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Slovenská agentúra životného prostredia

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) je
odbornou organizáciou MŽP SR s celoslovenskou pô-
sobnosťou. Na základe štatútu SAŽP a jej pôsobnosti na
úseku integrovanej prevencie a kontroly znečisťova-
nia vykonáva tieto činnosti: odborné poradenstvo a kon-
zultačnú činnosť pre štátnu správu, poskytuje informá-
cie najširšej verejnosti, buduje a prevádzkuje informač-
ný systém IPKZ, poskytuje informácie pre Európsku
komisiu, zabezpečuje školiace a vzdelávacie aktivity pre
pracovníkov v procese IPKZ  v rámci rezortu životného
prostredia.

Odborná spôsobilosť pre SAŽP
    v oblasti IPKZ

SAŽP so sídlom v Banskej Bystrici je oprávnenou oso-
bou na poskytovanie odborného poradenstva v oblasti IPKZ
pre spracovanie žiadostí prevádzkovateľov o vydanie integ-
rovaných povolení. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v
oblasti IPKZ získala 23. februára 2004 pod číslom 02/
102/2004-6, v auguste 2004 požiadala o zmenu a doplne-
nie odbornej spôsobilosti o ďalšie kategórie priemyselných
činností. MŽP SR vydalo 1. októbra 2004 nové osvedčenie
pre SAŽP pod číslom 22/102/2004-6 s platnosťou do 23.
februára 2009. SAŽP má oprávnenie poskytovať odborné
poradenstvo pre 18 kategórií priemyselných činností podľa
prílohy č. 1 zákona o IPKZ. Ide o tieto priemyselné činnosti:
1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 3.1., 4.1. b), h), k), 4.5., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4.,
6.1. a), b), 6.2., 6.4. a), b)1.          

Ponuka služieb
Povinnosť predložiť žiadosť o vydanie integrovaného

povolenia (IP) sa týka prevádzkovateľov priemyselných
činností, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 1 záko-
na č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Od-
bornú pomoc pri vypracovaní žiadosti o vydanie IP môže
prevádzkovateľovi poskytnúť oprávnená osoba, ktorá
preukazuje odbornú spôsobilosť na poskytovanie odbor-
ného poradenstva v oblasti IPKZ na základe osvedčenia
vydaného MŽP SR po preverení odbornej spôsobilosti.

SAŽP ponúka konzultačné a poradenské služby
v oblasti IPKZ, nevyhnutné na spracovanie žiadosti o
vydanie integrovaného povolenia, resp. vypracovanie
žiadosti o vydanie tohto povolenia pre prevádzku na prie-
myselné činnosti, na ktoré má oprávnenie.

SAŽP ponúka v oblasti IPKZ tieto služby: 
• vstupné rokovanie, špecifikácia podkladov na spra-

covanie žiadosti o vydanie IP,
• spracovanie žiadosti o vydanie IP,
• prekonzultovanie návrhu žiadosti so správnym or-

gánom,
• zapracovanie prípadných pripomienok správneho

orgánu k žiadosti,
• účasť a odbornú asistenciu prevádzkovateľovi na

ústnom rokovaní,
• v spolupráci s pre-

vádzkovateľom zabezpeče-
nie  iných nevyhnutných
činností potrebných na vy-
danie IP pre prevádzku,

• v prípade spracova-
nia žiadosti prevádzkova-
teľom odbornú pomoc pri
riešení vybraných problé-
mov, prípadne vypracova-
nie špecifických kapitol
žiadosti.

Kontakt v prípade záujmu
o služby:
tel.: 048/4713751, 4713754,
fax: 048/4230338

Ing. Milan Mylbachr (e-
mail: mylbachr@sazp.sk),
Ing. Blanka Kapustová, PhD.
(kapu@sazp.sk), príp. e-mail:
ipkz-info@sazp.sk.

Pracovisko IPKZ v SAŽP
Zriadenie pracoviska IPKZ v SAŽP vychádza z Návrhu

harmonogramu o postupnosti krokov implementácie záko-
na o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životné-
ho prostredia, ktorý bol schválený uznesením operatívnej
porady ministra životného prostredia č. 99 zo 17. 10. 2002.
K budovaniu tohto pracoviska sa prikročilo 2. januára 2003.
Vzhľadom na celoslovenskú pôsobnosť SAŽP sa rozhodlo o
zriadení centrálneho pracoviska v Banskej Bystrici, v Cen-
tre environmentalistiky a informatiky, odbor starostlivosti o
životné prostredie. Regionálne pracoviská sa zriadili v SAŽP
v Bratislave, Žiline a Košiciach.

