
 

MANAŽMENT RIEŠENIA LOKALÍT S VÝSKYTOM POPs ZMESÍ / 

PESTICÍDOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 

Problematika POPs zmesí a odpadov:  

legislatíva EÚ a SR,  

medzinárodné dohovory a záväzky SR 
Juraj Gavora 



1948 - Paul Hermann Müller: 

 Nobelova cena za objav účinkov DDT  
 (syntéza 1874 rakúsky študent Otmar Zeidler) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1962 - Rachel Carson, Tichá jar: „Bola to jar bez hlasov. 

Rána, ktoré bývali naplnené chorálom spievajúcich 

červienok, drozdov, hrdličiek, sojok a množstvom ďalších 

vtáčích hlasov ostali mĺkve. Na lúkach a močiaroch ležalo 

ticho...“ 







 

Vlastnosti POPs  

+ fyzikálno-chemické vlastnosti výhodné pre cieľové využitie: 

nízka rozpustnosť vo vode, vysoká stabilita v zariadeniach a v prostredí, biologické 

účinky (akútna a chronická toxicita) 

- biologické vlastnosti: 

vysoká stabilita v prostredí, akútna a chronická toxicita, nízka degradabilita, nízka 

rozpustnosť vo vode = väzba na tuky, slabé vylučovanie z organizmu = 

bioakumulácia (jedinec), biomagnifikácia (potravný reťazec) 

 = vysoké environmentálne a zdravotné riziko 
 

 obmedzenie a zákaz  výroby a použitia (pesticídy, PCB) 

  DDT: 1970 zákaz použitia v USA 

  regulácia vzniku (neúmyselne produkované POPs) 

 

  



Bioakumulácia / biomagnifikácia 



Porušená škrupina vajíčok u znášky dravého vtáka – 

vrchol potravnej pyramídy 



   Štokholmský dohovor prijatý v r. 2001, rozšírenie zoznamu POPs látok 2009 

    2013: 179 členov Dohovoru (178 štátov a EÚ).  

 Neratifikovali: USA, Izrael, Malajzia, Taliansko, Irak. 

  

   Legislatíva EÚ:  

– Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 850/2004 

– Nariadenia Komisie (EÚ) č. 756 a 757/2010 prílohy I a III – „nové“ POPs 

 

 Zákon NR SR č. 127/2006 Z. z. o POPs o perzistentných organických látkach a o 

 zmene a doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

 niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 Národný realizačný plán SR pre POPs 

 (Uznesenie vlády SR č. 415 z 10. mája 2006) 

 Novelizácia 2012 

 



  



Štokholmský dohovor 

POPs pesticídy / priemyselné chemikálie / neúmyselne produkované POPs 

 

Strany tohto Dohovoru, 

uznávajúc, že perzistentné organické látky majú toxické vlastnosti, odolávajú degradácii, 

akumulujú sa v živých organizmoch a sú prenášané cez medzinárodné hranice na 

veľké vzdialenosti a vypadávajú z atmosféry ďaleko od miesta ich vzniku prostredníctvom ovzdušia, vody a 

migračných druhov, ovzduším, vodou a migračnými druhmi cez medzinárodné hranice a usadzujú sa ďaleko od 

miesta ich úniku, a tam sa kde sa akumulujú v terestriálnych a vodných ekosystémoch, 

obávajúc sa o zdravie, najmä v rozvojových krajinách, vyplývajúce z miestnej expozície 

perzistentnými organickými látkami, ktorou sú ohrozené najmä na ženy a prostredníctvom nich 

budúce generácie 

pripúšťajúc, že arktické ekosystémy a ich domorodé obyvateľstvo sú mimoriadne ohrozené 

kumuláciou perzistentných organických látok v živých organizmoch a že kontaminácia ich prirodzenej 

tradičnej stravy je pre nich otázkou verejného zdravia 

... 



Štokholmský dohovor: 

Prehľad článkov a príloh 

... 

