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Integrovaná prevencia a kontrola 

znečisťovania (IPKZ) 
 

IPKZ - 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 

 

Integrovaný prístup k povoľovaniu prevádzok - 

komplexné hodnotenie prevádzok z hľadiska vstupov 

a výstupov, technickej vybavenosti, emisií 

znečisťujúcich látok, tvorby odpadov, hluku a  

vibrácií, ... 



Legislatívny rámec EÚ a SR pre proces 

IPKZ  
 

Legislatívny rámec EÚ 

 
 Smernica EPaR 96/61/ES o integrovanej prevencii a kontrole  

    znečisťovania životného prostredia 

    - právny predpis EÚ transponovaný do národnej legislatívy  

      zákonom č. 245/2003 Z.z.    

 

 V r. 2008 vyšlo Smernicou EPaR 2008/1/ES kodifikované  

    znenie 

 

 Nová Smernica EPaR 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách   

    prijatá 24.10.2010, účinnosť nadobudla 7.1.2011 

 

 

 



Legislatívny rámec EÚ a SR pre proces 

IPKZ  
 

Legislatívny rámec SR 

 
 zákon č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole  

    znečisťovania  životného prostredia a o zmene a doplnení  

    niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 vyhláška 391/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon  

    č. 245/2003 Z.Z. o integrovanej prevencii a kontrole  

    znečisťovania životného prostredia 
 



Najdôležitejšie pripravované zmeny 

 
Nová Smernica EPaR 2010/75/EÚ o 

priemyselných emisiách  
 

Prijatá 24.10.2010, účinnosť nadobudla 7.1.2011 

 

Zlúčila 7 samostatných európskych smerníc s cieľom ich 

zosúladenia a prijatia integrovaného prístupu na základe 

najlepších dostupných techník (BAT) 

 

Transpozícia do národnej legislatívy 
 nový zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania  

   životného prostredia 

 novelizácia viacerých predpisov v oblasti ochrany ovzdušia,  

   vôd a odpadov 

 
 



Najdôležitejšie pripravované zmeny 

 
Príprava nového zákona o IPKZ a termíny 

 

Termín transpozície vyplývajúci zo smernice o 

priemyselných emisiách – do 7.1.2013 

Začiatok prípravy nového zákona – v 04-05/2011 

 Pracovné verzie prerokovávané v pracovnej 

skupine (zástupcovia MŽP SR, priemyslu, SHMÚ, SIŽP, 

SAŽP) 

Predpokladaný termín vypracovania návrhu zákona a 

jeho prípravy na ďalší legislatívny proces – 12/2011.  

 Predpokladaný termín prijatia nového zákona – 

koniec roka 2011.  
  



Najdôležitejšie pripravované zmeny 
 

Zvýšenie dôrazu na požiadavky BREF a právna 

záväznosť  záverov o BAT  

- v povoľovacom procese budú závery o BAT určujúcim 

dokumentom, v ktorých bude uvedený rozsah emisných 

hodnôt zodpovedajúcich BAT pre dané technológie.  

- prehodnocovanie BREF  najneskôr do 8 rokov od 

predchádzajúcej verzie 

-prehodnocovanie povolenia najneskôr do 4 rokov od 

uverejnenia Rozhodnutia o záveroch o BAT  

- výnimky len v odôvodnených prípadoch 

- plán prehodnocovania BREF 

 



Najdôležitejšie pripravované zmeny 
 

Nový systém environmentálnych inšpekcií 
-1 x rok, ak na základe systematického hodnotenia 

environmentálnych rizík prevádzka patrí k prevádzkam 

s najvyšším rizikom 

-1 x 3 roky ak na základe systematického hodnotenia 

environmentálnych rizík prevádzka patrí k prevádzkam 

s najnižším rizikom 

 

Zavedenie niektorých nových povinností (napr. 

predloženie východiskovej správy o stave kvality 

podzemných vôd a pôdy) 

  

 



Najdôležitejšie pripravované zmeny 

 
Zmeny v prílohe č.1 

- doplnenie nových činností, ktoré budú podliehať 

integrovanému povoľovaniu, zmeny, resp. úpravy 

názvov niektorých kategórií   

 

 

Návrhy zmien zákona vyplývajúce zo skúseností z 

uplatňovania zákona 245/2003 Z.z. v praxi  

-napr. snaha o jasnejšie definovanie niektorých 

pojmov,  

- zapracovanie niektorých nových postupov (napr. 

pri povoľovaní nepodstatných zmien) 

 



Dopad zákona na priemysel 
 

Väčšina prevádzok chemického priemyslu spadá 

pod režim integrovaného povoľovania  

Povinnosť zosúladenia prevádzok so sprísnenými 

požiadavkami BAT 

 Sprísnenie emisných limitov pre niektoré 

zariadenia  

 Nové prehodnocovanie všetkých integrovaných 

povolení a definovanie nových podmienok  bude 

vyžadovať  nemalé finančné prostriedky  

 
 



Dopad zákona na priemysel 
 

 Nedostatočný časový priestor pre zosúladenie 

prevádzok s novými požiadavkami  - požiadavky na 

investície v krátkom čase, pri rozsiahlejšej zmene 

dlhý povoľovací proces  

 V súčasnosti začína proces prehodnocovania 

BREF. Po schválení záverov o BAT bude mať 

prevádzkovateľ 4 roky na zosúladenie prevádzok s 

novými požiadavkami.  

Nový zákon o IPKZ nie je jediným legislatívnym 

predpisom, ktorý v najbližšej dobe bude vyžadovať 

zo strany prevádzkovateľov investície 

 



Skúsenosti z praxe  
 

 Skúsenosti z doterajšieho uplatňovania zákona o 

IPKZ v praxi a spolupráca pri príprave nového 

zákona môže čiastočne eliminovať negatívne 

dopady už aj tak prísnych podmienok pre 

prevádzky podliehajúce integrovanému 

povoľovaniu  

 V procese integrovaného povoľovania sa 

stretávame s rozdielnym prístupom povoľovacích 

orgánov 

 Nové prehodnocovanie všetkých integrovaných 

povolení bude pre prevádzkovateľov ako aj pre 

povoľujúce orgány vyžadovať zvýšenú časovú 

náročnosť 



Ďakujem za pozornosť 


