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Environmentálna zodpovednosť 
Východiská

Smernica 2004/35/ES o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní 
environmentálnych škôd

Zmeny a doplnky smernicami : 

• 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu

• 2009/31/ES o geologickom ukladaní oxidu uhličitého 

• 2013/30/EÚ o bezpečnosti vyhľadávania, prieskumu a ťažby ropy a zemného plynu na 
mori

Nariadenia EP a Rady o Enviroreportingu – návrh v schvaľovacom procese

o zosúladení povinností podávania správ v oblasti environmentálnej politiky - požaduje 
zriadiť register ELD (Environmental Liability Directive) na úrovni EÚ

Reporting smernice ELD - navrhnutý 30. apríla 2022 a každých 5 r., 1. report SR - r. 2013

EK – apríl 2023 a každých 5 rokov



Environmentálne škody   
Východiská

Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, účinnosť od 1. septembra 
2007 

Zmeny a doplnky : 
• zákon č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu, v zn. n. pred. 
• Zákon č. 515/2008 Z. z. v súvislosti so zavedením meny EUR v SR
• Zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní CO2 do geologického prostredia
• Zákon č. 39/2013 Z. z. novela zákona IPKZ

Prebiehajúci legislatívny proces 
• príprava zmeny zákona č. 359/2007 Z. z. – prahové hodnoty a kritéria závažnosti, 

konajúce orgány, súčinnosť  s dotknutými orgánmi, preskúmanie udalosti/prípadu, 
posúdenie EŠ 

• pozmeňovací návrh zákona – oprávnenosť vstupu na cudzie pozemky a nehnuteľnosti 
pre konajúce úrady



Pôsobnosť zákona

Definované 

pracovné činnosti - §1 ods. 2

objektívna zodpovednosť          
za env. škodu

EŠ a BHEŠ

• chránené druhy eu. význ.

• chránené biotopy eu. význ.

• voda

• pôda

Iné 

pracovné činnosti

subjektívna zodpovednosť           
za env. škodu 

zavineným konaním 
prevádzkovateľa

EŠ a BHEŠ

• chránené druhy eu. význ.

• chránené biotopy eu. význ.



Priebeh environmentálnej škody



Environmentálne škody 
Silné stránky

• princíp „znečisťovateľ platí“ 

• náprava v mieste poškodenia

• zodpovednosť konkrétneho znečisťovateľa

• hodnotenie rizík prevádzkovateľa - zvýšenie predbežnej opatrnosti

• aktívny prístup zainteresovaných a zabezpečenie finančného krytia (FK)    

Slabé stránky

•všeobecné definície pre env. škodu a pracovné činnosti

•nedefinované prahové hodnoty závažnosti

•prednostné  konanie podľa zložkových zákonov - OPaK, vody, pôdy, IPKZ, odpady

•existencia viacerých režimov zodpovednosti v SR - trestnoprávna, občiansko - právna, 
environmentálna

•časté zmeny a doplnky národnej a EÚ legislatívy



Environmentálna záťaž  vs. 
Environmentálna škoda

Environmentálna záťaž je kontaminácia
- pôdy 
- horninového prostredia 
- podzemných vôd 

Pôvodca EZ
- určenie povinnej osoby
- vymedzenie práv a povinností pôvodcov EZ

Environmentálna škoda ako závažné znečistenie, poškodenie, zničenie a ich hrozba
- na chr. druhoch a chr. biotopoch eu. významu
- na vode  
- na pôde s odrazom na zdravie ľudí

Pôvodca EŠ 
- aktívna prevádzková činnosť  po 1. 9. 2007
- príčinná súvislosť medzi škodou/hrozbou a prac. činnosťou



