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 neočakávané a náhle mimoriadne 

udalosti ako napr. veľké úniky NL, 

požiare, výbuchy a pod. najmä v 

chemickom priemysle v dôsledku 

mimoriadnych príčin či  nezvládnutia 

výrobných postupov =>vážne ohrozenie 

nielen zamestnancov podniku ale aj 

verejnosti a ŽP 

 prevenciu PH upravujú príslušné právne 

normy EÚ a OECD ako aj príslušné 

dohovory EHK OSN a Medzinárodnej 

organizácie práce 



 v súčasnosti platí smernica  96/82/ES  

smernica o kontrole nebezpečenstiev 

veľkých havárií s prítomnosťou 

nebezpečných látok (ďalej len „NL“) -   

SEVESO II. 

 jej cieľ: predchádzať vzniku závažných 

priemyselných havárií s prítomnosťou NL 

a obmedziť následky týchto havárií  na 

ľudí a životné prostredie 

 frekvencia veľkých havárií sa v období 

rokov 2000 až 2008 znížila asi o 20 % => 

smernica plní svoje ciele 

 



 smernica SEVESO II. vzťahujúca sa na 
cca 10 tisíc podnikov v EÚ pomohla 
teda znížiť pravdepodobnosť vzniku 
priemyselných havárií (ďalej len „PH“) 
ako i znižovať ich následky 

 v dôsledku zmien systému EÚ v oblasti 
klasifikácie NL je potrebné smernicu 
SEVESO II. zmeniť a doplniť 

 rozsiahlejšie preskúmanie smernice 
poukázalo na to, že i keď existujúce 
ustanovenia celkovo plnia svoj účel, v 
niektorých oblastiach by bolo vhodné :  



 vykonať obmedzené zmeny a doplnenia 
s cieľom objasniť a aktualizovať určité 
ustanovenia, 

 zlepšiť vykonateľnosť, 

 zároveň zachovať alebo ešte zvýšiť 
úroveň ochrany zdravia a ŽP. 

 Európska komisia v decembri 2010 
predstavila návrh právneho predpisu na 
posilnenie pravidiel týkajúcich sa 
kontroly nebezpečenstiev veľkých PH 
=>návrh novej smernice tzv. smernice 
SEVESO III. 



CIEĽ   SMERNICE    

SEVESO III. 
 naďalej zostáva prevencia veľkých 

havárií a zmierňovanie ich následkov 

ďalším zlepšením existujúcej úrovne 

ochrany 

 tento cieľ by sa mal dosiahnuť 

zlepšením regulačných ustanovení v 

záujme zvýšenia ich účinnosti a 

efektívnosti a prípadným znížením 

zbytočnej administratívnej záťaže 



 zároveň by smernica mala byť jasná, 
súdržná a zrozumiteľná => zvýšenie 
konzistentnosti jej vykonávania. 

 revíziou smernice SEVESO II. a teda 
prijatím novej smernice SEVESO III. sa 
zosúladí legislatíva so zmenami v 
právnych predpisoch EÚ v oblasti 
chemických látok, predovšetkým s 
nariadením (ES) č. 1272/2008 o 
klasifikácii, označovaní a balení látok a 
zmesí (tzv. „CLP“)  => nasledovné 
zmeny: 



 zmena Prílohy I. - hlavná zmena sa týka 

nebezpečnosti pre zdravie, pôvodné 

kategórie:  

„veľmi toxické“ sa zosúladila s 

kategóriou v CLP „akútna toxicita, 
kategória 1“, 

„toxické“ s kategóriami „akútna 
toxicita, kategória 2“ (všetky spôsoby 

expozície) 

a „akútna toxicita, kategória 3“ (spôsob 

expozície dermálne a inhalačne) 

 



 všeobecnejšie pôvodné kategórie 
nebezpečnosti v prípade oxidujúcich, 
výbušných a horľavých látok sa 
nahrádzajú niekoľkými špecifickejšími 
kategóriami CLP, ktoré predtým  v 
Prílohe 1 neboli, 

 tieto kategórie spolu s kategóriami 
nebezpečnosti pre ŽP predstavujú 
priamu konverziu , 

 pribudla nová kategória horľavých 
aerosólov a v záujme konzistentnosti sa 
skupina samozápalných látok doplnila 
začlenením samozápalných tuhých 
látok,    



 do tabuľky s látkami pomenovanými 

boli začlenené bezvodý amoniak, fluorid 

boritý a sírovodík a ťažké vykurovacie 

oleje v položke ropných produktov. 

