyhlášky č. 
483/1990 Zb. sa nachádzajú na Národnom inšpektoráte práce, Hlavnom banskom 
úrade, MV SR a MO SR. Informáciu o vyšetrovaní pracovných úrazov obsahuje aj 
Správa o stave bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vývoji pracovnej úrazovosti, 
chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce v SR, ktorú predkladá vláde 
SR v zmysle zákona č. 95/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov každoročne do 31. 
mája MPSVR SR, ktorá sa spracováva zo súhrnných informácií MZ SR, MH SR, MO 
SR, MŠ SR, MV SR, MF SR a MDPT SR. 

 
• údajov o rizikových prácach – ŠFZÚ SR  

 
• údajov o chorobách z povolania - nachádzajú sa na MZ SR  (ÚZIŠ) 

 
• údajov o akútnych otravách - nachádzajú sa v Toxikologickom informačnom centre 

pri Klinike pracovného lekárstva a toxikológie v Bratislave 
 

• údajov o nebezpečných odpadoch - nachádzajú sa na MŽP SR, odbor odpadového 
hospodárstva  

 
• registra pesticídov  - nachádza sa na ÚKSUP-e, SZU a MŽP SR  

 
• registra hnojív  - nachádza sa  na ÚKSUP-e  

 
• informácie o PRTR -  nachádzajú sa v Centre pre chemické látky a prípravky a na 

MŽP SR  
 

• zoznamu vybraných nebezpečných chemických látok a vybraných nebezpečných 
chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh je obmedzené pre ich účinky na život 
a zdravie ľudí a na životné prostredie a zoznam vybraných nebezpečných 
chemických látok a vybraných nebezpečných chemických prípravkov, ktoré sú 
predmetom predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení - nachádza sa vo 
výnose MH SR č. 7/2001 uverejnený vo Vestníku MH SR čiastka 2/2001 

 
• zoznamu chemických látok nepodliehajúcich oznámeniu – nachádza sa vo výnose 

MH SR č. 8/2001 uverejnený vo Vestníku MH SR čiastka 2/2001 
 

• zoznamu existujúcich chemických látok uvedených na trh a vyňatých z povinností 
ohlásenia údajov o veľkých objemoch existujúcich chemických látok a z povinnosti 
ohlásenia údajov o nižších objemoch existujúcich chemických látok  - nachádza sa 
vo výnose MH SR č. 13/2002 uverejnený vo Vestníku MH SR čiastka 2/2002  

 
• zoznamu prioritných chemických látok – Európskou úniou boli vypracované štyri 

zoznamy prioritných chemických látok, ktoré sú v súlade s Nariadením Rady (EEC) 
793/93, a to: 
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1. zoznam prioritných chemických látok obsahuje 42 chemických látok –  
-   Nariadenie Komisie (EC) č. 1179/94,  

2. zoznam prioritných chemických látok obsahuje 36 chemických látok – 
-   Nariadenie Komisie (EC) č. 2268/95, 

 3.   zoznam prioritných chemických látok obsahuje 32 chemických látok -  
       -   Nariadenie Komisie (EC) č. 143/97, 
 4.   zoznam prioritných chemických látok obsahuje 31 chemických látok -  
       -   Nariadenie Komisie (EC) č. 2364/2000, 
 ktoré sa nachádzajú na internetovej stránke http://europa.eu.int/eu-elex/   

             alebo  http://ecb.jrc.it/new-chemicals/  
 

•   európskeho zoznamu existujúcich komerčných chemických látok (EINECS) – 
nachádza sa v elektronickej forme na CD nosiči ako príloha výnosu MH SR č. 
8/2003 uvedeného vo Vestníku MH SR čiastka 3/2003  

 
• európskeho zoznamu nových chemických látok (ELINCS – 5. publikácia), ktorý 

dopĺňa európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok (ELINECS) -  
nachádza sa vo výnose MH SR č. 8/2003 vo Vestníku MH SR čiastka 3/2003, ako aj 
v elektronickej forme na CD nosiči. Aktualizácia zoznamu sa uskutoční na 
internetovej stránke www.economy.gov.sk položka: priemysel vždy po príslušných 
informáciách publikovaných v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev 
uverejnených na internetovej stránke http://europa.eu.int/eu-elex/  alebo  
http://ecb.jrc.it/new-chemicals/  

 
• rozhodnutia o PIC procedúre v oblasti manažmentu chemických látok a prípravkov sa 

rieši vo vykonávacom predpise k zákonu o chemických látkach a chemických 
prípravkoch  

 
• zoznamu vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých 

uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané je uvedený vo vyhláške 
MH SR č. 67/2002 Z.z.  

 
• zoznamu nebezpečných chemických látok s predpísanou klasifikáciou, označením 

a vymedzením koncentračných limitov – nachádza sa v prílohe č. 1 vo Výnose MH 
SR č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach 
a chemických prípravkoch uverejnený vo Vestníku MH SR čiastka 1/2002  

 
• zoznamu označení špecifického rizika upozorňujúcich na nebezpečné vlastnosti 

chemickej látky alebo chemického prípravku (R-vety a ich kombinácie) je uvedený vo 
výnose MH SR č.2/2002 – Príloha č. 3)  

 
• zoznamu označení pre bezpečné používanie chemickej látky alebo chemického 

prípravku (S-vety a ich kombinácie) je uvedený vo výnose MH SR č. 2/2002 – Príloha 
č. 4) 

 
• zoznamu testovacích metód na stanovenie fyzikálno-chemických toxikologických 

a ekotoxikologických vlastností chemických látok uvedených v právnych predpisoch 
SR a EÚ – nachádza sa v prílohe č. 5 výnosu MH SR č. 2/2002 vo Vestníku MH SR 
čiastka 1/2002 a v Anexe 5 Smernice 67/548/EEC v znení neskorších právnych 
predpisov 
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8. 3.  Výber a šírenie národných/lokálnych údajov  
 

             Údaje týkajúce sa manažmentu chemických látok na národnej i miestnej úrovni sú 
získavané 
a)   prostredníctvom internetu (webové stránky)  
b)   vyhľadávaním v štatistických ročenkách a bulletinoch 
c)   telefonickými dotazmi, konzultáciami a 
d)   v knižniciach  
 
rôznych organizácií, výskumných ústavov, štátnych zdravotných ústavov, univerzít, agentúr 
a iných inštitúcií. 
Prístup k predmetným údajom a informáciám je umožnený každému, okrem tých údajov, 
ktoré sú definované v legislatívnych úpravách ako utajované, prípadne o ich utajenie požiada 
sám výrobca. 
 
 
8. 4.   Prístup k zahraničnej literatúre 
 
             Zahraničná literatúra v SR súvisiaca s problematikou chemickej bezpečnosti je 
dostupná v knižniciach rôznych organizácií, výskumných a špecializovaných ústavov, 
univerzít, zdravotných škôl, nemocníc, výrobných podnikov, agentúr a iných inštitúcií. 
Nakoľko v knižniciach uvedených inštitúcií sa nachádza veľký počet zahraničných publikácií 
a periodík, v nasledujúcej tabuľke uvádzame najdôležitejšie a najaktuálnejšie z nich. 
 
Tabuľka č. 23   Dostupnosť zahraničnej literatúry 
 

Literatúra                                  Lokalizácia                        Kto má prístup ?             Ako získať prístup 
 
Environmental                         knižnica  ŠFZÚ SR                   kto potrebuje                     na požiadanie  
Health Criteria                         Bratislava  
Documents (IPCS)                  knižnica SZU                            kto potrebuje                     na požiadanie 
                                                Bratislava 
 
Concise International  
Chemical Assessment             knižnica ŠFZÚ SR                   kto potrebuje                     na požiadanie 
Document                                Bratislava 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
 
Health and Safety Guides       knižnica ŠFZÚ SR                    kto potrebuje                     na požiadanie 
                                                Bratislava         
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
 
Environmental Health              knižnica ŠFZÚ SR 
perspektives                            Bratislava                                  kto potrebuje                    na požiadanie 
 
                                              
 
Systems and Programmes 
European Agency for              knižnica ŠFZÚ SR                     kto potrebuje                    na požiadanie 
Safety and Health at Work      Bratislava 
_____________________________________________________________________________________ 
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Pokračovanie tabuľky č. 23 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Technical Reports (ECETOC)         ŠFZÚ SR                           kto potrebuje                      na požiadanie 
    Bratislava 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
OECD Gudelines for                       VULM, Modra                     kto potrebuje                      na  požiadanie 
the Testing of Chemicals            
_____________________________________________________________________________________                                        
 
Good Laboratory Practice               ŠÚKL                              Dokumenty sú vo forme        na  požiadanie 
Principles                                        Bratislava                       MSA SNAS, prednášok a 
                                                                                                   publikácií ŠÚKL  
 
 
Good Manufacturing                        VÚLM, Modra                     výrobcovia                        na požiadanie 
Practice Principles 
 
 
Toxicology Principles  SAŽP COHEM  kto potrebuje  na požiadanie 
and Applications   Bratislava 
 
 
Toxicology of metals                SAŽP COHEM  kto potrebuje  na požiadanie 
         Bratislava 
 
 
Biosafety in Industrial              SAŽP COHEM              kto potrebuje  na požiadanie 
Biotechnology                           Bratislava            
 
 
Handbook of Environmental     SAŽP COHEM             kto potrebuje  na požiadanie 
Health and Safety                     Bratislava 
(Principles and Practices)                                            
 
 
Safety of Chemicals         SAŽP COHEM  kto potrebuje  na požiadanie 
 in the food                                Bratislava                
 
 
The Management                      SAŽP COHEM  kto potrebuje  na požiadanie 
of Hazardous substances          Bratislava    
in the Environment            
 
 
Compilerś guide for the             SAŽP COHEM  kto potrebuje  na požiadanie 
Preparastion of Interantional     Bratislava 
Chemical Safety Cards  
 
 
Compendium of Safety              SAŽP COHEM  kto potrebuje  na požiadanie 
Data Sheet for Research           Bratislava 
and Industrial Chemiclas 
 
 
Prediction of the Environmental     SAŽP COHEM     kto potrebuje  na požiadanie 
Fate of Chemicals                            Bratislava 
 
 
Environemntal and Health             SAŽP COHEM     kto potrebuje  na požiadanie 
Impact Assessment of                     Bratislava 
Development Projects  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-  
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8. 5.  Prístup k vybraným medzinárodným databázam 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––          
Databáza                             Lokalizácia                             kto má prístup?              Ako získať prístup? 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
IPCS INTOX                  Toxikologické informačné                na požiadanie                    na požiadanie 
                                          centrum, Bratislava 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
TOXCARD                     Toxikologické informačné                na požiadanie                    na požiadanie 
                                          centrum, Bratislava 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
TOXEVID                       Toxikologické infomačné                 na požiadanie                    na požiadanie  
                                          centrum, Bratislava  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-  
DOSIS LETALIS            Toxikologické informačné                na požiadanie                    na požiadanie  
                                           centrum, Bratislava 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
MICROMEDEX              Toxikologické informačné               na požiadanie                     na požiadanie 
                                           centrum, Bratislava  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-  
AISLP                             Toxikologické informačné               na požiadanie                    na požiadanie 
                                           centrum, Bratislava  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-- 
RASTLINY                     Toxikologické informačné                na požiadanie                    na požiadanie 
(Toxikol. program              centrum, Bratislava 
o rastlinách) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Dokumenty z CIS                    VVÚBP                                   na požiadanie                   na požiadanie 
                                              Bratislava  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-                                         
Normy STN, ISO                  Slovenský ústav                        na požiadanie                   na požiadanie 
                                        technickej normalizácie 
                                                 Bratislava 
                              
INCHEM SAŽP COHEM           na požiadanie           na požiadanie                                        

Bratislava 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
CHEMBANK                           SAŽP COHEM 
(obdobie: február 1998,          Bratislava 
maj 1998, august 1998, 
august 2002)    
 
EINECS  PLUS            SAŽP COHEM            na požiadanie            na požiadanie 
(obdobie: január,             Bratislava 
 február 2001)  
 
Adepts 1.00        SAŽP COHEM            na požiadanie            na požiadanie 
(obdobie: október 2001)         Bratislava 
 
Dokumenty        SAŽP COHEM            na požiadanie            na požiadanie 
CEN/TC 292       Bratislava 
CEN/TC 183      
 
DANELA         SHMÚ  
(databáza nebezpečných        Bratislava 
látok)  
 
IUCLID        SHMÚ    
(The Internal Uniform  
Chemical Database-)  
_____________________________________________________________________________________ 
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8. 6.   Národný informačný systém 
 
             Informačné mechanizmy v oblasti chemickej bezpečnosti na národnej 
i medzinárodnej úrovni sú znázornené v schéme manažmentu chemických látok v SR v 
kapitole 6 tohto Profilu. Tok informácií sa realizuje písomnou formou alebo prostredníctvom 
internetu. 
             Na národnej úrovni je informačný tok uskutočňovaný z Národného styčného miesta 
pre chemickú bezpečnosť v SR smerom k rezortom, priemyslu, iným mimovládnym 
organizáciám, verejným záujmovým skupinám, rôznym organizáciám, ústavom a iným 
inštitúciám, k medzirezortným komisiám a pracovným skupinám a opačne. Na 
medzinárodnej úrovni je to výmena informácií medzi medzinárodnými organizáciami a 
Národným styčným miestom pre chemickú bezpečnosť v SR alebo priamo rezortom, 
organizáciou, ústavom a inštitúciou, z ktorých väčšina má vlastné webové stránky. 
 
Komentár 
 
             Informačné mechanizmy v predmetnej oblasti nie sú realizované v SR uspokojivo a 
na požadovanej úrovni. Tento stav spočíva najmä v nedostatku databáz zapríčinenom 
deficitom finančných prostriedkov a v prístupe dotknutých inštitúcií k informáciám a údajom 
na rôznych úrovniach riadenia. Niektoré inštitúcie podriadené rezortom a priemyslu pociťujú 
v tejto oblasti nedostatočný prísun informácií.  
             Hoci inštitúcie, ktoré sa podieľajú na manažmente chemických látok, vlastnia rôzne 
informačné systémy zamerané na riešenie konkrétnych otázok chemickej bezpečnosti, v SR 
chýba globálny jednotný informačný systém v oblasti chemickej bezpečnosti.  
             Z týchto dôvodov je nevyhnutné, aby SR zlepšila a posilnila jestvujúce informačné 
systémy a pristúpila k prípravám na vytvorenie jednotného, multiužívateľského a 
multifunkčného informačného systému.  
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KAPITOLA  9:   LABORATÓRNA  INFRAŠTRUKTÚRA  
 
             Laboratórnu infraštruktúru v oblasti chemických látok vytvárajú v SR skúšobné 
laboratóriá v rámci dotknutých rezortov, rôznych organizácií, ústavov, inštitúcií, 
akadémie, výrobných podnikov a firiem.  
             Laboratóriá vykonávajú chemické analýzy na rôznych úsekoch a pomáhajú o. 
i. kontrolovať kvalitu chemických látok. Analyzujú zvyšky chemických látok napr. 
v poľnohospodárskych výrobkoch, v zložkách životného prostredia (vzduch, voda, 
pôda, potraviny) a pracovného prostredia, resp. vzorkách biologického materiálu 
z toxikologického a ekotoxikologického hľadiska. Predmetné laboratóriá ďalej 
identifikujú neznáme substancie, monitorujú škodlivé účinky a spolupracujú 
v toxikologických štúdiách. Ich cieľom je vykonávať skúšobné činnosti kvalitne 
a v zmysle platných medzinárodných a národných noriem, predpisov a dokumentov 
OECD. 
             Mnohé laboratóriá v snahe preukázať svoju spôsobilosť vykonávať skúšky, 
ktoré zodpovedajú rozsahu ich činnosti, požiadali Slovenskú národnú akreditačnú 
službu (SNAS) o ich akreditáciu v súlade s STN EN ISO/IEC 17025, Všeobecné 
požiadavky na spôsobilosť skúšobných a kalibračných laboratórií“. Akreditácia SNAS, 
ktorá predstavuje národný akreditačný orgán pre SR, vo veľkej miere  zabezpečuje 
kvalitu a porovnateľnosť laboratórnych výsledkov. SNAS sa transformovala zo 
Slovenského národného akreditačného systému, ktorý bol ustanovený v roku 1993 
uznesením vlády SR.  
 Akredituje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, 
slovenskými technickými normami, medzinárodnými technickými normami ISO/IEC, 
normami EÚ série EN 45 000 a dokumentami medzinárodných a regionálnych 
organizácií, najmä Európskou organizáciou pre spoluprácu v akreditácii (European 
cooperation for Accreditation, EA), medzinárodnou globálnou organizáciou na 
spoluprácu pri akreditácii laboratórií (International Laboratory Accreditation 
Cooperation, ILAC) a medzinárodným akreditačným fórom (International Accreditation 
Forum, IAF). SNAS popri udeľovaní osvedčenia o akreditácii vykonáva aj 
posudzovanie súladu činnosti so zásadami správnej laboratórnej praxe stanovenými 
v dokumentoch Organizácie pre hospodársku 
 spoluprácu a rozvoj (Organisation for Economic Cooperation and Development, 
OECD). 
Oblasti, ktorých posudzovanie a akreditáciu Slovenská národná akreditačná služba 
vykonáva sú znázornené v schéme tejto kapitoly.                
             Systém manažérstva kvality SNAS, spôsobilosť a odbornú úroveň pracovníkov 
a posudzovateľov SNAS, postupy posudzovania a rozhodovanie SNAS, organizáciu 
práce, nezávislosť a nestrannosť postavenia SNAS posudzoval a hodnotil 
medzinárodný tím „evaluátorov“ európskej organizácie pre akreditáciu v roku 2001 a 
2002. Na základe kladného hodnotenia a následného rozhodnutia príslušného výboru 
EA bol SNAS uznaný za spôsobilý a plne konformný s požiadavkami medzinárodných 
noriem a smerníc týchto organizácií. V súlade s vyššie uvedeným poskytuje SNAS ním 
akreditovaným subjektom medzinárodnú akreditáciu pri rešpektovaní všeobecne 
záväzných právnych predpisov SR.       
             Výbor správnej laboratórnej praxe SNAS-u (SLP SNAS) v oblasti hodnotenia 
chemických látok a prípravkov z hľadiska bezpečnosti na ľudí, životné prostredie a 
zvieratá aktívne a systematicky spolupracuje s príslušnými orgánmi OECD a EÚ. 
Systém SLP je v SR daný zákonom č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a 
chemických prípravkoch a vyhláškou MH SR č. 65/2002 Z.z. o verifikácii SLP, ktoré 
boli prijaté na základe európskych smerníc 11/1999 EC a 12/1999 EC. Harmonizácia 
SLP s požiadavkami EÚ je splnená v oblasti chemických látok a prípravkov, liečiv, 
biocídov a pesticídov. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: webová stránka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ AKREDITAČNÁ SLUŽBA 
Požiadavky ISO/IEC 17011 a EA/ILAC/IAF aplikačné dokumenty 
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             Podstatnú časť výkonov SNAS predstavuje posudzovanie na účely akreditácie, 
reakreditácie a dohľad nad akreditovanými subjektami. Túto časť doplňuje metodická, 
konzultačná a prednášková činnosť a medzinárodná spolupráca.  
 
 
Prehľad udelených osvedčení o akreditácii v roku 2002 je v nasledujúcej tabuľke: 
 

 

Zdroj: webová stránka ÚNMS SR 
 
 
Celkový počet žiadostí o akreditáciu v roku 2002: 135  
Pre porovnanie počet žiadostí o akreditáciu v roku 2001: 110  
 
 
           Rastúci trend príjmov v roku 2002 súvisel so zvýšeným záujmom laboratórií 
končiacou platnosťou akreditácie podľa normy EN 45 001 a s ich prechodom na normu 
ISO/IEC 17 025. Dominantnou v príjmovej oblasti naďalej zostávajú príjmy z akreditácií 
skúšobných laboratórií (63 % z celkových príjmov).              
 
