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Seminár v oblasti environmentálnych záťaží 



Strategické dokumenty 

1. Štátny program sanácie environmentálnych záťaží 2010 
– 2015 (marec 2010, Uznesenie vlády SR). 
 

2. Štátny program sanácie environmentálnych záťaží 2016 
– 2021 (január 2016, Uznesenie vlády SR) 

 



Strategický dokument a legislatíva 
Dňa 8.9.2009 bol prijatý zákon č. 384/2009 Z. z., ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 
372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný 
zákon), v znení neskorších predpisov ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
NR SR 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) 
v znení zákona č. 515/2008 Z. z. (novela platná  od 1.11.2009). 
 
V predmetnej novele geologického zákona č. 569/2007 Z.z. (novela - 
zákon č. 384/2009 Z. z.), sa v § 20a definuje Informačný systém 
environmentálnych záťaží a Štátny program sanácie 
environmentálnych záťaží. 
 
Štátny program sanácie environmentálnych záťaží je základným 
dokumentom pre problematiku EZ. Vypracúva a aktualizuje ho MŽP SR 
najmä na základe údajov a informácií z IS EZ. SchvMcuje ho vláda SR. 



Strategický dokument a legislatíva 
Dňa 5.8.2010 bola prijatá vyhláška MPŽPaRR SR č. 340/2010 Z. z., 
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 51/2008 Z. z., ktorou sa 
vykonáva geologický zákon.  
 
V predmetnej novele vyhlášky - § 46a:  
Informačný systém environmentálnych záťaží obsahuje 
 
a) Štátny program sanácie environmentálnych záťaží, 
b) register dokumentov environmentálnych záťMží, 
c) register environmentálnych záťMží pozostávajúci z 
 
   1. časti A obsahujúcej evidenciu pravdepodobných environmentálnych 
záťMží, 
   2. časti B obsahujúcej evidenciu environmentálnych záťMží, 
   3. časti C obsahujúcej evidenciu sanovaných a rekultivovaných lokalít. 



Geologický prieskum životného prostredia 



Sanácia environmentálnej záťaže 



Sanácia environmentálnej záťaže 



Sanácia environmentálnej záťaže 



ŠPátny program sanácie environmenPálnycO záťaží  
2016 – 2021 (Projekt) 



ŠPátny program sanácie environmenPálnycO záťaží  
2016 – 2021  

(posudzovanie strategického dokumentu) 

Štátny program sanácie 
environmentálnych záťaží (2016 – 
2021) predstavuje strategický 
dokument s celoštátnym dosahom pre 
systematické odstraňovanie 
environmentálnych záťaží na 
Slovensku, ktorý určuje rámcové úlohy 
a opatrenia na postupné znižovanie 
negatívnych vplyvov 
environmentálnych záťaží na zdravie 
človeka a životné prostredie. 



ŠPátny program sanácie environmenPálnych záťaží  
2016 – 2021 (Projekt) 

Prioritná os: 4 Odpadové hospodárstvo 
Operačný cieľ: 4.4 Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich 
odstraňovania 
Zdroj financovania: Kohézny fond v rámci OPŽP 
Termín realizácie: 4/2015 - 12/2015 
Hlavný cieľ: Spracovanie nového Štátneho programu sanácie environmentálnych 
záťaží (ŠPS EZ) 2016 - 2021 
  
Štátny program sanácie environmentálnych záťaží (ŠPS EZ) na roky 2016 - 2021 
nadväzuje na ŠPS EZ 2010 - 2015 a predstavuje strategický dokument pre 
systematické odstraňovanie environmentálnych záťaží na Slovensku s cieľom 
postupného znižovania negatívnych vplyvov environmentálnych záťaží (EZ) na životné 
prostredie. 
ŠPS EZ 2016 - 2021 určuje ciele a programové opatrenia zamerané na zlepšenie 
manažmentu environmentálnych záťaží, identifikáciu  a prieskum pravdepodobných EZ, 
prieskum, sanáciu a monitoring environmentálnych záťaží vo vzťahu k časovým 
horizontom.    