5. Opatrenia na zníženie alebo vylúčenie uvoľňovania z neúmyselnej výroby 

6. Opatrenia na zníženie alebo vylúčenie uvoľňovania zo zásob a odpadov 

7. Implementačné plány 

8. Zaradenie látok do zoznamu v prílohách A, B a C 

9. Výmena informácií 

10. Informovanie a vzdelávanie verejnosti 

11. Výskum, vývoj a monitorovanie 

12. Finančné zdroje a mechanizmy 

... 

Príloha A: Vylúčenie 

Príloha B: Obmedzenie (DDT) 

Príloha C: Neúmyselná produkcia 



Štokholmský dohovor: 

Opatrenia na zníženie alebo vylúčenie uvoľňovania  

zo zámernej výroby a používania 
 

Každá strana: 

 

• zakáže a/alebo prijme legislatívne a administratívne opatrenia, potrebné na vylúčenie 

 výroby a používania chemických látok, uvedených v prílohe A, ktoré podliehajú 

 opatreniam podľa ustanovenia tejto prílohy 

 dovozu a vývozu chemikálii chemických látok uvedených v prílohe A v súlade s 

ustanoveniami odseku  2 

 

• obmedzí výrobu a používanie chemických látok, uvedených v prílohe B v súlade s 

ustanoveniami tejto prílohy. 

 



   

Štokholmský dohovor: 

Prílohy 

Nájdené projektovým tímom v skladoch agrochemikálií v SR 

2009 

2011 
hexabromocyklododekán 2013 



Štokholmský dohovor: 

Príloha A - príklady 

 

 

 

Chemická látka Aktivita Zvláštna výnimka 

Aldrin 

CAS No.: 309-00-2 

Výroba žiadna 

  Použitie 

  

miestny ektoparaziticíd 

insekticíd 

Chlórdan 

CAS No.: 57-74-9 

Výroba podľa povolenia pre strany uvedené v registri 

  Použitie miestny ektoparaziticíd 

insekticíd 

termitocíd 

termitocíd v budovách a priehradách 

termitocíd pre cesty 

aditívum do preglejkových lepidiel 



Štokholmský dohovor: 

Príloha B 

 

Chemická látka Aktivita Prijateľný účel alebo zvláštna 

výnimka 

DDT 

(1,1,1-trichlór-2,2-

bis(4-chlórfenyl)etán) 

CAS No.: 50-29-3 

Výroba Prijateľný účel: 

prostriedok na zneškodňovanie 

prenášačov chorôb podľa II. časti tejto 

prílohy 

Zvláštne výnimky:  

medziprodukt pri výrobe dikofolu 

Medziprodukt 

  Použitie Prijateľný účel: 

používanie na zneškodňovanie 

prenášačov chorôb podľa II. časti tejto 

prílohy 

Zvláštne výnimky:  

výroba dikofolu 

Medziprodukt 



Štokholmský dohovor: 

Register zvláštnych výnimiek 

 

Týmto sa ustanovuje register pre účely identifikácie strán, ktorým boli udelené zvláštne       

 výnimky podľa prílohy A alebo prílohy B. 

 

 Register bude obsahovať: 

 

 zoznam typov zvláštnych výnimiek podľa prílohy A a prílohy B 

 zoznam strán, ktoré majú zvláštnu výnimku, uvedenú v prílohe A alebo v prílohe B 

 zoznam termínov ukončenia platnosti pre každú registrovanú zvláštnu výnimku. 



 

Štokholmský dohovor: 

DDT 

 

• Výroba a použitie DDT bude vylúčené okrem strán, ktoré oznámili sekretariátu ich úmysel vyrábať 

ho a/alebo používať. Týmto sa ustanovuje register DDT, ktorý bude prístupný verejnosti. Register 

DDT bude spravovaný sekretariátom. 

 

• Každá strana, ktorá vyrába a/alebo používa DDT obmedzí takúto výrobu a/alebo použitie len pre 

účely zneškodňovania prenášačov chorôb podľa odporúčaní Svetovej zdravotníckej 

organizácie  a smerníc o používaní DDT a len v prípadoch, keď pre danú lokalitu bezpečné, účinné 

a ekonomicky prijateľné náhrady nie sú danej strane dostupné. 