 
             V systéme starostlivosti o zdravie a život ľudí vykonáva chemické analýzy 
31 odborov chemických analýz Štátnych zdravotných ústavov v SR a Štátny ústav pre 
kontrolu liečiv. V chemických laboratóriách ŠZÚ sú vykonávané analýzy všetkých 
zložiek životného prostredia (voda, potraviny, ovzdušie) a pracovného prostredia 
(ovzdušie), ako aj obalových materiálov, najmä na báze plastov, kozmetických 
prostriedkov a biologického materiálu. Spolu je zavedených cca 1170 metód (r. 2001) s 
využitím rôznych analytických techník s nasledovným rozdelením: ovzdušie voľné a 
pracovné – 265, vody – 393, požívatiny – 362, plasty – 31, kozmetické prostriedky – 
16, biologický materiál – 86. V roku 2002 boli vykonané analýzy možnosti stanovenia 
uvedených zložiek životného a pracovného prostredia v rámci ŠZÚ v SR v nadväznosti 
na nar. vlády SR č. 45/2002 Z.z o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi a 
nar. vlády SR č. 46/2002 Z.z. o ochrane zdravia pri práci s karcinogénnymi a 
mutagénnymi faktormi. Výsledky možno vidieť na nasledujúcich grafoch. 
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Zdroj: ŠZÚ, Banská Bystrica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: ŠZÚ, Banská Bystrica 
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Prístrojové vybavenie ŠZÚ v SR pozostáva zo základného a špeciálneho vybavenia. 
Orientačné počty vybraných prístrojov v jednotlivých kategóriách: 
 
              
Tabuľka: 

Typ prístroja 
Počet v ŠZÚ 

v SR 
[ks] 

Atomový absorpčný spektrometer (AAS) 19 
Analyzátor na stanovenie ortuti 23 
Polarografický analyzátor 52 
Spektrofotometer pre viditeľnú oblasť (VIS) 107 
Spektrofotometer pre UV a viditeľnú oblasť (UV-VIS) 59 
Spektrofotometer pre IČ oblasť (IR) 5 
Plynový chromatograf (GC) 29 
Plynový chromatograf s MS detektorom (GC-MS) 6 
Iónový chromatograf (IC) 3 
Kvapalinový chromatograf (HPLC) 23 
Atomový emisný spektrometer s indukovane viazanou plazmou (ICP) 1 
Poznámka: údaje sú z roku 2002 
 
Zdroj: ŠZÚ, Banská Bystrica 
 
 
             Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok (ďalej “OOFŽP”) ŠFZÚ SR 
združuje všetky laboratórne pracoviská pre analýzy zložiek životného a pracovného 
prostredia. 
Jeho úlohou je poskytovať presné a spoľahlivé výsledky o kvalite vôd, potravín, 
predmetov bežného používania, vnútorného a vonkajšieho ovzdušia, robiť analýzy 
biologického materiálu vzhľadom k expozícií škodlivinám v životnom a pracovnom 
prostredí pre účely kontrolnej a riadiacej činnosti rezortných a mimorezortných 
organizácií. OOFŽP ďalej zabezpečuje špeciálne analýzy pre ostatné ŠZÚ v SR a 
vykonáva metodickú činnosť. 
             Chemické laboratóriá majú okrem základného prístrojového vybavenia 
špičkovú analytickú techniku: HPLC, AAS, GC, GC MS, AMA, miniVIDAS, luminometer,  
analyzátor celkového uhlíka, fluorescenčný mikroskop s obrazovou analýzou LUCIA, 
UV VIS a IČ spektrofotometre, atď.  
Na báze Odboru objektivizácie faktorov životných podmienok pracuje niekoľko 
národných referenčných centier: 
 

• Národné referenčné centrum pre expozičné testy xenobiotík  

• Národné referenčné centrum pre hydrobiológiu  

• Národné referenčné centrum pre ekotoxikológiu  

• Národné referenčné centrum pre hodnotenie neskorých účinkov chemických 
látok metódami genetickej toxikológie  

• Národné referenčné centrum pre problematiku reziduí pesticídov 
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Činnosť národných referenčných centier sa zameriava na: 
 

• vyvíjanie, overovanie a zavádzanie nových analytických metód,  

• zaškolovanie a metodické usmerňovanie pracovníkov v rezorte zdravotníctva,  

• zabezpečovanie špeciálnych analýz v príslušnej oblasti,  

• vypracovávanie odborných stanovísk a odporúčaní pre rezort zdravotníctva,  

• organizovanie medzilaboratórnych testov v príslušnej oblasti.  
 
Ďalšími odbornými pracoviskami, ktoré zabezpečujú skúšky zložiek životného a 
pracovného prostredia sú: 
 

• Chémia vôd 

• Chémia potravín 

• Chémia ovzdušia 

• Atómová absorpčná spektrometria 

• Kvapalinová chromatografia 

• Plynová chromatografia 

 
Od 1.4.2002 sú skúšobné laboratória akreditované na výkon chemických, 
mikrobiologických a biologických skúšok vôd, predmetov bežného používania (PBP), 
kozmetických prostriedkov, ovzdušia a biologického materiálu ako aj fyzikálne merania 
zložiek životného a pracovného prostredia. Akreditáciu im udelila Slovenská národná 
akreditačná služba podľa STN EN ISO/IEC 17025 osvedčením o akreditácii č.: S 048. 
 
 
AKREDITOVANÉ  SKÚŠKY 

 
Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok vo vzájomnej spolupráci svojich 
pracovísk ponúka a vykonáva ďalšie skúšky zložiek životného a pracovného prostredia 
a biologického materiálu: 
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Chemické ukazovatele - akreditované 
 
Č. Ukazovateľ   Matrica Č. Ukazovateľ Matrica
1 Dusitany Voda 11 sírany voda 
2 dusičnany, celkový dusík Voda 12 mangán voda 
3 Chloridy Voda 13 amónne ióny voda 
4 fosforečnany, celkový 

fosfor 
voda 14 kyanidy voda 

5 nepolárne extrahovateľné 
látky 

voda 15 fenolový index voda 

 6 CHSKMn voda 16 aniónové tenzidy voda 
7 CHSKCr voda 17 chlórované pesticídy – 

α-HCH,β-HCH, γ-HCH, HCB, 
dieldrin,endrin 

voda 
 

8 BSK5 voda 18 katióny -Li+, Na+, NH4
+, K+, 

Mg2+ 

Ca2+ 

voda 

9 elektrolytická vodivosť voda 19 pH voda, PBP 
10 Železo voda 20 arzén voda, požívatiny 
 
Č. Ukazovateľ   Matrica Č. Ukazovateľ Matrica
21 Selén voda, 

požívatiny 
31 syntetické farbivá požívatiny 

22 Ortuť voda, 
požívatiny, 

kozmetika, PBP

32 jodid draselný požívatiny 

23 Chróm požívatiny, 
kozmetika, 

voda 

33 bielkoviny požívatiny 

24 Olovo voda, 
požívatiny 

kozmetika, PBP
ovzdušie 

34 energetická hodnota požívatiny 

25 kadmium voda, 
požívatiny 

kozmetika, PBP
ovzdušie 

35 glutén požívatiny 

26 formaldehyd PBP 
 

36 číslo kyslosti požívatiny 

27 Sušina, voda, vlhkosť požívatiny 37 dusitany, dusičnany požívatiny 
28 chlorid sodný požívatiny 38 kyselina benzoová kyselina 

sorbová acesulfám K, sacharín 
požívatiny 

29 Voľný tuk požívatiny 39 aspartam požívatiny 
30 oxid siričitý požívatiny 40 kyselina askorbová Požívatiny 
Č. Ukazovateľ   Matrica Č. Ukazovateľ Matrica
41 Kofeín požívatiny 50 oxidy dusíka ovzdušie 
42 vitamíny - B1, B2, B6,   B12 , 

C 
požívatiny 51 vanád ovzdušie 

43 vitamíny – A, D2, D3, E požívatiny 52 tuhá frakcia ovzdušie 
44 metanol požívatiny 53 veľkostné triedy a početnosť 

častíc 
Ovzdušie 

45 kongenéry  PCB – 28, 52, 
101,118, 138, 153 180 

požívatiny 54 benzén, toluén, butylacetát, 
etylbenzén, xylén, etylacetát, 
etanol, butylalkohol 

Ovzdušie 

46 estery kyseliny ftalovej – 
dibutylftalát 
dietylhexylftalát 

požívatiny 55 acetón Ovzdušie 
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47 PH požívatiny 
kozmetika 

56 perchlóretylén Ovzdušie 

48 Meď požívatiny 
kozmetika 

voda 

57 styrén Ovzdušie 

49 formaldehyd ovzdušie    
 
 
Biochemické a genetické ukazovatele 
 
 
Č. Ukazovateľ   Matrica Č. Ukazovateľ Matrica
58 kreatinín, kys.mandľová 

kyselina hippurová, kys. 
2,3,4-metylhippurové 

moč 62 genotoxicita moč 
chemické látky 

59 kreatinín moč 63 chromozomálne aberácie krv 
60 kyselina trichlóroctová moč 64 aktivita cholínesterázy  krv 
61 kyselina delta-

aminolevulová 
moč 65 olovo krv 

 
 
Biologické ukazovatele 
 
 
Č. Ukazovateľ   Matrica Č. Ukazovateľ Matrica
66 biosestón a abiosestón povrch. voda 72 sapróbny index voda 
67 biosestón pitná voda 73 toxicita (Daphnia magna 

STRAUS) 
voda 

68 abiosestón pitná voda 74 toxicita (Sinapis alba) voda 
chemikálie odpady 

69 kvalita a kvantita vodných 
kvetov 

voda 75 toxicita (Artemia franciscana) voda, 
 vodný kvet 

chemikálie, výluhy 
70 améby voda 76 toxicita (Thamnocephalus 

platyurus) 
voda,  

vodný kvet 
chemikálie, výluhy 

71 chlorofyl  a feopigmenty voda 
fytoplanktón 

   fytobentos 

77 microcystíny - LR, RR, YR voda,  
vodný kvet 

 
 
NEAKREDITOVANÉ  SKÚŠKY 
 
 Chemické ukazovatele - neakreditované 
 
Č. Ukazovateľ   Matrica Č. Ukazovateľ Matrica
1 prchavé organické látky-1,2 

dichlóretán, benzén 
,trichlóretén toluén,o-,m-,p-
xylén 

voda 12 oxid uhličitý a jeho iónové 
formy 

voda 

2 celkový organický uhlík - 
TOC 

voda 13 sírovodík voda 

3 KNK8,3, KNK4,5 voda 14 ZNK4,5, ZNK8,3 voda 
4 vápnik, horčík voda 15 celková soľnosť voda 
5 močovina voda 16 zákal voda 
 6 celkové rozpustené a 

nerozpustené látky 
voda 17 fluoridy voda 

7 celkové tuky a oleje odpad.voda 18 farba voda 
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8 hliník voda 19 voľný chlór, celkový chlór a 
chlórdioxid 

voda 

9 kremík a kremičitany voda 20 absorbancia voda 
10 bór voda 21 berýlium voda 
11 benzo(a)pyrén, fluorantén voda 22 kongenéry  PCB:28,52, 101, 

118, 138, 153 180 
voda 

 
Č. Ukazovateľ   Matrica Č. Ukazovateľ Matrica
23 fosfor mäso,mlieko 33 trans-izoméry metylesterov 

mastných kyselín 
stužené margaríny 

24 jodičnan draselný soľ 34 chlórované pesticídy: 
α-HCH, β-HCH, γ-HCH, HCB, 
dieldrin, endrin 

požívatiny 

25 cín požívatiny 35 kyselina eruková rastlinné oleje 
26 kyselina fosforečná nápoje 36 cholesterol požívatiny 
27 vápnik Mlieko, 

mliečne výr. 
37 striebro voda, ovzdušie 

28 chinín nápoje 38 zinok voda, požívatiny 
29 tuk mlieko 39 vápnik voda, požívatiny 
30 senzorické vyšetrenie požívatiny, 

kozmetika 
40 horčík voda, požívatiny 

31 vláknina požívatiny 41 antimón voda, požívatiny, 
ovzdušie 

32 3-chloro-1,2-propándiol požívatiny 42 železo voda, požívatiny 
 
Č. Ukazovateľ   Matrica Č. Ukazovateľ Matrica
43 nikel voda, 

požívatiny 
56 benzo(a)pyrén požívatiny 

44 meď ovzdušie 57 taurín nápoje 
45 sodík výživové 

doplnky 
58 refraktometrická sušina požívatiny 

46 draslík výživové 
doplnky 

59 prašný sediment ovzdušie 

47 mangán ovzdušie 60 ozón ovzdušie 
48 chróm ovzdušie 61 sírovodík ovzdušie 
49 kadmium nekroptickýma

teriál 
62 amoniak ovzdušie 

50 olovo nekroptickýma
teriál 

63 oxid uhoľnatý ovzdušie 

51 syntetické farbivá - 14 
druhov 

požívatiny 64 polyaromatické uhľovodíky ovzdušie 

52 peroxidové číslo požívatiny 65 izobutylmetylketón ovzdušie 
53 popol požívatiny 66 trichlóretylén ovzdušie 
54 piesok požívatiny 67 PAU ovzdušie 
55 metyl-, etyl-, propyl-, butyl- 

parabén 
požívatiny, 
kozmetika 

68 oxid siričitý ovzdušie 

 
 
Biochemické a genetické ukazovatele 
 
Č. Ukazovateľ   Matrica Č. Ukazovateľ Matrica
69 merkapturáty Moč 71 frekvencia výmen sesterských 

chromatíd 
krv 

70 trichlóretanol Moč 72 frekvencia mikrojadier krv 
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Biologické a mikrobiologické ukazovatele 
 
Č. Ukazovateľ   Matrica Č. Ukazovateľ Matrica
73 toxicita (Vibrio fischeri) voda, 

chemikálie, 
výluhy 

82 počet Bacillus cereus požívatiny 

74 toxicita (Poecilia 
reticulata) 

Voda 83 osmofilné kvasinky požívatiny 

75 škodce požívatiny a 
PBP 

84 kolifágy voda 

76 myxobaktérie Voda 85 počet Enterobacteriaceae požívatiny 
77 železité baktérie Voda 86 Vibrio parahaemolyticus požívatiny 
78 mangánové baktérie Voda 87 Escherichia coli voda, požívatiny, 

PBP 
79 trofický potenciál vody Voda 88 Staphylococcus aureus voda 
80 Leuconostoc mesenteroides požívatiny 89 spóry anaeróbov redukujúcich 

siričitany (klostrídií) 
voda 

81 počet baktérií rodu Proteus požívatiny    
 
 
 
             Pri akreditácii v systéme starostlivosti o životné prostredie sú podmienky 
vykonávania analytických a iných odborných činností podľa všeobecne záväzných 
právnych predpisov nasledovné: 
 
 
1)   Ochrana vôd  –  sledovanie dodržiavania limitných hodnôt ukazovateľov  
                                 znečistenia vôd  
Nariadenie vlády č. 491/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových 
vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vôd a osobitných vôd. 
 
2)   Odpadové hospodárstvo   -  analytická kontrola odpadu a určenie  
                                                    nebezpečných vlastností odpadu 
Vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona 
o odpadoch. 
Analytickú kontrolu odpadu a určenie nebezpečných vlastností odpadu vykonávajú 
osoby ustanovené podľa zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na 
výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Výnos MŽP SR č. 1/2002 z 12.2.2002 – „Jednotné metódy analytickej kontroly 
odpadov“. 
 
3)   Ochrana ovzdušia  -  meranie emisií, kvality vonkajšieho ovzdušia a skúšky  
                                        kontinuálnych monitorovacích systémov emisií a kvality  
                                        ovzdušia 
Zákon č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. 
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon 
o ovzduší) 
Kvalita palív – benzínu, motorovej nafty a tuhých fosílnych palív spaľovaných 
v zariadeniach s tepelným výkonom do 0,2 MW a kvapalných ropných palív 
spaľovaných v zariadeniach s tepelným výkonom do 5 MW. 
Vyhláška MŽP SR č. 144/2000 Z.z. o požiadavkách na kvalitu palív, o vedení 
prevádzkovej evidencie a o druhu, rozsahu a spôsobe poskytovania údajov orgánu 
ochrany ovzdušia. 
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Kvalita tuhých fosílnych palív (merná sírnatosť) a ropných palív (obsah S) sa 
preukazuje protokolom o skúške, ktorú vykoná akreditované laboratórium podľa STN 
EN 45 001 – „Všeobecné kritériá pre činnosť skúšobných laboratórií“. 
Kvalita palív na pohon zážihových spaľovacích motorov a vznetových 
spaľovacích motorov sa preukazuje certifikátom podľa nariadenia vlády SR č. 
400/1999 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na 
ostatné určené výrobky. 
 
4)   Hodnotenie environmentálnych rizík, environmentálne hodnotenie výrobkov 
 
Zákon č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení 
zákona č. 128/2002 Z.z. 
Vyhláška MH SR č. 65/2002 Z.z. o postupe pri overovaní zásad laboratórnej praxe 
a ich dodržiavanie, podrobnosti o vydávaní a rušení osvedčenia správnej laboratórnej 
praxe a postup kontroly dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe v znení 
vyhlášky č. 406/2002 Z.z., ktorou sa mení vyhláška MH SR č. 65/2002 Z.z. 
Zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušné nariadenia vlády SR (spotreba 
energie, obsah nebezpečných látok). 
 
