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ABSTRAKT 
Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania (IPKZ) je súbor opatrení zameraných na prevenciu 
znečisťovania, na znižovanie emisií do ovzdušia, vody a pôdy, na obmedzovanie vzniku odpadu a na 
zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu s cieľom dosiahnuť vysokú celkovú úroveň ochrany životného 
prostredia. Integrované povoľovanie je konanie, ktorým sa koordinovane povoľujú a určujú podmienky 
vykonávania činností v existujúcich prevádzkach a v nových prevádzkach s cieľom zaručiť účinnú integrovanú 
ochranu zložiek životného prostredia a udržať mieru znečistenia životného prostredia v normách kvality 
životného prostredia. 
 
Kľúčové slová: IPKZ, integrované povolenie, povoľujúci orgán, kontroly, prevádzkovateľ 
 
ABSTRACT  
Integrated prevention and pollution control is a set of measures aimed at the prevention of pollution, the 
reduction of emissions to air, water and soil, the restriction of the production of waste and the recovery and 
disposal of waste with the aim of achieving a high general level of protection of the environment. Integrated 
permitting is the activity whereby there are in a coordinated manner  permit and determine the terms of 
implementation of the activities at both the existing premises and the new facilities in order to guarantee an 
effective integrated protection of elements of the environment and to maintain the degree of pollution of the 
environment in the environmental quality standards. 
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Úvod 
 
Významným nástrojom presadzovania legislatívy životného prostredia do praxe je kvalifikovaná inštitúcia 
kontroly so zákonnými oprávneniami udeľovať sankcie. Na Slovensku je hlavným realizátorom takejto politiky 
Slovenská inšpekcia životného prostredia, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo životného prostredia SR. 
Ochrana životného prostredia zahŕňa činnosti, ktorými sa predchádza znečisťovaniu alebo poškodzovaniu 
životného prostredia, alebo sa toto znečisťovanie obmedzuje a odstraňuje; zahŕňa ochranu jeho jednotlivých 
zložiek alebo konkrétnych ekosystémov a ich vzájomných väzieb, ale aj ochranu životného prostredia ako 
celku.1 
 
Environmentálna politika 
 
Stratégia štátnej environmentálnej politiky z roku 1993 zostáva i naďalej kľúčovým referenčným dokumentom 
environmentálnej politiky. Národný environmentálny akčný program na obdobie rokov 2003-2007 (NEAP III), 
implementujúci stratégiu z roku1993 a aktualizujúci NEAP I (1996) a NEAP II (1999), bol vypracovaný v roku 
2003,avšak nikdy nebol prijatý. 
Stratégia trvalo udržateľného rozvoja bola prijatá v roku 2001. Na stratégiu nadviazal akčný plán z roku 2005, 
ktorý pokrýva obdobie do roku 2010. Plán načrtol všeobecné ciele a priority súvisiace s integráciou politík. 
Správa o implementácii plánu, na ktorej sa podieľali rôzne zainteresované ministerstvá, sa každoročne 
predkladaná vláde. 

                                                                        
1 Starostlivosť o životné prostredie. - [on-line] Available on - URL: http://www.enviroportal.sk/environmentalne-temy/starostlivost-o-zp 
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Národný rozvojový plán pre obdobie 2004-2006 a Národný strategický referenčný rámec pre obdobie 2007-2013 
sú základnými programovacími dokumentmi, ktoré stanovujú investičné priority, vrátane životného prostredia, 
ktoré majú byť podporené zo zdrojov Európskej únie. Rámec je tiež hlavným dokumentom prepájajúcim rôzne 
národné stratégie, vrátane stratégie trvalo udržateľného rozvoja z roku 2001, Lisabonskej stratégie pre Slovensko 
a Národného programu reforiem z roku 2005. 2 
 
Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania ako nástroj environmentálnej politiky 
 
Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania je jeden z hlavných nástrojov medzinárodnej environmentálnej 
politiky pre uskutočňovanie trvalo udržateľného rozvoja.3 
Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania ako forma/nástroj integrovanej ochrany životného prostredia 
predstavuje posun od starostlivosti o zložky životného prostredia (vzduch, voda, pôda) k výrobným činnostiam. 
Podľa výrobných činností je rozdelená aj pôsobnosť integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania.4 
Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania (Integrated Pollution Prevention and Control) je súbor opatrení 
zameraných na prevenciu znečisťovania, na znižovanie emisií do ovzdušia, vody a pôdy, na obmedzovanie 
vzniku odpadu a na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu s cieľom dosiahnuť vysokú celkovú úroveň 
ochrany životného prostredia a vychádza zo Smernice Rady Európskej únie 96/61/ES z 24. septembra 1996 o 
integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. 5   
Smernica predstavuje nový prístup k ochrane životného prostredia. Hlavným východiskom pre dosiahnutie tohto 
prístupu je neposudzovať dopad činností na jednotlivé zložky životného prostredia oddelene, ale nájsť optimálne 
riešenie možných vplyvov činností na jeho kvalitu a na ochranu ľudského zdravia. Napriek tomu, že oblasť 
integrovaného povoľovania je stále relatívne novou problematikou, vďaka nadobudnutým skúsenostiam 
z procesu vydávania integrovaných povolení, v podstatne menšej miere dochádzalo k prerušeniu konania 
a následne aj zastaveniu konania, čo svedčí o zlepšení komunikácie medzi prevádzkovateľom a povoľujúcim 
orgánom. 
Integrované povolenie neznamená zvýšenie povinností, naopak umožňuje prevádzkovateľom aktívne sa zapojiť 
do povoľovania, presadiť svoje názory pri spoločnej komunikácii medzi povoľujúcim orgánom 
a prevádzkovateľom, čo doterajšia prax neumožňovala. Nový prístup v povoľovacom procese znamená prechod 
od doteraz uplatňovaného tzv. zložkového systému posudzovania a povoľovania prevádzok k integrovanému 
povoľovaniu. Je to nový prvok, s ktorým neboli žiadne praktické skúsenosti a ktorý kladie veľké nároky na 
obidve strany, ktoré sa v tomto procese zúčastňujú.6 
 
Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania v kontexte EMS/EMAS 
 
Hlavným cieľom integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania je ochrana životného prostredia ako celku pred 
priemyselným a poľnohospodárskym znečistením reguláciou prevádzky vybraných zariadení.7 
Poznanie vzťahu požiadaviek zákona o integrovanej prevencii a požiadaviek noriem pre EMS a QMS je výrazne 
stimulujúcim faktorom ako pre prípravu žiadosti o integrované povolenie, tak pre uplatňovanie systémov 
environmentálneho manažérstva a ich auditovanie, certifikovanie, overovanie.8 
 
Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania z pohľadu právnych predpisov 
 
Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a 
kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je súbor opatrení 
zameraných na prevenciu znečisťovania životného prostredia, na znižovanie emisií do ovzdušia, vody a pôdy, na 

                                                                        
2 Prehľady environmentálnej výkonnosti OECD Slovenská republika 2011. Hodnotené obdobie 2002-2010.- OECD, 2011, ISBN 978-80-
88833-56-7, 190 s., -  [on-line] Available on - URL: http://enviroportal.sk/uploads/files/Zeleny%20rast/Prehlad-vykonnosti-OECD-SR-
2011.pdf 
3 CHOVANCOVÁ, J. - HUTTMANOVÁ, E. - ADAMIŠIN, P. et al.: Practical application of cleaner production in small sized enterprise. -  
In: 6. International quality conference - Kragujevac, University of Kragujevac, 2012. - ISBN 978-86-86663-82-5. - CD-ROM, S. 947-952. 
4 RUSKO, M.: Bezpečnostné a environmentálne manažérstvo. - 1.vyd. - Žilina : STRIX, 2006. - 389 s. 
5 SMERNICA RADY 96/61/ES z 24. septembra 1996 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia 
6 OČENÁŠOVÁ, D., 2014: Prístup v povoľovacom procese - integrovaná prevencia a kontrola znečistenia.-In: Rusko, M. – Balog, K. - 
Harangozó, J., [Eds.] 2014: Integrovaná bezpečnosť 2014. - Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 18.-19. 12. 2014 v 
Bratislave, 1. vyd., Edícia ESE-17, ISBN 978-80-89753-00-0. 205 s. 
7 WESSELY, E. - KRÁLIKOVÁ, R. - KRUPA, M.: Efficient management in production companies by implementation of PLM. 2008. In: 
Annals of DAAAM for 2008, Vienna : DAAAM International, 2008 P. 1527-1528. ISBN 9783901509681 
8 CHOVANCOVÁ, J. - RUSKO, M.: Spectrum of voluntary tools used in application of environmental policy. 
In: CO-MAT-TECH 2007, Proceedings of the 15th International Scientific Conference. Trnava, 18-19 October 2007. Trnava : AlumniPress, 
2007. ISBN 978-80-8096-032-2, p. 134-143 
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obmedzenie vzniku odpadu a na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu s cieľom dosiahnuť vysokú celkovú 
úroveň ochrany životného prostredia. 
Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, okrem iného upravuje práva a povinnosti osôb na úseku integrovanej prevencie a 
kontroly znečisťovania životného prostredia, postupy v procese integrovaného povoľovania, pôsobnosť orgánov 
štátnej správy na úseku integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia, sankcie za 
porušenie povinností. 
Vykonávacím predpisom k uvedenému zákonu je vyhláška MŽP SR č. 11/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 
Na medzinárodnej úrovni je v súčasnosti integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania upravená smernicou 
EPaR č. 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného 
prostredia), ktorá nahrádza smernicu 2008/1/ES o IPKZ a nariadením EPaR (ES) č. 166/2006 o zriadení 
Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 
91/689/EHS a 96/61/ES (E-PRTR).Integrované povoľovanie je konanie, ktorým sa koordinovane povoľujú a 
určujú podmienky vykonávania činností v existujúcich prevádzkach a v nových prevádzkach s cieľom zaručiť 
účinnú integrovanú ochranu zložiek životného prostredia a udržať mieru znečistenia životného prostredia v 
normách kvality životného prostredia. 
 
