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Projekt geolog. úlohy "Systematická identifikácia 
environmentálnych záťaží"(SIEZ) v SR

•• realizovaný  2006 - 2008, 
• riešením úlohy bola poverená SAŽP,
• zameraný na identifikáciu EZ (priemyselné areály, veľkokapacitné

poľnohosp. podniky, železničné depá, nekontrolované skládky 
nebezpečných odpadov, nezabezpečené sklady pesticídov, PHM a iných 
nebezpečných látok, mazutové hospodárstva, znečistenie spôsobené
armádou, ťažbou nerastov  a inými činnosťami, počas ktorých sa 
dlhoročne a nekontrolovane nakladalo s nebezpečnými látkami. 

• základné ciele:
- zabezpečiť SIEZ na celom území SR, 
- zostaviť Register (REZ) ako súčasť Informačného systému  EZ, 
- realizovať klasifikáciu environmentálnych záťaží súčasťou ktorej je 

algoritmus určenia rizikovosti. 
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Etapy SIEZ SR:
• archívna excerpcia všetkých dostupných informačných zdrojov,
• účelové environmentálne mapovanie, 
• záverečné spracovanie (napĺňanie databázy REZ, spracovanie              

čiastkových záverečných správ za všetky okresy SR a záverečnej 
správy)

REZ bude slúžiť pre potreby orgánov štátnej správy, MŽP SR a samosprávy 
ako informačný podklad pre potreby účinného riadenia a racionálneho 
rozhodovania pri riešení problematiky EZ na  území SR.  

REZ je  spracovaný  v digitálnej  aj v tlačenej forme a delí sa na: 
Časť A (pravdepodobné environmentálne záťaže),
Časť B (environmentálne záťaže), 
Časť C (sanované a rekultivované lokality).
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Identifikované lokality v registri REZ – časť A a REZ – časť B boli posúdené
metódou predbežného hodnotenia rizika a zaradené do  jednej z troch tried: 
• environmentálna záťaž s nízkou prioritou (bodové ohodnotenie < 35),
• environmentálna záťaž so strednou prioritou (bodové ohodnotenie 35 - 65),
• environmentálna záťaž s vysokou prioritou (bodové ohodnotenie > 65).

PredbePredbežžnnéé hodnotenia rizika lokality sa opiera ohodnotenia rizika lokality sa opiera o nasledovnnasledovnéé klasifikklasifikáácie:cie:
–– KlasifikKlasifikáácia rizika cia rizika šíšírenia sa kontaminrenia sa kontamináácie do podzemných vôd a podzemnými vodami (K1), cie do podzemných vôd a podzemnými vodami (K1), 
–– KlasifikKlasifikáácia rizika z prchavých a toxických lcia rizika z prchavých a toxických láátok na obyvatetok na obyvateľľstvo (K2), stvo (K2), 
–– KlasifikKlasifikáácia rizika kontamincia rizika kontamináácie povrchových vôd (K3).cie povrchových vôd (K3).

Výsledkom hodnotenia je skVýsledkom hodnotenia je skóóre lokality (bodovre lokality (bodovéé hodnotenie K=K1+K2+K3), na zhodnotenie K=K1+K2+K3), na zááklade ktorklade ktoréého sa ho sa 
lokalita zaralokalita zaraďďuje do jednej zuje do jednej z vyvyššššie uvedených tried. ie uvedených tried. 

REZ REZ -- je sje súúččasasťťou IS EZ, ktorý zbiera, uchovou IS EZ, ktorý zbiera, uchovááva ava a poskytuje informposkytuje informáácie cie 
oo environmentenvironmentáálnych zlnych zááťťaažžiach na iach na úúzemzemíí SR. SR. 
ČČasasťť informainformaččnnéého systho systéému mu -- aplikaplikáácia GIS, graficky prezentuje zistencia GIS, graficky prezentuje zistenéé
skutoskutoččnosti. nosti. 
VybranVybranéé polopoložžky sky súú dostupndostupnéé aj pre verejnosaj pre verejnosťť na na www.enviroportal.skwww.enviroportal.sk
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Konkrétne výsledky