             V zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky 
a o posudzovaní zhody eviduje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 
nasledovné autorizované osoby, ktoré majú chemické laboratóriá:  
 
SKTC-104 
Technický skúšobný ústav (TSÚ), š.p. 
Krajinská cesta 2929/9 
921 24 Piešťany 
 
SKTC-109 
Štátna veterinárna a potravinová správa SR 
Botanická 17 
842 13 Bratislava 
 
SKTC-110 
VÚSAPL, a. s. 
Novozámocká cesta 179 
P.O.BOX 50/A 
949 01 Nitra 
 
SKTC-11 
VIPOTEST s. r. o. Partizánske 
Ul. Gen. Svobodu 1069/4 
958 01 Partizánske 
 
SKTC-114 
Výskumný ústav papiera a celulózy (VÚPC), a. s. 
Lamačská cesta 3 
841 04 Bratislava 
 
SKTC-118 
Výskumný ústav chemických vlákien /VÚCHV), a. s.  
Štúrova 2 
059 21 Svit 
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SKTC-119 
VÚCHT – CHEMITEX, s. r. o. 
Ul. Jána Milca 8 
011 68 Žilina 
 
SKTC-124 
VÚJE Trnava, a. s. – inžinierska, projektová a výskumná organizácia 
Okružná 5 
918 64 Trnava 
 
SKTC-128 
ZTS – MATEC, a. s. 
Areál ZTS č. 924 
018 41 Dubnica nad Váhom 
 
SKTC-132 
CERTEX, a. s. 
Továrenská 11  
831 04 Bratislava 
 
SKTC-133 
LABELO, s. r. o. 
Krajinská cesta 2929 
921 04 Piešťany 
 
SKTC-134 
CERTIPO s. r. o. 
Štefánikova 12 
911 01 Trenčín 
 
SKTC-135 
AGRIFOOD s. r. o., Skúšobňa AGRIFOOD 
Diviacka Nová Ves č. 106 
971 01 Prievidza 
 
SKTC-136 
ANALPO, s. r. o. 
Pod dráhami č. 3 
960 64 Zvolen 
 
SKTC-137 
Bel/NOVAMANN International s. r. o. 
Továrenská 14 
P.O.BOX 11 
820 04 Bratislava 24 
 
SKTC-138 
EL spol. s r. o. 
Duklianska 46 
052 01 Spišská Nová Ves 
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SKTC-139 
Skúšobné laboratórium 
Vinársky závod s. r. o. Pezinok 
Za dráhou 21 
902 20 Pezinok 
 
SKTC-140 
MVDr. Jaroslav Barto – Mikrolab 
Ul. Kirejevská 22 
979 01 Rimavská Sobota 
 
SKTC-141 
Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky 
Matúčkova 25 
833 11 Bratislava 
 
SKTC-143 
Slovnaft – VÚRUP, a. s. 
Vlčie Hrdlo 
824 12 Bratislava 
 
SKTC-145 
Štátny veterinárny a potravinový ústav 
Hlinkova 1 
043 65 Košice 
 
SKTC-146 
Štátny veterinárny a potravinový ústav 
Bajkalská č. 28 
080 91 Prešov 
 
SKTC-148 
Štátny veterinárny a potravinový ústav 
Ul. Jánoškova 1611/58 
026 01 Dolný Kubín 
 
SKTC-149 
Výskumný ústav mliekarenský, a. s.  
Dlhá ulica č. 95 
010 01 Žilina 
 
SKTC-150 
Štátny veterinárny a potravinový ústav 
Botanická 15 
842 52 Bratislava 
 
SKTC-168 
MILEX Progres, a. s. 
Centrálne laboratórium 
Sabinovská 14 
821 02 Bratislava 
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ZOZNAM TESTOVACÍCH ZARIADENÍ ZAHRNUTÝCH DO NARODNÉHO 
MONITOROVACIEHO PROGRAMU SPRÁVNEJ LABORATÓRNEJ PRAXE 
 
Názov testovacieho      Číslo         Dátum ukončenia           Poznámka 
       zariadenia          osvedčenia SLP     platnosti 
_____________________________________________________________________________ 
 
ÚPKM (SZU)   G 023   13. 2. 2007   
Oddelenie molekulovej         
a bunkovej toxikológie         
833 01 Bratislava 
 
ÚPKM (SZU)   G 018               11. 09. 2006   
Odd. experimentálnych        
zverincov         
833 01 Bratislava 
 
EL spol. s r. o   G 017   11. 02. 2006   
Stredisko laboratórnych prác 
052 01 Spišská Nová Ves         
           
 
MIKRO-K, spol. s.r.o  G 022   13. 02. 2007   
945 01 Komárno          
           
 
Bel/NOVAMANN  G 015    08. 02. 2006 
International spol. s.r.o  
814 99 Bratislava 
 
Štátny zdravotný ústav   G 021   13. 02. 2007 
924 81 Galanta 
 
SLOVNAFT VÚRUP, a.s G 020   13. 02. 2007 
Odd. toxikológie a  
lab. biodegradability 
824 12 Bratislava 
 
Ústav experimentálnej  23/2000  13. 03. 2003 
farmakológie SAV 
914 54 Dobrá Voda 
 
VULM, a.s   21/2000  13. 03. 2003 
Sekcia biologického výskumu 
900 01 Modra 
 
VULM, a.s   22/2000  13. 03. 2003 
Sekcia farmaceutickej chémie 
900 01 Modra 
 
Štátny zdravotný ústav  27/2000  05. 05. 2003 
965 01 Žiar nad Hronom
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Názov testovacieho      Číslo    Dátum ukončenia námka 
       zariadenia        osvedčenia SLP           platnosti 
____________________________________________________________________________ 
ÚPKM (SZU)   28/2000       05. 05. 2003 
Odd. toxikológie 
833 01 Bratislava 
 
Štátny zdravotný ústav  29/2000       05. 05. 2003 
071 01 Michalovce 
 
Štátny zdravotný ústav  41/2000       01. 08. 2003 
949 63 Nitra 
 
VULM, a.s   42/2000       01. 08. 2003 
Sekcia analytickej chémie 
900 01 Modra 
 
Štátny zdravotný ústav  44/2000      10. 10. 2003 
089 01 Svidník 
 
Štátny zdravotný ústav  45/2000      10. 10. 2003 
022 01 Čadca 
 
Štátny zdravotný ústav  46/2000      10. 10. 2003 
026 01 Dolný Kubín 
 
Štátny veterinárny ústav 47/2000      10. 10. 2003 
026 01 Dolný Kubín 
 
Štátny zdravotný ústav  48/2000      10. 10. 2003 
085 01  Bardejov 
 
ÚPKM (SZU)   49/2000      10. 10. 2003 
Lab. imunotoxikológie 
833 01 Bratislava 
 
VÚSAPL, a.s   G 001       26. 01. 2004 
949 01 Nitra 
 
Štátny zdravotný ústav  G 002       26. 01. 2004 
955 01 Topoľčany 
 
Štátny zdravotný ústav  G 003       17. 05. 2004 
075 08 Trebišov 
 
Štátny veterinárny ústav G 004       17. 05. 2004 
842 52 Bratislava 
 
Štátny zdravotný ústav  G 006       03. 07. 2004 
979 01 Rimavská Sobora 
 
Štátny zdravotný ústav hl.m. SR  G 007       03. 07. 2004 
820 09 Bratislava 
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Názov testovacieho    Číslo                 Dátum ukončenia   Poznámka 
        zariadenia       osvedčenia SLP            platnosti 
____________________________________________________________________________ 
 
Nemocnica ministerstva G 008         11. 10. 2004 
obrany SR 
833 31 Bratislava 
 
VÚTCH-CHEMITEX  G 009         11. 10. 2004 
spol. s r.o 
011 18 Žilina 
 
Štátny zdravotný ústav   G 010         11. 10. 2004 
066 18 Humenné 
 
VUCHT,a.s   G 011         11. 10. 2004 
Odbor analytickej chémie 
836 03 Bratislava 
 
VUCHT,a.s   G 012         11. 10. 2004 
Odbor ekológie 
836 03 Bratislava 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
INÉ ŠTÁTY 
 
Institute of Industrial   24/2000         13. 03. 2003 
Organic Chemistry 
Department of Toxicology 
43-200 PSZCZYNA 
Poland 
 
Institute of Industrial   G 005          17. 05. 2004 
Organic Chemistry 
Department of Ecotoxicology 
43-200 PSZCZYNA 
Poland 
 
Institute of Industrial   G 013          11. 12. 2004 
Organic Chemistry 
Department of Pesticides 
Application and Environmental 
Enineering Laboratory 
03-236 WARSZAVA 
Poland 
 
Institute of Chemical Fibres G 016          30. 06. 2005 
90-570 LODZ 
Poland 
 
Pharmaceutical    G 019          10. 01. 2006 
Research Institute  
Laboratory of Drug Bioavailability 
01-793 WARSZAWA   
Poland 
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PRÍLOHA 
 
 
 Na str. 132 je uvedený zoznam testovacích zariadení, ktoré sú zahrnuté do 
národného systému monitorovania správnej laboratórnej praxe. Tabuľky sú spracované 
podľa požiadaviek Sekretariátu GLP OECD a v súlade s prílohou Vyhlášky MH SR č. 
65/2002 Z.z.. Prehľadné tabuľky sú súčasne vypracované aj v anglickom jazyku a sú k 
dispozícii  sekretariátu GLP OECD a všetkým členským štátom.  
 
Vysvetlivky k tabuľkám: 
 
 

DRUH INŠPEKCIE 
 
PRVÁ  - inšpekcia, ktorá sa vykonala po prvý raz v testovacom zariadení a zisťuje  
                        sa, či testovacie zariadenie spĺňa požiadavky súladu pri vykonávaní   
                        štúdií so zásadami SLP. Vykonáva sa na základe požiadavky  
                        testovacieho zariadenia 
 
IPPO  -              inšpekcia vykonaná za účelom obnovenia platnosti Osvedčenia SLP,  
                        vykonáva sa na základe požiadavky testovacieho zariadenia 
 
OP-I  -             opakovaná inšpekcia, ktorá sa uskutočňuje v prípade väčšieho  
                        nesúladu, zisteného pri PRVEJ inšpekcii, alebo IPPO 
 
D       -  dohľad 
 
AŠ     -  audit štúdie 
 
D       -  dohľad 
 
 

STUPEŇ  SÚLADU 
 
IC - In compliance:           pri inšpekcii neboli zistené žiadne alebo minimálne odchýlky                   
                                   od zásad SLP, ktoré nemajú vplyv na kvalitu výsledkov 
 
PEN 1 - Pending 1:           menšie odchýlky, ktoré je možné odstrániť do 1 mesiaca   
   (väčšinou administratívneho pôvodu) 
 
PEN 2 - Pending 2:           odchýlky odstrániteľné do dvoch mesiacov (administratívneho  
              alebo technického pôvodu) 
 
PEN 3 - Pending 3:           odchýlky väčšieho rozsahu, ktorých odstránenie vyžaduje  
              opakovanú inšpekciu  
 
NIC - Non-compliance: testovacie zariadenie nepracuje v súlade so zásadami SLP  
    
REF - Removed inspection program: 
   vyradenie testovacieho zariadenia z národného monitorovacieho  
   programu 



Prehľad monitorovacieho programu SLP 

Rok 2002 
 

DOHĽADY                   list 1 
 

Názov testovacieho 
zariadenia 

Typ 
zariadenia 

 

Druh   
chemickejh látyk 

Rozsah činnosti Dátum  
inšpekcie 

Druh 
inšpekcie 

Úroveň 
súladu 

Vysvetľujúce 
poznámky 

Dátum  
udelenia  

osvedčenia 

Poznám
ka 

VÚSAPL, a.s 
Novozámocká 179 
949 01 Nitra 

neštátne 
zariadenie 

priemyselné chemikálie fyzikálno-chemické, 
analytické  štúdie, 
štúdie biodegradability 

17-09-02 D IC Rozširenie 
činnosti 

26-01-01 
 

G 001 

 

Štátny zdravotný ústav 
Oddelenie MŽP 
955 01 Topoľčany 

štátne 
zariadenie 

pitné, odpadové vody, 
požívatiny, aditíva, 
predmety bežného 
používania 

Štúdie 
mikrobiologickej 
bezpečnosti 16-05-02 D IC 

 26-01-01 
 

G 002 

 

Štátny zdravotný ústav 
Oddelenie chemických analýz 
Oddelenie MŽP  
SNP 1079 
Trebišov 

štátne 
zariadenie 

vody, požívatiny, aditíva, 
dezinfekčné prostriedky, 
biol. mat. predmety 
bežného používania, 
infúzne roztoky, čistená 
voda 

fyzikálno-chemické, 
mikrobiologické štúdie 

02-10-02 D IC  

17.-05-01 
 

G 003 

 

Štátny veterinárny ústav 
Odbor epizootológie a 
biochémie a pracoviská 
odborných služieb 
Botanická 15 
842 52 Bratislava 

štátne 
zariadenie 

biologický materiál, 
krmivo, a krmovinové 
doplnky 

patologické, 
bakteriologické, 
parazitologické, 
mykologické, 
serologické, 
virologické, 
toxikologické a 
biochemické  

 
02-10-02 

 
D 

 
IC  

17-05-01 
 

G 004 

 

Štátny zdravotný ústav  
Odbor hygienických laboratórií 
Tomášikova 11 
979 01 Rimavská Sobota 

štátne 
zariadenie 

vody, požívatiny, aditíva, 
biologický materiál, 
predmety bežného 
používania, ovzdušie 

fyzikálno-chemické, 
analytické, 
mikrobiologické 11-12-02 D IC  

03-07-01 
 

G 006 

 

Štátny zdravotný ústav  
Oddelenie  MŽP 
Oddelenie  chemických analýz 
Kuzmányho 18 
085 01 Bardejov 

štátne 
zariadenie 

vody, požívatiny. 
dezinfekčné prostriedky, 
predmety bežného 
používania, biologický 
materiál, ovzdušie 

fyzikálno-chemické, 
mikrobiologické 

08-11-02 D IC  

10-10-00 
 

48/2000 
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                   list  2 
 

Názov testovacieho 
zariadenia 

Typ 
zariadenia 

 

Druhy   
chemických látok 

Typy štúdií Dátum  
inšpekcie 

Druh 
inšpekcie

Úroveň 
súladuy 

Vysvetľujúce 
poznámky 

Dátum  
udelenia  

Osvedčenia 

Poznámka 

VULM, as. 
Sekcia farmaceutickej 
chémie 
Horná 36 
900 01 Modra 
 

neštátne 
zariadenie 

farmaceutické substancie laboratórny vývoj a 
fyzikálno-chemické 
hodnotenie farm. 
Substancií 30-05-02 D IC  

13-03-00 
 

22/2000 

 

Štátny zdravotný ústav 
hl. m. SR 
Odbor hygienických 
laboratórií 
Ružinovská 8 
820 09 Bratislava 
 

štátne 
zariadenie 

vody, požívatiny, aditíva,  
kozmetika, biologický 
materiál, predmety bežného 
používania, ovzdušie 

fyzikálno-chemické, 
analytické 
mikrobiologické 

27-04-01 D PEN 1  

03-07-01 
 

G 007 

 

Ústav preventívnej a 
klinickej medicíny 
Laboratórium 
imunotoxikológie 
Limbova 14 
833 01 Bratislava 
 

štátne 
zariadenie 

humánne a veterinárne liečivá, 
kozmetické prípravky, 
pesticídy, prísady do  požívatín 
a krmovín,  priemyselné 
chemikálie, a iné xenobiotiká 

testy kožnej 
dráždivosti, 
imunotoxikologické 
štúdie 28-11-02 D IC  

05-05-00 
 

28/2000 
 
 

 

VÚTCH-CHEMITEX, 
spol.  s r.o 
Laboratórium analytiky, 
životného a pracovného 
prostredia Divízie 
skúšobných laboratórií  
Jána Milca č. 8 
011 68 Žilina 
 

neštátne 
zariadenie 

chemické povrchovoaktívne 
látky, vo vode nerozpustné 
oleje a mazivá, vo vode 
rozpustné priemyselné 
pomocné látky, 
textílie a vlákna 

analytické štúdie, 
štúdie biodegradability 

08-11-02 D IC  

11-10-01 
 

G 009 

 

Štátny zdravotný ústav 
Oddelenie chemických 
analýz, 
Oddelenie MŽP 
ul. 26 novembra 1507 
066 018 Humenné 

štátne 
zariadenie 

vody, požívatiny, prísady do 
požívatín,  biologický materiál, 
predmety bežného používania, 
ovzdušie 

fyzikálno-analytické  
mikrobiologické  

18-12-02 D IC  

11-10-01 
 

G 010 
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                   list  3 
 

Názov testovacieho 
zariadenia 

Typ 
zariadenia 

 

Druhy   
chemických látok 

Typy štúdií Dátum  
inšpekcie 

Druh 
inšpekcie 

Úroveň 
súladu 

Vysvetľujúce 
poznámky 

Dátum  
udelenia 

Osvedčenia 

Poznám
ka 

Štátny zdravotný ústav  
Oddelenie MŽP 
Oddelenie chemických analýz 
ul. Sovietskych hrdinov 
78085 01 Svidník 

štátne 
zariadenie 

požívatiny, vody fyzikálno.chemické, 
mikrobiologické 

07-11-02 D IC  

10-10-00 
 

44/2000 

 

VUCHT, a.s  
Odbor  ekológie 
Nobelova 34 
836 03 Bratislava 

neštátne 
zariadenie 

priemyselné chemikálie, 
chemické látky, odpady,.kaly, 
zeminy, vodné výluhy z 
odpadov, podzemné, 
povrchové odpadové a pitné 
vody  
 

fyzikálno-chemické 
štúdie ekototoxicity, 
biodegradability, inhib. 
nitrifikácie mikroorg. 
aktiv. kalu a inhib. 
spotreby kyslíka aktiv. 
Kalom 

12-12-02 D IC  

11-10-01 
 

G 012 

 

Štátny veterinárny ústav 
Skúšobné laboratóriá 
Jánoškova 1611/58 
026 01 Dolný Kubín 

štátne 
zariadenie 

požívatiny a krmivá,  prísady 
do požívatín a krmovín, voda, 
pôda, telové tekutiny a tkanivá 
zvierat 

fyzikálno-chemické, 
patologicko-anatomické, 
histopatologické, 
parazitologické, 
imunologické, 
mikrobiologické a 
virologické  

17-10-02 
18-10-02 D IC  

10-10-00 
 

47/2000 

 

Štátny zdravotný ústav 
Odbor hygienických 
laboratórií 
S. Chalupku 5 
071 01 Michalovce 

štátne 
zariadenie 

požívatiny fyzikálno.chemické, 
mikrobiologické 

03-12-02 D IC  

05-05-00 
 

29/2000 

 

Ústav experimentálnej 
farmakológie SAV 
Bratislava, Dúbravská 9 842 
16 Bratislava 
Laboratórium toxikológie 
914 81 Dobrá Voda 

štátne 
zariadenie 

humánne liečivá,  priemyselné 
chemikálie 

štúdie toxicity, 
mutagenity, teratogenity 
a reprodukcie 30-05-02 D IC  

13-03-00 
 

23/2000 
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                   list  4 
 

Názov testovacieho 
zariadenia 

Typ 
zariadenia 

 

Druhy   
chemických látok 

Typy štúdií Dátum  
inšpekcie 

Druh 
inšpekcie 

Úroveň 
súladu 

Vysvetľujúce 
poznámky 

Dátum  
udelenia 

Osvedčenia 

Poznám
ka 

Ústav preventívnej a 
klinickej medicíny 
Oddelenie toxikológie 
Limbová 14 
833 01 Bratislava  
 

štátne 
zariadenie 

priemyselné chemikálie, 
biocídy, prostriedky na 
ochranu rastlín, predmety 
bežného užívania odpadové a 
povrchové vody 

štúdie toxicity, 
mutagenity, teratogenity 
a reprodukcie 11-19-02 D IC  

05-05-00 
 

28/2000 

 

VULM, a.s 
Sekcia biologického výskumu 
Horná 36 
900 01 Modra 

neštátne 
zariadenie 

humánne a veterinárne liečivá, 
kosemtika, priemyselné 
chemikálie, prísady do 
požívatín 

štúdie toxicity, 
mutagenity, 
farmakokinetiky 
metabolismu, 
mikrobiologické, 
analytické a biochemické 
štúdie 

28-08-02 D IC  

13-03-00 
 

21/2000 

 

VULM, a.s 
Sekcia analytickej chémie 
Horná 36 
900 01 Modra 
 

neštátne 
zariadenie 

humánne lieky, priemyselné 
chemikálie, rastliny, 
kozmetika, veterinárne lieky, 
prísady do potravín, potraviny 
na osobné výživové účely 

fyzikálno-chemické, 
analytické a klinicko-
chemické 05-11-02 D IC  

01-08-00 
 

42/2000 

 

Štátny zdravotný ústav  
Odbor mikrobiológie a 
biológie životného prostredia 
Palárikova 1156 
022 01 Čadca 
 

štátne 
zariadenie 

vody, požívatiny, biologický 
materiál, ovzdušie 

fyzikálno.chemické, 
mikrobiologické 

23-05-02 D IC  

10-10-00 
 

45/2000 

 

Štátny zdravotný ústav  
Odbor laboratórnych činností 
Sládkovičova 9 
965 01 Žiar nad Hronom 
 

štátne 
zariadenie 

voda, požívatiny, biologický 
materiál ovzdušie 

fyzikálno-chemické a 
analytické štúdie, štúdie 
mikrobiologickej 
bezpečnosti 

05-09-02 D PEN 1  

27/2000 
 

27/2000 
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                   list  5 

 

Dohľad vykonaný v iných štátoch 

 
Názov testovacieho 
zariadenia 

Typ 
zariadenia 

 

Druhy   
chemických látok 

Typy štúdií Dátum  
inšpekcie 

Druh 
inšpekcie 

Úroveň 
súladu 

Vysvetľujúce 
poznámky 

Dátum  
udelenia 

Osvedčenia 

Poznám
ka 

Institute of Idustrial 
Organic Chemistry 
Branch Pszczyna 
Department of Toxicology 
43-200 Pszczyna  
Poland  
 

štátne 
zariadenie 

priemyselné chemikálie, 
rastlinné  produkty, 
kozmetické prípravky, 
humánne a veterinárne liečivá, 
prísady do požívatín a krmív, 
priemyselné odpady, prípravky 
dennej potreby 

štúdie toxicity a 
reprodukcie,  
neurotoxicity, 
karcinogenity,   10-04-02 

11-04-02 D IC  

13-03-00 
 

24/2000 

 

Institute of Idustrial 
Organic Chemistry 
Branch Pszczyna 
Department of 
Ecotoxicology 
43-200 Pszczyna  
Poland  
 

štátne 
zariadenie 

chemické látky, pesticídy  štúdie ekotoxicity 
toxicity a reprodukcie,  
neurotoxicity, 
karcinogenity,   10-04-02 

11-04-02 D IC  

17-05-01 
 

G 005 

 

Institut of Industrial 
Organic Chemistry 
Department of Pesticides 
Application and Formulation 
and Environmental 
Engineering Laboratory 
03-236 Warszawa  
Poland  
 