Statická webová stránka

Obsahuje

Aktuality
Slovensko a EŠ
Právne predpisy SR
Právne predpisy EÚ
Dôležité pojmy
Požiadavky zákona
Informačné zdroje
Informačný systém PaNEŠ
Oznámenie prevádzkovateľa 
Register OSO na pôde
Otázky a odpovede
Kontakt 

http://enviroportal.sk/environmentalne-skody

http://enviroportal.sk/environmentalne-skody


IS PaNEŠ - Integrovaný portál

http://enviskody.enviroportal.sk/Uvod.aspx

Hlavné funkčné bloky                      

• Zoznam podnetov
• Zoznam oznámení
• Register env. škôd a

bezprostredných hrozieb
• Riziko - kalkulátor 

pre hodnotenie rizík
• Mapový portál
• Pomocník 

http://enviskody.enviroportal.sk/Uvod.aspx


E-formuláre v IS

druh oznámenia, dátum, miesto výskytu, opis 
udalosti, príčina, následky, oznamovateľ, kto 
oznámenie podáva, komu je adresované

lokalita, opis udalosti, pôvodca poškodenia, 
kto podnet podáva, komu je adresovaný

http://enviskody.enviroportal.sk/Oznamenie.aspxhttp://enviskody.enviroportal.sk/Podnet.aspx

Podnet Oznámenie

http://enviskody.enviroportal.sk/Oznamenie.aspx
http://enviskody.enviroportal.sk/Podnet.aspx


Informačný systém                 
Register EŠ a BHEŠ

http://enviskody.enviroportal.sk/Register.aspx

http://enviskody.enviroportal.sk/Register.aspx


IS - prírodné zdroje v zóne zasiahnutia
Kalkulátor na výpočet zóny zasiahnutia          

prostredníctvom EAI indexu online

http://enviskody.enviroportal.sk/Riziko.aspx

http://enviskody.enviroportal.sk/Mapa.aspx

http://enviskody.enviroportal.sk/Riziko.aspx
http://enviskody.enviroportal.sk/Mapa.aspx


Metodické príručky a školenia

https://www.enviroportal.sk/environmentalne-skody/informacne-zdroje

https://www.enviroportal.sk/environmentalne-skody/informacne-zdroje


Environmentálne škody - prípady

Výsledky zo zisťovania údajov v SR

• 3 prípady environmentálnej škody/hrozby boli oznámené – posudzujú sa
• 2 prípady bezprostrednej hrozby EŠ boli ukončené – podrobne v registri 

• 5 - 7 preverovaných udalostí ročne - podnety z medializovaných správ  a od 
zainteresovaných a dotknutých strán 
... nezákonné zásahy do biotopov eu. významu a ničenie druhov a ich biotopov, 

hromadné úhyny rýb, kontaminácia vodných útvarov, nezákonné nakladanie
s odpadmi ...

Zisťovanie údajov

OÚ OSŽP - úrady ŽP 72
SIŽP         - ústredie a 4 inšpektoráty, OIPK
ŠOP SR    - Správy CHKO a NP



Prípady v riešení
MVE Želiezovce rok 2017, 2018 – potenciálna EŠ na vode a biotopoch eu. významu

- oznámenie MVO o EŠ,  prípad v procese  preskúmavania a hodnotenia ekologického 
stavu vodného útvaru a priaznivého stavu biotopov eu. významu



Prípady v riešení
Skládka Vlčie hory, Hlohovec rok 2018  – BHEŠ na pôde a potenciálna EŠ na vode, 

podnet od samosprávy, konanie o uložení preventívnych opatrení, prevádzkovateľ 
nekoná, koná štát



Prípady v riešení
Výstavba D4/R7 rok 2019 – pravdepodobná EŠ na pôde a na vode,
podnet na základe medializovaných správ, preskúmavanie, analýzy vôd z vrtov a dopady  



Ďakujem za pozornosť

Ing. Tatiana Horňanová, Ing. Miroslava Lacková
SAŽP, Dlhá 3, 971 01 Prievidza
tatiana.hornanova@sazp.sk miroslava.lackova@sazp.sk
enviskody@sazp.sk
www.sazp.sk
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