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Starostlivosť o životné prostredie

Prevencia a náprava environmentálnych škôd 
Legislatíva

V súčasnosti sa v EÚ nachádza veľa kontaminovaných 
miest, ktoré predstavujú závažné zdravotné riziká a v po-
sledných desaťročiach sa dramaticky zrýchlila strata biodi-
verzity. Nečinnosť by mohla mať za následok väčšiu kon-
tamináciu miest a väčšie straty biodiverzity v budúcnosti. 
Prevencia a odstraňovanie environmentálnych škôd v ma-
ximálnom možnom rozsahu prispieva k implementácii cie-
ľov a zásad environmentálnej politiky spoločenstva, ako je 
uvedená v Zmluve o založení Európskeho spoločenstva.

Prevencia a odstraňovanie environmentálnych škôd 
by sa mali implementovať prostredníctvom zásady zne-
čisťovateľ platí v súlade so zásadou trvalo udržateľného 
rozvoja. V roku 2007 Slovenská republika transponova-
la do svojho právneho poriadku smernicu Európskeho 
parlamentu a Rady č. 2004/35/ES o envi-
ronmentálnej zodpovednosti pri prevencii 
a odstraňovaní environmentálnych škôd 
prostredníctvom zákona č. 359/2007 Z. z. o 
prevencii a náprave environmentálnych škôd 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov.

Základnou zásadou smernice, ktorá sa pre-
brala aj do zákona je, aby sa prevádzkovateľ, 
ktorého činnosť environmentálnu škodu spô-
sobila alebo predstavuje bezprostrednú hrozbu 
vzniku takejto škody, považoval za finančne 
zodpovedného, a to s cieľom donútiť prevádz-
kovateľov, aby prijali a vykonali opatrenia a 
vypracovali postupy na minimalizáciu environ-
mentálnych škôd, čím sa riziko ich finančnej 
zodpovednosti zúži. 

Environmentálnou škodou podľa tohto záko-
na nie je akékoľvek poškodenie životného prostredia, ale 
len škoda na chránených druhoch a biotopoch, na vode 
a pôde. Za škodu sa však považuje akákoľvek nepriaz-
nivá zmena niektorého z uvedených prírodných zdrojov 
nezávisle od toho, či bola spôsobená porušením právnych 
predpisov alebo konaním v súlade s právnymi predpismi. 
Zodpovednosť za túto environmentálnu škodu majú prevádzkova-
telia vykonávajúci pracovné činnosti taxatívne vymeno-
vané v zákone – v týchto prípadoch ide o tzv. objektívnu 
zodpovednosť a prevádzkovatelia vykonávajúci pracovné čin-
nosti iné ako sú vymenované – tu ide o tzv. subjektívnu zod-
povednosť, ktorá sa týka len škody na chránených druhoch 
a biotopoch, spôsobenú zavineným konaním (napr. poru-
šenie podmienok povolenia na činnosť). Prevádzkovatelia 
sú podľa zákona povinní predchádzať hrozbe vzniku envi-
ronmentálnej škody prijatím a vykonaním preventívnych 
opatrení a v prípade vzniku environmentálnej škody sú 
povinní prijať a vykonať nápravné opatrenia.

Preventívnym opatrením je opatrenie, ktoré sa prijme 
ako reakcia na udalosť, konanie alebo opomenutie spô-
sobujúce bezprostrednú hrozbu environmentálnej škody a 
ktorého účelom je takejto škode predísť alebo ju minimali-
zovať. Často sa stretávame s otázkou, ktorú nám kladú pre-
vádzkovatelia, ohľadne prijímania a vykonávania preventív-
nych opatrení. Prevádzkovateľom nie je jasné, aké ďalšie 
opatrenia by mali prijímať osobitne podľa tohto zákona, 
keď podľa iných osobitných predpisov z oblasti životného 
prostredia vykonávajú množstvo preventívnych opatrení. 
Odpoveď je jednoduchá. Prevádzkovatelia by mali v prvom 
rade  vykonať analýzu a zhodnotiť situáciu, či sú svojou 

činnosťou schopní spôsobiť environmentálnu škodu (napr. 
či sa nachádzajú v území s výskytom chránených druhov 
a biotopov európskeho významu atď.) Ak áno a opatrenia, 
ktoré majú prevádzkovatelia prijaté podľa osobitných pred-
pisov sú dostatočné na to, aby k environmentálnej škode 
nedošlo, nie je potrebné prijímať ďalšie opatrenia špeciálne 
pre tento zákon.

