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Čo sme dosiahli 

 56 členov, z toho 3 farmaceutické asociácie 

 Zastupujú viac ako 16 000 zamestnancov 

 Práca v 17  komisiách a pracovných 
skupinách  

    prepojenie na členské subjekty  

    (160 expertov) a autority 

 Projekty:ukončené  

   prebiehajúce  

   pripravené a podané 



Projekty 

Projekty ukončené:  

 Projekt ChemLog T&T 

 Nanoforce  

  

Projekty vo fáze realizácie: 

 Projekt FREEFOAM  

 Projekt na podporu MSP pri implementácii chemickej legislatívy (SAŽP) 

 Projekt InnoChem 

 Národný projekt Rozvoj stredného odborného vzdelávania (RSOV) 

 

 

 

 



Projekty 

Zaslané projektové žiadosti, ktoré sú vo fáze hodnotenia 
pred rozhodnutím o schválení: 

 NANOFORCE 2.0 (Interreg) 

 ChemMultimodal (Interreg) 

 

Schválený projekt: 

 From Chemie to Pharma (Erazmus+) 



Projekt Pomoc MSP s implementáciou 
chemickej legislatívy 

 Podala SAŽP Banská Bystrica na náš podnet a našu prípravu 
zámeru spolu s SAŽP Bratislava 

 Operačný program  Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

 25 MSP 

 Školenia a konzultácie:  

 REACH, CLP, Biocídy a ostatná chem. Legislatíva, IUCLID 

 

 Časový rámec projektu:  

 február 2014 - september 2015 

 



Projekt Pomoc MSP s implementáciou 
chemickej legislatívy 

V rámci projektu  

 sme vyškolili v 25 spoločnostiach odborníkov 
zodpovedných za chemickú legislatívu,  

 priamymi a cielenými konzultáciami v 25 malých 
a stredných podnikoch sme pomohli pri: 

 reklasifikácii zmesí podľa nariadenie CLP  

 príprave nových etikiet  

 aktualizácii kariet bezpečnostných údajov  

 príprave na registráciu 2018 a registrácie, PPORD 

 vytvorení účtu na REACH IT  

 vypracovaní registračnej dokumentácie v IUCLIDe.  

 



Projekt Pomoc MSP s implementáciou 
chemickej legislatívy 

Projekt výrazne uľahčil zúčastneným 
malým a stredným podnikom  

 dodržať dôležité termíny v chemickej 
legislatíve – Nariadenie CLP  

 zvládnuť všetky požiadavky a pripraviť sa 
na nasledujúce povinnosti v poslednej fáze 
registrácie REACH 

 



Pracovné komisie a skupiny 

 Responsible Care 

 Logistika 

 BOZP 

 IPKZ 

 BAT a BREF 

 Nanomateriály 

 Farmácia 

 Odpady 

 Vody 

 

 SEVESO 

 REACH 

 Kolektívne vyjednávanie 

 Vzdelávanie 

 Obchodná politika 

 Energie 

 Obchodovanie s 
emisiami 

 Environmentálne záťaže 

 



 

Najvýznamnejšie aktivity  

 

pracovných komisií pri ZCHFP SR 

 

 
 
 
 
 



Kolektívne vyjednávanie 

 

 Vyjednávať o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa s cieľom 
dohodnúť podmienky a záväzky akceptovateľné pre 
zamestnávateľov združených v ZCHFP tak, aby bol zachovaný 
sociálny zmier. Poskytovať členským organizáciám informácie 
a rady týkajúce sa oblasti pracovno-právnych vzťahov. 

  

 V období od novembra 2014 do februára 2015 prebehlo 5 kôl 
kolektívneho vyjednávania o uzatvorenie novej KZVS na roky 
2015-2017, ktoré bolo úspešne zavŕšené podpísaním KZVS 
dňa 4.2.2015. 

  

 



  Obchodná politika 

 

Ťažiskom činnosti PK pre OP v hodnotenom období  bolo najmä  

 

 podnikanie aktívnych krokov v oblasti návrhov na zmeny resp. 
zachovanie colných kvót a colných suspenzií prostredníctvom 
Ministerstva hospodárstva SR, 

 

 monitorovanie prebiehajúcich rokovaní medzi EÚ a USA 
o dohode o voľnom obchode - TTIP, zaslanie požiadaviek na 
prechodné obdobie pri bezcolnom dovoze do EU 

 



SEVESO III 

Jún 2014 - apríl 2015 

 prerokované prvé časti návrhu nového zákona o PZPH s dôrazom na 
definovanie pojmov a zaradenie podniku do kategórie 

 návrh na úpravu definície bezprostrednej hrozby ZPH 

 prerokovaná úprava definície bezprostrednej hrozby ZPH 

 znenie návrhu náhrady pojmu záchrannej služby novým pojmom „služba 
havarijnej odozvy“. Došlo k redukcii povinnosti jej zriadenia len na podniky 
kategórie B a zároveň sa znížila administratívna záťaž pri jej zriaďovaní. 

 spracovanie a prerokovanie pripomienok k návrhu zákona o prevencii ZPH 

 rozporové konanie k návrhu vyhlášky k zákonu o prevencii ZPH. Časť 
pripomienok nebola akceptovaná s odôvodnením že sa jedná o požiadavku 
smernice SEVESO III. 

