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východisková správa 
 

 sú informácie o stave znečistenia pôdy a podzemných vôd 
príslušnými nebezpečnými látkami 



 

východisková správa 
 

 ak prevádzkovateľ pri svojej činnosti bude používať, 
vyrábať alebo vypúšťať nebezpečné látky je povinný 
vypracovať východiskovú správu pred začatím 
prevádzkovania. 



 

východisková správa 
 

 v prípade, že prevádzkovateľ má mať vypracovanú 
východiskovú správu a už má vydané integrované 
povolenie, pripraví a predloží túto východiskovú správu 
pri prvej aktualizácii integrovaného povolenia. 



 

východisková správa 
 

 v prípade, že prevádzkovateľ nebude povinný 
východiskovú správu vypracovať, bude povinný po 
definitívnom ukončení činnosti prijať také opatrenia, aby 
miesto prevádzky  nepredstavovalo žiadne významné 
riziko pre ľudské zdravie alebo životné prostredie. 



 

• Vydať povolenie pre „nové“ prevádzky v zmysle 
prílohy  - rozšírená 

• Prehodnotiť  všetky vydané IP – rozšírenie 
kompetencií - všetky súhlasy a povolenia 
vydávané podľa osobitných predpisov budú 
nahradené IP 

• Prehodnotiť vydané IP v zmysle záverov o BAT 



  

 Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby 
príslušný orgán pravidelne prehodnocoval 
všetky podmienky povolenia a ak je to potrebné, 
aby v záujme dodržiavania požiadaviek smernice 
tieto podmienky aktualizoval. 

 

 



 Do štyroch rokov od uverejnenia rozhodnutia o 
Záveroch o BAT - v súlade s článkom 13 ods. 5, ktoré 
súvisia s hlavnou činnosťou prevádzky, príslušný orgán 
zabezpečí, aby:  

– sa prehodnotili a v prípade potreby aktualizovali všetky podmienky 
povolenia pre dotknuté prevádzky; 

– prevádzky tieto podmienky povolenia dodržiavali 

 

 Pri prehodnocovaní sa zohľadnia všetky nové alebo 
aktualizované závery o BAT, ktoré sa vzťahujú na dané 
zariadenie a ktoré sa prijali súlade s článkom 13 ods. 5 od 
udelenia alebo posledného prehodnotenia povolenia. 



Podmienky povolenia sa prehodnotia a v prípade 
potreby aktualizujú aspoň v týchto prípadoch: 

a) znečistenie spôsobené zariadením je také rozsiahle, 
že sa musia prehodnotiť existujúce limitné hodnoty 
emisií uvedené v povolení alebo sa v ňom musia 
stanoviť nové limitné hodnoty emisií; 

b) bezpečnosť prevádzkovania vyžaduje použitie iných 
techník; 

c) ak je to potrebné na dodržanie novej alebo 
revidovanej normy kvality životného prostredia. 



Počet prevádzok k 31. 12. 2011 
574 

PČ 1; 63 
 

PČ 2; 67 

PČ 3; 45 

KPČ 4; 75 

KPČ 5; 133 

KPČ 6; 188 

nespadá pod 
IPKZ; 3 
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Súčasnosť 

 

- plán kontrolnej činnosti 

 

- podané podnety 



 Bude potrebné zaviesť systém environmentálnych 
inšpekcií.  Obdobie medzi dvoma návštevami  nepresiahne  
jeden rok pri zariadeniach s najvyšším rizikom a tri 
roky pri zariadeniach s najnižším rizikom .  

 Ak inšpekcia zistí dôležitý prípad nedodržania podmienok 
povolenia, vykoná sa v lehote šiestich mesiacov od 
uvedenej inšpekcie ďalšia návšteva na mieste 

 Po každej návšteve na mieste príslušný orgán vypracuje 
správu, ktorá bude obsahovať relevantné zistenia o tom, 
či sú dodržiavané podmienky povolenia, aj závery o tom, či 
sú potrebné ďalšie opatrenia.  Správa sa oznámi 
prevádzkovateľovi do dvoch mesiacov  a  verejnosti 
do štyroch mesiacov  



 

Plán environmentálnych inšpekcií 

 program hodnotenia environmentálnych rizík -
„easyTools“ 

 vypracovaný, overený a poskytovaný IMPEL-om 
(Sieť EÚ pre implementáciu a presadzovanie 
environmentálneho  práva) 



 

Kritériá hodnotenia prevádzok: 
 

 vplyv prevádzky na ŽP 

 správanie sa prevádzkovateľa 



 vplyv prevádzky na ŽP 
 

 

 

 

 

 

 

 typ a druh prevádzky 

vplyv prevádzky na zdravie človeka a na ŽP 

vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia 

vypúšťanie znečisťujúcich látok do vôd 

vypúšťanie znečisťujúcich látok do pôdy 

preprava odpadov 

vstup odpadov 

kvalita miestneho ŽP 

 citlivosť miestneho ŽP 

 riziko nehôd 

hluk 



 správanie sa prevádzkovateľa 
 
Dodržiavanie povinností 

Postoj prevádzkovateľa k zisteným 
nesúladom 

Environmentálny manažérsky systém 

 



 program vyhodnotí na základe vložených údajov 
riziko vplyvu prevádzky na ŽP 

 

 z vyhodnoteného rizika prevádzky bude SIŽP 
vypracovávať plán environmentálných inšpekcií 



 

 Aby sa zabezpečilo účinné vykonávanie a 
presadzovanie tejto smernice, prevádzkovateľ by 
mal príslušnému orgánu pravidelne podávať 
správy o dodržiavaní podmienok IP. 

 Vypracovanie správy a jej sprístupnenie 
verejnosti do štyroch mesiacov od 
uskutočnenia inšpekcie 
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 Členské štáty by mali zabezpečiť, aby bol zaistený 
dostatočný počet zamestnancov so 
zručnosťami a kvalifikáciou potrebnými na 
účinné vykonávanie nielen týchto inšpekcií, ale aj 
na kvalifikované vydanie integrovaných 
povolení. 

 



 Povinnosť prehodnotiť povolenia do štyroch rokov 

od prijatia záverov o BAT 

 Povinnosť vykonať kontrolu v lehote 1 resp. 3 rokov 

– takáto povinnosť nie je zakotvená v iných právnych 

predpisoch na úseku životného prostredia 

 Celkový počet písomných aktov vykonaných v roku 

2011 na SIŽP – OIPK bol 802 pri počte pracovníkov 

26 čo je 30,85 na pracovníka 



 Počet pracovníkov na SIŽP – OIPK 
◦ Rok 2004 – 32 

◦ Rok 2011 – 26  

 Právoplatné rozhodnutia (IP, kolaudačné, 
skúšobná prevádzka) 
◦ Rok 2004 – 69 (počet na pracovníka 2,15) 

◦ Rok 2011 – 577 (počet na pracovníka 22,20) 



 Zníženie pracovníkov má za následok: 

–Nedostatok času na samo vzdelávanie teda  zvyšovanie 
kvalifikácie 

–Časový stres, ktorého výsledok je zvyšovanie možných 
pochybení 

–Nemožnosť špecializácie pracovníkov len na určité 
oblasti priemyselných činností  

–Zvyšovanie počtu rozhodnutí resp. kontrol na jedného 
pracovníka 

–Nedodržiavanie zákonných termínov čoho výsledkom je 
oprávnená nespokojnosť prevádzkovateľov 