 

• V prípade, ak strana, ktorá nie je uvedená v registri DDT, zistí, že potrebuje DDT pre účely 

zneškodňovania prenášačov chorôb, čo najskôr oznámi túto skutočnosť sekretariátu, aby bolo jej 

meno pridané do registra DDT. Zároveň oznámi túto skutočnosť aj Svetovej zdravotníckej 

organizácii. 

... 



DDT REGISTER PURSUANT TO PARAGRAPH 1 

OF PART II OF ANNEX B OF THE STOCKHOLM CONVENTION 

 

 

Party 

Production 

notification 

(x = 

received) 

Use 

notification 

(x = received) 

Date of notification Comments 

Botswana     X 29 September 2004 

In 1998 Botswana changed policy from DDT to 

pyrethroids for residual house spraying and treatment of 

mosquito nets.  The change was as a result of non 

availability of good quality DDT.  The complaints from the 

community about stains DDT left on their walls also 

contributed to the change.  However, the Ministry of 

Health has not banned the use of DDT for public health 

purposes.  Should the country have an invasion of 

anopheles funestus which are currently only susceptible 

to DDT, Botswana will revert to it and avert malaria 

epdemics and save lives of the population at risk.  

 

Completed notification form 

Eritrea   X 31 May 2010 

Indoor residual spraying by the Ministry of Health against 

mosquito in the malaria control programme. The Ministry 

has been using DDT for several years and will continue 

to do so until effective and environmentally friendly 

alternative is available.  

 

Completed notification form 

http://chm.pops.int/Portals/0/download.aspx?d=UNEP-POPS-EXEM-NOTIF-DDT-Botswana.En.pdf
http://chm.pops.int/Portals/0/download.aspx?d=UNEP-POPS-EXEM-NOTIF-DDT-Eritrea.En.pdf


Party Prod. Use Date of notification 

Botswana     X 29 September 2004 

Eritrea   X 31 May 2010 

Ethiopia X X 12 September 2006 

India X X 27 October 2006 

 Madagascar   X 27 August 2007 

Marshall Islands   X 22 May 2004 

Mauritius    X 27 September 2007 

Morocco   X 14 April 2005 

Mozambique   X 13 September 2007 

Namibia X X 28 January 2009 

Senegal   X 9 July 2006 

South Africa   X 24 November 2004 

Swaziland   X 28 June 2006 

Uganda   X 20 July 2008 

Venezuela   X 11 May 2009 

Yemen   X 29 March 2005 

Zambia   X 20 October 2008 

DDT REGISTER  



Štokholmský dohovor: 

Prílohy 

Príloha C: NEÚMYSELNÁ VÝROBA  

   

Táto príloha sa vzťahuje na nasledujúce perzistentné organické látky, ak sa 

 neúmyselne tvoria a uvoľňujú z antropogénnych zdrojov: 

 

•  Polychlórované dibenzo-p-dioxíny a dibenzofurány (PCDD/PCDF) 

•  Hexachlórbenzén (HCB) (CAS No.: 118-74-1) 

•  Polychlórované bifenyly (PCB) 

 



       Štokholmský dohovor:  Neúmyselná produkcia 

 

Do dvoch rokov od nadobudnutia platnosti tohto dohovoru pre danú stranu vypracovať akčný 

plán alebo, ak je to vhodné, regionálny alebo subregionálny akčný plán a následne ho realizovať 

ako súčasť svojho realizačného plánu podľa článku 7, zameraného na identifikáciu, 

charakterizáciu a riešenie uvoľňovania chemických látok, uvedených v prílohe C a na uľahčenie 

realizácie písmena (b) až (e). Tento akčný plán bude obsahovať nasledujúce prvky: 

• vyhodnotenie súčasných a predpokladaných vypúšťaných množstiev, vrátane prípravy a 

udržiavania inventúry zdrojov a  stanovenia uvoľňovaných množstiev, berúc do úvahy 

kategórie zdrojov, uvedené v prílohe C 

• vyhodnotenie účinnosti zákonov a stratégií danej strany, vzťahujúcich sa na riadenie tohto 

uvoľňovania  

• stratégie, zamerané na plnenie povinností podľa tohto odseku, berúc do úvahy vyhodnotenie 

podľa (i) a (ii) 

• kroky, podporujúce vzdelávanie a školenie na zvyšovanie informovanosti o týchto stratégiách 

• každých päť rokov preverenie týchto stratégií a ich úspešnosti pri plnení povinností podľa 

tohto odseku. Toto preverenie bude súčasťou správ, predložených podľa článku  15 

• harmonogram realizácie akčného plánu, vrátane realizácie stratégií a opatrení  tam 

uvedených 

... 