•• do REZ bolo zaradených s komplexne spracovanými informdo REZ bolo zaradených s komplexne spracovanými informááciami ciami 
1819 lokal1819 lokalíítt

•• REZ REZ -- ččasasťť A:   878 lokalA:   878 lokalíítt
•• REZ REZ -- ččasasťť B:   256 lokalB:   256 lokalíítt
•• REZ REZ -- ččasasťť C:   682 lokalC:   682 lokalíítt
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Budúcnosť SIEZ SR
V rV ráámci OPmci OPŽŽP, v prioritnej osi 4: OdpadovP, v prioritnej osi 4: Odpadovéé hospodhospodáárstvo, operarstvo, operaččnnéého cieho cieľľa 4.4 a 4.4 

RieRieššenie problematiky environmentenie problematiky environmentáálnych zlnych zááťťaažžíí vrvráátane ich odstratane ich odstraňňovania je ovania je 
SASAŽŽP rieP rieššiteiteľľom om ďďalalšíších dvoch nadvch dvoch nadvääzujzujúúcich projektov:cich projektov:

1. Region1. Regionáálne lne ššttúúdie hodnotenia dopadov environmentdie hodnotenia dopadov environmentáálnych zlnych zááťťaažžíí na na ŽŽP P 
pre vybranpre vybranéé kraje (regikraje (regióóny),ny),

ÚÚlohou bolo zhodnotilohou bolo zhodnotiťť dopady environmentdopady environmentáálnych zlnych zááťťaažžíí jednotlivých jednotlivých 
krajoch na krajoch na žživotnivotnéé prostredie (oktprostredie (októóber 2008 ber 2008 -- december 2009). december 2009). 

2. Dobudovanie Informa2. Dobudovanie Informaččnnéého systho systéému environmentmu environmentáálnych zlnych zááťťaažžíí..

RealizRealizáácia projektu: 2009 cia projektu: 2009 -- 2013. 2013. 

Ciele projektu:Ciele projektu:

-- dobudovanie Informadobudovanie Informaččnnéého systho systéému environmentmu environmentáálnych zlnych zááťťaažžíí
(dobudovanie Registra dokumentov EZ, prev(dobudovanie Registra dokumentov EZ, preváádzka informadzka informaččnnéého ho 
systsystéému, aktualizmu, aktualizáácia cia úúdajov ...),dajov ...),

-- informainformaččnnúú a vzdela vzdeláávaciu kampavaciu kampaňň vo forme informavo forme informaččných a  ných a  
ininšštrukttruktáážžnych pravidelných nych pravidelných šškolenkoleníí pre pracovnpre pracovnííkov kov ššttáátnej tnej 
sprspráávy, samosprvy, samospráávy, Vvy, VÚÚC, obcC, obcíí, odborných pracovn, odborných pracovnííkov v oblasti   kov v oblasti   
rierieššenia EZ z iných dotknutých  ministerstiev.enia EZ z iných dotknutých  ministerstiev.
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Rozmiestnenie potvrdených environmentálnych záťaží (REZ – časť B) 
vo vzťahu k veľkoplošným chráneným územiam SR

Zdroj: SAŽP, Banská Bystrica
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Rozmiestnenie potvrdených environmentálnych záťaží (REZ – časť B) vo 
vzťahu k vodohospodársky chráneným územiam SR

Zdroj: SAŽP, Banská Bystrica
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LegislatLegislatíívne predpisy vvne predpisy v oblasti environmentoblasti environmentáálnych lnych 
zzááťťaažžíí

• Príprava zákona o environmetálnych záťažiach – predpoklad schválenia 
bol rok 2008, 

• pozastavenie prípravy - memorandum
• Novela geologického zákona 

– nutná z dôvodu potreby právnej úpravy problematiky EZ,
– predpoklad čerpania finančných prostriedkov z Operačného programu 

Životné prostredie (2007/2013), v rámci ktorého sú prostriedky 
alokované na operačný cieľ 4.4 „ Riešenie problematiky EZ vrátane ich 
odstraňovania“

– celková alokácia na tento operačný cieľ je 116 400 000 EUR.
– ohrozené čerpanie finančných prostriedkov 
- podporené projekty zamerané na:

- monitorovanie a prieskum environmentálnych záťaží a spracovanie  
rizikových analýz,

- sanáciu najrizikovejších environmentálnych záťaží,
- dobudovanie informačného systému environmentálnych záťaží. 
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Budúcnosť financovania environmentálnych záťaží

•• Na dosiahnutie uspokojivNa dosiahnutie uspokojivéého stavu problematiky EZ  vyho stavu problematiky EZ  vyššššie ie 
spomenutspomenutéé finanfinanččnnéé prostriedky nebudprostriedky nebudúú dostadostaččujujúúce. ce. 