štátne 
zariadenie 

priemyselné chemikálie,  
pesticídy 

štúdie biodegradability a 
Biologické a fyzikálno 
chemické hodnotenie 
pesticídov   20-11-02 

21-11-02 D IC  

11-12-00 
 

G 013/01 
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                   list 6 

Inšpekcie vykonané za účelom získania alebo obnovenia osvedčenia 

 
Názov testovacieho 
zariadenia 

Typ 
zariadenia 

 

Druhy   
chemických látok 

Typy štúdií Dátum  
inšpekcie 

Druh 
inšpekcie 

Úroveň 
súladu 

Vysvetľujúce 
poznámky 

Dátum  
udelenia 

Osvedčenia 

Pozná
mka 

MIKRO-K, spol. s .r.o 
mikrobiologické a 
imunologické laboratórium 
Mederečská 39 
945 01 Komárno 

neštátne 
zariadenie 

humánne liečivá, liečivé 
prípravky a pomocné látky, 
kozmetika,požívatiny, vody a 
predmety bežného používania, 
čistená voda pre lekárne 
 

štúdie  bakteriologické, 
parazitologické, sérologické, 
štúdie rezistence 
mikroorganizmov, štúdie 
ukazovateľov imunity, štúdie 
mikrobiologickj bezpečnosti 

19-09-02 IPPO IC  

13-02-03 
 

G 022 

 

Štátny zdravotný ústav  
Oddelenie LŽP 
Oddelenie MŽP 
Oddelenie LPPL 
Hodská 373/38 
924 81 Galanta 

štátne 
zariadenie 

vody, požívatiny, potravinové 
prísady, kozmetiká, biologický 
materiál, predmety bežného 
používania a ovzdušie voľné a 
pracovné 

fštúdie fyzikálno-chemické a 
analytické, štúdie 
mikrobiologickej 
bezpečnosti 11-12-02 IPPO IC  

13-02-03 
 

G 021 

 

Slovnaft VÚRUP, a.s. 
Vlčie hrdlo 
Oddelenie toxikológie 
824 12 Bratislava 

neštátne 
zariadenie 

chemické látky a prípravky, 
odpadové vody, pevný odpad 

štúdie genotoxicity, 
biodegradability a 
ekotoxicity 19-11-02 IPPO PEN 1  

13-02-03 
 

G 020 

 

Ústav preventívnej a 
klinickej medicíny 
Limbová 14 
Laboratórium molekulovej a 
bunkovej toxikológie 
833 01 Bratislava 

štátne 
zariadenie 

biologický materiál, 
priemyselné chemické látky, 
zdravotnícke 
pomôcky,humánne lieky a 
liečivá 

toxikologické štúdie na 
molekulovej a bunkovej 
úrovni 05-02-02 IPPO IC  

13-02-03 
 

G 023 

 

Ústav preventívnej a 
klinickej medicíny 
Oddelenie experimentálnych 
zverincov 
Limbová 14 
833 01 Bratislava 

štátne 
zariadenie 

humánne a veterinárne liečivá, 
kozmetické prípravky, 
pesticídy, priemyselné 
chemikálie a iné xenobiotiká 

činnosti súvisiace s chovom 
a používaním biologického 
systému pri štúdiach 
xenobiotík, nových 
materiálov a postupov v 
humánnej medicíne 

21-05-02 IPPO IC  

11-09-02 
 

G 018 
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                   list 7 

 
Názov testovacieho 
zariadenia 

Typ 
zariadenia 

 

Druhy   
chemických látok 

Typy štúdií Dátum  
inšpekcie 

Druh 
inšpekcie 

Úroveň 
súladu 

Vysvetľujúce 
poznámky 

Dátum  
udelenia 

Osvedčenia 

Pozná
mka 

EL, spol. s r.o. 
Ekologické a veterinárne 
laboratóriá 
Stredisko laboratórnych prác 
Duklianská 46 
052 01 Spišská Nová Ves 

neštátne 
zariadenie 

požívatiny, prísady do 
požívatín, biologické 
materiály, vody, krmivá a 
prísady do krmovín,  pôdy, 
farmaceutické suroviny, liečivá 
a pomocné látky, kozmetické 
výrobky, pesticídy, pôdy 
pomocné látky a pestovateľské 
substráty, odpady 

fyzikálno-chemické a 
analytické štúdie, štúdie 
mikrobiologickej 
bezpečnosti, 
štúdie ekotoxicity 27-02-02 

28-02-02 IPPO IC  

11-09-02 
 

G 017 

 

    
    

  

 
Inšpekcie vedené v iných štátoch za účelom získania alebo obnovenia osvedčenia 
 

Názov testovacieho 
zariadenia 

Typ 
zariadenia 

 

Druhy   
chemických látok 

Typy štúdií Dátum  
inšpekcie 

Druh 
inšpekcie 

Úroveň 
súladu 

Vysvetľujúce 
poznámky 

Dátum  
udelenia 

Osvedčenia 

Pozná
mka 

Pharmaceutical Research 
Institute 
Laboratory bioavalability 
Rydygiera Street 8 
01-793 Warszawa 
Poľsko 

štátne 
zariadenie 

liečivá štúdie biodostupnosti a 
bioekvivalencie 

19-11-02 PRVÁ PEN 1  

10-01-03 
 

G 019 

 

Institute of Chemical Fibres 
ul Sklodowskej - Curie 19-
27 
90-570 Lodz 
Poľsko 

štátne 
zariadenie 

biopolymery, špeciálne 
syntetické polymery pre 
aplikáciu v medicíne, produkty 
hygieny, enzýmy pre 
požívatiny a krmoviny 

fyzikáln-chemické štúdie, 
biochemické testy 
polymerov a enzýmov 

09-04-02 
10-04-02 
11-04-02 

PRVÁ  IC  

26-06-02 
 

G016 

 

 
 





V oblasti akreditácie je pre SNAS mimoriadne dôležitá medzinárodná 
spolupráca. Jej hlavným cieľom je zabezpečiť dosiahnutie a preukázanie plnenia 
podmienok pre medzinárodné uznanie SNAS v zahraničí a vzájomné uznávanie v 
medzinárodnom meradle. SNAS sa zúčastňuje na medzinárodnej spolupráci v oblasti 
akreditácie tiež v rámci programu PHARE, PRAQ, projektu AMOS, ako aj v rámci 
bilaterálnych medzinárodných dohôd SR. V novembri 1998 sa stal riadnym členom EA 
a získal tak prístup k členstvu MLA EA, ktoré je základným predpokladom pre 
vzájomné uznávanie národných akreditačných orgánov na medzinárodnej úrovni, v 
prvom rade v rámci krajín EÚ. SNAS je spoluzakladajúcim členom ILAC (1996) a 
riadnym členom IAF (1997).                                                                
 Vybrané laboratóriá SR sa zúčastňujú na programoch medzilaboratórnych 
porovnávaní (MLP) a programoch skúšok spôsobilosti laboratórií (Proficiency testing), 
ktoré sú organizované v rámci EA, prípadne inými regionálnymi akreditačnými 
združeniami (napr. NATA, atď.)        
 Záver Laboratórna infraštruktúra je veľmi významnou zložkou chemickej 
bezpečnosti. Mala by sa v tomto smere rozvíjať najmä vo vybraných laboratóriách 
vybavených na špeciálne úlohy chemickej bezpečnosti. Intelektuálne zdroje a 
laboratórna infraštruktúra na pracoviskách SAV a pracoviskách chemického a 
farmaceutického priemyslu umožňujú tiež prácu na vysokej úrovni z hľadiska ochrany 
zdravia a bezpečnosti pri práci, ochrany životného prostredia a  kontroly kvality 
výrobkov.  
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KAPITOLA  10 :   MEDZINÁRODNÉ   VZŤAHY 

 
             SR sa aktívne podieľa na činnostiach v oblasti chemickej bezpečnosti v zmysle 
Programu pre manažment chemických látok medzi organizáciami (IOMC). Program je 
mechanizmom koordinácie úsilia medzivládnych organizácií a zlepšenia 
medzinárodných aktivít v oblasti chemickej bezpečnosti. Prostredníctvom tohto 
programu podporuje medzinárodnú spoluprácu 7 účastníckych organizácií: WHO, 
OECD, ILO, UNEP, FAO, UNITAR a UNIDO. 
 
 Všetky aktivity sú vykonávané v súlade so 6 programovými oblasťami Agendy 
21, kapitoly 19 (UNCED): 
 
Programová oblasť A:   Rozšírenie a urýchlenie medzinárodného hodnotenia  
                                      chemických rizík 
Programová oblasť B:   Harmonizácia klasifikácie a označovania chemických látok 
Programová oblasť C:   Výmena informácií o toxických chemických látkach  
                                      a chemických rizikách 
Programová oblasť D:   Vytvorenie programov pre znižovanie rizika 
Programová oblasť E:   Posilňovanie národného potenciálu a kapacít starostlivosti  
                                      o chemické látky 
Programová oblasť F:   Prevencia ilegálnej medzinárodnej prepravy toxických  
                                      a nebezpečných výrobkov 
 
 Predmetné oblasti boli prijaté na Konferencii o životnom prostredí a rozvoji v 
roku 1992 v Rio de Janeiro. Oblasti sú základnými prvkami národných systémov pre 
manažment chemických látok t.j. pre výrobu, skladovanie, používanie, prepravu a 
zneškodňovanie chemických látok. Ich cieľom bolo posilniť medzinárodnú spoluprácu a 
koordináciu činností a politiky v oblasti chemickej bezpečnosti. 
 Jednotlivými problematikami chemickej bezpečnosti a medzinárodných 
Dohovorov sa v SR zaoberajú príslušné ministerstvá a odborné organizácie podľa 
kompetencií stanovených právom SR alebo Národné styčné miesta, ktorých nominácia 
vyplynula z požiadavky účastníckych medzinárodných organizácií. Na riešenie 
predmetných problematík ministerstvá a organizácie nominujú svojich expertov 
(kontaktné osoby, národné styčné miesta), ktorí zastupujú SR na rôznych zasadaniach, 
komisiách, pracovných skupinách, technických výboroch a programoch dotknutých 
medzinárodných organizácií a aktívne s nimi spolupracujú. Vďaka ich činnosti na 
národnej a medzinárodnej úrovni a úzkej spolupráci dosiahla SR značný pokrok v 
oblasti chemickej bezpečnosti. O stave a činnosti v prioritných problematikách oblasti 
chemickej bezpečnosti  SR informuje medzinárodné organizácie priebežne a pokrok v 
nich prezentuje najmä na regionálnych stretnutiach IFCS strednej a východnej Európy. 
Od roku 1997 SR prostredníctvom Medzirezortnej komisie pre chemickú bezpečnosť v 
SR (zriadená uzn. vlády SR č. 82/1997) riadi a koordinuje na národnej úrovni všetky 
činnosti súvisiace s problematikou chemickej bezpečnosti. Činnosti zosúlaďuje s 
požiadavkami, aktivitami a závermi zasadaní najmä Medzivládneho fóra pre chemickú 
bezpečnosť (IFCS) a dotknutých medzinárodných organizácií: WHO, OECD, ILO, 
UNEP, FAO, UNITAR a UNIDO. SR v roku 1997 na II. zasadaní IFCS – Fórum II. v 
Ottawe zvolili na tri roky za jednu z 31 krajín (ISG), ktoré vykonávali komplexnú 
koordinačnú prácu v rámci IFCS. Činnosť Medzirezortnej komisie pre chemickú 
bezpečnosť v SR a jej koordinačné mechanizmy sú popísané v kapitole 6. 
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Spolupráca a účasť SR (ministerstiev, inštitúcií, atď.) v medzinárodných 
organizáciách je uvedená v nasledujúcej tabuľke. 
 
 
10. 1.   Spolupráca a účasť v medzinárodných organizáciách  
_______________________________________________________ 
 Medzinárodná                   Národné styčné miesto                         Spolupracujúce                  
   organizácia                        Primárne kontaktné                               ministerstvá,                     
                                                         miesto                                              inštitúcie                        
                                             Národný orgán 
                                           (ministerstvo, inštitúcia)             
_____________________________________________________________________________ 
 
       IFCS                                        MZ SR                                         MŽP SR, MP SR, 
                                     MPSVR SR, MV SR, 
                                     MF SR, MDPT SR, 
                                     MZV SR, CCHLP,TIC 
_____________________________________________________________________________ 
 

       OECD       MŽP SR         MH SR, MZ SR, MP SR,  
              MZV SR 
_____________________________________________________________________________ 
 

       UNEP                                      MŽP SR                                       MZ SR, MZV SR 

 
       IRPTC                          MŽP SR                    MZV SR 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                            
       IPCS                                        MZ SR                                         MŽP SR, TIC, CCHLP 
_____________________________________________________________________________ 
 
      WHO                                        MZ SR         MZV SR 
_____________________________________________________________________________ 
 
       FAO                                        MP SR                                          MZ SR, MZV SR 
_____________________________________________________________________________ 
  
      UNIDO                             MH SR                     MZV SR 
_____________________________________________________________________________ 
 
         ILO                                       MPSVR SR                                   MZ SR, MZV SR 
_____________________________________________________________________________ 
  
      OPCW                                     MH SR                                       MO SR, MV SR, MZ SR, 
             MZV SR 
_____________________________________________________________________________  
 
      EHK/OSN              MDPT SR            MZV SR  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
      
 
 Najväčšie pokroky na národnej úrovni možno sledovať v tvorbe legislatívnych 
úprav,  ktoré   boli   zosúladené  s  právom  EÚ a odporúčaniami OECD. Medzi 
najdôležitejšie  patria  legislatívne úpravy v oblasti chemických látok a prípravkov, ktoré  
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vypracovalo MH SR. Jedná sa najmä o zákon č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a 
chemických prípravkoch a množstvo vykonávacích právnych predpisov. Zákon 
ustanovuje  podmienky  oznamovania,  klasifikácie,  testovania,  označovania,  balenia,  
dovozu a vývozu chemických látok a chemických prípravkov z hľadiska ochrany života 
a zdravia ľudí a životného prostredia pri voľnom pohybe chemických látok 
a chemických prípravkov, práva a povinnosti podnikateľa, ako aj pôsobnosť orgánov 
štátnej správy, kontrolu a dohľad nad dodržiavaním tohto zákona. Vykonávacie právne 
predpisy upravujú podrobnosti týkajúce sa jednotlivých ustanovení zákona. 

Problematika zaobchádzania s chemickými látkami a prípravkami a odborná 
spôsobilosť pre prácu s jedovatými a veľmi jedovatými chemickými látkami a 
prípravkami je riešená v zákone NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení 
neskorších predpisov a ďalších vykonávacích predpisoch, ktoré pripravilo MZ SR.  
 Skupinu najdôležitejších zákonov podľa požiadaviek EÚ a OECD uzatvára 
zákon o haváriách a zákon o integrovanom záchrannom systéme. 
 Značný pokrok zaznamenala SR aj v činnostiach súvisiacich s medzinárodnými 
Dohovormi príp. ich ratifikáciou. Stav a činnosti v oblasti Rotterdamského a 
Štokholmského dohovoru je popísaný v prílohách Národného profilu. Prehľad účasti SR 
(ministerstvá, inštitúcie) v medzinárodných Dohovoroch je uvedený v nasledujúcej 
tabuľke. Medzi prílohami sú uvedené informácie aj o stave a činnosti v oblasti 
hodnotenia rizík chemických látok a o Národnom orgáne SR pre zákaz chemických 
zbraní. 
 
   
10. 2.   Účasť v medzinárodných Dohovoroch a procedúrach týkajúcich sa  
            manažmentu chemických látok 
 

Medzinárodné dohovory  Zodpovedná inštitúcia v SR
Montrealský dohovor MŽP SR, MZV SR 
Bazilejský dohovor MŽP SR, MZV SR 
Londýnsky dohovor MŽP SR, MZV SR 
Dohovor o zákaze chemických 
zbraní 

 
MH SR, MZV SR 

Štokholmský dohovor MŽP SR, MZV SR 
Rotterdamský dohovor MH SR, MZV SR 
Helsinský dohovor MŽP SR, MZV SR 
Dohovor MOP 170/1990 MPSVR SR, MZV SR 
Dohovor MOP 13/1971 MPSVR SR, MZV SR 
Dohovor MOP 81/1947 MPSVR SR, MZV SR 
Dohovor MOP 129/196 MPSVR SR, MZV SR 
Dohovor MOP 136/1971 MPSVR SR, MZV SR 
Dohovor MOP 139/1974 MPSVR SR, MZV SR 
Dohovor MOP 148/1977 MPSVR SR, MZV SR 
Dohovor MOP 155/1951 MPSVR SR, MZV SR 
Dohovor MOP 162/1986 MPSVR SR, MZV SR 
Dohovor MOP 167/1988 MPSVR SR, MZV SR 
Dohovor OPCW  
(o zákaze chemických zbraní) 

MH SR, MZV SR, MV SR,  
MO SR 

Agenda 21 MŽP SR, MZV SR 
Londýnske smernice MŽP SR, MZV SR 
FAO – Potravinový kódex MP SR, MZV SR 
Odporúčania pre prepravu 
nebezpečných vecí

 
MDPT SR 
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10. 3.   Účasť v dôležitých projektoch technickej pomoci 

 
Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky - 
(APPZ) 
              
             Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky 
bol vypracovaný v roku 1997 v zmysle uznesenia vlády SR č. 55/1997. Úloha jeho 
aktualizácie (r. 2000) vyplynula z uznesenia vlády SR č. 1062/1999, ktoré o.i. ukladá aj 
vypracovať stratégiu na jeho implementáciu. O plnení krátkodobých a dlhodobých úloh 
APPZ minister zdravotníctva predkladá vláde každoročne národnú správu o stave jeho 
implementácie v SR. Akčný plán je nástrojom štátnej stratégie a politiky SR na 
zlepšenie environmentálneho zdravia obyvateľov, ktorý bol vypracovaný Svetovou 
zdravotníckou organizáciou  na základe strategického dokumentu „Zdravie pre 
všetkých“.  Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov SR určil na riešenie 
6 prioritných oblastí: 
 
-   zdravotná bezpečnosť potravín 
-   zabezpečenie obyvateľstva pitnou vodou 
-   čisté ovzdušie 
-   vhodné pracovné podmienky a starostlivosť o bezpečnosť a zdravie pri práci 
-   znižovanie radiačnej záťaže obyvateľstva 
-   zdravie podporujúce obytné prostredie v mestách a vidieckych sídlach 
 
             Počet opatrení formulovaných v APPZ je 67. Ich realizovanie je v prevažnej 
miere v pôsobnosti rezortov zdravotníctva, životného prostredia, pôdohospodárstva, 
dopravy, hospodárstva, práce, sociálnych vecí a rodiny, výstavby a regionálneho 
rozvoja. Niektoré opatrenia na zlepšenie podmienok života v obytnom prostredí 
v mestských a vidieckych sídlach sú z pohľadu štátnych orgánov na národnej úrovni 
odporúčané na realizovanie na miestnej úrovni a sú adresované skôr samospráve 
a subjektom pôsobiacim v sídlach miest a obcí.  
              