Za posúdenie bezprostrednej hrozby environmentálnej 
škody a vzniku environmentálnej škody v každom prípade 
zodpovedá prevádzkovateľ. V prípade, že má prevádzkova-
teľ pochybnosti, môže požiadať príslušné orgány (obvod-
ný úrad životného prostredia alebo Slovenskú inšpekciu ži-
votného prostredia) o konzultáciu. Podanie takejto žiadosti 
o konzultáciu ale nezbavuje prevádzkovateľa povinnosti 
konať podľa zákona. 

Nápravným opatrením je akcia alebo kombinácia akcií, 
vrátane opatrení, ktorých účelom je obnova, regenerácia 
alebo nahradenie poškodených prírodných zdrojov alebo 
ich zhoršených funkcií alebo zabezpečenie rovnocennej 
náhrady za tieto zdroje alebo funkcie. Cieľom nápravy envi-
ronmentálnej škody na chránených druhoch a biotopoch a 
vode je obnova životného prostredia do základného stavu 
a odstránenie závažných rizík nepriaznivých účinkov na 
zdravie. Náprava sa dosahuje pomocou primárnej nápravy, 
doplnkovej nápravy a kompenzačnej nápravy a jej prime-
ranosť sa vyhodnotí použitím najlepších 
dostupných technológií. 

Cieľom nápravy environmentálnej 
škody na pôde je zabezpečiť odstránenie 
znečistenia pôdy tak, aby pôda nepred-
stavovala závažné riziko nepriaznivých 
účinkov na zdravie. Environmentálna 
škoda na pôde sa zisťuje vykonaním 
analýzy rizík nepriaznivých účinkov na 
zdravie v dôsledku priameho alebo ne-
priameho zavedenia látok, prípravkov, 
organizmov alebo mikroorganizmov na 
pôdu, do pôdy alebo pod jej povrch. 
Za vykonanie analýzy rizík zodpove-
dá prevádzkovateľ a pri jej vykonaní 
postupuje podľa zákona č. 355/2007 
Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji ve-
rejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Náklady na preven-
tívne opatrenia a nápravné opatrenia 

znáša prevádzkovateľ, s výnimkou prípadov, ktoré sú uve-
dené v zákone (napr. environmentálna škoda spôsobená 
treťou osobou alebo splnením záväzného príkazu atď.). 

Prevádzkovateľ pracovnej činnosti taxatívne vymenova-
nej v zákone je povinný zabezpečiť finančné krytie svojej 
zodpovednosti za environmentálnu škodu, a to nepretržite 
po celý čas prevádzkovania pracovnej činnosti. Výška fi-
nančného krytia musí zodpovedať výške predpokladaných 
nákladov na nápravnú činnosť, vrátane analýzy rizika a 
nákladov na nápravné opatrenia na odstránenie environ-
mentálnej škody. Účinnosť ustanovenia, týkajúceho sa tejto 
finančnej zodpovednosti, bola posunutá na 1. júla 2012, 
vzhľadom na nevyvinutý finančný trh a jeho nástrojov v 
danej oblasti. SR si ako jedna z mála krajín EÚ vybrala po-
vinné finančné krytie zodpovednosti prevádzkovateľa. Prax 

ukáže, či to bola správna voľba. Finančný trh sa v 
rámci Európskej únie pomaly v danej oblasti rozvíja 
a už sú na trhu dostupné poistné produkty, ktoré 
umožňujú prevádzkovateľom aspoň čiastočne kryť 
zodpovednosť.