 

Článok smernice týkajúci sa Politiky 

Prevencie ZH (ďalej len „MAPP“) sa 

mení a dopĺňa tak, aby sa objasnilo, že: 

všetky podniky musia mať MAPP,  
primeraný nebezpečnosti. 

 



 MAPP musí byť dostupná v písomnej 

forme a poslaná príslušnému orgánu, 

 v súlade s navrhovanou frekvenciou 

aktualizácie Oznámení aktualizovať 

MAPP aspoň raz za 5 rokov. 

Ďalšími dôležitými navrhovanými 

zmenami sú posilnené ustanovenia 

týkajúce sa: 

 prístupu verejnosti k informáciám o 

bezpečnosti, 

 účasti na rozhodovacom procese a 

prístupu k spravodlivosti 



 a zdokonalený spôsob zberu, riadenia, 

dostupnosti a zdieľania informácií. 

V návrhu sa tiež stanovujú: 

 prísnejšie normy  pre vykonávanie 

inšpekcií v podnikoch s cieľom 

zabezpečiť účinné vykonávanie a 

presadzovanie stanovených pravidiel.  

Ďalšie zmeny sú technické úpravy 

zahŕňajúce zjednodušenia, ktorými sa 

zníži zbytočná administratívna záťaž.    

 



 revíziou smernice by sa mala zachovať  

ba dokonca zlepšiť súčasná úroveň 

ochrany bez výrazného dosahu na 

náklady, 

 

 navrhovaná  nová smernica vznikla na 

základe revízneho postupu, ktorý  

zahŕňal konzultácie so zúčastnenými 

stranami a rôzne štúdie o účinnosti v 

súčasnosti zavedených pravidiel. 



DRUH A ČASOVÝ PRIEBEH 

ROZHODOVACIEHO PROCESU 

V EURÓPSKEJ ÚNII 

Smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym 

dňom po jej uverejnení v Úradnom 

vestníku  Európskej únie. 

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, 

iné právne predpisy a správne opatrenia 

potrebné na dosiahnutie súladu so 

smernicou SEVESO III. najneskôr  do  
31. mája 2015. 



Členské štáty uplatňujú tieto ustanovenia 

od 1. júna 2015. 

 

Smernica 96/82/ES (SEVESO II.) sa 

zrušuje s účinnosťou od 1. júna 2015. 

 



LEGISLATÍVNE DOPADY 

 Po nadobudnutí účinnosti 

predmetnej smernice sa predpokladá 

novelizácia : 

 zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii  

závažných priemyselných havárií a  

o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon“), 

 vyhlášky č. 489/2002 Z. z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia zákona , 



 vyhlášky č. 490/2002 Z. z.  

o bezpečnostnej  správe a o havarijnom 

pláne v znení neskorších  predpisov 

 

 ďalších súvisiacich predpisov (napr. 

zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane 

obyvateľstva v znení neskorších 

predpisov). 



EKONOMICKÉ  DOPADY 

  

Implementácia smernice sa dotkne v 

určitej miere súkromného sektoru a dajú 

sa predpokladať určité finančné náklady 

hlavne u podnikov, ktoré vzhľadom na 

miernu úpravu pôsobnosti smernice 

spadnú do jej pôsobnosti.   



Smernica SEVESO III. rieši významné 

nebezpečenstvá spojené s prítomnosťou 

veľkého množstva NL prevažne vo 

veľkých podnikoch a    obmedzuje možné 

vplyvy na malé a stredné podniky (ďalej 

len „MSP“).  

To sa premieta do viacúrovňového 

prístupu smernice, v rámci ktorého sa 

kladú iba základné požiadavky na 

podniky nižšej úrovne, zohľadňujúc 

kapacity MSP. 



Z dostupných informácií vyplýva, že 

podiel MSP, ktoré by boli zahrnuté do 

rozsahu pôsobnosti smernice v dôsledku 

zosúladenia s nariadením CLP, by sa 

nelíšil od podielu podnikov, ktoré sú MSP 

a ktoré už sú zahrnuté do rozsahu 

pôsobnosti smernice. Určitá neistota však 

pretrváva z dôvodu  obmedzeného 

množstva informácií dostupných pre 

zmesi.  



Ostatné navrhované zmeny a doplnenia 

smernice => len malé náklady investičné 

ako aj administratívne. 

 

V SR pod smernicu SEVESO II. a teda  

pod zákon spadá 80 podnikov => 

kategória „A“ (tzv. podniky nižšej úrovne  

a prevažne MSP) 38 podnikov a kategória 

„B“ (tzv. podniky vyššej úrovne) 42 

podnikov. 

 

 

 







 

 

Ďakujem za pozornosť! 