Pracovisko IPKZ je v súčasnosti personálne dobudo-
vané, má 10 pracovníkov (9 špecialistov na IPKZ a jedné-
ho informatika).

Internetová stránka pracoviska
V januári 2005 sa začala skúšobná prevádzka interne-

tovej stránky pracoviska IPKZ v SAŽP (www.sazp.sk/
ipkz). Stránka je priebežne aktualizovaná, ponúka najnovšie
informácie o aktivitách pracoviska IPKZ. Nachádzajú sa
na nej informácie o pracovisku IPKZ v SAŽP a jeho štruk-
túre, činnosti, službách, ktoré ponúka, kontakty na jednot-
livých pracovníkov, informácie o uskutočnených aj pláno-
vaných školeniach, seminároch, workshopoch, o projek-
toch týkajúcich sa IPKZ a riešených v SAŽP, ako aj aktu-
álne dokumenty z priebehu twinningového projektu na
implementáciu smernice o IPKZ.

Twinningový projekt
Twinningový projekt medzi Slovenskou republikou a Gréckom „Im-

plementácia smernice EÚ o IPKZ” (sektor: Životné prostredie - SK/
02/IB/EN/02). 22. januára 2004 sa definitívne schválila

Pôsobenie SAŽP v oblasti IPKZ
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realizácia twinningového projektu na imple-
mentáciu smernice o IPKZ. Samotné práce
na ňom sa začali príchodom predvstupového
poradcu Dr. V. J. Inglezakisa z Grécka, ktorý
je poverený jeho koordináciou a riadením.
Projekt bude trvať do 15. októbra 2005.

Twinningovými partnermi projektu sú za slo-
venskú stranu Ministerstvo životného prostre-
dia SR, ktoré poverilo implementáciou Sloven-
skú agentúru životného prostredia, a za gréc-
ku stranu Ministerstvo zahraničných vecí Gréc-
ka, ktoré poverilo implementáciou Národnú
technickú univerzitu v Aténach, fakultu che-
mického inžinierstva. Cieľom spolupráce
v projekte je dosiahnuť úplnú zhodu environ-
mentálnej legislatívy SR s acquis (európskym
právom) v oblasti európskej smernice 96/
61/EC o IPKZ, zaviesť a vykonať požiadavky
dané v tejto smernici na úrovni SR. Keďže
projekt je približne v polovici svojho trvania,
niektoré aktivity a výstupy garantované
v twinningovej zmluve sa už uskutočnili, iné
sa uskutočnia podľa plánu v tomto roku.

V roku 2004 sa uskutočnili tieto aktivity:
• 11. marca 2004 v Bratislave sa projekt slávnostne

uviedol za účasti gréckeho a slovenského tímu projektu,
delegácie EK v SR, zástupcov SIŽP, SAŽP a ďalších po-
zvaných;

• 12. marca 2004 v Banskej Bystrici sa uskutočnil
medzinárodný workshop „Skúsenosti gréckych expertov
v oblasti implementácie smernice o IPKZ - Experience of
Greek Experts on Directive on IPPC Implementation”. In-
formácie o workshope a prezentácie sú uverejnené na
webovej stránke www.sazp.sk/ipkz;

• grécki experti uskutočnili analýzu rozdielov medzi
legislatívou SR a EÚ týkajúcu sa IPKZ, v spolupráci s MŽP
SR, SIŽP a SAŽP sa pripravila finálna správa, ktorá sa
distribuovala všetkým relevantným organizáciám;

• počas roka 2004 grécky a slovenský tím pracovali
na príprave návrhov jednotlivých databáz pre Register
prevádzkovateľov a IPKZ prevádzok a Integrovaný regis-
ter informačného systému, za spoluúčasti SIŽP, SHMÚ a
MŽP SR. Výstupy návrhov vo forme správ sa distribuovali
relevantným organizáciám;

• v roku 2004 sa na MF SR uskutočnil tender na
výber dodávateľa mobilného laboratória, laboratórium pre
SAŽP sa zriadilo v októbri 2004.