Aktivity Európskej komisie
Európska komisia organizuje dvakrát ročne 

stretnutia expertov členských krajín. Cieľom týchto 
pracovných stretnutí je hlavne výmena informácií 
a skúseností členských krajín s implementáciou 
smernice. Zástupcovia Európskej komisie vždy in-
formujú o krokoch potrebných na prípravu správy 
o účinnosti smernice v podmienkach skutočného 
odstraňovania škôd, o dostupnosti primeraných 
nákladov, o podmienkach poistenia a iných druhov 
finančného zabezpečenia. Správa by mala posúdiť 
postupný prístup, strop pre finančnú zábezpeku a 
vylúčenie nízko rizikových činností. Súčasne po-

skytované poistenia poskytujú iba čiastočné krytie, nepo-
krývajú  postupné znečisťovanie, kompenzačnú nápravu, 
úmyselné alebo povolené činnosti, GMO atď. Hlavnými ná-
strojmi v členských krajinách boli identifikované poistenie 
a zaistenie a banková alebo finančná záruka. Rozvoj trhu 
brzdí nedostatok údajov a informácií o frekvencii škôd, ne-
dostatok skúseností s environmentálnou zodpovednosťou, 
a rôzna transpozícia ELD v členských krajinách.  ELD bude 
efektívna iba v prípade pokrytia všetkých zodpovedností 
z nej vyplývajúcich.  

Znázornenie definície základného stavu  

Základný stav – stav prírodného zdroja a jeho funkcií v čase vzniku environmentálnej 
škody, ktorý by existoval, keby nedošlo k environmentálnej škode, odhadnutý na základe 
dostupných informácií. Zisťuje sa na základe najlepších dostupných informácií, najmä 
z dokumentácie vyhotovenej, uchovávanej alebo šírenej podľa osobitných predpisov, z 
výsledkov monitoringu, prieskumných prác, odborných posudkov, odbornej literatúry.

Do praxe bol zavedený Informačný systém prevencie a nápravy environmentálnych škôd, 
dostupný na internetovej stránke www.enviroportal.sk (pozri prílohu, s. 7 – 8)
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Environmentálna politika

Ad-Hoc Industry Natural Resource Damage Group
V rámci stretnutí vždy prebieha workshop organizovaný 

Ad-Hoc Industry Natural Resource Damage Group (http://
www.nrdonline.com/index.htm). Táto skupina vznikla v roku 
1988 a jej činnosť je zameraná na zodpovednosť za škody 
na prírodných zdrojoch v súvislosti s legislatívou USA a EÚ. 
Vzhľadom k tomu, že na tému environmentálnych škôd ne-
existuje mnoho príručiek na uľahčenie implementácie smer-
nice do praxe, skupina pripravila návrh príručky – sumár 
základných pravidiel a odporúčaných najlepších postupov 
pre implementáciu smernice.

Hlavnými bodmi príručky sú: sumár najlepších práv-
nych postupov, sumár najlepších administratívnych 
(správnych) postupov a sumár najlepších technických a 
ekonomických postupov.

Medzi základné princípy v oblasti právnych a admi-
nistratívnych postupov boli navrhnuté napr. vytvorenie a 
implementácia systémov environmentálneho riadenia a 
odozvy na zosúladenie povinností prevádzkovateľov; za-
bezpečenie prístupu k špeciálnym právnym, ekologickým 
a ekonomickým expertízam; vytvorenie systému komuni-
kácie medzi orgánmi, napr. medzi orgánmi povoľujúcimi 
pracovné činnosti a orgánmi na ochranu prírody; rozhodo-
vanie, či prípad spadá do pôsobnosti smernice ešte pred 
začatím ďalších krokov podľa legislatívy atď.

