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RIZIKOVÉ FAKTORY V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ

   • ENVIRONMENTÁLNE ZÁŤAŽE

• Kľúčové otázky:

- Aký je dokumentovaný rozsah environmentálnych záťaží?

• Kľúčové zistenia:

-  Ku koncu roka 2010 bolo v SR evidovaných celkovo 924  pravdepodobných environmentálnych záťaží a 246 
environmentálnych záťaží. 

Kľúčové otázky a kľúčové zistenia

Súčasný stav v oblasti environmentálnych záťaží a ich riešenia

V marci 2010 bol uznesením vlády SR č.153/2010 schválený Štátny program sanácie environmentálnych záťaží (ŠPSEZ), 
ktorý predstavuje  strategický dokument pre riešenie tejto problematiky na roky 2010 – 2015. Stanovuje priority riešenia proble-
matiky environmentálnych záťaží, ktoré budú napĺňané prostredníctvom cieľov a jednotlivých aktivít rozdelených do krátkodobých, 
strednodobých a dlhodobých časových horizontov.

Dňa 5. 8. 2010 bola prijatá vyhláška MPŽPaRR SR č. 340/2010, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 51/2008, ktorou sa 
vykonáva geologický zákon. V predmetnej novele vyhlášky sa podrobne charakterizuje geologický prieskum životného prostredia 
(vrátane zistenia a overenia pravdepodobných environmentálnych záťaží alebo environmentálnych záťaží a po potvrdení prítomnosti 
environmentálnej záťaže sa vyhodnocujú súčasné a potenciálne riziká environmentálnej záťaže s ohľadom na súčasné a budúce vyu-
žitie územia a získavajú geologické podklady  na návrh sanácie environmentálnej záťaže). Ďalej sa definuje sanácia environmentálnej 
záťaže a Informačný systém environmentálnych záťaží. Príloha vyhlášky  obsahuje analýzu rizika znečisteného územia. 

V  roku 2010 začali práce na návrhu zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 

Ako podpora riešenia environmentálnych záťaží z prostriedkov Operačného programu Životné prostredie boli ukončené práce 
na dvoch projektoch:

•  Regionálne štúdie hodnotenia dopadov environmentálnych záťaží na životné prostredie pre vybrané kraje (regióny), 
SAŽP (2008 – 2010) 

•  Atlas sanačných metód, ŠGÚDŠ (2008 – 2010). 

Naďalej prebiehali práce na projekte Dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží, SAŽP (2008 – 2013). 
Cieľom projektu je dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží vrátane jeho prepojenia s inými IS a realizácia vzde-
lávacej a informačnej kampane k IS EZ.

Informačný systém environmentálnych záťaží ku koncu roka 2010 obsahoval 924 pravdepodobných environmentálnych 
záťaží, 246 environmentálnych záťaží a 696 sanovaných a rekultivovaných lokalít.