Štokholmský dohovor:  Neúmyselná produkcia 

 

”Najlepšie dostupné techniky” znamená najúčinnejší a najmodernejší stupeň vývoja činností a 

metód prevádzky, ktoré preukazujú praktickú vhodnosť určitých postupov pre poskytovanie základu 

na obmedzovanie uvoľňovania, navrhnutý na zabránenie a  ak to nie je prakticky možné  vo 

všeobecnosti zníženie uvoľňovania chemických látok, uvedených v časti I prílohy C a ich vplyvov na 

životné prostredie ako celok. V tomto zmysle: 

 

• ”Techniky” zahŕňajú používanú technológiu a spôsob, akým je zariadenie navrhnuté, 

skonštruované, udržiavané, prevádzkované a odstavené 

• ”Dostupné” techniky znamená tie techniky, ktoré sú prístupné prevádzkovateľovi a ktoré sú 

navrhnuté v rozsahu, umožňujúcom jeho použitie v príslušnom priemyselnom sektore za ekonomicky 

a technicky prijateľných podmienok, berúc do úvahy náklady a výhody 

• ”Najlepšie” znamená najúčinnejšie pri dosahovaní vysokej všeobecnej úrovne ochrany životného 

prostredia ako celku 

• ”Najlepšie environmentálne postupy” znamená uplatňovanie najvhodnejšej kombinácie opatrení 

a stratégií na ochranu životného prostredia  

 ... 
 



Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 850/2004 

 
(9) v rámci spoločenstva bolo uvádzanie na trh a používanie väčšiny perzistentných  

organických znečisťujúcich látok uvedených v protokole a dohovore už vyradené  

v dôsledku zákazov ustanovených v smernici Rady 79/117/EHS z 21. decembra 1978 o  

zákaze uvádzania na trh a používania prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú  

určité účinné látky  a v smernici Rady 76/769/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii  

Zákonov... 

(12) prestarlé alebo nedbanlivo skladované zásoby perzistentných organických  

znečisťujúcich látok môžu vážne ohroziť životné prostredie a ľudské zdravie, napríklad  

prostredníctvom kontaminácie pôdy a spodnej vody. Preto je potrebné, aby sa prijali  

ustanovenia, ktoré prevyšujú ustanovenia ustanovené v Dohovore.  

(25) s cieľom zabezpečenia transparentnosti, nestrannosti a zhody na úrovni výkonu tohto  

nariadenia, by členské štáty mali ustanoviť pravidlá o pokutách uplatniteľných na  

porušovanie ustanovení tohto nariadenia a zabezpečiť ich vykonávanie. Takéto pokuty  

by mali byť účinné, úmerné a odrádzajúce, pretože nesplnenie výkonu tohto nariadenia  

môže mať za následok poškodzovanie ľudského zdravia a životného prostredia. 

... 

2. Majiteľ zásoby väčšej ako 50 kg, ... poskytne príslušnému orgánu členského štátu, v 

 ktorom sa zásoba nachádza, informácie týkajúce sa povahy a množstva takej zásoby.  

 



Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 850/2004 

 

PRÍLOHA I  

ZOZNAM LÁTOK PODLIEHAJÚCICH ZÁKAZOM  

Aldrin 309-00-2 206-215-8  

Chlordane 57-74-9 200-349-0 14 

Dieldrin 60-57-1 200-484-5  

Endrin 72-20-8 200-775-7  

Heptachlór 76-44-8 200-962-3  

Hexachlórobenzén 118-74-1 200-273-9  

Mirex 2385-85-5 219-196-6  

Toxaphene 8001-35-2 232-283-3  

Polychlórované bifenyly (PCB)  

... 
 