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PRÍLOHA  č.  1 
 

HODNOTENIE  RIZÍK   
Z CHEMICKÝCH  LÁTOK  V  SLOVENSKEJ  REPUBLIKE 

(v r. 2000 – 2003) 
 

Národná správa 
 

 
             V súvislosti s prístupovým procesom SR do EÚ bolo potrebné prijať a 
harmonizovať množstvo legislatívnych úprav EÚ v oblasti chemických látok vrátane 
hodnotenia rizík a implementovať ich do právneho systému v SR. 
             Súčasná  platná  legislatíva  v  SR  vychádza  zo  základných   právnych  
úprav  EÚ v oblasti: 
 
1. chemických látok a prípravkov a hodnotenia rizík z chemických látok  
    existujúcich, nových a biocídnych výrobkov (Smernica Rady 67/548/EHS,  
    Smernica Komisie 93/67/EHS, nariadenie Rady 793/93 EHS, nariadenie Rady  
    1488/94, Smernica Parlamentu a Rady 98/8/ES, Technická príručka o   
    hodnotení rizík – Technical Guidance Document on Risk Assessment /TGD RA/  
   1996) 
2. ochrany zdravia zamestnancov pred rizikami z expozície chemickým faktorom,  
    vrátane karcinogénov a mutagénov a hodnotenie rizík z týchto faktorov  
    (Smernica Rady 89/391/EHS, Smernica Rady 98/24/ES, Smernica Rady  
    2000/39/ES, Smernica Rady 83/477/EHS, Smernica Rady 90/394/EHS,  
    97/42/ES, 1999/38/ES) 
3. hodnotenia rizík pre životné prostredie (Smernica Rady 93/67/EHS, nariadenie  
    Rady 1488/94, Smernica Rady 96/82/ES Seveso II., TGD RA 1996) 

 
             Hodnotenie rizík z chemických látok v SR sa v súčasnosti implementuje do 
praxe na rôznych úrovniach v  rámci rezortov (štátna správa, podnikatelia – 
zamestnávatelia, výrobcovia, dovozcovia, distribútori, odborné inštitúcie) podľa 
kompetencií a zodpovedností vyplývajúcich z novej legislatívy. Ide hlavne o 
Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo životného prostredia SR a Ministerstvo 
pôdohospodárstva SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Zväz 
chemického a farmaceutického priemyslu SR. Dotknuté rezorty a nimi riadené orgány a 
odborné inštitúcie pri hodnotení rizík využívajú podporné projekty EÚ, medzinárodnú 
spoluprácu a pomoc pri implementácii legislatívy EÚ do právneho systému SR, 
príprave metód a databáz, vzdelávaní a výchove pracovníkov v tejto oblasti. 
             V záujme rozvoja a harmonizácie metodológie hodnotenia zdravotných                       
a environmentálnych rizík z chemických látok v SR rezort zdravotníctva a rezort 
životného prostredia sú zodpovedné za prípravu prekladu a vydania aktualizovanej 
verzie „Technical Guidance Document on Risk Assessment“ vydanej EÚ v apríli 2003. 
  Činnosti súvisiace s hodnotením rizík z chemických látok a prípravkov boli 
v rokoch 2000-2003 vykonávané najmä v rezorte zdravotníctva, životného prostredia, 
pôdohospodárstva,    práce,    sociálnych   vecí    a    rodiny   a    v   Zväze chemického  
a farmaceutického priemyslu SR. Všetky predmetné činnosti boli vykonávané v zmysle 
platnej legislatívy SR a v súlade s právom EÚ.  
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             Za účelom vypracovania správy o stave a činnosti v oblasti hodnotenia rizík 
v SR primeraného rozsahu sú v niektorých prípadoch uvedené len tie činnosti, ktoré 
boli vykonané najmä v roku – 2002.  
  
Ministerstvo zdravotníctva SR  (MZ SR) 

 
  Minister zdravotníctva SR zriadil  medzirezortnú pracovnú skupinu pre oblasť 
hodnotenia rizík z chemických látok  za účelom prípravy materiálu SR o stave 
hodnotenia rizík z chemických látok pre život a zdravie ľudí a životné prostredie pre 
IFCS a WHO a za účelom riešenia uvedenej problematiky.  
 
Štátne zdravotné ústavy v SR  (ŠZÚ v SR)  
 
              V rámci svojej činnosti a  rozsahu vymedzenom zákonom NR SR č.272/1994 
Z.z. o ochrane zdravia ľudí a v znení neskorších predpisov a vykonávacích predpisov 
k predmetnému zákonu vykonávali hodnotenie rizík z chemických látok a prípravkov 
z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie ľudí. Jedná sa najmä o zdravotný dohľad pre 
účely kategorizácie prác podľa miery expozície na určovanie rizika pri práci 
s chemickými faktormi orgánmi na ochranu zdravia.  
  Štátne zdravotné ústavy v SR (ŠZÚ v SR) vykonali analýzu zdravotných rizík 
z chemických faktorov, vyhodnotili návrhy o posúdení rizika z chemických faktorov 
predložené povinnými subjektami, ktoré sú podkladom pre rozhodovaciu činnosť 
orgánov na ochranu zdravia:  
• pri schvaľovaní nových pracovísk alebo technológií (stovky posudkov ročne) 
• určovaní rizikových prác (stovky rozhodnutí ročne)  
• posudzovaní objektov, činností a technológií na životné prostredie z hľadiska 

ochrany zdravia (desiatky odborných stanovísk ročne) 
 
  MZ SR – HH SR vydal v r. 2001 odborné usmernenie na posudzovanie miery 
prijateľného zdravotného rizika v súvislosti s určením najvyššej medznej hodnoty 
kvality pitnej vody orgánom na ochranu zdravia pri posudkovej činnosti. 

 
Národné referenčné centrum pre hodnotenie osobnej expozície a zdravotného rizika 
(NRC) 
  
  NRC  plnilo   úlohy   v  oblasti   identifikácie   chemických faktorov v ovzduší 
pracovného a životného prostredia a v pitných vodách, hodnotilo expozíciu 
a posudzovalo mieru zdravotného rizika z týchto faktorov pri aplikovaní najnovších 
dostupných metód (laboratórnych - analytických, odberových a epidemiologických) na 
hodnotenie rizika.  
  Podrobné a komplexné hodnotenie rizík sa realizovalo najmä v rámci 
národných a medzinárodných projektov a epidemiologických štúdií. Z ukončených 
projektov boli hodnotené riziká z expozície v pracovnom a životnom prostredí 
u nasledovných chemických látok: 
• arzén, vinylchlorid (VC), ortuť (v elektrárni spaľujúcej uhlie s vysokým obsahom 

arzénu a chemickej  továrne  na  výrobu VC. Projekt PHARE a americko-slovenské 
projekty)  

• s Harvard School of Public Health Boston a s Electric Power Research Institute Palo 
Alto, Ca, USA 
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• dokázané chemické karcinogény – napr. voľný SiO2, chróm, nikel, arzén, kadmium, 

PAU, organické rozpúšťadlá, tvrdé drevo a i. (projekt INCO-COPERNICUS 
zameraný na epidemiológiu nádorov z pracovného a životného prostredia) 

• hodnotenie zdravotných rizík v súvislosti s používaním pitnej vody so zvýšenou 
koncentráciou chemických látok – dusičnanov, arzénu, antimónu, podľa konkrétnej 
populácie 

• v súčasnosti sa vykonáva hodnotenie rizík: 
-   u sírnych zlúčenín vznikajúcich pri výrobe celulózy (sírovodík,  
     metylmerkaptán, dimetylsulfid, celková redukovaná síra, oxid siričitý,  
     oxid dusnatý a dusičitý)         
-   kvantifikácia karcinogénneho rizika súvisiaceho s príjmom arzénu  
     ingesciou – cestou pitnej vody (projekt ASHRAM)   

NRC zaviedlo 6 nových laboratórnych metód, ktoré jeho pracovníci použili pri meraní 
osobnej expozície chemickým látkam. 
   
Centrum pre chemické látky a prípravky  
 
  Centrum v roku 2002 spracovalo v súlade s politikou na zníženie rizika 
a v zmysle príslušných odporúčaní EK informácie o nasledovných chemických látkach: 
2-(2-butoxyetoxy)etanol, 2(2-metoxyetoxy)etanol, Benzén, C10-13-alkyldriváty, 
difenyléter, pentabrómderivát, dimetyl-sulfát, chlóralkány, C10-13, kumén (izo-
propylbenzén), nonylfenol a 4-nonylfenol, rozvetvený, propenal (akrylaldehyd, 
akroleín), terc-butyl(metyl)éter.  
  V rámci povinností podnikateľských subjektov uvedených v zákone 
č.163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch Centrum do 28. 2. 
2002 spracovalo 3479 hlásení o chemických látkach. Z týchto látok identifikovalo 967 
uvedených na trh v rokoch 1999, 2000 a 2001. Od 1. 3. 2002 do 15. 11. 2002 
spracovalo    2271    hlásení    o   chemických   látkach.   Veľkým   problémom   pri 
nahlasovaní chemických látok uvedených na trh sa ukázalo, že niektoré hlásenia 
neobsahujú žiadne informácie o identite chemickej látky alebo obsahujú informácie len 
o obchodnom názve, na základe ktorých nie je možné chemickú látku identifikovať. 
Závažným problém je aj tá skutočnosť, že na trh SR sa dostávajú chemické látky 
(najmä dovážané), ktoré nevie ich uvádzateľ identifikovať. 
  Na základe povinnosti ustanovenej v zákone o chemických látkach 
a chemických prípravkoch podnikatelia nahlásili Centru sumárne údaje o 93 
existujúcich   chemických   látkach,   ktoré   vyrobili,  doviezli  alebo  uviedli  na  trh 
v množstvách presahujúcich 1000 ton ročne. Z týchto látok Centrum identifikovalo 67 
vysokoobjemových látok. Zaradením vysokoobjemových chemických látok, ktoré boli 
identifikované v rámci inventarizácie, Centrum spolu identifikovalo 101 takýchto látok. 

 
Ministerstvo životného prostredia SR  (MŽP SR) 

 
  Minister životného prostredia SR zriadil  medzirezortnú pracovnú skupinu pre 
oblasť implementácie hodnotenia a  managementu zdravotných a environmentálnych 
rizík. 
              V spolupráci s holandskou stranou vykonáva činnosti spojené s riešením 
projektu „Posilnenie inštitucionálnej základne pre bezpečný manažment chemických 
látok“.  
  V rezorte životného prostredia bola v roku 2001 vypracovaná pracovná verzia   
„Metodiky   rizikovej   analýzy   kontaminovaných   lokalít“   a  v  roku  2002  „Metodický  
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pokyn na hodnotenie environmentálneho rizika chemických látok“. V nadväznosti na 
novú revidovanú verziu Technického dokumentu hodnotenia rizík v krajinách EÚ 
pripravuje aktualizáciu metodického pokynu. V súčasnosti je v štádiu rozpracovanosti 
metodika hodnotenia rizikovosti lokalít. 

 
Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP)  
 
  SAŽP v rámci projektu „Realizácia monitorovacích, sanačných a geologických 
prác na území poškodených činnosťou sovietskej armády“ priebežne vykonávala 
rizikové analýzy na lokalitách 14 slovenských miest a obcí s cieľom stanoviť súčasné 
a potenciálne ekologické, environmentálne a zdravotné riziká vyplývajúce z existencie 
environmentálnej záťaže spôsobenej pobytom sovietskej armády. 
  SAŽP spolupracovala pri hodnotení zdravotných rizík obyvateľov Piešťan a v 
areáli bývalej Tesly.  
  SAŽP sa od 1.1.2003 podieľa na implementácii Smernice 96/82/ES – Seveso 
II v rámci riešenia holandsko-slovenského projektu. Jeho zámerom je napomôcť SAŽP 
pri implementácii zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
 
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ)  
 
  SHMÚ v rámci úlohy „Pesticídny program“ vykonáva expertízne posudky na 
prípravky pre ochranu rastlín z hľadiska možného nepriaznivého účinku prípravku  na  
vodné  organizmy  a  povrchové  vody  podľa  „Jednotných  zásad na hodnotenie 
a registráciu prípravkov na ochranu rastlín“ (Príloha č.15 k výnosu MP SR č. 
3322/2001-100, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín). 
Na základe poskytnutej dokumentácie, ktorá obsahuje aj informácie o rizikovej analýze 
danej účinnej látky pre vodné organizmy, posudzuje mieru krátkodobého a dlhodobého 
rizika na tieto organizmy. V roku 2002 SHMÚ spracovalo posudky na 36 prípravkov, 
ktoré sú podkladovým materiálom pre registráciu prípravkov na ochranu rastlín v SR.  
  SHMÚ v rámci riešenia projektu PHARE „Ecological risk assessment of 
pollution  by  heavy  metals  and  organic micropollutants  in  Danube  Catchment Area“ 
hodnotilo  riziká  zo znečistených sedimentov pre vybrané chemické látky v povodí 
Dunaja. Riziková analýza je aj súčasťou programu „Geoenviron“, ktorý používa ústav 
pri hodnotení územia najmä z hľadiska starých záťaží. Rizikovú analýzu využíva i pri 
riešení Twinningového projektu na stanovenie zoznamu chemických látok pre zoznam 
II Smernice 76/464/EEC. 
 
Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH)  
 
  VÚVH vykonával v rámci registračného procesu pesticídnych prípravkov 
posudzovanie  prípravkov  na  ochranu  rastlín  z  hľadiska  ich  možného vplyvu na 
kvalitu podzemných a povrchových vôd a ochrany zdrojov pitnej vody. Pri posudzovaní 
hodnotil transportné, transformačné a ďalšie vlastnosti pesticídnych prípravkov (aj 
účinných látok) v pôde a vode vo vzťahu k ochrane zdrojov podzemných vôd. Pri 
hodnotení rizika využíval dokumentačný súbor dodaný žiadateľom o posúdenie 
prípravku a software schválený príslušnou pracovnou skupinou EÚ. V rokoch 2002 
a 2003 VÚVH posúdil v rámci žiadostí o registráciu a dovoz - 235 prípravkov. 
  V rámci štúdie technológie čistenia odpadových vôd vykonalo oddelenie 
odpadových vôd VÚVH testy rozložiteľnosti rôznych organických látok, inhibičné testy, 
testy toxicity, stupňa odbúrateľnosti chemických látok vzhľadom na ovplyvnenie kvality 
kalu. 
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  Národné referenčné laboratórium pre oblasť vôd VÚVH vykonalo v rámci 
vlastných výskumných prác testy toxicity na rôzne vodné organizmy, inhibičné testy. 

 
Ministerstvo pôdohospodárstva SR  (MP SR) 
 
  Minister pôdohospodárstva SR zriadil Odbornú komisiu na posudzovanie 
výsledkov odskúšavania prípravkov na ochranu rastlín a mechanizačných prostriedkov 
na ochranu rastlín. 
              V rezorte pôdohospodárstva bolo vykonávané testovanie a posudzovanie 
možných nepriaznivých účinkov prípravkov na ochranu rastlín na včely a užitočný 
hmyz a testovanie biologickej účinnosti prípravkov na ochranu rastlín a ich fytotoxicity 
na rastliny a rastlinné produkty. 
  Do Výnosu MP SR č.3322/32, ktorým sa ustanovujú podrobnosti 
o prípravkoch na ochranu rastlín, zapracovalo MP SR v roku 2001 metodiku EPPO 170 
„Jednotné princípy hodnotenia a registrácií prípravkov na ochranu rastlín“ v zmysle 
smernice 97/57/EC. 

 
Výskumný ústav živočíšnej výroby a Ústav včelárstva  
 
vykonali na základe testov analýzy rizík u 79 prípravkov na ochranu rastlín, biocídov 
alebo aditív používaných do zmienených prípravkov. 
 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) 
 
Národný inšpektorát práce  
 
  Orgány inšpekcie práce v zmysle zákona č.95/2000 Z.z. o inšpekcii práce 
vykonávali o.i. dozor nad dodržiavaním právnych a iných predpisov na zaistenie 
bezpečnosti  a  ochrany  zdravia  pri  práci  a  zaistenie   bezpečnosti   technických 
zariadení. Ďalej vykonávali dozor nad plnením povinností zamestnávateľov zisťovať 
nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument 
o posúdení rizika. 
  Národný inšpektorát práce (NIP) na zabezpečenie jednotného postupu 
inšpektorov práce pri výkone dozoru nad dodržiavaním právnych a iných predpisov  
upravujúcich o.i. chemické činitele pracovného prostredia vypracoval Metodický pokyn 
pre výkon inšpekcie práce v oblasti faktorov pracovného prostredia. 
  NIP vytvoril edičnú radu pre tvorbu príručky na hodnotenie rizík v pracovnom 
prostredí (ICOP). Priebežne vydáva brožúry „Pravidlá dobrej praxe BOZP (bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci) k hodnoteniu rizík. V súvislosti s európskym týždňom 
BOZP, ktorý bol v roku 2003 zameraný na nebezpečné látky, pripravil brožúru „Zásady 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s nebezpečnými chemickými látkami“. 
   
Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR (ZCHFP SR)  

 
  Mnohé z podnikov chemického a farmaceutického priemyslu sú certifikované  
v  systéme  kvality  ISO 9000  a  environmentálne  manažérstvo  ISO 14000, čo 
zabezpečuje zvýšenú kontrolu, zníženie rizík a tým aj zvýšenú kvalitu. 
  V oblasti analýzy rizík z chemických látok a prípravkov, ktoré sú používané 
v subjektoch ZCHFP SR, boli vykonávané ekotoxikologické testy, stanovenie fyzikálno-
chemických parametrov v zmysle metodík OECD a certifikátu správnej laboratórnej 
praxe, analýzy kontaminujúcich chemických látok vo všetkých zložkách životného 
prostredia.  
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              Množstvo analýz rizík bolo vykonaných v zmysle nar. vlády SR č. 45/2002 
o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi. Vo Výskumnom ústave chemickej 
technológie a.s. (VÚCHT a.s.) bolo vykonaných cca 100 analýz rizík pre chemické látky 
používané  v  laboratórnom výskume.  VÚCHT a.s. preložil z anglického jazyka manuál 
„Technical guidance document for risk assessment of existing  and  new  chemical  
substances“, ktorý  bol  podkladovým  materiálom pri tvorbe vyhlášky MH SR 
o podrobnostiach o hodnotení rizík existujúcich a nových chemických látok pre život 
a zdravie ľudí.    
  ZCHFP SR a jeho členské subjekty sa zapojil do programu „Product 
stewardship (dohľad nad výrobkom), ktorý je zameraný na odhaľovanie rizík vo  
všetkých fázach životného cyklu výrobku.  
  Výskumný ústav spracovania a aplikácie plastických látok a.s. (VÚSAPL) 
v spolupráci s Centrom pre chemické látky a prípravky zabezpečoval školenie 
zástupcov ZCHFP na používanie IUCLID-u (International Uniform Chemicals 
Information Database) v praxi, čo je program na zber údajov pre hodnotenie rizika 
existujúcich chemických látok. Ďalej zrealizoval školenie o Bielej knihe, novej 
chemickej politike, systéme REACH – Registration, Evalution, Authorization of 
Chemicals (Registrácia, vyhodnotenie, autorizácia chemických látok), v ktorom je 
zapracovaná i povinnosť vykonávať hodnotenie rizík. 
 
  Zástupcovia dotknutých rezortov sa na národnej i medzinárodnej úrovni 
aktívne podieľali na činnostiach nasledovných komisií, pracovných skupín, výborov a 
programov súvisiacich s problematikou hodnotenia rizík, ktorých sú členmi: 
• Medzirezortná pracovná skupina pre oblasť hodnotenia rizík z chemických   látok 

(MZ SR)  
• Medzirezortná pracovná skupina pre oblasť implementácie hodnotenia 

a managementu zdravotných a environmentálnych rizík (MŽP SR) 
• Odborná komisia na posudzovanie výsledkov odskúšavania prípravkov na ochranu 

rastlín a mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín (MP SR) 
• Medzirezortná pracovná skupina pre oblasť implementácie hodnotenia 

a managementu zdravotných a environmentálnych rizík (MŽP SR) 
• Pracovná skupina OECD – Pesticídy 
• Pracovná skupina OECD – Hodnotenie rizika 
• Pracovná skupina OECD – Manažment rizika 
• Výbor EK pre prispôsobenie technického pokroku a uplatňovanie nariadenia 

o hodnotení a kontrole rizík z existujúcich látok 
 

  Pracovníci ústredných orgánov štátnej správy, odborných organizácií, ústavov, 
rôznych inštitúcií a subjektov Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR 
vykonávali o. i. v oblasti hodnotenia rizík konzultačnú, vzdelávaciu, poradenskú, 
metodickú, výchovnú, prednáškovú a publikačnú činnosť. 
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         PRÍLOHA  č. 2 
 

 
 

ŠTOKHOLMSKÝ   DOHOVOR 
O  PERZISTENTNÝCH  ORGANICKÝCH  LÁTKACH 

 
Národná správa 

 
 
 
             Slovenská  republika  je  jedným  zo  111  signatárov Štokholmského dohovoru 
o perzistentných organických látkach (POPS). Dohodu ratifikovala 5. augusta 2002, táto 
však zatiaľ nenadobudla platnosť (je potrebná ratifikácia minimálne 50 krajinami, zatiaľ ju 
ratifikovalo 33 krajín). V decembri roku 2002 prijala SR Protokol o POPS.  
           Na koordináciu plnenia záväzkov vyplývajúcich z Protokolu bol v SR zriadený 
Medzirezortný riadiaci výbor k problematike POPS. Členovia tohto výboru boli pravidelne 
informovaní o vývoji negociácií k textu dohovoru. 