 



BAT a BREFs 

 Informovanosť členských subjektov o stave prípravy nových 
a aktualizovaných BREF a aktívna spolupráca pri spracovávaní 
dokumentov vrátane prístupu do databázy BATIS pri Európskej 
kancelárii pre IPPC v Seville.  

 Zároveň možná vzájomná komunikácia medzi členmi ZCHFP SR 
a zástupcami Ministerstva životného prostredia SR, MH SR a 
SIŽP. 

 SIŽP a MŽP SR ocenilo naše aktivity a založenie Pracovnej 
komisie pre BAT a BREFs a podporu fóra výmeny informácií. 

 

 



 BAT a BREFs 

 Pre každý priemysel sú vypracované referenčné 
dokumenty BREF, v ktorých sú popísané najlepšie 
dostupné techniky  BAT, tieto dokumenty podliehajú 
pravidelnej revízii.  
 

 Takzvané BAT conclusions – závery BAT budú po 
vydaní v Uradnom vestníku Euróskej únie právne záväzné 
a budú musieť byť splnené do štyroch rokov od 
publikovania. 
 

 Na jednej strane Európska komisia očakáva, že táto 
smernica zabezpečí redukciu priemyselného znečisťovania, 
avšak evidentné je už teraz, že mnohé podniky budú 
musieť výrazne investovať do svojich technológií. 

 



BREFs pre chemický priemysel 

 Špeciálne anorganické chemikálie 

 Velkoobjemové pevné anorganické chemikálie 

 Veľkoobjemové plynné a kapalné anorganické 
chemikálie 

 Veľkoobjemové organické chemikálie 

 Chlor-alkalická chémia 

 Polyméry 

 Špeciálna organická chémia 

 Rafinérie 



IPKZ 

 

 V rámci prípravy nového zákona o Integrovanom povoľovaní a 
kontrole znečisťovania  

 sme docielili, aby sa kolaudačné konanie  odčlenilo od 
integrovaného povoľovania (teda sa podstatne skráti), čo má 
význam pri povoľovaní nových prevádzok a podstatných zmien v 
prevádzkach.  

 Presadili sme, že nepodstatná „zmena“ sa bude len ohlasovať 
príslušnému Inšpektorátu SIŽP a nebude potrebné otvárať povolenie 
a súčasne takýto úkon nebude spoplatnený. 
 



 Vody 
 

 Aktívna komunikácia  so sekciou vôd MŽP SR ohľadom plnenia úloh z Vodného plánu 
SR v prvom plánovacom období  do roku 2015, pri zhodnocovaní kvalitatívnych 
parametrov chemického a ekologického stavu vôd v dotknutých vodných útvaroch: 

  zhodnotené monitoringy povrchových vôd 

  kvalitatívne parametre  

  sa opatrenia, ktoré sa podarilo zrealizovať 

 

 Uvedené stretnutia tvorili aj odrazový mostík, na úvodné konzultácie ohľadom nového 
plánu pre druhé plánovacie obdobie na roky 2016-2021. 

 Skupina opätovne riešila na základe konzultácií so Sekciou vôd MŽP SR  nesúlad 
niektorých predpisov v oblasti ochrany vôd s predpismi v oblasti požiarnej ochrany 
v gescií MV SR, najmä problematiku skladovania horľavých látok, kde skončilo 
prechodné obdobie do konca  roku 2013.  

 



Odpady 

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
nový zákon) bol schválený Národnou radou Slovenskej republiky dňa 17. marca 
2015. Zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016 (s výnimkami ustanovenými v čl. 
VIII).  

Nový zákon obsahuje rozhodujúce zmeny oproti súčasnému stavu v odpadovom 
hospodárstve:  

 Zrušenie Recyklačného fondu (RF) 

 Vznik a fungovanie organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV), ktoré nahradia 
plnenie povinností prostredníctvom kolektívnych organizácií (pre batérie, 
elektrozariadenia, vozidlá, pneumatiky) a oprávnených organizácií (pre obaly) a 
zrušenie povinnosti výrobcov a dovozcov platiť relevantný príspevok do RF 

 zavádza sa povinnosť autorizácie OZV, ktorú bude udeľovať MŽP SR.  

 Výrazné sprísnenie podmienok a kontroly výkupu kovového odpadu od fyzických 
osôb – nepodnikateľov a zákaz ukladať na skládky odpadov vytriedené  zložky 
komunálneho odpadu. 

 



BOZP 

Základné poslanie 

 PS - fórum na výmenu skúseností z podnikovej praxe BOZP a požiarnej 
ochrany (PO) a na zjednotenie stanovísk pri pripomienkovaní legislatívy 
pre oblasť BOZP a PO. 

  

Aktivity PS v hodnotenom období 

 Zasadnutie PS 21.11.2014 v sídle ZCHFOP SR v Bratislave 

 Seminár RC, BOZP a OPP, 28.-29.4.2015 v Hoteli Relax Inn v Šoporni. 