ŠPátny program sanácie environmenPálnycO záťaží  
2016 – 2021 (obsah dokumentu) 

• 1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE  
• 2 ZÁKLADNÉ POJMY, DEFINÍCIE A PRINCÍPY 
• 3 CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNEHO STAVU V OBLASTI ENVIRONMENTÁL-  

 NYCH ZÁŤAŽÍ 
• 4  PRIORITY, CIELE A PROGRAMOVÉ OPATRENIA ŠPS EZ (2010 – 2015) - 

 VYHODNOTENIE 
• 5  ČASOVÝ A VECNÝ HARMONOGRAM REALIZÁCIE ŠPS EZ V OBDOBÍ 2010–

 2015 – ODPOČET 
• 6 PRIORITY, CIELE A PROGRAMOVÉ OPATRENIA ŠPS EZ (2016 – 2021) 
• 7 ČASOVÝ A VECNÝ HARMONOGRAM REALIZÁCIE ŠPS EZ V OBDOBÍ 2016–

 2021 
• 8 EKONOMIKA 
• 9 MOŽNOSTI ŠTÁTNEJ POMOCI PRI ODSTRAŇOVANÍ NAJRIZIKOVEJŠÍCH 

 ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ  
 

 
 



ŠPátny program sanácie environmenPálnycO záťaží  
2016 – 2021 (Ciele) 

Cieľ 1 Zlepšenie manažmentu environmentálnych záťaží; 
Cieľ 2 Identifikácia a prieskum pravdepodobných  

 environmentálnych záťaží; 
Cieľ 3 Prieskum environmentálnych záťaží; 
Cieľ 4 Sanácia environmentálnych záťaží; 
Cieľ 5 Monitoring environmentálnych záťaží. 

 
Krátkodobý časový horizont: obdobie rokov 2016–2017 
Strednodobý časový horizont:obdobie rokov 2018–2020 
Dlhodobý časový horizont: obdobie rokov 2021 a viac 
 

 
 



ŠPátny program sanácie environmenPálnycO záťaží  
2016 – 2021 (Ciele) 

Cieľ 1 Zlepšenie manažmentu environmentálnych záťaží 
 
V rámci plnenia cieľa 1 pripravilo MŽP SR: 
 
novelizáciu zákona č. 409/2011 Z.z. o niektorých opatreniach na 
úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov,  
 
ktorá bude v roku 2017 predložená do vlády SR. 
 

 
 



ŠPátny program sanácie environmenPálnycO záťaží  
2016 – 2021 (Ciele) 

Cieľ 2 Identifikácia a prieskum pravdepodobných  
environmentálnych záťaží 

V rámci plnenia cieľa 2 pripravilo MŽP SR projekt: 
 
Geologický prieskum vybraných pravdepodobných 
environmentálnych záťaží.  
 
Navrhnutých na riešenie je 53 lokalít. V projekte sú zadefinované tri 
podaktivity:  
Podaktivita 1. Podrobný geologický prieskum životného prostredia 
na vybraných pravdepodobných environmentálnych záťažiach 
vrátane vybudovania monitorovacej siete podzemných vôd na 
lokalitách potvrdených environmentálnych záťaží.  
Podaktivita 2: Geologický prieskum vybraných pravdepodobných 
environmentálnych záťaží metódami Diaľkového prieskumu Zeme. 
Podaktivita 3: Odborný dohľad nad vykonávaním geologických prác 
a hodnotenie kvality výstupov.  
Celková predpokladaná hodnota zákazky bez DPH je na úrovni cca 
9,1 milióna EUR. 

 
 





ŠPátny program sanácie environmenPálnycO záťaží  
2016 – 2021 (Ciele) 

Cieľ 4 Sanácia environmentálnych záťaží 
V rámci plnenia cieľa 4 pripravilo MŽP SR projekt: 
 
Sanácia vybraných environmentálnych záťaží SR.  
 
Navrhnutých na riešenie je 18 lokalít. V projekte sú zadefinované tri 
podaktivity:  
Podaktivita 1. Sanácia environmentálnych záťaží.  
Podaktivita 2: Odborný geologický dohľad. 
Podaktivita 3: Odborný dohľad nad vykonávaním geologických prác 
a hodnotenie kvality výstupov.  
Celková predpokladaná hodnota zákazky bez DPH je na úrovni cca 
35,5 milióna EUR. 

 
 



ŠPátny program sanácie environmenPálnycO záťaží  
2016 – 2021 (Ciele) 

Cieľ 5 Monitoring environmentálnych záťaží 
V rámci plnenia cieľa 5 pripravil ŠGÚĎŠ 3 projekty: 
 
 
Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží 
Slovenska - 1. časť. 
 
Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných 
lokalitách Slovenskej republiky – udržateľnosť – lokality SG a 
PZ MŽP SR. 
 
Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných 
lokalitách Slovenskej republiky – udržateľnosť – lokality 
ŠGÚDŠ. 

