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Požiadavky na uskladňovanie 
starých pesticídov spĺňa 

iba necelá štvrtina skladov
Inšpektori Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) vykonali v Nitrianskom a 

Banskobystrickom kraji 147 kontrol skladov starých pesticídov. Vychádzali zo zoznamu 
skladov, ktorý zostavilo Ochranárske a kultúrne združenie Poiplia - Ipeľská únia. 

Z celkového počtu 155 kontrolovaných skladov zistili uskladnené pesticídy v 104 skla-
doch. Z nich len 24 skladov (23 %) spĺňalo požiadavky na uskladňovanie týchto chemic-
kých látok, 80 je nevyhovujúcich. Inšpektori našli v skladoch približne 192 ton pesticídov, 
z ktorých bolo 140 ton starých a 52 ton použiteľných pesticídov. Zistili, že v 80 nevyhovu-
júcich skladoch je uskladnených približne 163 ton starých a použiteľných pesticídov, čo je 
85 % z celkového množstva uskladnených pesticídov. 

Na príčine sú technické i právne nedostatky. Hlavným zisteným nedostatkom je nevyho-
vujúca úprava a zlý technický stav podlahy v kontrolovaných skladoch z hľadiska jej odol-
nosti a nepriepustnosti voči skladovaným nebezpečným látkam. Týka sa to predovšetkým 
starých, nepoužívaných skladov po poľnohospodárskych družstvách, ktoré sa z rôznych 
dôvodov dostali do konkurzu a ich majetok bol rozpredaný. Inšpektori pri kontrolách zistili, 
že niektoré sklady pesticídov sa vôbec nedostali do súpisu majetku draženého právneho 
subjektu a zostali bez majiteľa alebo správcu. Takéto objekty často chátrajú, sú opustené, 
cez poškodenú strechu do nich zateká a ak je podlaha skladu poškodená alebo nemá zod-
povedajúcu úpravu, pesticídy, ktoré sú neraz v týchto zanedbaných skladoch voľne rozhá-
dzané po podlahe, môžu postupne presiaknuť cez horninové prostredie až do podzemnej 
vody. Takéto ohrozenie zistili inšpektori SIŽP až v 68 prípadoch. V týchto skladoch je 
potrebné bezodkladne vykonať opatrenia na vhodné zneškodnenie starých pesticídov a v 
opodstatnených prípadoch aj na vykonanie geologického prieskumu životného prostredia a 
spracovanie rizikovej analýzy šírenia znečistenia v už kontaminovaných oblastiach. Mnohé 
pesticídy patria totiž medzi obzvlášť škodlivé látky a ich prítomnosť v podzemnej vode už 
v nízkych koncentráciách môže pri dlhšom požívaní takejto kontaminovanej vody spôsobiť 
vážne zdravotné problémy. Našťastie, kontrolované sklady starých pesticídov, až na jeden 
prípad, sa nenachádzajú v takej blízkosti povrchových tokov, aby mohlo dôjsť k splaveniu 
pesticídov do nich. V blízkosti skladov sa nezistili ani vodárenské zdroje na hromadné zá-
sobovanie pitnou vodou. Pri kontrolách sa však nezisťovala existencia bežných domových 
studní v širšom okolí skladov, ktoré by mohli byť eventuálne ohrozené, a neposudzovala sa 
ani kvalita tamojšej podzemnej vody. Inšpektori SIŽP pri kontrolách zistili, že 41 subjektov 
porušilo zákon o vodách a uložili im termínované opatrenia na nápravu existujúceho stavu. 
V tých prípadoch, v ktorých ide o používané sklady pesticídov, uložia majiteľom aj pokutu 
v správnom konaní. Protokoly z kontrol, pri ktorých sa zistili nevyužívané sklady, v ktorých 
sú uskladnené staré pesticídy klasifikované ako nebezpečný odpad, odstúpila inšpekcia 
na ďalšie konanie na príslušné obvodné úrady životného prostredia. 

Zistenia inšpektorov životného prostredia v Nitrianskom a Banskobystrickom kraji záro-
veň poukazujú na nevyhnutnosť koncepčného riešenia tohto problému. Prevažne ide totiž 
o tzv. staré environmentálne záťaže, ktorých by sme sa mali raz navždy zbaviť.

Michal Štefánek
hovorca SIŽP
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