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Environmentálne  
záťaže 



 Uznesenie vlády SR č. 620/1993 k návrhu  
     na realizáciu monitorovacieho systému ŽP SR  
     a integrovaného informačného systému o životnom   
     prostredí územia SR 
 Stratégia a akčný plán pre riešenie problematiky kontaminovaných 

území (SAŽP 2006) 
 Inventarizácia environmentálnych záťaží na celom území SR  

(SAŽP 2006-2008)   
 Systematická identifikácia environmentálnych záťaží Slovenskej 

republiky (SAŽP 2006)  
 Regionálne štúdie hodnotenia dopadov environmentálnych záťaží 

na životné prostredie pre vybrané kraje (2008-2010) 
 Informačný systém environmentálnych záťaží (SA ŽP  2009) 
 Vodný plán  Slovenska (2010) 
 Novela geologického zákona č. 569/2007 Z. z. (2009) 
 Štátny program sanácie environmentálnych záťaží (2010-2015)  

(2010) 
 Zákon č. 409/2011 Z. z. O niektorých opatreniach na úseku 

environmentálnych záťaží  (1.1.2012) 



  

Operačný program  
Životné prostredie 



Monitorovanie a prieskum EZ a spracovanie rizikových analýz 
 projekty zamerané na vypracovanie rizikových analýz,  
     štúdií uskutočniteľnosti sanácie, audity EZ 
 projekty zamerané na prieskum prioritných pravdepodobných EZ 
 projekty zamerané na podrobný a doplnkový prieskum najrizikovejších 

EZ 
 regionálne štúdie hodnotenia dopadov EZ na životné prostredie    
 projekty zamerané na vybudovanie monitorovacích systémov 
 Sanácia najrizikovejších EZ 
 projekty zamerané na sanáciu EZ predstavujúcich vysoké riziko pre 

ľudské zdravie a životné prostredie 
Dobudovanie informačného systému EZ 
 dobudovanie Informačného systému EZ ako súčasti informačného 

systému verejnej správy  
 vypracovanie Atlasu sanačných metód ako súčasti Informačného 

systému EZ  
 projekty zamerané na prácu s verejnosťou, osvetu a propagáciu aktivít, 

týkajúcich sa sanácie EZ 
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1. Monitorovanie EZ na vybraných lokalitách SR (ŠGÚDŠ) 

 
2.  Sanácia EZ po Sovietskej armáde – Ivachnová (MO SR) 
3.  Sanácia EZ po Sovietskej armáde – Lešť – hlavný tábor (MO SR)  
4.  Sanácia EZ po Sovietskej armáde – Lešť – garážové dvory (MO SR) 
5.  Sanácia EZ po Sovietskej armáde – Nemšová (MO SR) 
6.  Sanácia EZ po Sovietskej armáde – Rimavská Sobota (MO SR 
7.  Sanácia EZ po Sovietskej armáde – Sliač (MO SR) 

 
8.  Osveta, práca s verejnosťou ako podpora pri riešení EZ v SR 
9.  Integrácia verejnosti do riešenia EZ 

 
 



1. Prieskum EZ na vybraných lokalitách SR 
2. Pravdepodobné EZ - prieskum na vybraných lokalitách SR 

 
3. Sanácia EZ v kameňolome Srdce 
4. Sanácia EZ na vybraných lokalitách Trnavského kraja 

(Jablonica – depo, Voderady – skládka KO) 
5. Sanácia EZ na vybraných lokalitách Prešovského a 

Košického kraja (Stakčín skládka – TKO, Krásny Brod – 
Monastýr, Plešivec – rušňové depo) 

6. Sanácia EZ na vybraných lokalitách Nitrianskeho kraja 
(Komárno – areál po SA, Komárno – Madzagoš, Pukanec – 
skládka kalov Hampoch) 

7. Sanácia EZ na vybraných lokalitách Trenčianskeho kraja 
(Nové Mesto nad Váhom – vojenský areál, Bánovce nad 
Bebravou – Žst.) 

8. Sanácia EZ na vybraných lokalitách Banskobystrického kraja 
(Brezno – ŽSR, Ľubietová – Podlipa) 
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Ďakujem za pozornosť 
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