 



ŠPátny program sanácie environmenPálnycO záťaží  
2016 – 2021 (Finančné krytie) 

V kapitole ŠPSEZ Finančné výdavky a zdroje krytia finančných 
výdavkov potrebných na realizáciu prieskumu, vypracovanie rizikových 
analýz, sanáciu a monitoring environmentálnych záťaží ŠPSEZ  sú 
uvedené náklady v nadväznosti na predchádzajúcu kapitolu Zoznam 
environmentálnych záťaží navrhnutých na riešenie . 
Lokality odporúčané na realizáciu podrobného geologického prieskumu/príp. 

sanácie (93) 
Lokality odporúčané na monitorovanie/prieskum/príp. sanáciu (161) 
Lokality odporúčané na monitorovanie/príp. sanáciu (141) 
Lokality odporúčané na posanačný monitoring (19) 
Environmentálne záťaže odporúčané na sanáciu (26) 
 



ŠPátny program sanácie environmenPálnycO záťaží  
2016 – 2021 (Finančné krytie) 

1 . Podporné aktivity – výskum, vzdelávanie, plány prác, práca s 
verejnosťou a pod.  - 6 000 000 ,-  € 

2 . Prieskum pravdepodobných environmentálnych záťaží  - 7 000 000 ,-  € 
(93 lokalít) 

3 . Odhad výdavkov na podrobný prieskum environmentálnych záťaží na 
vybraných lokalitách  8 000 000 ,-  €   

4 . Sanácia lokalít, ktorých prieskum bol ukončený  - 40 000 000 ,-  € (26 
lokalít)  

5 . Odhad výdavkov na sanáciu vybraných lokalít, ktorých prieskum 
nebol ukončený  - 140 000 000 ,-  €   

6 . Monitoring environmentálnych záťaží  - 9 000 000 ,-  €  (161 + 141 + 19) 
 

Celkove sa jedná o sumu 210 000 000,-  €  



 
Predajná – skládka PO Predajná I  
 



 
Predajná –  
skládka PO Predajná I  
 



Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 139 z 20. marca 2013 vláda SR 
schválila štruktúru operačných programov financovaných z Európskych 
štrukturálnych a investičných fondov (EŠaIF) na programové obdobie 2014–
2020.  

 
MŽP SR vypracovalo návrh Operačného programu Kvalita životného 

prostredia (OP KŽP), ktorý bol schválený na rokovaní vlády SR dňa 
16. apríla 2014 uznesením vlády SR č. 175/2014 a 28. októbra 2014 bol 
schválený Európskou komisiou.  

 
V súlade s materiálom Návrh štruktúry operačnýcO programov 

pre viMcročný finMnčný rámec Európskych štrukturálnych a investičných 
fondov na programové obdobie 2014–2020 je riadiacim orgánom operačného 
programu MŽP SR.  

Operačný program Kvalita životného prostredia 
(2014 – 2020) 



Podpora aktivít v oblasti sanácie environmentálnych záťaží v rámci 
Operačného programu Kvalita životného prostredia je riešená v rámci prioritnej 
osi 1. 

 
Prioritná os 1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom 

rozvoja environmentálnej infraštruktúry  a spadá pod investičnú prioritu 1.4. 
 
 Investičná priorita 1.4. Prijatie opatrení na zlepšenie mestského 

prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených 
priemyselných areálov (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie 
miery znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku.  

 
Špecifickým cieľom je 1.4.2. Zabezpečenie sanácie 

environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených 
priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou). 

OPKŽP – dôležitý zdroj financovania 



Zabezpečenie vyššie uvedených cieľov v oblasti sanácie environmentálnych 
záťaží, podporované prostredníctvom OP KŽP, bude napĺňané 
prostredníctvom dvoch nasledujúcich aktivít: 
 
A) prieskum, sanácia a monitorovanie environmentálnych záťaží v 
mestskom prostredí, ako aj v opustených priemyselných lokalitách 
(vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou); 
 
B) zlepšenie informovanosti o problematike environmentálnych záťaží. 

Alokovaná čiastka z OP KŽP na riešenie environmentálnych záťaží 
predstavuje sumu 180 mil. Eur z Kohézneho fondu. Spolufinancovanie 
zo štátneho rozpočtu SR vo výške 15 % predstavuje sumu 27 mil. Eur. 

OPKŽP – dôležitý zdroj financovania 



V rámci aktivity A) prieskum, sanácia a monitorovanie 
environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v 
opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré 
prechádzajú zmenou): 
 
Geologický prieskum vybraných pravdepodobných environmentálnych 
záťaží (53 lokalít). 
 