 

 

 

 

 

Na základe výnimky môžu členské štáty povoliť 

tieto použitia: HCH, vrátane lindanu  

(a) do 1.9.2006:  

— odborné ochranné a priemyselné ošetrenie 

reziva, stavebného dreva a guľatiny;  

— priemyselné a bytové použitie v interiéroch.  

(b) do 31.12.2007:  

— technický HCH na použitie ako medziprodukt pri  

chemickej výrobe;  

— výrobky, pri ktorých je najmenej 99 % izoméru  

HCH vo forme gama (lindane), sú obmedzené na  

použitie ako insekticídy vo verejnom zdravotníctve  

a veterinárstve. 



Zákon NR SR č. 127/2006 Z.z. o perzistentných organických látkach 

určuje: 

a) povinnosti právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, ktorí sú držiteľmi zásob obsahujúcich 

alebo skladajúcich sa z perzistentnej organickej látky ustanovenej v čl. 5 ods. 2 a v prílohách I a II 

osobitného predpisu, 

b) podrobnosti o národnom realizačnom pláne, 

c) pôsobnosť orgánov štátnej správy, 

d) zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo osobitným predpisom. 

... 

 Držiteľ zásob je povinný 

a) zaslať každoročne oznámenie obsahujúce informáciu o charaktere a veľkosti zásob  

b) viesť evidenciu zásob podľa jednotlivých druhov 

c) poskytnúť Slovenskej inšpekcii životného prostredia  pri výkone štátneho dozoru  potrebnú súčinnosť 

a vykonať uložené opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. 

... 

Štátny dozor: (5) Ak orgán štátneho dozoru zistí porušenie povinnosti alebo iný nedostatok v činnosti ..., 

uloží opatrenia na nápravu. V prípade bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia ľudí, alebo 

životného prostredia orgán štátneho dozoru nariadi obmedzenie alebo zastavenie prevádzky alebo inej 

činnosti, ktorá toto ohrozenie spôsobuje.... 

Správne delikty 

(1) Inšpekcia uloží pokutu od 331,93 eura do 16 596,95 eura držiteľovi zásob, ktorý... 

 

 

 

 



Zákon 127/2006:  

§ 4 Národný realizačný plán 

 
(4) Národný realizačný plán obsahuje lehoty na vykonanie opatrení podľa odseku 3, ako aj informácie o 

potrebných finančných zdrojoch, materiálnych zdrojoch a personálnych zdrojoch a spôsobe ich 

zabezpečenia. 

 

(5) Súčasťou národného realizačného plánu je akčný plán na zníženie alebo vylúčenie uvoľňovania 

perzistentných organických látok uvedených v prílohe III osobitného predpisu z neúmyselnej produkcie 

podľa odseku 3 písm. b) 

 

(6) Akčný plán obsahuje 

a) opatrenia zamerané na identifikáciu, charakterizáciu a riadenie uvoľňovania neúmyselne 

produkovaných perzistentných organických látok uvedených v prílohe III osobitného predpisu1) s 

cieľom postupného znižovania alebo vylúčenia ich uvoľňovania, vyplývajúce z medzinárodného 

dohovoru8) a z čl. 6 ods. 2 osobitného predpisu,1) 

b) lehoty na vykonanie opatrení podľa písmena a), 

c) informácie o finančných zdrojoch, materiálnych zdrojoch a personálnych zdrojoch potrebných na 

vykonanie opatrení podľa písmena a), 

d) informácie o spôsobe zabezpečenia zdrojov podľa písmena c). 

 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-127
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-127
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-127
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-127
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-127
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2006-127


Národný realizačný plán 2006 

Priority: 

 

1. adekvátne kapacitné dobudovanie inštitúcií, ktorých činnosť, vo väzbe na legislatívu EHK 

 OSN a medzinárodné dohovory v súlade s príslušnou legislatívou Európskej únie je 

 nevyhnutná v nasledovných oblastiach: 

 (a – j) 

 

 2. zneškodnenie PCB a odpadov s obsahom PCB environmentálne vhodným spôsobom, 

 

3. zneškodnenie starých zásob POPs – pesticídov („historický odpad“), 

 

4. dekontaminácia sedimentov s obsahom PCB z vodných recipientov a okolitej pôdy, ako 

 dôsledku výroby PCB v bývalom Chemko, n. p. Strážske, 

 

5. vyhľadávací prieskum území kontaminovaných POPs a ich dekontaminácia, 

 

6. zvyšovanie environmentálneho povedomia verejnosti,  

 

7. výskum a vývoj v oblasti manažmentu POPs. 