Sumár najlepších technických a ekonomických postupov 
popisuje pohľad na vytvorenie základných technických a 
ekonomických princípov pre zabezpečenie lepšej implemen-
tácie  účinnej a efektívnej nápravy. Medzi základné princípy 
boli navrhnuté napr. selekcia iba najdôležitejších a najviac 
dotknutých zdrojov alebo služieb, neporovnávať riziko a ško-

du pri chránených druhoch a biotopoch, radšej sa zamerať 
na precízne určovanie merateľných zmien – indikátorov po-
tenciálnej závažnej environmentálnej škody, vyvinúť metódy 
pre určenie základného stavu 
v prípade absencie komplet-
ných a relevantných informá-
cií, štandardizovať prístupy pre 
rýchle hodnotenie potenciálnej 
environmentálnej škody, identi-
fikovať metódy na odmeranie 
zmien na chránených dru-
hoch a biotopoch, a ktoré by 
boli vhodné aj na hodnotenie 
škody, identifikovať veličiny 
– indikátory, ktoré spoľahlivo 
určia environmentálnu škodu 
na vodách, vyvinúť metódy 
na spoľahlivé určenie škody 
na pôde, vytvoriť nástroje pre 
rozhodovací proces, ktorý 
bude nasledovať po vykonaní 
kvantifikácie škody, analýzy 
ekvivalencie biotopov, kvantifi-
kovanie strát na funkcii prírod-
ného zdroja, kvantifikovanie 
ziskov kompenzačnej nápravy, kvantifikovanie nákladov na 
nápravu, analýzy efektívnosti nákladov atď.

REMEDE
Zo 6. rámcového programu Európskej komisie bol finan-

covaný projekt REMEDE (Resource Equilvalency Methods 
for Assessing Environmental Damage in the EU - http://

www.envliability.eu/index.htm), ktorý bol zameraný na 
rozvoj metód ekvivalencie v súvislosti s doplnkovou a kom-
penzačnou nápravou, smernicou o biotopoch a smernicou o 
vtákoch. Záverečné výstupy projektu budú slúžiť ako nástroj 
v prípadoch environmentálnej škody a budú testované v 
prípadových štúdiách v rôznych členských štátoch. Projekt 
REMEDE nerieši určenie závažnosti environmentálnej škody, 
nerieši otázky primárnej nápravy ani základného stavu.

V roku 2010 sa vytvorila rezortná pracovná skupina 
pre implementáciu zákona o prevencii a náprave environ-
mentálnych škôd. Praktické uplatňovanie uvedeného zá-
kona poukázalo na potrebu dopracovať určité špecifické 
oblasti (napr. limitné hodnoty na posudzovanie environ-
mentálnej škody, príručky pre prevádzkovateľov  a štátnu 

správu, prípadne návrh na vykonávací predpis a pod.). Od 
účinnosti zákona nebola v SR zaznamenaná žiadna envi-
ronmentálna škoda v zmysle zákona o prevencii a náprave 
environmentálnych škôd. 

Ing. Henrieta Čajková
Ministerstvo životného prostredia SR  

Environmentálna škoda je škoda na:
• chránených druhoch a chránených biotopoch, ktorá má závažné nepriaznivé účinky na dosahovanie alebo 

udržiavanie priaznivého stavu ochrany chránených druhov a chránených biotopov, s výnimkou už skôr iden-
tifikovaných nepriaznivých účinkov vzniknutých následkom konania prevádzkovateľa, na ktoré bol výslovne 
oprávnený v súlade s osobitným predpisom; 

• vode, ktorá má závažné nepriaznivé účinky na ekologický, chemický alebo kvantitatívny stav vôd alebo na 
ekologický potenciál vôd, s výnimkou nepriaznivých účinkov ustanovených v osobitnom predpise, alebo 

• pôde, spočívajúca v znečistení pôdy predstavujúcom závažné riziko nepriaznivých účinkov na zdravie v 
dôsledku priameho alebo nepriameho zavedenia látok, prípravkov, organizmov alebo mikroorganizmov na 
pôdu, do pôdy alebo pod jej povrch. (zákon č. 359/2007 Z. z.)