V roku 2005 sa plánujú uskutočniť tieto aktivity:
• vytvorenie a sprevádzkovanie internetovej stránky o

IPKZ pre verejnosť, s cieľom umožniť prístup verejnosti
k predmetným informáciám a zvýšiť jej účasť v procese
IPKZ;

• v SAŽP v Banskej Bystrici sa zriadi národné školia-
ce centrum, ktoré bude neskôr zabezpečovať školiace a
vzdelávacie aktivity v oblasti IPKZ pre rezort životného
prostredia, takisto však aj pre štátnu správu, prevádzko-
vateľov IPKZ prevádzok a verejnosť;

• v spolupráci s gréckym tímom sa vytvoria vzdeláva-
cie moduly/školiace materiály;

• uskutočnia sa najmenej tri školenia o IPKZ pre štát-
nu a verejnú správu, všetky inštitúcie zapojené do IPKZ,
prevádzkovateľov IPKZ prevádzok a verejnosť;

• v nadväznosti na návrhy jednotlivých databáz pre
Register prevádzkovateľov a IPKZ prevádzok a Integrova-
ný register informačného systému grécki a slovenskí
experti naprogramujú predmetné registre, vložia údaje a
otestujú funkčnosť registrov;

• v závere projektu sa uskutoční záverečná konferencia
zameraná na rozšírenie poznatkov a výsledkov projektu.

Informácie o twinningovom projekte získate na adrese:
Slovenská agentúra životného prostredia, Centrum envi-
ronmentalistiky a informatiky, odbor starostlivosti o život-
né prostredie, pracovisko IPKZ, Tajovského 28, 975 90
Banská Bystrica, tel. 048/4713751, fax 048/4230338,
e-mail: kapu@sazp.sk (Ing. B. Kapustová, PhD. - projektma-
nažérka), mylbachr@sazp.sk (Ing. M. Mylbachr - vedúci
odboru), alebo na všeobecnej e-mailovej adrese pre aké-
koľvek otázky o IPKZ: ipkz-info@sazp.sk. Informácie o
priebehu projektu nájdete aj na www.sazp.sk/ipkz. Uvede-
né kontakty slúžia aj v prípade záujmu o CD s prezentáciami
z workshopu.

Informačný systém
Budovanie Informačného systému pre integrovanú prevenciu

a kontrolu znečisťovania (IS IPKZ) - stav k 1. 3. 2005
K zriaďovaniu IS IPKZ sa prikročilo v zmysle § 6 ods.

1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ. Povinnosť zriadiť IS
IPKZ bola daná MŽP SR, touto úlohou bola poverená
SAŽP ako odborná organizácia ministerstva v zmysle
§ 27 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ. Odborným
garantom budovania IS IPKZ je Centrum environmentalis-
tiky a informatiky v Banskej Bystrici. Do budovania infor-
mačného systému sú zapojené aj SIŽP a SHMÚ ako
odborné organizácie rezortu životného prostredia. Zodpo-
vednosť za vybudovanie a prevádzku IS IPKZ ako celku,
v spolupráci s SHMÚ a MŽP SR - odborom environmentál-
nej informatiky, má SAŽP.

Cieľom IS IPKZ je vytvorenie komplexného systému infor-
movanosti o stave, priebehu a výsledkoch procesu IPKZ,
ako aj o bezprostredne súvisiacich aktivitách, zabezpeče-
nie informačnej podpory pre vykonávanie zákona o IPKZ
a vytvorenie podmienok na plnenie informačných povin-
ností SR na medzinárodnej úrovni.

Požadovaný obsah IS IPKZ podľa § 6 ods. 2 zákona č. 245/
2003 Z. z. o IPKZ tvoria register prevádzkovateľov, prevá-
dzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených
v integrovanom povolení, register vydaných integrovaných
povolení, údaje a informácie poskytnuté každoročne pre-
vádzkovateľmi o prevádzkach, ich emisiách a výsledkoch
monitorovania, normy kvality životného prostredia pre jed-
notlivé miesta územia SR, najlepšie dostupné techniky
pre jednotlivé priemyselné odvetvia a druhy prevádzok a
register oprávnených osôb.