Zo Štokholmského dohovoru vyplývajú pre zmluvné strany základné povinnosti 
týkajúce sa: 

1.   zákazu výroby a používania 9 POPS (podľa Prílohy A Dohovoru) 
2.   obmedzenia výroby a používania DDT (podľa prílohy B Dohovoru) 
3. riadenia dovozu a vývozu látok (podľa Prílohy A a B Dohovoru) 
  

Slovenská republika nevyrába ani jednu z deviatich perzistentných organických 
látok uvedených v Prílohe A Dohovoru a ani DDT, uvedené v Prílohe B Dohovoru. V 
minulosti sa aj u nás používali niektoré látky, napr. ako účinné zložky prípravkov na 
ochranu rastlín v poľnohospodárstve a ako priemyselné chemikálie.  Ani jedna však 
z týchto látok nebola registrovaná ako účinná látka na ochranu rastlín. Ich dovoz je 
zakázaný  podľa vyhlášky MP SR č. 33/1999 Z.z. k zákonu č. 285/1995 Z.z., s 
výnimkou toxafénu, ani ten sa však v SR nepoužíva.       

Vyhláška MH SR č. 401/2001 Z.z. o podrobnostiach o postupe pri dovoze alebo 
vývoze vybraných nebezpečných chemických látok a vybraných nebezpečných 
chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh je obmedzené pre ich účinky na život a 
zdravie ľudí a na životné prostredie a o podrobnostiach o postupe pri dovoze alebo 
vývoze vybraných nebezpečných chemických látok a vybraných nebezpečných 
chemických prípravkov, ktoré sú predmetom predbežného súhlasu po 
predchádzajúcom ohlásení, (pripravená v zmysle nariadenia Rady 2455/92/EHS, 
nariadenia Rady 3135/94/ES, nariadenia Rady 1492/96/ES a nariadenia Rady 
2247/98/ES, ktoré zapracovávajú rozhodnutia UNEP/FAO (IRPTC)) upravuje 
problematiku uvedenia na trh vybraných nebezpečných látok a vybraných 
nebezpečných chemických prípravkov, uvedených v prílohe A a B Dohovoru, vrátane 
toxafénu, (okrem chemickej látky mirex, ktorej používanie ako účinnej látky 
v prípravkoch na ochranu rastlín zakazuje vyhláška MP č. 33/1999 Z.z). Zoznam látok, 
ktoré spadajú do pôsobnosti vyhlášky   401/2001  Z.z.  bol  vydaný  výnosom  MH  SR  
z  21. septembra 2001 pod číslom 7/2001. Problematiku výroby a používania 
chemických  látok  a  prípravkov upravuje tiež zákon NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane  
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zdravia ľudí v znení neskorších predpisov. Podľa II. časti Prílohy A Dohovoru sa 
vyžaduje vylúčenie používania polychlórovaných bifenylov v zariadeniach (napr. 
transformátory, kondenzátory alebo iné schránky, obsahujúce zásobu kvapalín) do roku 
2025, s požiadavkou  priebežného označenia a evidovania takýchto zariadení. Tieto 
požiadavky sú však miernejšie, ako požiadavky smernice EÚ č. 96/59/EC zo 
16.9.1996, ktorá pre rovnaké aktivity stanovuje ako termín splnenia rok 2010. 
Z uvedeného vyplýva, že SR v rámci procesu pridruženia k EÚ splní povinnosti, 
týkajúce sa PCB, oveľa skôr, ako to vyžaduje Štokholmský dohovor. 
 
4.  zníženia vypúšťania látok, vznikajúcich ako neúmyselný produkt pri  
       niektorých  antropogénnych aktivitách zdrojov (ide o látky uvedené 
       v Prílohe C Dohovoru: dioxíny a furány, hexachlórbenzén a polychlórované 
       bifenyly)  
 

Ako výslovná povinnosť k tomuto problému je v Štokholmskom dohovore 
špecifikovaná iba príprava akčného plánu, ktorý má predovšetkým obsahovať 
hodnotenie súčasných a predpokladaných únikov a vypúšťania týchto látok do 
životného prostredia podľa kategórií zdrojov, hodnotenie účinnosti opatrení, ktoré 
strana prijala pre účely riadenia týchto únikov a vypúšťania, stratégiu, kroky, smerujúce 
k vzdelávaniu a povinnosť každých päť rokov akčný plán aktualizovať. Splnenie tejto 
povinnosti nebude pre SR problematické, vzhľadom na relatívnu dostupnosť 
potrebných údajov. Zároveň sa v spolupráci s UNDP realizuje projekt, financovaný 
z Globálneho fondu pre životné prostredie: Podpora aktivít pre plnenie povinností 
Štokholmského dohovoru. Jedným z výstupov projektu bude aj návrh implementačného 
plánu v zmysle dohody. Zníženie vypúšťania dioxínov a furánov sa zabezpečuje aj 
uplatňovaním nariadenia vlády SR č. 473/2000 Z.z. a vyhláškou MŽP SR č. 474/2000 
Z.z. o zisťovaní množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok, o spôsobe a podmienkach 
zisťovania, sledovania a preukazovania údajov o dodržaní emisných limitov a 
všeobecných podmienok prevádzkovania a o požiadavkách na technické prostriedky, 
na monitorovanie emisií a imisií (podrobnejšie informácie o projekte sú na 
www.shmu.sk). 
 
5.   zásob a odpadov všetkých látok podľa Prílohy A, B a C Dohovoru 
 

Povinnosti, týkajúce sa zásob a odpadov POPS, sa zameriavajú na prípravu 
vhodných stratégií pre identifikáciu jestvujúcich zásob a používaných výrobkov a 
jestvujúcich odpadov, ktoré obsahujú látky podľa prílohy A, B a C Dohovoru. Aj v tejto 
oblasti má SR pomerne dobre zmapovanú situáciu o výskyte zásob a odpadov, 
obsahujúcich POPS podľa Dohovoru.  

 
Projekt:  Zabezpečiť plnenie záväzkov vyplývajúcich zo Štokholmského dohovoru v SR 
a vybudovať v SR trvalo udržateľné kapacity a zázemie je cieľom  projektu „Počiatočná 
pomoc Slovenskej republike pri plnení záväzkov vyplývajúcich zo Štokholmského 
dohovoru o perzistentných organických látkach (POPS)“. Národnou vykonávajúcou 
organizáciou je MŽP SR a  národnou implementačnou agentúrou je Slovenský 
hydrometeorologický ústav.  
Projekt je financovaný z prostriedkov Global Environment Facility (GEF) 
prostredníctvom UNDP (United Development Program) splnomocnenej funkciou 
výkonnej organizácie projektu.  
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Projektové aktivity:  
 
• Vytvorenie koordinačných mechanizmov riešenia projektu (systém riadenia a 

kontroly) 
• Vybudovanie kapacít pre implementáciu projektu  
• Analýza národných inštitucionálnych kapacít vo vzťahu k problematike POPs 
• Spracovanie východiskovej inventarizácie POPs v SR (úmyselná a neúmyselná 

produkcia, používanie zariadení s obsahom POPs) 
• Identifikácia problémov v oblasti  POPs na území SR a spracovanie návrhov na ich  

prioritizáciu a riešenie 
• Príprava návrhu Národného realizačného plánu (NIP) 
• Prehodnotenie a finalizácia NIP 
 
Výstupy z projektu:  
 
Technické správy: 
 
• Technická správa č.1 – Vyhodnotenie národnej legislatívy a inštitúcií vo vzťahu k 

POPS v SR (T – IX/02) 
• Technická správa č.2 – Inventúra POPs v SR (T – I/03) 
• Technická správa č.3 – Rámcové zadanie pre Národný realizačný plán (T – III/03) 
• Technická správa č.4 –Koncept pre Národný realizačný plán (T – XII/03) 
• Technická správa č.5 – Finálna verzia národného realizačného plánu (T – II/04) 

 
Pracovné semináre 
 
• Vyhodnotenie projektového plánu a implementačných príprav  
• Vyhodnotenie prvej technickej správy “Analýza národnej infraštruktúry a 

inštitucionálnych kapacít pre nakladanie s POPS“  
• Vyhodnotenie druhej technickej správy “Východisková inventarizácia POPS v SR“  
• Vyhodnotenie rámcového  zadania NIP  
• Vyhodnotenie návrhu NIP  
• Zhodnotenie finálnej verzie NIP  
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Obrázok č. 1: Organizačná štruktúra projektu 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda: 
 
            - zodpovednosť 
 

   - obojstranná zodpovednosť 
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Riadiaci výbor 

• Vedúci riadiaceho výboru: Ing. Ivan 
Mojík  

• MŽP SR, Odbor odpadového 
hospodárstva 

• MŽP SR, Odbor ochrany vôd 
• MŽP SR, Odbor environmentálnych 

rizík 
• MŽP SR, Odbor ochrany ovzdušia  
• MH SR 
• MP SR  
• MZ SR  
• Zväz chemického a farmaceutického 

priemyslu SR 
• NGO Otvorený kruh  
• UNDP 
• SHMÚ

Projektový výbor 

 
• Národný riaditeľ 

projektu 
• UNDP RSC 

Bratislava 
• Projektový manažér  
• Lokálni technickí 

poradcovia 
 
 
 

Implementačná agentúra 
Slovenský hydrometeorologický ústav 

 
Projektový tím 

• Projektový manažér 
• Finančný asistent 

• Projektový asistent 
• 3 lokálni technickí 

poradcovia 
• Medzinárodní technickí 

poradcovia 

Vykonávacia organizácia 

 
Ministerstvo životného 

prostredia SR 
Národný riaditeľ projektu 

(NPD) 

Riešiteľské skupiny 



 
       PRÍLOHA  č. 3 

 
 

ROTTERDAMSKÝ  DOHOVOR 
 
o predchádzajúcom informovanom súhlase pre určité nebezpečné chemikálie 

a pesticídy v medzinárodnom obchode (PIC postup) 
 

Národná správa 
 
 
 

              Rotterdamský dohovor bol prijatý v septembri 1998 v Rotterdame. Jeho 
cieľom je zabezpečenie spoločnej zodpovednosti medzi stranami dohovoru v rámci 
medzinárodného obchodu s určitými nebezpečnými chemickými látkami za účelom 
ochrany zdravia, životného prostredia a prispenia k nakladaniu s týmito látkami 
environmentálne prijateľným spôsobom, pričom najdôležitejšími formami sú výmena 
informácií o vlastnostiach týchto látok, zabezpečenie národného rozhodovacieho 
procesu o ich exporte a importe a oboznámenie strán dohovoru o vydaných 
rozhodnutiach. 
  Problematikou dovozu nebezpečných chemikálií v SR sa zaoberá zákon č. 
163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších 
predpisov. Od účinnosti uvedeného zákona licenčný odbor MH SR  vydal 10 dovozných 
povolení pre nebezpečné chemické látky.  
               Predmetom  Rotterdamského dohovoru  je  32  chemikálií,  z toho 27  
pesticídov a 5 priemyselných chemikálií. 
  Hoci SR doteraz nepodpísala Rotterdamský dohovor, dobrovoľne na ňom 
participuje. Vo výnose MH SR č. 7/2001 sa v prílohe č. 2 nachádza zoznam vybraných 
chemických látok a  vybraných chemických prípravkov, ktoré sú predmetom 
predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení (PIC postup). V tomto zozname je 
uvedených 27 chemických látok a chemických prípravkov. Nakoľko predmetom 
Rotterdamského dohovoru je v súčasnosti 32 chemických látok a prípravkov, MP SR 
bude iniciovať u MH SR novelu uvedeného výnosu. Pri novele by malo byť do výnosu 
zahrnutých nasledovných 5 chemických látok:  
- Binapacryl 
- Ethylene dichloride 
- Ethylene oxide 
- Toxaphene 
- Monocrotophos (všetky formulácie) 

 
               V   období,   keď  SR   začala   dobrovoľne   participovať   na Rotterdamskom 
dohovore, bola v platnosti vyhláška MP SR č. 33/1999 Z.z. o prípravkoch na ochranu 
rastlín, ktorá v prílohe č. 9 obsahovala zoznam účinných látok, ktorých dovoz a vývoz 
bol do SR zakázaný.  
  Rotterdamský dohovor vstúpi do platnosti 90 dní po podpise a ratifikácii 50 
krajín. SR by mala pristúpiť k dohovoru najskôr v roku 2004. 

 
 
 
 
 

 



 
       PRÍLOHA  č.  4 

 
 
 

(ILEGÁLNA)  PREPRAVA  NEBEZPEČNÝCH  CHEMICKÝCH  
LÁTOK 

 
Národná  správa  

 
 
  

             Preprava nebezpečných chemických látok v SR je upravená množstvom 
legislatívnych úprav, ktoré ustanovujú podmienky ich dovozu a vývozu a pôsobnosti 
orgánov štátnej správy. Všetky legislatívne úpravy sú zosúladené s právom EÚ. 
Nebezpečné veci sa v cestnej doprave prepravujú v zmysle legislatívy SR 
a reštrukturalizovaného znenia Európskej dohody ADR o medzinárodnej cestnej 
preprave nebezpečných vecí. V železničnej, leteckej a lodnej doprave sa nebezpečné 
veci prepravujú aj v zmysle medzinárodných dohôd. Do legislatívy SR boli  
zapracované ustanovenia, ktoré umožňujú dopravnej polícii a iným kontrolným 
orgánom vykonávať kontroly počas prepravy po území štátu. 

             Doviezť alebo vyviezť nebezpečné chemické látky sa môžu len 
v rozsahu a za podmienok stanovených v predmetných legislatívnych úpravách. V nich 
je upravený režim dovozu a vývozu podľa jednotlivých druhov chemických látok. Pre 
mnohé sa vyžaduje úradné povolenie-licencia, registrácia, súhlas, predbežný súhlas, 
vyjadrenie alebo certifikácia.  
             V zmysle zákona č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických 
prípravkoch podnikateľ, ktorý dováža alebo vyváža nebezpečnú chemickú látku alebo 
prípravok obmedzené na určité použitie pre ich účinky na život a zdravie ľudí a na 
životné prostredie a  je uvedená v zozname vybraných nebezpečných chemických 
látok, musí požiadať MH SR o súhlas. Dovoz vybranej nebezpečnej chemickej látky 
alebo prípravku, ktoré sú predmetom postupu udeľovania predbežného súhlasu po 
predchádzajúcom ohlásení (PIC postup) povolí MH SR na základe odporúčaní 
príslušných orgánov s obmedzením alebo ich zakáže.  
             Podmienky udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz chemických látok 
podliehajúcich licenčnému konaniu upravilo MH SR vyhláškou, ktorá obsahuje 
zoznamy týchto látok. Okrem uvedeného MH SR udeľuje licencie aj na chemické látky, 
prípravky a výrobky poškodzujúce ozónovú vrstvu Zeme. Zoznam týchto látok je 
prílohou zákona č. 76/1998 Z.z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme. Pri dovoze chemickej 
látky podľa tohto zákona musí právnická alebo fyzická osoba predložiť certifikát 
výrobku. MH SR pri udeľovaní licencie reguluje dovoz a vývoz chemických látok, 
prípravkov a výrobkov poškodzujúcich ozónovú vrstvu tak, aby nedošlo k prekročeniu 
kvóty určenej pre jednotlivú látku na príslušný kalendárny rok. Uvedený rezort dáva na 
základe tohto zákona aj súhlas na tranzitnú prepravu týchto látok cez územie SROV.  
              Prípravky na ochranu rastlín sa môžu uviesť do obehu v SR až po ich 
registrácii a vydaní osvedčenia Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom 
poľnohospodárskym (Ministerstvo pôdohospodárstva SR). Ústav vydáva predmetné 
osvedčenie na základe odskúšavania a posudzovania účinných látok a prípravkov na 
ochranu rastlín.  
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             V zmysle zákona č. 219/2003 Z.z. o zaobchádzaní s chemickými látkami, ktoré 
možno zneužiť na nezákonnú výrobu omamných látok a psychotropných látok sú 
upravené podmienky dovozu, vývozu, tranzitu a prepravy chemických látok, ktoré 
možno zneužiť na nezákonnú výrobu omamných a psychotropných látok a prípravkov 
obsahujúcich tieto látky. V rámci pôsobností ustanovených v zákone, MZ SR o. i. 
Vydáva povolenia a registrácie a MH SR vydáva, dočasne pozastavuje a zrušuje 
jednorázové alebo všeobecné povolenia.  
             Dovoz, vývoz, tranzit a preprava chemických látok a prípravkov 
s nebezpečnými  toxickými vlastnosťami, ktoré môžu byť zneužité ako chemické zbrane 
sú riešené v zákone č. 129/1998 Z.z. o zákaze chemických zbraní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. Zoznam uvedených chemických látok je prílohou 
vykonávacieho  predpisu  k zákonu  a sú  zaradené do troch skupín: vysoko rizikové 
chemické látky, rizikové chemické látky a menej rizikové chemické látky. Na základe 
predmetného zákona sa dovoz chemických zbraní na územie SR a ich tranzit cez 
územie SR zakazuje. Licencie na dovoz, vývoz a tranzit vysoko rizikových chemických 
látok vydáva a zrušuje MH SR.  V ustanovení zákona  je  pre   držiteľa povolenia 
uložená povinnosť prepravovať vysoko rizikové chemické látky len v prepravných 
obaloch zodpovedajúcich podmienkam balenia a prepravy podľa osobitných predpisov. 
Tranzit vysoko rizikových chemických látok cez územie SR je možný iba na základe 
povolenia, ktoré vydá MH SR prepravcovi.  
             K najdôležitejším uvedeným legislatívnym úpravám v oblasti prepravy 
chemických látok je nevyhnutné spomenúť zákon č. 26/2002 Z.z. o podmienkach 
a kontrole dovozu, vývozu a sprostredkovateľských činností týkajúcich sa tovaru 
a technológií podliehajúcich medzinárodným kontrolným režimom a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. Orgány štátnej správy zodpovedné za uplatňovanie 
kontrolného režimu sú povinné zohľadňovať pri jeho výkone ciele medzinárodných 
inštitúcií pôsobiacich v oblasti kontrolných režimov, ktorých je SR členom alebo ktoré 
vláda SR uznáva, pri súčasnom napĺňaní zahraničnopolitických, bezpečnostných alebo 
obchodných záujmov SR. Na účely dovozu, vývozu a na účely sprostredkovateľských 
činností sa za kontrolovaný tovar v zmysle zákona považujú aj toxické chemické látky 
využiteľné v chemických zbraniach, prekurzory chemických zbraní a materiály. Použité 
nielen na civilné, ale aj vojenské účely. Na zabezpečenie kontrolnej činnosti vedú colné 
orgány evidenciu dovezeného a vyvezeného kontrolovaného tovaru a na požiadanie 
poskytujú MH SR potrebné informácie o uskutočnenom dovoze alebo vývoze 
kontrolovaného tovaru v lehote 15 dní odo dňa prijatia žiadosti o poskytnutie 
informácie. 
  V zmysle legislatívnych úprav v oblasti prepravy nebezpečných chemických 
látok platných v SR vykonávajú dotknuté orgány štátnej správy kontrolu nad 
dodržiavaním príslušnej legislatívy a v rámci svojej pôsobnosti. Jednotlivé orgány 
štátnej správy vzájomne úzko spolupracujú. 
  Colníci SR sú členmi Svetovej colnej organizácie. Spolupracujú s Interpolom 
a Národným orgánom SR pre kontrolu zákazu chemických zbraní. SR je členom 
medzinárodnej Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW). 
  Na riešenie problematiky ilegálnej prepravy nebezpečných chemických látok 
a v zmysle požiadaviek IFCS bola na MZ SR zriadená medzirezortná pracovná skupina 
pre ilegálnu prepravu nebezpečných látok (na nezákonné obchodovanie).  
  Pri preprave nebezpečných chemických látok nebola v SR zaznamenaná 
ilegálnosť. Menšie problémy, ktoré vznikajú pri preprave, sú zapríčinené 
nedostatočnými alebo nesprávnymi informáciami uvedenými v prepravných dokladoch 
od vývozcov. Skvalitnenie prepravy nebezpečných chemických látok môžeme 
dosiahnuť dôsledným dodržiavaním legislatívnych úprav a medzinárodných dohôd, 
podmienok ich nakládky, prepravy a vykládky, ako aj dôslednejšou kontrolou cestných 
dopravných prostriedkov dopravnou políciou alebo iným kontrolným orgánom počas 
prepravy po území štátu.  
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       PRÍLOHA  č.  5 