BAT a BREFs 
 
Účelom IPKZ je zabezpečiť integrovanú prevenciu a kontrolu znečisťovania životného prostredia 
pochádzajúceho z rozhodujúcich zdrojov znečisťovania, minimalizovať emisie do ovzdušia, vody a pôdy, 
vrátane opatrení týkajúcich sa minimalizácie tvorby odpadov a ďalšieho nakladania s nimi, s cieľom zabrániť 
prenášaniu znečistenia z jednej zložky životného prostredia do druhej. IPKZ smernica sa vzťahuje na energetiku, 
výrobu a spracovanie kovov, spracovanie nerastov, chemický priemysel, nakladanie s odpadmi a ostatné 
činnosti, ako sú výroba buničiny, celulózy a papiera, vybrané postupy pri výrobe vlákien, tkanín, kože alebo 
kožušín, bitúnky, úpravu a spracovanie potravín alebo krmív a mlieka, zneškodňovanie alebo zhodnocovanie 
živočíšneho odpadu, intenzívny chov hydiny alebo ošípaných, povrchové úpravy materiálov a zariadenia na 
výrobu uhlíka. 
Smernica IPKZ upravuje niekoľko nových aspektov povoľovacieho procesu, s ktorými nie sú u nás žiadne 
praktické skúsenosti. Ide napr. o integrované konanie, periodické obnovovanie vydaných povolení, účasť laickej 
a odbornej verejnosti na povoľovacom procese, trvalá integrovaná kontrola povolených zariadení a po ukončení 
prevádzky zariadenia uvedenie tohto miesta do uspokojivého stavu. Novými sú aj nástroje ochrany životného 
prostredia pri integrovanom povoľovaní, ako sú najlepšie dostupné techniky (BAT – Best Available Techniques) 
pre zariadenia spadajúce pod IPKZ smernicu a normy kvality životného prostredia, ktoré u nás nie sú zatiaľ 
vypracované a vydané.9 
Referenčné dokumenty BAT (BREFs) sú výsledkom výmeny informácií o aktuálnom vývoji BAT (Best 
Available Technique – najlepšia dostupná technika) a odvodených emisných limitoch. Táto výmena sa 
uskutočňuje v rámci špecializovanej Technickej pracovnej skupiny (Technical Working Group – TWG), ktorá je 
primárnym zdrojom všetkých informácií požadovaných pre BREF a je vytvorená v rámci Európskej kancelárie 
IPKZ priamo pre daný účel. Tvorbu BREF zabezpečuje Európska kancelária IPKZ (European IPPC Bureau) so 
sídlom v Seville (Španielsko) a konečnú zodpovednosť za zverejnenie BREFs má Európska komisia. 
Rozlišujeme: 

 vertikálne BREF - sú postupne zverejňované pre všetky sledované činnosti, ktoré spadajú pod 
Smernicu 96/61/ES o IPKZ (Príloha I), 

 horizontálne BREF - niektoré činnosti (napr. chladiarenské systémy) nie sú typické len pre jedno 
priemyselné odvetvie, vtedy sa hovorí o medzisektorových BAT, ktoré sú zhromažďované v tzv. 
horizontálnych BREF.10 