•• Bude potrebnBude potrebnéé kk nim vynim vyččlenileniťť prostriedky zo prostriedky zo ššttáátneho rozpotneho rozpoččtu a tu a 
EnvironmentEnvironmentáálneho fondu alneho fondu a tietiežž zapojizapojiťť do riedo rieššenia senia súúkromný kromný 
sektor, obce asektor, obce a VVÚÚC. C. 

•• SpoloSpoloččnými silami by mohli bynými silami by mohli byťť najrizikovejnajrizikovejššie lokality sanovanie lokality sanovanéé do do 
roku 2027. Kroku 2027. K tomuto roku ntomuto roku náás zavs zavääzuje aj Rzuje aj Ráámcovmcováá smernica smernica 
oo vode,  vvode,  v ssúúlade slade s ktorou musia ktorou musia ččlensklenskéé ššttááty dosiahnuty dosiahnuťť dobrý stav dobrý stav 
úútvarov podzemných atvarov podzemných a povrchových do roku 2015. Na riepovrchových do roku 2015. Na rieššenie enie 
kontaminovaných kontaminovaných úúzemzemíí, t.j. environment, t.j. environmentáálnych zlnych zááťťaažžíí je moje možžnnéé
poupoužžiiťť výnimky vvýnimky v ddĺžĺžke dvoch ke dvoch ššesesťťroroččných obdobných obdobíí, t.j. do roku 2027. , t.j. do roku 2027. 
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Pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný 
zákon) v znení neskorších predpisov

Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení
zákona č. 515/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 5 písmeno b) znie:
„b) sanácia geologického prostredia,“

2. V § 2 sa odsek 5 dopĺňa písmenom c), ktoré znie: 
„c) sanácia environmentálnej záťaže.“.
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3. V § 2 odseky 6 a 7 znejú:

„(6) Na výkon geologických prác uvedených v ods. 5 písm. a) sa vyžaduje 
aspoň jedna z odborných spôsobilostí priznaná na geologické práce podľa  § 9 
ods. 2.

(7) Na výkon geologických prác uvedených v ods. 5 písm. b) a c) sa vyžaduje 
aspoň jedna z odborných spôsobilostí priznaná na geologické práce podľa § 9 
ods. 2 písm. c), d) alebo e).“.
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4. V 4. V §§ 3 p3 píísmensmenáá d) a m) znejd) a m) znejúú: : 

„„d) geologický prieskum d) geologický prieskum žživotnivotnéého prostredia je prieskum, ktorým sa zisho prostredia je prieskum, ktorým sa zisťťujujúú
aa overujoverujúú

1. geologick1. geologickéé ččinitele ovplyvinitele ovplyvňňujujúúce toto prostredie vrce toto prostredie vráátane zistane zisťťovania ovania 
znezneččistenia spôsobenistenia spôsobenéého ho ččinnosinnosťťou ou ččloveka  v horninovom prostredloveka  v horninovom prostredíí, , 
podzemnej vode apodzemnej vode a pôde apôde a navrhujnavrhujúú sa sanasa sanaččnnéé opatrenia, alebo  opatrenia, alebo  

2. pravdepodobn2. pravdepodobnéé environmentenvironmentáálne zlne zááťťaažže aleboe alebo environmentenvironmentáálne zlne zááťťaažže, e, 
vyhodnocujvyhodnocujúú sa ssa súúččasnasnéé aa potencipotenciáálne riziklne rizikáá environmentenvironmentáálnej zlnej zááťťaažže e 
ss ohohľľadom na sadom na súúččasnasnéé aa budbudúúce vyuce využžitie itie úúzemia a navrhujzemia a navrhujúú sa sanasa sanaččnnéé
opatrenia, alebo opatrenia, alebo 

