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RIZIKOVÉ FAKTORY V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ

• ENVIRONMENTÁLNE ZÁŤAŽE

 S účinnosťou od 1.11.2009 vstúpil do platnosti novelizovaný 
zákon č.569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zá-
kon) v znení neskorších predpisov, do ktorého bola zapracovaná 
aj problematika environmentálnych záťaží. 

V decembri  2008 bol ukončený projekt Systematická 
identifikácia environmentálnych záťaží Slovenskej repub-
liky, realizáciou ktorého bola MŽP SR  poverená SAŽP. Zá-
kladnými cieľmi projektu (2006–2008) bolo  uskutočniť syste-
matickú identifikáciu environmentálnych záťaží na celom území 
SR, zostaviť Register environmentálnych záťaží a uskutočniť ich 
klasifikáciu na určenie priorít ich následného riešenia. Súčasťou 
projektu bola  tvorba Informačného systému environmentálnych 
záťaží (ISEZ), ktorý je prístupný na http://enviroportal.sk/envi-
ronmentalne-zataze/. V rámci systematickej identifikácie bolo 
na Slovensku zaevidovaných 878 pravdepodobných environ-
mentálnych záťaží, 257 environmentálnych záťaží, 366 sa-
novaných a 318 rekultivovaných lokalít. Z celkového počtu 
pravdepodobných environmentálnych záťaží je 125 vysokoriziko-
vých lokalít. Z celkového počtu environmentálnych záťaží je 95 
vysokorizikových lokalít.

Na podporu riešenia environmentálnych záťaží boli v roku 
2008 z prostriedkov Operačného programu Životného 
prostredie, Prioritnej osi 4: Odpadové hospodárstvo, Ope-
račný cieľ 4.4 Riešenie problematiky environmentálnych 
záťaží vrátane ich odstraňovania  začaté práce na realizácii 
troch projektov:

- Regionálne štúdie hodnotenia dopadov environmentálnych záťaží na životné prostredie pre vybrané kraje (regióny), 
SAŽP (2008–2010). Cieľom projektu je pripraviť metodický pokyn pre hodnotenie dopadov environmentálnych záťaží ako pod-
klad jednotného postupu v rámci SR a spracovanie hodnotiacich správ pre 8 krajov.

- Dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží, SAŽP (2008–2013). Cieľom projektu je dobudovanie 
Informačného systému environmentálnych záťaží vrátane úvodnej štúdie prepojenia IS EZ s inými IS, následné realizačné štúdie 
a ich implementácia a realizácia vzdelávacej a informačnej kampane k IS EZ.

- Atlas sanačných metód, ŠGÚDŠ (2008–2010). Cieľom projektu je spracovanie poznatkov o sanačných metódach pre odstra-
ňovanie environmentálnych záťaží a ich zhrnutie do atlasu, ktorý bude súčasťou IS EZ. 

V priebehu roka 2009 sa realizovali práce na príprave Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží, ktorý ako 
strategický dokument pre riešenie tejto problematiky na roky 2010–2015  bol vládou SR schválený v marci 2010.

Environmentálna záťaž je  znečistenie územia spôso-
bené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko 
pre ľudské zdravie, alebo horninové prostredie, podzem-
nú vodu a pôdu, s výnimkou environmentálnej škody. 

§ 3 pís. s zákona č. 569/2007 Z.z. 
o geologických prácach (geologický zákon)