Sanácia  vybraných environmentálnych záťaží Slovenskej republiky (18 
lokalít). 
 
Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska - 1. 
časť (83 lokalít). 
 

OPKŽP – dôležitý zdroj financovania 



V rámci aktivity B) zlepšenie informovanosti o problematike 
environmentálnych záťaží: 
 
Zo strany SAŽP pokračujú prípravné  práce na  realizácií Národného projektu 
1 - Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti 
zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku, ktorého súčasťou 
sú aj aktivity zamerané na problematiku environmentálnych záťaží (hlavná 
aktivita HA 5).  
 
Ich plnenie v sebe zahŕňa realizáciu medzinárodných konferencií, seminárov, 
workshopov, webseminarov pre odbornú verejnosť, prednáškových 
a terénnych exkurzií a festivalov pre vysoké školy a univerzity, školských 
programov, metodických dní pre učiteľov základných  škôl a celého radu 
letákov a publikácií rozvrhnutých na obdobie rokov 2017-2021. Celková 
predpokladaná hodnota zákazky s DPH pre oblasť riešenia environmentálnych 
záťaží je na úrovni cca 2,9 mil. Eur.  
 

OPKŽP – dôležitý zdroj financovania 



Viac informácií k OP KŽP a Investičnej priorite 4 je možné nájsť na 
stránke  http://www.op-kzp.sk/.  
 
V oblasti riešenia problematiky environmentálnych záťaží je OP KŽP 
zameraný na zvýšenie podielu sanovaných lokalít s evidovanými 
environmentálnymi záťažami, z ktorých vyplýva permanentné riziko 
negatívneho vplyvu na zdravie človeka a životné prostredie.  

OPKŽP – dôležitý zdroj financovania 











Projekty monitorovania - podrobnosti 
Realizuje Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 

 
Názov úlohy: Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska - 1. 
časť (skratka ZMEZ1) 

Doba riešenia: 10/2016 – 12/2021 
Zdroj financovania: OPKŽP, kód výzvy OPKZP-PO1-SC142-2015-4 
Počet riešených lokalít: 83 (lokality riešené v rámci OPŽP spĺňajúce požiadavky 
oprávnenosti) 

Predbežný názov úlohy: Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných 
lokalitách Slovenskej republiky – udržateľnosť – lokality SG a PZ MŽP SR 

Predpokladaná doba riešenia: 05/2017 – 12/2020 
Počet riešených lokalít: 75, resp. 79 (časť lokalíP riešenýcO v predchádzajúcom OPŽP 
prostredníctvom MŽP SR, sekciou GaPZ) 

Predbežný názov úlohy: Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných 
lokalitách Slovenskej republiky – udržateľnosť – lokality ŠGÚDŠ 

Predpokladaná doba riešenia: 01/2017 – 12/2020 
Počet riešených lokalít: 161 (časť lokalíP riešenýcO v predchádzajúcom OPŽP 
prosPrednícPvom ŠGUGŠ, pri časPi lokalíP -14, ktoré sú zahrnuté aj do ZMEZ1 sa rieši 
len technická údržba objektov) 



Iné zdroje financovania 

Štátny rozpočet a Environmentálny fond 

Ďalšími zdrojmi krytia finančných výdavkov na riešenie problematiky 
environmentálnych záťaží sú štátny rozpočet a Environmentálny fond. 

 
Zo štátneho rozpočtu, okrem prostriedkov na spolufinancovanie OP KŽP v objeme 

27 mil. Eur, budú financované výdavky, ktoré nie sú oprávnené v rámci OP KŽP. 
Neoprávnené výdavky predstavujú sumu 600 000,- Eur. 

 
V rámci zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov podľa § 4 (Poskytovanie prostriedkov fondu a spôsob 
ich použitia) odseku d) aj možnosť podporiť riešenie mimoriadnej závažnej 
environmentálnej situácie alebo riešenia environmentálnej záťaže. 



Iné zdroje financovania 

Štátny rozpočet a Environmentálny fond 

 
Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej 
republiky – udržateľnosť – lokality SG a PZ MŽP SR (75 lokalít) 
 
Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej 
republiky – udržateľnosť – lokality ŠGÚDŠ (161 lokalít – 14 lokalít) 
 
 
V r. 2016:Vypracovanie návrhov plánov  prác na odstránenie environmentálnych 
záťaží (23 plánov prác) 
V r. 2017: Vypracovanie návrhov plánov  prác na odstránenie environmentálnych 
záťaží, 2. etapa  (26 plánov prác) 

 



 
ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ 
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