Štruktúra IS IPKZ, ktorá sa v SAŽP buduje, je v zmysle
požadovaného obsahu IS IPKZ a pozostáva z týchto 6
registrov: Register prevádzkovateľov a IPKZ prevádzok,

Register vydaných integrovaných povolení,
Integrovaný register informačného systému
(IR IS), Register BAT a BREF, Register opráv-
nených osôb, Register noriem kvality život-
ného prostredia.

V súčasnosti je IS IPKZ v štádiu rozpraco-
vania, začal sa budovať v roku 2003. Štyri
registre sa budujú priamo v SAŽP (Register
prevádzkovateľov a IPKZ prevádzok, Register
BAT a BREF - oba registre sú vo fáze progra-
movania; Register vydaných integrovaných
povolení, Register noriem kvality životného
prostredia - tieto sú vo fáze návrhov), kde
budú aj umiestnené. Jeden register sa buduje
v SHMÚ (Integrovaný register informačného
systému - zriadený k 31. 12. 2004 ) a jeden
existuje na MŽP SR ako zoznam oprávnených
osôb (Register oprávnených osôb).

Register prevádzkovateľov a IPKZ prevádzok bude
pozostávať z 3 aplikácií (1. aplikácia „doku-
menty a informácie z povoľovacieho proce-
su”, 2. aplikácia „vybrané údaje zo žiadosti o
vydanie integrovaného povolenia”, 3. apliká-

cia na plnenie reportingových povinností). Register bude
slúžiť najmä potrebám SIŽP pri povoľovaní prevádzok pat-
riacich pod režim IPKZ. Ďalšími užívateľmi budú SAŽP,
MŽP, SHMÚ. SAŽP bude užívateľom najmä 3. aplikácie
(plnenie reportingových povinností).

Integrovaný register informačného systému bude obsahovať
údaje a informácie poskytnuté každoročne prevádzkova-
teľmi o prevádzkach, ich emisiách a výsledkoch monitoro-
vania (§ 6 ods. 2, písm. c) zákona č. 245/2003 Z. z. o
IPKZ). Údaje z tohto registra bude SAŽP spracúvať a po-
sielať do Európskeho registra znečisťujúcich látok (EPER).
V súčasnosti SHMÚ spracúva a overuje údaje o emisiách
za rok 2004, ktoré prevádzkovatelia IPKZ prevádzok na-
hlásili na príslušných tlačivách na SHMÚ.

Register vydaných integrovaných povolení bude tvoriť databá-
za vydaných integrovaných povolení pre potreby MŽP SR,
SHMÚ a SAŽP.

Register noriem kvality životného prostredia budú tvoriť data-
bázy, ktoré budú súborom požiadaviek na životné prostre-
die vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa musia
splniť na určenom mieste v určenom čase (§ 4 ods. 1
zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ). Obsah registra
a zodpovednosti pri jeho napĺňaní sú v súčasnosti pred-
metom riešenia.

Register oprávnených osôb - v súčasnosti je na internetovej
stránke www.enviro.gov.sk sprístupnený zoznam opráv-
nených osôb; prehľadávanie je možné podľa kategórie
priemyselnej činnosti alebo podľa obchodného mena (aj v
prílohe tohto čísla). Tento zoznam sa v blízkej budúcnosti
začlení do Registra oprávnených osôb ako súčasti IS
IPKZ.

Aký bude prístup verejnosti k IS IPKZ?
Verejnosť bude mať prístup ku všetkým údajom a infor-

máciám z oblasti IPKZ, na ktoré má zo zákona nárok, a to
prostredníctvom internetovej stránky. Bude mať prístup
k vybraným údajom z Registra noriem kvality životného
prostredia, Integrovaného registra informačného systé-
mu a Registra BAT a BREF. Register oprávnených osôb
bude prístupný verejnosti bez obmedzenia. V súčasnosti
sa pre verejnosť zverejňujú informácie na webovej strán-
ke www.sizp.sk o podaných žiadostiach o vydanie integro-
vaného povolenia a samotné vydané integrované povole-
nia sú pre verejnosť k dispozícii po dobu 60 dní od ich
vydania.

Ing. Blanka Kapustová, PhD.
SAŽP, Centrum environmentalistiky a informatiky

Diskusia slovensko-gréckeho tímu s riaditeľom európskej kancelárie IPKZ v Seville počas pracovnej cesty
v rámci twinningového projektu Implementácia smernice o IPKZ