 
Cieľom BREF je poskytnúť informácie o danom odvetví, používaných technikách a procesoch, materiálových 
tokoch, emisných limitoch v členských štátoch EÚ a o monitorovaní emisií príslušným orgánom členských 
krajín Európskej Únie, prevádzkovateľom priemyselných podnikov, Európskej komisii a širokej verejnosti pre 
smerovanie procesov stanovovania podmienok povolení. Jadrom každého BREF je rad prvkov vedúcich k 
zisteniu, čo možno považovať za “najlepšie dostupné techniky” (BAT) na základe predchádzajúcich informácií a 

                                                                        
9 Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania. - [on-line] Available on - URL: http://www.sizp.sk/ipkz/ 
10 BREF. - [on-line] Available on - URL: http://www.sizp.sk/ipkz/middle_bref.html 
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príslušných emisných limitov pre dané odvetvie. V závere BREF obsahuje informáciu o vyvíjaných technikách v 
danom odvetví. V žiadnom prípade by nemal obsahovať politické názory a stanoviská. BREFs - vrátane 
emisných limitov - nie sú právne záväzné, poskytujú však najaktuálnejšie údaje o najlepších dostupných 
technikách, ktoré musia byť vzaté do úvahy pri vydávaní integrovaného povolenia. Odrážajú stav techniky, ktorý 
priemysel dosiahol. Priemysel tak svojimi inováciami umožňuje vytvárať nové štandardy v oblasti BAT a teda aj 
odvodených emisných limitov. Pri rozhodovaní o emisných limitoch v jednotlivých prípadoch sa však musia 
brať do úvahy lokálne podmienky   
Európska kancelária IPKZ, je sekretariátom systému výmeny informácií a vykonáva koordinačné a technické 
práce, zabezpečuje výmenu technických informácií o BAT a prípravu BREF, ktoré musia byť zohľadňované v 
integrovanom povolení príslušným orgánom. Podrobné informácie o činnosti Európskej kancelárie IPPC, 
príprave BREF a výmene informácií o BAT sú dostupné na adrese: >http://eippcb.jrc.es<.11 
 
Výkon štátnej správy v SR v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania 
 
Štátnu správu podľa zákona č. 39/2013 Z. z. vykonávajú Ministerstvo životného prostredia SR, ktoré je 
ústredným orgánom štátnej správy vo veciach integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a Slovenská 
inšpekcia životného prostredia (SIŽP), ktorá je správnym orgánom v integrovanom povoľovaní a orgánom 
štátneho dozoru. Pokuty za správne delikty udeľuje SIŽP. 
Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) je odborný kontrolný orgán, ktorý vykonáva štátny dozor 
a ukladá pokuty vo veciach starostlivosti o životné prostredie a vykonáva miestnu štátnu správu na úseku 
integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia 12. Na činnosť, ktorú SIŽP bezprostredne 
po účinnosti zákona o IPKZ začala vykonávať, bolo potrebné zriadiť nový útvar a zabezpečiť personálne, 
materiálne a v konečnom dôsledku aj technicky. Vznikol útvar integrovaného povoľovania a kontroly (ÚIPK). 
Súčasne vzniklo aj päť odborov integrovaného povoľovania a kontroly (OIPK) v Inšpektorátoch životného 
prostredia v Bratislave,  Vysunuté pracovisko v Nitre, v Banskej Bystrici, Žiline a v Košiciach.13  
Ústredie koordinuje prácu SIŽP v celoštátnom i medzinárodnom rozsahu. Pôsobí ako druhostupňový - odvolací 
orgán voči prvostupňovým rozhodnutiam Inšpektorátov.  
 