 Rozšírenie pôsobnosti PS o problematiku OPP 

 Informácia o Stratégii BOZP do roku 2020 

 Informácia o zmenách právnych predpisov a v predpisoch o BOZP 
a OPP (neprimeraná tvrdosť voči zamestnávateľom, výzva na aktívnu 
účasť na pripomienkovaní a tvorbe legislatívy BOZP a OPP) 

 



Odborné vzdelávanie 

Národné projekty (ukončenie 2015) 

 

Rozvoj stredného odborného vzdelávania 

Národná sústava kvalifikácií 

Národná sústava povolaní III  

 

 Sektorová rada Chémia a farmácia 



Farmácia 

Základné poslanie PK  

 

 Aktívnou vzájomnou spoluprácou farmaceutických asociácií 
a spoločností  

 podporovať aktivity,  

 legislatívne zmeny a úpravy  

 zamerané na prospech pacienta  

 a dostupnosť moderných nových účinných liečiv v SR. 

 

 



  Farmácia 

Zasadnutie PK dňa 5.2.2015 

 Prezentácia programu vlády SR na podporu vedy a výskumu od 1.1.2015 - 
firmy, ktoré investujú do inovácií získajú nárok na daňové úľavy, tzv. 
superodpočet 

 Drogové prekurzory – legislatívne úpravy na úrovni EU 

 Zriedkavé ochorenia a problematika zabezpečenia ich liečby v SR 

 Zasadnutie PK dňa 18.5.2015 

 Prerokovanie plánu zasadnutí HSR SR na najbližšie obdobie (jún - september 
2015), legislatívne návrhy relevantné pre sektor farmácie  

 Vyhodnotenie pozitív prezentácie sektora farmácie v médiách za obdobie od 
začiatku roka 2015, prediskutovanie zámerov a príprava plánu na rok 2016 

 Najnovšie vybrané správy  z European Medicines Agency 

8.6.2016  Stretnutie so ŠT MF 

 Zrážková daň, dostupnosť vzoriek, milosrdná liečba 

 Nezrovnalosti v Metodickom pokyne MF 



Energie 

 Jún 2014: pripomienkovanie návrhu Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových 
odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 
č. 4/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania 
meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich 
uchovávanie. 

 Júl 2014: Pre potreby MH SR vypracovanie prehľadu o spotrebe elektrickej 
energie v podnikoch ZCHFP SR v roku 2013 a výpočet priemernej ceny elektriny 
v EUR/MHh. 

 Apríl 2015: spoločný list podnikateľských združení ZCHFP SR, ZPDaOS 
SR, SPPK a ZvSP SR Jozefovi Holjenčíkovi, predsedovi ÚRSO s požiadavkami, 
pripomienkami  a námetmi k návrhu Regulačnej politiky SR na nasledujúce 
regulačné obdobie začínajúce rokom 2017. 

 Máj 2015: pripomienkovanie návrhu Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových 
odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 
č. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike v 
znení vyhlášky č. 189/2014 Z. z. 

 Pripomienovanie Regulačnej politiky URSI – september 2015 

  

 



REACH 

 

 Ad hoc poradenstvo v chemickej legislatíve pre 
členov ZCHFP SR 

 Projekt pomoc MSP pri implementácii chemickej 
legislatívy – zabezpečenie konzultácií a niektorých 
prednášok na školeníiach 

 Spolupráca a organizácia  Konferencie Chémia 2014 a 
a 2015, seminároch 2015 

 Stretnutie so SOI 



Klasifikácia chemických látok a zmesí 

 Nariadenie CLP 1272/2008 

 Dôležitý termín: 1.6.2015 – klasifikáciá zmesí podľa 
CLP 

 

Jednanie s CCHLP dňa 27.5.2015 

 Uvedenie na trh: sprístupnenie tretej strane (faktúra) 

 

Spoločné stretnutie so SOI dňa  8.6.2015 

 Dôležité: rozhoduje dátum na dodacom liste 

 



Responsible Care 
 

 Zber a sumarizácia ukazovateľov činnosti RC za rok 
2014 

 Pripomienkovanie a akualizácia verifikačného 
dotazníka Responsible Care 

 Príprava na recertifikáciu – právo používať logo RC 

 Aktualizácia webstránky www.rcsk.sk 

 

 

http://www.rcsk.sk/


Responsible Care 

Členovia Komisie pre RC sa aktívne podieľali na 
organizácii podujatí:  

 Konferencia CHÉMIA 2014 – september 2014 

 Spoločné zasadnutie PK pre RC a Medzirezortnej PS 
pre REACH – december 2014 

 Seminár Aktuálne povinnosti v chemickej legislatíve 
2015 – apríl 2015 

 Seminár RC a BOZP – 2015 

 Konferencia CHÉMIA 2015 





RESPONSIBLE CARE informácie 

 

 www.rcsk.sk 

 www.cefic.be 

 www.responsiblecare.com 



   Ďakujem za pozornosť 

www.zchfp.sk 

 

 

www.rcsk.sk 

 

http://www.zchfp.sk/
http://www.rcsk.sk/