 



Národný realizačný plán – aktualizácia 2012 

Priority a opatrenia: 

1. Adekvátne kapacitné dobudovanie inštitúcií, ktorých činnosť, vo väzbe na legislatívu 

EHK OSN a medzinárodné dohovory ... 

(a – k) 

2. Zneškodnenie PCB a odpadov s obsahom PCB environmentálne vhodným spôsobom... 

3. Zneškodnenie starých zásob POPs pesticídov, ktoré sa vyskytujú na území SR ako tzv. 

„historický odpad“... 

4. Dekontaminácia sedimentov s obsahom PCB z vodných recipientov a okolitej pôdy, ako 

dôsledku výroby PCB v bývalom Chemko, n. p. Strážske ... 

5. Zabezpečenie vykonania geologického prieskumu životného prostredia zameraného na 

zistenie a overenie POPs znečistenia horninového prostredia, podzemnej vody a pôdy a ich sanácia... 

6. Zvyšovanie environmentálneho povedomia verejnosti... 

7. Výskum a vývoj v oblasti manažmentu POPs a koordináciu týchto činností... 

  

Zo súčasného skutkového stavu v oblasti nových POPs vyplývajú nasledovné opatrenia: 

a) inventarizácia výskytu nových POPs v SR; 

b) zavedenie integrovaného spôsobu riešenia POPs manažmentu v jednotlivých oblastiach POPs; 

c) spracovanie analýzy existujúceho monitorovania jednotlivých oblastí POPs; 

d) optimalizácia zhromažďovania relevantných informácií z monitoringu s prihliadnutím na nové POPs. 

 



  Roberts, D., Tren, R., Bate, R. and Zambone, J. (2010): 

 The excellent powder:  DDT's political and scientific history.  

  Dog Ear Publishing, USA. 

 
• R. Carson = Lži, šírenie poplašných správ a environmentálny lobbing. 

• Záchrana Afričanov pred maláriou by zapríčinila populačnú explóziu. Radšej zakážme DDT!   

• Choroba, ktorá nás už netrápi, zabíja v Afrike každý rok milión detí.  

 A je to naša vina...      „Vďaka, Zelenáči...“ 

• Ani u jedného človeka nebolo preukázané poškodenie zdravia, spôsobené DDT 

• Takmer 500 (!) štúdií - nereplikované, protirečivé alebo štatisticky nepreukazné výsledky 

• Rekapitulácia histórie výskytu vtákov v USA – iné priame antropogénne vplyvy ako je 

poľovníctvo, iné jedy, zmeny využitia krajiny, ... 

 

 

 

 

 

„Národy Európy a USA využili pesticídy na elimináciu chorôb, a potom podkopli rebrík, 

odopierajúc obyvateľom Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky použiť  tie isté insekticídy vo svoj 

prospech“ 



        

  www.3billionsandcounting, Dr. Rutledge, 2010 :  
 

 

 

 

 

• Najrozsiahlejšia ekologická genocída 

 

• Toto je politika – chladnokrvný, brutálny podraz,  

 zabíjanie jediným škrtom pera 

 

• Prevencia malárie je možná – dokonalá prevencia! 

 

• V Afrike zomiera denne takmer 3000 žien a detí 

 

 



Predaj pesticídov 2004: 

33 mld. USD 



Skladované „staré“ pesticídy 

Stredná a Východná Európa:  

240 998 000 kg 

   SR: 300 000 kg 

Západná Európa a  

Severná Amerika: 

             0, 00 kg 

Ázia: 6 462 655 kg 

Južná Amerika: 11 283 594 kg 

Afrika: 27 000 000 kg 