Proces v integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania 
 
Proces v integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania: 

1. fáza - pred začatím konania o integrované povolenie:  
 konzultácia 
 spracovanie žiadosti 
 predbežné prerokovanie žiadosti 

2. fáza - konanie o integrované povolenie:  
 začatie konania - doručením písomného vyhotovenie žiadosti na SIŽP 
 ústne pojednávanie (prípadne aj verejné zhromaždenie občanov) 
 zisťovanie podkladu rozhodnutia 
 vydanie integrovaného povolenia 

3. fáza - oznamovanie povolenia po nadobudnutí právoplatnosti integrovaného povolenia 
4. fáza - kontrola znečisťovania. 14  

 
 
Informačný systém integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania 
 
15. marca 2013 vstúpil do platnosti zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V 
zmysle uvedeného zákona podľa § 38 MŽP SR zriadil informačný systém integrovanej prevencie a kontroly 
znečisťovania na zabezpečenie: 

 komplexného zberu údajov a informácií o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania okrem 
údajov, ktoré sa zhromažďujú podľa osobitného predpisu, 

 sprístupnenia údajov a informácií verejnosti, 
 poskytovania údajov orgánom Európskej únie. 

                                                                        
11 European IPPC Bureau. - [on-line] Available on - URL: http://eippcb.jrc.es 
12 Slovenská inšpekcia životného prostredia [online]. Dostupné na internete <http://www.sizp.sk/> 
13 NITSCHNEIDEROVÁ, H. 2005. In Enviromagazín. Banská Bystrica: MŽP SR a SAŽP, 2005. s.6-7. ISSN 1335-1877. 
14 Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania. - [on-line] Available on - URL: http://ipkz.enviroportal.sk/ 
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Informačný systém (IS) je informačným systémom verejnej správy. Prevádzkovateľ IS je oprávnený požadovať 
potrebné údaje a vysvetlenia súvisiace s jeho prevádzkovaním od orgánov verejnej správy, štátnej správy alebo 
ktorejkoľvek podriadenej organizácie v rámci svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.  
Odborným garantom budovania IS IPKZ je odbor analýz, hodnotenia ŽP a environmentálnych služieb, 
Slovenská agentúra životného prostredia. Do budovania IS sú zapojené aj Slovenská inšpekcia životného 
prostredia a Slovenský hydrometoerologický ústav ako odborné organizácie rezortu životného prostredia, ktoré 
sú takisto zainteresované do procesu IPKZ. 
V zmysle § 31 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zriaďovateľom a 
správcom IS IPKZ Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ktoré sprístupňuje jeho obsah. V 
zmysle § 31 ods.2 tohto zákona MŽP SR plnením úlohy poverilo štátnu organizáciu, ktorej je zriaďovateľom - 
SAŽP. 
Podrobnosti o obsahu IS IPKZ upravuje vyhláška MŽP SR č. 11/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 
39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, konkrétne § 5.Informačný systém integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania obsahuje 
„Register prevádzok vyžadujúcich integrovanú prevenciu a kontrolu znečisťovania a vydaných integrovaných 
povolení“. 
Register prevádzok IPKZ a vydaných povolení je dostupný na adrese: >http://ipkz.enviroportal.sk/register-
integrovanych-povoleni.php?kriteria=prevadzkovatel< . 15 
Register informácií o najlepších dostupných technikách pozostáva z aplikácií: 

 Databáza BREF 
 Závery BAT 
 Príručka BAT/BEP k POPs.16 

 
Register informácií o najlepších dostupných technikách je dostupný na adrese: 
>http://ipkz.enviroportal.sk/register-bat-bref.php<. 
 
Záver 
 
Slovensko ako konvergujúca ekonomika musí vykazovať silný hospodársky rast, aby dobehlo vyspelé štáty. 
Zároveň by však malo zabrániť degradácii životného prostredia a neudržateľnému využívaniu prírodných 
zdrojov. Jedným z vhodných nástrojov v tejto oblasti je uplatňovanie integrovanej prevencii a kontrole 
znečisťovania v praxi. Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o 
integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
je súbor opatrení zameraných na prevenciu znečisťovania životného prostredia, na znižovanie emisií do 
ovzdušia, vody a pôdy, na obmedzenie vzniku odpadu a na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu s cieľom 
dosiahnuť vysokú celkovú úroveň ochrany životného prostredia. Integrované povolenie umožňuje 
prevádzkovateľom aktívne sa zapojiť do povoľovania, presadiť svoje názory pri spoločnej komunikácii medzi 
povoľujúcim orgánom a prevádzkovateľom, čo doterajšia prax neumožňovala. Povoľovací procese znamená 
prechod od doteraz uplatňovaného tzv. zložkového systému posudzovania a povoľovania prevádzok 
k integrovanému povoľovaniu. 
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