 

 

NÁRODNÝ  ORGÁN  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  
PRE  ZÁKAZ  CHEMICKÝCH  ZBRANÍ 

  

  

  

                          SSlloovveennsskkáá  rreeppuubblliikkaa  ppooddppiissoomm  DDoohhoovvoorruu  oo  zzáákkaazzee  vvýývvoojjaa,,  vvýýrroobbyy,,  
hhrroommaaddeenniiaa  aa  ppoouužžiittiiaa  cchheemmiicckkýýcchh  zzbbrraanníí  aa  oo  iicchh  zznniiččeenníí  ((ďďaalleejj  lleenn  „„DDoohhoovvoorr““))  ddňňaa  
1144..  jjaannuuáárraa  11999933  vv  PPaarríížžii  aa  nnáásslleeddnnoouu  rraattiiffiikkáácciioouu  vv  NNRR  SSRR..  UUlloožžeenníímm  
rraattiiffiikkaaččnnýýcchh  lliissttíínn  2277..  ookkttóóbbrraa  11999955  uu  ggeenneerráállnneehhoo  ttaajjoommnnííkkaa  OOSSNN  ssaa  SSRR  ssttaallaa  
zzmmlluuvvnnýýmm  ššttááttoomm  ttoohhttoo  DDoohhoovvoorruu  aa  ppoo  jjeehhoo  vvssttuuppee  ddoo  ppllaattnnoossttii  ddňňaa  2299..  aapprrííllaa  
11999977  aajj  ččlleennsskkýýmm  ššttááttoomm  OOrrggaanniizzáácciiee  pprree  zzáákkaazz  cchheemmiicckkýýcchh  zzbbrraanníí  ––  
OOrrggaanniissaattiioonn  ffoorr  PPrroohhiibbiittiioonn  ooff  CChheemmiiccaall  WWeeaappoonnss  ((ďďaalleejj  lleenn  „„OOPPCCWW““))  
  
                          OOdd  3300..  aapprrííllaa  11999977  MMiinniisstteerrssttvvoo  hhoossppooddáárrssttvvaa  SSRR  ppllnníí  úúlloohhuu  nnáárrooddnnééhhoo  
oorrggáánnuu  SSlloovveennsskkeejj  rreeppuubblliikkyy  pprree  zzáákkaazz  cchheemmiicckkýýcchh  zzbbrraanníí  ((ďďaalleejj  lleenn  „„nnáárrooddnnýý  
oorrggáánn““))..  TTááttoo  jjeehhoo  úúlloohhaa  vvyyppllýývvaa  zz  uussttaannoovveenniiaa  ččlláánnkkuu  VVIIII  DDoohhoovvoorruu,,  kkttoorrýýmm  ssaa  
ččlleennsskkýý  ššttáátt  zzaavvääzzuujjee  vvyyttvvoorriiťť  nnáárrooddnnýý  oorrggáánn  ppôôssoobbiiaaccii  aakkoo  NNáárrooddnnéé  kkoooorrddiinnaaččnnéé  
cceennttrruumm  pprree  eeffeekkttíívvnnyy  ssttyykk  ss  OOPPCCWW  aa  ss  oossttaattnnýýmmii  zzmmlluuvvnnýýmmii  ššttááttmmii..  MMHH  SSRR  ttúúttoo  
úúlloohhuu  ppllnníí  vv  zzmmyyssllee  zzáákkoonnaa  čč..  112299//11999988  ZZ..  zz..  oo  zzáákkaazzee  cchheemmiicckkýýcchh  zzbbrraanníí  ((ddoo  
ddoobbyy  jjeehhoo  ppllaattnnoossttii  jjuu  ppllnniilloo  nnaa  zzáákkllaaddee  uuzznneesseenniiaa  vvllááddyy  čč..  330099//11999977))..  
             MH SR predkladá predpísané deklarácie SR o sledovaných chemických 
látkach a objektoch do Technického sekretariátu OPCW (ďalej len „TS OPCW“), 
informácie o ochrannom programe SR proti chemickým zbraniam, 
o legislatívnych a administratívnych opatreniach SR na implementáciu Dohovoru 
a ďalšie, ktorých predkladanie je stanovené Dohovorom.  
                          SSlleeddoovvaanniiee  ppoouužžíívvaanniiaa  sslleeddoovvaannýýcchh  cchheemmiicckkýýcchh  llááttookk  ssaa  vvyykkoonnáávvaa  
vvyyhhooddnnooccoovvaanníímm  ddeekkllaarráácciiíí  oo  ttýýcchhttoo  llááttkkaacchh  aa  oobbjjeekkttoocchh,,  kkttoorréé  iicchh  vvyyuužžíívvaajjúú..  TTiieettoo  
ddeekkllaarráácciiee  ssúú  ppoovviinnnnéé  pprreeddkkllaaddaaťť  ddoottkknnuuttéé  ssuubbjjeekkttyy  SSRR  nnaa  MMHH  SSRR..  ÚÚddaajjee,,  kkttoorréé  
ssúú  vv  nniicchh  MMHH  SSRR  pprreevveerruujjee  vv  pprriieebbeehhuu  nnáárrooddnnýýcchh  iinnššppeekkcciiíí  aa  vvyyhhooddnnooccoovvaanníímm  
úúddaajjoovv  ccoollnneejj  ššttaattiissttiikkyy  oo  eexxppoorrttee  aa  iimmppoorrttee  cchheemmiicckkýýcchh  llááttookk  aa  pprríípprraavvkkoovv..  
KKoonnttrroollaa  ppoohhyybbuu  sslleeddoovvaannýýcchh  cchheemmiicckkýýcchh  llááttookk  aa  pprríípprraavvkkoovv  jjee  ttiieežž  
zzaabbeezzppeeččoovvaannáá  cceessttoouu  uuddeeľľoovvaanniiaa  lliicceenncciiíí  nnaa  iicchh  eexxppoorrtt  aa  iimmppoorrtt..  
             Národný orgán SR pre zákaz chemických zbraní ďalej vykonáva kontrolu 
dodržiavania ustanovení zákona č. 129/1998 Z. z. o zákaze chemických zbraní 
a vykonávacej vyhlášky č. 44/1999 Z.  z. a zabezpečuje vykonávanie všetkých 
verifikačných činností OPCW (inšpekcie, technické návštevy) na území SR. 
             V súčinnosti s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy koordinuje 
a zabezpečuje plnenie ďalších záväzkov SR vyplývajúcich z Dohovoru ako sú 
napríklad spolupráca s OPCW doma i v zahraničí, boj proti chemickému 
terorizmu, príprava pomoci SR podľa článku 10 Dohovoru, príprava bilaterálnych 
dohôd medzi SR a OPCW. Ako národný orgán koordinuje i zabezpečuje 
v súčinnosti s ostatnými rezortami plnenie všetkých záväzkov vyplývajúcich 
z Dohovoru pre SR. 
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Zoznam 1  (*)      

 
                  

A. Toxické chemické látky                                               (registračné číslo CAS) 
 

11))    OO--aallkkyyll  ((≤CC1100,,  vvrrááttaannee  ccyykkllooaallkkyylloovv))  aallkkyyll  
((MMee,,  EEtt,,  nn--PPrr  aalleebboo  ii--PPrr))  ffoossffoonnoofflluuoorriiddááttyy,,  

              nnaapprr..  SSaarriinn::  OO--iizzoopprrooppyyll  mmeettyyllffoossffoonnoofflluuoorriiddáátt      ((110077--4444--88))  
              SSoommaann::  OO--ppiinnaakkoollyyll  mmeettyyllffoossffoonnoofflluuoorriiddáátt                              ((9966--6644--00))  
  
22))    OO--aallkkyyll  ((≤CC1100,,  vvrrááttaannee  ccyykkllooaallkkyylloovv))  NN,,  NN--ddiiaallkkyyll  

((MMee,,  EEtt,,  nn--PPrr  aalleebboo  ii--PPrr))  ffoossffoorraammiiddooddyyaanniiddááttyy,,    
              nnaapprr..  TTaabbuunn::  OO--eettyyll  NN,,  NN--ddiimmeettyyllffoossffoorraammiiddookkyyaanniiddáátt    ((7777--8811--66))  
  
33))    OO--aallkkyyll  ((HH  aalleebboo  ≤CC1100,,  vvrrááttaannee  ccyykkllooaallkkyylloovv))  SS--22--ddiiaallkkyyll  

((MMee,,  EEtt,,  nn--PPrr  aalleebboo  ii--PPrr))  aammiinnooeettyyll  aallkkyyll  
              ((MMee,,  EEtt,,  nn--PPrr  aalleebboo  ii--PPrr))  ffoossffoonnoottiioollááttyy  aa    
              zzooddppoovveeddaajjúúccee  aallkkyylloovvaannéé  aalleebboo  pprroottoonniizzoovvaannéé  ssoollii,,    
              nnaapprr..  VVXX::  OO--eettyyll  SS--((22--ddiiiizzoopprrooppyyllaammiinnooeettyyll))  
              mmeettyyll  ffoossffoonnoottiioolláátt              ((5500778822--6699--99))  
  
44))    SSíírrnnee  yyppeerriittyy::  

22--cchhllóórreettyyllcchhllóórrmmeettyyllssuullffiidd            ((22662255--7766--55))  
              YYppeerriitt  SS::  bbiiss((22--cchhllóórreettyyll))ssuullffiidd          ((550055--6600--22))  
              bbiiss((22--cchhllóórreettyyllttiioo))mmeettáánn            ((6633886699--1133--66))  
              SSeessqquuiiyyppeerriitt::  11,,22--bbiiss((22--cchhllóórreettyyllttiioo))eettáánn        ((33556633--3366--88))  
              11,,33--bbiiss((22--ccjjllóórreettyyllttiioo))--nn--pprrooppáánn          ((6633990055--1100--22))  
              11,,44--bbiiss((22--cchhllóórreettyyllttiioo))--nn--bbuuttáánn          ((114422886688--9933--77))  
              11,,55--bbiiss((22--cchhllóórreettyyllttiioo))--nn--ppeennttáánn          ((114422886688--9944--88))  
              bbiiss((22--cchhllóórreettyyllttiioommeettyyll))éétteerr            ((6633991188--9900--11))  
              OO--YYppeerriitt::  bbiiss((22--cchhllóórreettyyllttiiooeettyyll))éétteerr        ((6633991188--8899--88))  
  
55))    LLeewwiissiittyy::  

Lewisit 1: 2-chlórvinyldichlórarzín     (541-25-3)  
              LLeewwiissiitt  22::  bbiiss((22--cchhllóórrvviinnyyll))cchhllóórraarrzzíínn        ((4400333344--6699--88))  
              LLeewwiissiitt  33::  ttrriiss((22--cchhllóórrvviinnyyll))aarrzzíínn          ((4400333344--7700--11))  
  
66))    DDuussííkkoovvéé  yyppeerriittyy  

HN1: bis(2-chlóretyl)etylamín     (538-07-8) 
              HHNN22::  bbiiss((22--cchhllóórreettyyll))mmeettyyllaammíínn          ((5511--7755--22))  
              HHNN33::  ttrriiss((22--cchhllóórreettyyll))aammíínn            ((555555--7777--11))  
  
77))    SSaaxxiittooxxíínn                                    ((3355552233--8899--88))  
  
88))    RRiiccíínn                  ((99000099--8866--33))  

  

  
2 

 
 
 



B.   Prekurzory 

                  
                99))        AAllkkyyll  ((MMee,,  EEtt,,  nn--PPrr  aalleebboo  ii--PPrr))  ffoossffoonnyyllddii--  

              fflluuoorriiddyy,,  nnaapprr..  DDFF::  MMeettyyllffoossffoonnyyllddiifflluuoorriidd        ((667766--9999--33))  
  

1100))      OO--AAllkkyyll  ((HH  aalleebboo  ≤CC1100,,  vvrrááttaannee  ccyykkllooaallkkyylloovv))  
                OO--22--ddiiaallkkyyll  ((MMee,,  EEtt,,  nn--PPrr  aalleebboo  ii--PPrr))  aammiinnooeettyyll  
                aallkkyyll  ((((MMee,,  EEtt,,  nn--PPrr  aalleebboo  ii--PPrr))  ffoossffoonniittyy  aa  
                zzooddppoovveeddaajjúúccee  aallkkyylloovvaannéé  aalleebboo  pprroottoonniizzoovvaannéé  
                ssoollii,,  

nnaapprr..  QQLL::  OO--eettyyll  OO--((22--ddiiiizzoopprrooppyyllaammiinnooeettyyll))  
                mmeettyyllffoossffoonniitt              ((5577885566--1111--88))  
  
11)   Chlórsarin: O-izopropyl metylfosfonochloridát   (1445-76-7)  

12)  Chlórsoman: O-pinakolyl metylfosfonochloridát   (7040-57-5) 
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ZZoozznnaamm  22      ((**))  
  
AA..    TTooxxiicckkéé  cchheemmiicckkéé  llááttkkyy::  
  
  
11))        AAmmiittoonn::  oo,,oo--ddiieettyyll  
            SS--[[((22--ddiieettyyllaammiinnoo))eettyyll]]            ((7788--5533--55))  
            ffoossffoorroottiioolláátt  aa  zzooddppoovveeddaajjúúccee  aallkkyylloovvaannéé  aalleebboo  
            pprroottoonniizzoovvaaéé  ssoollii  
  
22))        PPFFIIBB::  11,,11,,33,,33,,33--ppeennttaafflluuoorr--22--((ttrriifflluuoorrmmeettyyll))--  
            11--pprrooppéénn                ((338822--2211--88))  
  
33))        BBZZ::  33--cchhiinnuukklliiddiinnyyll  bbeennzziilláátt  ((**))          ((66558811--0066--22))  
  
B.   Prekurzory 
  
44))        CChheemmiikkáálliiee,,  ookkrreemm  ttýýcchh,,  kkttoorréé  ssúú  uuvveeddeennéé  
              vv  ZZoozznnaammee  11,,  oobbssaahhuujjúúccee  aattóómm  ffoossffoorruu,,  
              nnaa  kkttoorrýý  jjee  vviiaazzaannáá  sskkuuppiinnaa  MMee,,  EEtt,,  nn--PPrr,,  ii--PPrr,,  
              aallee  nniiee  ďďaallššiiee  aattóómmyy  uuhhllííkkaa,,  

       napr. Metylfosfonyldichlorid     (676-97-1) 
              DDiimmeettyyll  mmeettyyllffoossffoonnáátt            ((775566--7799--66))  
       Výnimka: Fonofos: O-etyl S-fenyl etylfosfonotiolotionát  (944-22-9) 
  
55))        NN,,NN--ddaallkkyyll  ((MMee,,  EEtt,,  nn--PPrr  aalleebboo  ii--PPrr))  
            ffoossffoorraammiiddoovvéé  ddiihhaallooggeenniiddyy          nneeoozznnaaččeennéé  
  
66))        DDiiaallkkyyll  ((MMee,,  EEtt,,  nn--PPrr  aalleebboo  ii--PPrr))  NN,,NN--ddiiaallkkyyll  
            ((MMee,,  EEtt,,  nn--PPrr  aalleebboo  ii--PPrr))            nneeoozznnaaččeennéé  
  
77))        CChhlloorriidd  aarrzzeenniittýý              ((77778844--3344--11))  
  
88))        KKyysseelliinnaa  22,,22--ddiiffeennyyll--22--hhyyddrrooxxyyeettáánnoovváá        ((7766--9933--77))  
  
99))        33--cchhiinnuukklliiddiinnooll              ((11661199--3344--77))  
  
1100))    NN,,NN--ddiiaallkkyyll  ((MMee,,  EEtt,,  nn--PPrr  aalleebboo  ii--PPrr))  ––22--cchhllóórreettyyll--  
              aammíínnyy  aa  zzooddppoovveeddaajjúúccee  pprroottoonniizzoovvaannéé  ssoollii      nneeoozznnaaččeennéé  
  
1111))      NN,,NN--ddiiaallkkyyll  ((MMee,,  EEtt,,  nn--PPrr  aalleebboo  ii--PPrr))  aammiinnooeettaann--  
                22--oollyy  aa  zzooddppoovveeddaajjúúccee  pprroottoonniizzoovvaannéé  ssoollii      nneeoozznnaaččeennéé  

        Výnimky: N,N-dimetylaminoetanol    (108-01-0) 
                aa  zzooddppoovveeddaajjúúccee  pprroottoonniizzoovvaannéé  ssoollii  
                NN,,NN--ddiieettyyllaammiinnooeettaannooll            ((110000--3377--88))  
                aa  zzooddppoovveeddaajjúúccee  pprroottoonniizzoovvaannéé  ssoollii  
  
1122))      NN,,NN--ddaallkkyyll  ((MMee,,  EEtt,,  nn--PPrr  aalleebboo  ii--PPrr))  aammiinnooeettáánn--22--ttiioollyy  
                aa  zzooddppoovveeddaajjúúccee  pprroottoonniizzoovvaannéé  ssoollii        nneeoozznnaaččeennéé  
  
  
  

44  



1133))      TTiiooddiiggllyykkooll::  bbiiss((22--hhyyddrrooxxyyeettyyll))ssuullffiidd        ((111111--4488--88))  
  
1144))      PPiinnaakkoollyyll  aallkkoohhooll::  33,,33--ddiimmeettyyllbbuuttaann--22--ooll        ((446644--0077--33))  

  
  
ZZoozznnaamm  33      ((**))  
  

                  
                AA..    TTooxxiicckkéé  cchheemmiicckkéé  llááttkkyy::  

  
11))        FFoossggéénn::  ddiicchhlloorriidd  kkaarrbboonnyylluu          ((7755--4444--55))  
  
22))        CChhllóórrkkyyáánn                ((550066--7777--44))  
  
33))        KKyyaannoovvooddííkk                ((7744--9900--88))  
  
44))        CChhllóórrppiikkrríínn::  ttrriicchhllóórrnniittrroommeettáánn          ((7766--0066--22))  
  
  
B.   Prekurzory 

  
55))        OOxxyycchhlloorriidd  ffoossffoorreeččnnýý            ((1100002255--8877--33))  
  
66))        TTrriicchhlloorriidd  ffoossffoorriittýý              ((77771199--1122--22))  
  
77))        PPeennttaacchhlloorriidd  ffoossffoorreeččnnýý            ((1100002266--1133--88))  
  
88))        TTrriimmeettyyllffoossffiitt              ((112211--4455--99))  
  
99))        TTrriieettyyllffoossffiitt                ((112222--5522--11))  
  
10)  Dimetylfosfit       (868-85-9) 

  
11)  Dietylfosfit        (762-04-9) 
  
1122))    MMoonnoocchhlloorriidd  ssuullffiidd              ((1100002255--6677--99))  
  
1133))    DDiicchhlloorriidd  ssuullffiidd              ((1100554455--9999--00))  
  
1144))    TTiioonnyyll  cchhlloorriidd              ((77771199--0099--77))  
  
1155))    EEttyyllddiieettaannoollaammíínn              ((113399--8877--77))  
  
1166))    MMeettyyllddiieettaannoollaammíínn              ((110055--5599--99))  

  
1177))    TTrriieettaannoollaammíínn              ((110022--7711--66))  
  
((**))  VVyyssvveettlliivvkkyy::  ZZoozznnaamm  11,,  22  aa  33  jjee  ppooddľľaa  DDoohhoovvoorruu  oo  zzáákkaazzee  vvýývvoojjaa,,  vvýýrroobbyy,,  
hhrroommaaddeenniiaa  aa  ppoouužžiittiiaa  cchheemmiicckkýýcchh  zzbbrraanníí  aa  oo  iicchh  zznniiččeenníí,,  ssúú  uuvveerreejjnneennéé  vv  ZZbbiieerrkkee  
zzáákkoonnoovv  čč..  227766//11999977  ZZ..zz..  
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         PRÍLOHA č.  6 