3. geologick3. geologickéé podmienky na zriapodmienky na zriaďďovanie a prevovanie a preváádzku dzku úúloložžíísk rsk ráádioaktdioaktíívnychvnych
odpadov a iných odpadov v podzemných priestoroch.odpadov a iných odpadov v podzemných priestoroch.
m) sanm) sanáácia geologickcia geologickéého prostredia sho prostredia súú prprááce vykonce vykonáávanvanéé vv horninovom horninovom 
prostredprostredíí, podzemnej vode a, podzemnej vode a pôde, ktorpôde, ktoréé zahzahŕňŕňajajúú ššpecipeciáálne technologicklne technologickéé
postupy zameranpostupy zameranéé na odstrna odstráánenie, znnenie, zníížženie alebo izolenie alebo izolááciu vplyvov ciu vplyvov ľľudskej udskej 
ččinnosti ainnosti a geodynamických javov na geodynamických javov na žživotnivotnéé prostredie,prostredie,““..
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5. 5. §§ 3 sa dop3 sa dopĺňĺňa pa píísmenami r) asmenami r) ažž t), ktort), ktoréé znejznejúú: : 

„„r) sanr) sanáácia environmentcia environmentáálnej zlnej zááťťaažže se súú prprááce vykonce vykonáávanvanéé vv horninovom horninovom 
prostredprostredíí, podzemnej vode a, podzemnej vode a pôde, ktorých ciepôde, ktorých cieľľom je odstrom je odstráániniťť, zn, zníížžiiťť alebo alebo 
obmedziobmedziťť kontaminkontaminááciu na ciu na úúroveroveňň akceptovateakceptovateľľnnéého rizika s ohho rizika s ohľľadom na adom na 
ssúúččasnasnéé a buda budúúce vyuce využžitie itie úúzemia,zemia,

s) environments) environmentáálna zlna zááťťaažž je zneje zneččistenie istenie úúzemia spôsobenzemia spôsobenéé ččinnosinnosťťou ou ččloveka, loveka, 
ktorktoréé predstavuje zpredstavuje záávavažžnnéé riziko pre riziko pre ľľudskudskéé zdravie alebo horninovzdravie alebo horninovéé prostredie, prostredie, 
podzemnpodzemnúú vodu a pôdu s výnimkou  environmentvodu a pôdu s výnimkou  environmentáálnej lnej šškody, 5a)kody, 5a)
t) pravdepodobnt) pravdepodobnáá environmentenvironmentáálna zlna zááťťaažž je stav je stav úúzemia, kde sa dôvodne zemia, kde sa dôvodne 
predpokladpredpokladáá prpríítomnostomnosťť environmentenvironmentáálnej zlnej zááťťaažže.e.““

PoznPoznáámka pod mka pod ččiarou kiarou k odkazu 5a) odkazu 5a) znie:znie:
„„5a) Z5a) Záákon kon čč. 359/2007 Z. z. o prevencii a n. 359/2007 Z. z. o prevencii a nááprave environmentprave environmentáálnych lnych šškôd a kôd a 
o zmene a doplneno zmene a doplneníí niektorých zniektorých záákonov vkonov v znenzneníí neskorneskoršíších predpisov.ch predpisov.““..



1515

6. 6. §§ 16 sa dop16 sa dopĺňĺňa odsekom 5, ktorý znie:a odsekom 5, ktorý znie:

„„(5) Z(5) Zááverevereččnnáá sprsprááva, pri ktorej rieva, pri ktorej rieššeneníí sa zistilo asa zistilo a overilo zoverilo záávavažžnnéé znezneččistenie istenie 
úúzemia spôsobenzemia spôsobenéé ččinnosinnosťťou ou ččloveka, musloveka, musíí obsahovaobsahovaťť ako samostatnako samostatnúú ččasasťť
analýzu rizika zneanalýzu rizika zneččistenistenéého ho úúzemia.zemia.““..
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7. Za 7. Za §§ 20 sa vklad20 sa vkladáá §§ 20a , ktorý znie: 20a , ktorý znie: 