V zmysle európskej smernice pre ochranu pôdy jednou 
z priorít bude postupné vyčleňovanie zaťažených území v 
jednotlivých členských krajinách EÚ s dosahom na rieše-
nie pôdoochranných opatrení. K 
takýmto územiam je zaraďovaný 
u nás aj región Žiarskej kotliny. 
Toto územie je často spomínané 
a hodnotené najmä v súvislosti s 
kontamináciou pôd – najmä fluó-
rom, ktorý sa dostával do okolité-
ho prostredia z výroby hliníka, a 
to prakticky od roku 1953, odke-
dy sa začal vyrábať prvý hliník. 
Keď v roku 1957 bola uvedená 
do prevádzky aj druhá elektro-
lýzna séria, objavili sa zároveň 
aj prvé katastrofálne účinky 
fluorovaných exhalátov na oko-
litú prírodu (KAFKA, SCHWARZ, 
1998). Aj napriek tomu, že emis-
ná situácia sa po roku 1990 
začala výrazne zlepšovať, najmä 

Aktuálny stav kontaminácie pôd v Žiarskej kotline

SAŽP (Centrum hodnotenia environmentálnej kvality regiónov, Košice) vypracovala metodiku 
Diferenciácia územia SR podľa potenciálneho rizika závažnosti environmentálnej škody. Cieľom 
bolo vytvoriť podklad hodnotiaci environmentálnu kvalitu územia SR a následne závažnosť účinkov 
environmentálnych škôd opierajúci sa o ukazovatele hodnotenia prírodných zdrojov, a to chráne-
ných druhov a biotopov, vody a pôdy. Metodika poskytne pomoc prevádzkovateľom, ktorí spadajú 
pod režim zákona, pri zorientovaní sa v území z hľadiska stanovenia možnej závažnosti environ-
mentálnej škody. Metodika je dostupná aj na webovej stránke www.enviroportal.sk

modernizáciou technológie výroby, čo sa rýchlo začalo 
prejavovať na kvalite ovzdušia, na druhej strane dlhodobé 
znečisťovanie pôd v časti pôdneho pokryvu Žiarskej kot-

liny nesie nepriaznivé následky 
ešte aj v súčasnosti, píše sa v 
úvode publikácie Výskumného 
ústavu pôdoznalectva a ochrany 
pôdy Komplexné zhodnotenie 
aktuálneho stavu senzitívneho 
územia Žiarskej kotliny s dopa-
dom na riešenie pôdoochran-
ných opatrení (Jozef KOBZA a 
kol., Bratislava 2009). Autori 
ďalej pripomínajú, že pôda má 
špecifické postavenie v život-
nom prostredí najmä tým, že 
má schopnosť väčšej, alebo 
menšej kumulácie nežiaducich 
látok, pričom sa tu odráža vý-
razne aj vplyv kultivácie. Preto 
sa dané územie snažia hodnotiť 
komplexne so zohľadnením kon-

krétnych ohrození, ako ich navrhla Európska komisia, a 
to z pohľadu acidifikácie, ako aj salinizácie a sodifikácie 
pôd, kontaminácie pôd, obsahu pôdnej organickej hmoty, 
kompakcie a erózie pôd. V prípade nepriaznivého stavu 
hodnotených parametrov uvedených ohrození pôdy pred-
kladajú aj náčrt riešenia pôdoochranných opatrení v záuj-
me zlepšenia ochrany pôd na danom území.

V závere publikácie konštatujú, že na základe dosiah-
nutých výsledkov a najmä z pohľadu kontaminácie pôd 
je hodnotené územie Žiarskej kotliny oprávnene zarade-
né medzi najviac zaťažené územie SR. Aj napriek tomu, 
že emisná situácia je na danom území už vyhovujúca, v 
pôdach sa nepriaznivý stav prejavuje aj v súčasnosti. 
Najviac zaťažené pôdy sa nachádzajú v blízkosti hlini-
kárne na rovinatých prvkoch reliéfu pozdĺž rieky Hron, 
čiastočne aj na nižších terasách. Zdôrazňujú, že proces 
dekontaminácie pôdy a jej celkového ozdravenia s ob-
novením jej produkčných i mimoprodukčných funkcií 
je proces oveľa dlhodobejší a vyžaduje si systémový 
prístup (nie jednorázové opatrenie). Z tohto aspektu tre-
ba pri revitalizácii senizitívneho územia Žiarskej kotliny 
postupovať.