 
                                                                                  
 
MEDZINÁRODNÉ,   VLÁDNE  A   MIMOVLÁDNE  ORGANIZÁCIE   
A   PROGRAMY   PRE   MANAŽMENT   CHEMICKÝCH   LÁTOK 
 
 
______________________________________________________________________________________             
                      
MEDZINÁRODNÁ ORGANIZÁCIA,                        ADRESA,  TELEFÓN,  FAX                    
PROGRAMY                       
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Medzivládne fórum pre chemickú bezpečnosť                        c/o World Health Organization 
Intergovernmental Forum on Chemical Safety (IFCS)             20 Avenue Appia 
                           Geneva 27  CH-1211, Schwitzerland 
               Tel.: +41 22 791 36 50 
               Fax: +41 22 791 48 75 
 
 
Medzinárodný program pre chemickú bezpečnosť                  World Health Organization 
International Programme on Chemical Safety  (IPCS)             20, avenue Appia 
               CH-1211 GENEVE 27, Schwitzerland
               Tel.: +41 22 791 35 88  
               Fax: +41 22 791 48 48 
 
 
Svetová zdravotnícka organizácia                                            20, avenue Appia 
World Health Organization  (WHO)                                          CH-1211 GENEVE 27, Switzerland 
                                                                                                  Tel.: +41 22 791 21 11 
                                                                                                  Fax: +41 22  
  
 
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj                   2, rue André-Pascal 
Organization for Economic Cooperation            F-75775 PARIS Cédex 16, France 
and Development  (OECD)                                                       Tel.: +33 1 45 24 82 00 

          
 
 
Medzinárodná organizácia práce                                              4, route des Morillons 
International Labour Organization  (ILO)                                  CH-1211 GENEVE 22, Switzerland 
                                                                                                  Tel.: +41 22 799 61 11      
                                                                                                  Fax: +41 22 798 86 85 
                                                                                                  Fax: +33 1 45 24 85 00 
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Program pre manažment chemických látok                             20, avenue Appia 
medzi organizáciami                  CH-1211 GENEVE 27, Switzerland 
Inter-Organization Programme for the Sound  
Management of Chemicals  (IOMC) 
 
 
Program OSN pre životné prostredie                                        PO Box 30552  NAIROBI, Kenya 
United Nations  Environment Programme (UNEP)                   Tel.: +254 2 62 12 34 
                                                                                                  Fax: +254 222 68 86 
 
 
Inštitút OSN pre školenie a výskum                                          Palais des Nations 
UN Institute for Training and Research (UNITAR)                    CH-1211 GENEVE 27, Switzerland 

                      Tel.: +41 22 798 84 00 
                                                                                                  Fax: +41 22 733 13 83 
 
                                                                                                                                                                                             
Organizácia OSN pre rozvoj priemyslu                                     PO Box 300 
UN Industrial Development  Organization (UNIDO)                  Vienna International Centre              
                                                                                                  A-14000 VIENNA, Austria     
                                                                                                  Tel.: +43 1 211310    
                Fax: +43 12 32156 
  
Organizácia OSN pre poľnohospodárstvo a výživu                   Via delle Terme di Caracalla  
Food and Agriculture Organization of  the United                      00 100 ROME, Italy 
Nations  (FAO)                                                                           Tel.: + 39652251                                                                       
                                                                                                   Fax: +39 1 52253152 alebo 52255155        
        
Európske ekotoxikologické a toxikologické                                Av. E. Van Nieuwenhuyse 4 
centrum chemického priemyslu                                      Bte.  6 
European Chemical Industry Ecotoxicology and                       Bruxelles  B-1160 
Toxicology Centre (ECETOC)                                                   Belgique 
                                                                                                  Tel.:  (32 2)  675 36 00 
                Fax: (32 2)  675 36 25 
 
Európska rada chemického priemyslu                                        Avenue E Van Nieuwenhuyse 4,                 
European Chemical Industry Council (CEFIC)                           Bte. 1                                                                                

                                    Bruxelles    B-1160 
                 Belgique 
                 Tel.: (32 2)  676 72 01 
                 Fax: (32 2)  676 73 10 
 
Medzinárodná rada chemických asociácií                                  45 O´Connor, Suite 1440 
International Council of Chemical Associations (ICCA)             Ottawa  ON  KIP  1A4 
                 Canada 
                 Tel.: (1 613)  230 54 14 
                 Fax: (1 613)  563 78 22 
 
Medzinárodná organizácia pre výskum rakoviny                       150, cours Albert Thomas 
International Agency for Research on Cancer (IARC)               F-69372 LYON Cédex 08, France  
                                                                                                   Tel.: + 33 472 73 84 85 
                                                                                                   Fax: + 33 472 73 85 75 
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Hospodárska komisia OSN pre Európu                                     Palais des Nations 
UN Economic Commission for Europe (UN/ECE)                     CH-1211 GENEVE 10,. Switzerland 
                                                                                                   Tel.: +41 22 917 1234 
                                                                                                   Fax: +41 22 917 0123 
 
Európska Komisia  (EK)                                                             200 rue de la Loi (BU-5 2/76) 
European Commission (EC)                                                      Brussels 1049 
                Belgium 
    
Medzinárodná federácia chémie, energetiky,                        Ave. Emile de Beco 10 
baníctva a pracovníkov únie                                                      Bruxelles  B-1050 
International federation of Chemical, Energy, Mining                Belgique 
and General Workers Union (ICEM)                                     Tel.: (32 2) 626 20 20 
                Fax: (32 2) 648 43 16 
                     
Medzinárodná únia toxikológie                                                  IUTOX Secretary General  
International Union of Toxikology  (IUTOX)           1821 Michael Faraday Drive 
                Suite 300 
                Reston, VA 20190 
                Tel.: (703) 438 3103 
                Fax: (703) 438 3113 
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                                                                                      PRÍLOHA č. 7 
 
 
Skratky 
 
  
ADN                        Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečných tovarov po   
                                vnútrozemských vodných cestách 
ADR                        Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí                         
AIM                          Akútny infarkt myokardu 
AMA                        Analytická metóda na stanovenie ortuti 
APPELL                  Uvedomenie si a pripravenosť pre kalamitné situácie na miestnej úrovni        
APPZ SR                Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov Slovenskej  
                                republiky 
AQA                        Zabezpečenie analytickej kvality  
ASTR                      Automatizovaný systém triedenia rizík 
BOO                        Bratislavská ohrozená oblasť 
BOZP           Bezpečnosť a ochrana zdravi pri práci  
BSK5                       Biochemická spotreba kyslíka za päť dní 
CAS číslo                Medzinárodne stanovené číslo priradené danému chemickému faktoru  
                                na účely presnej identifikácie chemickej látky za predpokladu, že údaje  
                                boli publikované v odbornej literatúre 
CCHLP                    Centrum pre chemické látky a prípravky 
CCHM                     Cievne choroby mozgu  
CHP                        Chemický priemysel 
CCTTE                    Počítačový zoznam chemických látok testovaných na ich toxikologické                    
                                účinky 
CEFIC                     Európska rada chemického priemyslu 
CEFTA                    Stredoeurópska dohoda o voľnom obchode 
CER                        Centrum environmentálnej  regionalizácie 
CG/HCCS               Koordinačná skupina pre harmonizáciu systémov chemickej klasifikácie 
CH          Chlórované uhľovodíky 
CHP                        Chemický priemysel 
CHSK           Chemická spotreba kyslíka 
CICAD                    Stručné dokumenty medzinárodného hodnotenia chemikálií 
CIS                         Medzinárodné informačné stredisko bezpečnosti a hygieny práce 
CKS          Centrálne a koordinačné stredisko 
CO          Civilná ochrana 
COHEM                  Centrum odpadového hospodárstva a environmentálneho manažérstva 
CR SR          Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky 
CSD                        Komisia udržateľného rozvoja 
ČFSR          Československá federatívna socialistická republika 
ČMS                       Čiastkový monitorovací systém 
DGDs                     Dokumenty orientácie pre rozhodnutia 
DHA                       Oddelenie pre humanitárne otázky 
DINS          Dopravný informačný a nehodový systém 
DNA                       Dezoxyribonukleová kyselina 
EA         Európska organizácia pre spoluprácu v akreditácii  
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EAPCCT                Európska asociácia toxikologických centier a klinických toxikológov 
EC číslo                 Medzinárodne stanovené číslo priradené danému chemickému faktoru  
                               na účely presnej identifikácie chemickej látky za predpokladu, že údaje  
                               boli publikované v odbornej literatúre 
ECETOC                Európske centrum  chemického priemyslu  pre  ekotoxikológiu 
                               a  toxikológiu 
ECOSOC               Hospodárska  a  sociálna rada  
ECVAM                  Schválené alternatívne testovacie metódy 
EDS         Endokrinné disruptéry - Chemické látky narúšajúce funkciu žliaz  
                               s vnútorným vylučovaním 
EEC                       Európske hospodárske spoločenstvo 
EFPA         Projekt ekologických palív Apollo 
EHC                       Environmentálne zdravotné kritériá 
EHK/OSN               Európska hospodárska komisia 
EHS                       Európske hospodárske spoločenstvo 
EIA                         Hodnotenie vplyvov na životné prostredie 
EINECS        Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok 
ELINCS        Európsky zoznam nových chemických látok 
EMAS         Environmentálny manažment hodnotenia rizík 
EK                          Európska komisia 
EPER                     Európsky register znečisťujúcich látok  
EPS                        (expandovaný ES) 
ETC         Ekotoxikologické centrum a.s. 
EÚ                         Európska únia 
EXICHEM              Databáza o existujúcich chemických látkach 
FAO                       Organizácia pre poľnohospodárstvo a výživu 
FEKOKY                Fekálne streptokoky 
FMZV                     Federálne ministerstvo zahraničných vecí 
FNsP                      Fakultná nemocnica s poliklinikou 
GATT                     Všeobecná dohoda o clách a obchode  
GCPF                    Globálna federácia ochrany plodín  
GHS                      Globálna harmonizácia klasifikácie a označovanie chemických látok 
GINC                     Globálna informačná sieť pre chemikálie   
GIS                        Geografický informačný systém 
GLP (SLP)             Správna laboratórna prax 
GM         Genetická modifikácia 
GMO         Geneticky modifikované organizmy 
HDP                       Hrubý domáci produkt 
HH SR                    Hlavný hygienik SR 
HNOO                    Hornonitrianska ohrozená oblasť 
HPOO                    Hornopovažská ohrozená oblasť 
IAF         Medzinárodné akreditačné fórum 
ICCA                      Medzinárodná rada chemického priemyslu 
ICCS                      Medzinárodná konferencia o chemickej bezpečnosti 
ICEF                      Medzinárodná federácia únie pracovníkov chémie, energie a rozličných  
                              odvetví priemyslu 
ICE program          Medzinárodný program chemických látok v životnom prostredí 
ICEM                     Medzinárodná federácia  únie pracovníkov  chémie,  energie, baníctva a          
                              rozličných odvetví priemyslu         
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ICFTU                   Medzinárodná  konfederácia slobodných odborov  
ICOP           Informačné centrum ochrany práce 
ICSC                     Medzinárodné karty bezpečnostných údajov 
IFCS                      Medzivládne fórum pre chemickú bezpečnosť 
IFPAAW                Medzinárodná federácia pracovníkov na plantážach,    
                              v poľnohospodárstve a v príbuzných odvetviach 
ILAC        Medzinárodná globálna organizácia na spoluprácu pri akreditácii  
                              laboratórií 
ILO                        Medzinárodná organizácia práce 
INC                       Medzivládny negociačný výbor 
INFO CAP            Sieť výmeny informácií o tvorbe kapacít pre racionálny manažment  
                             chemických  látok 
INTOX                  Informačná databáza systému manažmentu jedov 
IOCC                    Koordinačný výbor medzi organizáciami 
IOMC                   Program pre manažment chemických látok medzi organizáciami 
IPCS                    Medzinárodný program chemickej bezpečnosti 
IRPTC                  Medzinárodný register potenciálne toxických zlúčenín 
ISG                      Skupina pre zasadnutia medzi zasadnutiami fóra 
ISHEM                 Informačný systém hygieny, epidemiológie a mikrobiológie 
ISO                      Medzinárodná  organizácia pre štandardizáciu 
IUCLID                 Medzinárodná informačná databáza stálych chemických látok 
IUPAC                 Medzinárodná únia pre čistú a aplikovanú chémiu 
IUPHAR               Medzinárodná únia pre farmakológiu 
IUTOX                 Medzinárodná únia pre toxikológiu 
JECFA                 Spojený výbor expertov pre aditíva do potravín 
JIS       Jednotka intenzívnej starostlivosti 
JMPR                   Spojené zasadnutie pre rezíduá pesticídov 
KOLI        Koliformné baktérie 
KOO                     Košická ohrozená oblasť  
KPLaT                  Klinika pracovného lekárstva a toxikológie 
LRTAP                 Diaľkový prenos znečistenia ovzdušia  
LVÚ                      Lesnícky výskumný ústav 
MDPT SR             Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií  Slovenskej republiky 
MF SR        Ministerstvo financií Slovenskej republiky 
MH SR                  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
midiVIDAS            Imunofluorescenčný analyzátor na datekciu patogénov v potravinách 
MKCHB v SR       Medzirezortná komisia pre chemickú bezpečnosť v Slovenskej republike 
MLP        Medzilaboratórne porovnávania 
MO SR       Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 
MOP                     Medzinárodná organizácia práce 
MP SR                  Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky 
MPSVR SR           Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
MŠ  SR                 Ministerstvo školstva Slovenskej republiky  
MV SR                  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
MZ SR                  Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 
MZV SR                Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 
MŽP SR                Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky  
NACE                    Európska klasifikácia ekonomických činností 
NEAP  II                Národný environmentálny akčný program  
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NCHZ                    Novácke chemické závody a.s.  
NELuv         Nepolárne extrahovateľné látky v UV oblasti 
NGO                      Mimovládna organizácia  
N-NH4         Dusík amoniakálny 
NIP                        Národný inšpektorát práce, Národný realizačný plán 
NL                          Nerozpustné látky 
N-NO3         Dusík dusičnanový 
NPPA         Národný program pre prijatie acquis  
NRC         Národné referenčné centrum 
NR SR                   Národná rada Slovenskej republiky 
NS         Nesignifikantnosť 
OECD                    Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj 
OKEČ         Ekonomické činnosti, odvetvová klasifikácia 
OOFŽP        Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok   
OOPP         Osobné ochranné pracovné prostriedky 
OPCW         Medzinárodná organizácia pre zákaz chemických zbraní 
OSN                      Organizácia spojených národov 
P         Signifikantnosť korelačného koeficienta 
P celk.         Celkový fosfor 
PAU         Polycyklické aromatické uhľavodíky 
PBP         Predmety bežného používania 
PCB                       Polychlórované bifenyly 
PCDD                    Polychlórované dibenzo-p-dioxíny 
PCDF                    Polychlórované dibenzofurány 
PHARE CBC         Cezhraničná spolupráca, programy, projekty a školenia EÚ 
PHARE MCPE      Viacnárodný program pre životné prostredie 
PE                         Polyetylén 
PIC postup            Postup udeľovania predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení    
PO                         Prechodné obdobie 
POPS                     Perzistentné organické znečisťujúce látky (polutanty) 
PNOR, pnor          Prípravky na ochranu rastlín 
PP                         Polypropylén 
P-PO4                       Fosfor fosforečnanový 
PRTR                    Register uvoľňovania a prenosu znečisťujúcich látok 
PTB                       Perzistencia, toxicita a bioakumulácia 
PVC         Polyvinylchlorid 
RAS                       Rozpustné anorganické látky 
RC         Zodpovedná starostlivosť 
RCBD         Regionálne centrum Bazilejského dohovoru 
RE         Rada Európy 
REACH        Registrácia, vyhodnotenie, autorizácia chemických látok 
RID                        Regulácia medzinárodnej prepravy nebezpečných nákladov po  
                              železnici 
RISO                     Regionálny systém o odpadoch 
RÚVZ v SR           Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR 
SLP                       Správna laboratórna prax 
SR         Slovenská republika 
SDR         Štandardizovaná úmrtnosť 
SDŽ         Stredná dĺžka života  
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SAŽP         Slovenská agentúra životného prostredia 
SAŽP – COHEM    Slovenská agentúra životného prostredia, systém, ktorý spracováva  
                               údaje z regionálneho systému pre potreby strategického plánovania  
SHMÚ         Slovenský hydrometeorologický ústav 
SCOPE                  Vedecký výbor pre problém prostredia  
SCP                       Slovenské celulózky a papierne a.s. 
SDL                       Stredná dĺžka života 
SQAS         Systém hodnotenia bezpečnosti a kvality 
SGOMSEC            Vedecká skupina pre metodológiu hodnotenia bezpečnosti chemikálií  
SGOO                    Strednogemerská ohrozená oblasť 
SEVESO II        Smernica ES 
SHMÚ                    Slovenský hydrometeorologický ústav  
SIDS                      Súbor údajov informačného skríningu  
SIŽP         Slovenská inšpekcia životného prostredia 
SLP                    Správna laboratórna prax 
SNAS                     Slovenská národná akreditačná služba,  
                              Slovenský národný akreditačný systém 
ŠOD         Štátny odborný dozor 
ŠOP         Štátna ochrana prírody  
SPOO         Strednopohronská ohrozená oblasť 
SPPI                      Slovenská poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia 
SSOO                    Strednospišská ohrozená oblasť 
ŠOI                        Štátna obchodná inšpekcia 
SPPI         Slovenská poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia 
STU         Slovenská technická univerzita 
ŠFZÚ SR        Štátny fakultný zdravotný ústav Slovenskej republiky 
ŠZÚ v SR        Štátne zdravotné ústavy v SR 
ŠÚKL                     Štátny ústav pre kontrolu  liečiv 
ŠÚ SR         Štatistický úrad SR 
ŠVPS SR               Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 
SZO          Svetová zdravotnícka organizácia 
SZOO          Strednozemplínska ohrozená oblasť 
TAC FaFUK        Toxikologické a antidopingové centrum Farmaceutickej fakulty Univerzity 
                               J. A. Komenského  
TDGR                    Odporúčania pre prepravu nebezpečných nákladov 
TEKOLI        Termotolarantné koliformné baktérie 
TGD RA        Technický dokument na hodnotenie rizika 
TGOO         Trnavsko-galantská ohrozená oblasť 
TIC                        Toxikologické informačné centrum 
TU                         Technická univerzita 
ÚBP SR        Úrad bezpečnosti práce SR 
UK                         Univerzita Komenského 
ÚKSUP                  Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky 
UNCED                  Konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji 
UNDP                     Rozvojový program OSN 
UNDPCSD             Oddelenie OSN pre politiku koordinácie a udržateľný rozvoj  
UNEP                     Program OSN pre životné prostredie 
UNIDO                   Organizácia OSN pre priemyselný rozvoj  
UNITAR                  Inštitút OSN pre školenie a výskum  
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ÚNMS SR         Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 
ÚPKM          Ústav preventívnej a klinickej medicíny 
ÚVZ SR                  Úrad verejného zdravotníctva SR 
ÚZIŠ                       Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky 
VC          Vinylchlorid 
VOC                       Prchavé organické zlúčeniny 
VSŽ                        Východoslovenské železiarne a.s. 
VVÚBP         Výskumný a vzdelávací ústav bezpečnosti práce 
VÚLM a.s. Modra   Výskumný ústav liečiv, Modra a.s. 
VÚCHT                   Výskumný ústav chemickej technológie 
VÚSAPL                 Výskumný ústav spracovania a aplikácie plastických látok 
VÚVH          Výskumný ústav vodného hospodárstva 
WHO                       Svetová zdravotnícka organizácia 
WSSD                     Svetový summit o trvalo udržateľnom rozvoji 
WTO                       Svetová organizácia pre obchod 
ZCHFP SR         Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR 
ZSSR                      Zväz sovietskych socialistických republík 
ZZL                         Základné znečisťujúce látky                                                                                                
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