„„§§ 20a20a
InformaInformaččný systný systéém environmentm environmentáálnych zlnych zááťťaažžíí aa ŠŠttáátny program santny program sanáácie cie 
environmentenvironmentáálnych zlnych zááťťaažžíí
(1) Informa(1) Informaččný systný systéém environmentm environmentáálnych zlnych zááťťaažžíí ((ďďalej len alej len „„informainformaččný systný systéémm““) ) 
zabezpezabezpeččuje zhromauje zhromažďžďovanie ovanie úúdajov adajov a poskytovanie informposkytovanie informááciciíí oo environmentenvironmentáálnych lnych 
zzááťťaažžiach. Informaiach. Informaččný systný systéém je sm je súúččasasťťou informaou informaččnnéého systho systéému verejnej sprmu verejnej spráávy. vy. 
InformaInformaččný systný systéém zriam zriaďďuje, prevuje, preváádzkuje adzkuje a úúdaje zdaje z neho sneho s výnimkou výnimkou úúdajov dajov 
oo pravdepodobných environmentpravdepodobných environmentáálnych zlnych zááťťaažžiach spriach spríístupstupňňuje ministerstvo poduje ministerstvo podľľa a 
osobitnosobitnéého predpisu.22) Ministerstvo môho predpisu.22) Ministerstvo môžže poverie poveriťť plnenplneníím týchto m týchto úúloh prloh práávnickvnickúú
osobu, ktorej je zriaosobu, ktorej je zriaďďovateovateľľom.23a)om.23a)
OrgOrgáány verejnej sprny verejnej spráávy avy a prpráávnickvnickéé osoby hospodosoby hospodááriace sriace s verejnými prostriedkami sverejnými prostriedkami súú
povinnpovinnéé bezodkladne poskytovabezodkladne poskytovaťť bezplatne bezplatne úúdaje adaje a informinformáácie scie súúvisiace visiace 
ss environmentenvironmentáálnymi zlnymi zááťťaažžami prevami preváádzkovatedzkovateľľovi informaovi informaččnnéého systho systéému.mu.
ŠŠttáátny program santny program sanáácie environmentcie environmentáálnych zlnych zááťťaažžíí je zje záákladným dokumentom pre kladným dokumentom pre 
problematiku environmentproblematiku environmentáálnych zlnych zááťťaažžíí. Vyprac. Vypracúúva ava a aktualizuje ho ministerstvo najmaktualizuje ho ministerstvo najmää
na zna zááklade klade úúdajov adajov a informinformáácii zcii z informainformaččnnéého systho systéému.mu.
ŠŠttáátny program santny program sanáácie environmentcie environmentáálnych zlnych zááťťaažžíí schvaschvaľľuje vluje vlááda Slovenskej republiky.da Slovenskej republiky.
PoznPoznáámka pod mka pod ččiarou kiarou k odkazom 23a)  znie:odkazom 23a)  znie:
„„23a) Z23a) Záákon kon čč. 525/2003 Z.  z. o. 525/2003 Z.  z. o ššttáátnej sprtnej sprááve starostlivosti ove starostlivosti o žživotnivotnéé prostredie prostredie 
aa oo zmene azmene a doplnendoplneníí niektorých zniektorých záákonov  vkonov  v znenzneníí neskorneskoršíších predpisov.ch predpisov.““..
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8. V § 36 ods. 1 sa za písmeno u) vkladajú nové písmená v) až w), ktoré znejú:               

„v) vypracúva a aktualizuje štátny program sanácie environmentálnych záťaží
podľa § 20a ods. 4, 
w) zriaďuje a prevádzkuje informačný systém a sprístupňuje z neho údaje 
podľa § 20a ods. 2,“.
Doterajšie písmeno v) sa označí ako písmeno  x).
9. V § 36 sa odsek 2 dopĺňa písmenom n), ktoré znie: „n) informačnom 
systéme.“.

2. K názvu zákona
V názve  zákona sa na konci pripájajú tieto slová:
„a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach 

(geologický zákon) v znení zákona č. 515/2008 Z. z.“.


