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ABSTRAKT 
Predkladaný príspevok predstavuje základný prehľad zmien a noviniek v environmentálnej legislatíve 
Slovenskej republiky, ktoré nadobudli účinnosť v roku 2018 a oboznamuje čitateľa aj so stručným 
prehľadom plánovaných legislatívnych zmien v oblasti životného prostredia, ktoré možno očakávať 
v budúcom roku 2019.  
Kľúčové slová: zákon, novela zákona, legislatíva životného prostredia, ministerstvo životného 
prostredia SR,  ochrana ovzdušia, IPKZ, odpadové hospodárstvo, dohovor CITES, ochrana prírody, 
národný park, ochrana vodných zdrojov, ministerstvo hospodárstva SR, atómový zákon...   
 
ABSTRACT  
This paper presents a basic overview of changes and novelties in the environmental legislation of the 
Slovak Republic that came into force in 2018 and informs the reader with a brief overview of the 
planned legislative changes in the environment that can be expected in the next year 2019. 
Key words: Act, Amendment to the Act, Environmental Legislation, Ministry of Environment of the 
Slovak republic, Air Protection, IPPC, Waste Management, CITES, Nature Conservation, National 
Park, Water Source Protection, Ministry of Economy of the Slovak Republic, Atomic Act... 
 
 
ÚVOD 
 
Článok uvádza základný prehľad aktuálnej environmentálnej legislatívy SR so zameraním na tie 
právne normy, ktoré boli novelizované v roku 2018 ako aj na tie, ktorých sa plánované zmeny ešte len 
dotknú v priebehu roka 2019 a neskôr. Základom vypracovaných zmien, doplnkov a návrhov nových 
zákonov (napr. Lex Žitný ostrov), je dosiahnuť účinnejšiu a efektívnejšiu ochranu životného 
prostredia, aby sme ho uchovali v čo najlepšej kvalite aj pre budúce generácie.  
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1 ČO PRINÁŠA DO PRAXE NOVELA ZÁKONA O OVZDUŠÍ A NAJVÝZNAMNEJŠIE 
OPATRENIA A PRIORITY Z DIELNE MŽP SR NA ÚSEKU OCHRANY OVZDUŠIA 
 
Minister životného prostredia SR László Solymós zdôraznil, že zlepšenie kvality ovzdušia je jednou 
z priorít v programovom vyhlásení vlády a tiež pripravovanej Envirostratégie 2030. Za istú časť 
znečistenia môžu aj domácnosti, ktoré v zastaraných kotloch spaľujú tuhé palivá. MŽP preto vo svojej 
Envirostratégii 2030 okrem iného navrhuje finančne podporovať aj výmenu starých kotlov 
v domácnostiach. Novela zákona o ovzduší, ktorá nadobudla účinnosť 1. júna 2018, stanovuje 
predovšetkým redukčné záväzky znižovania emisií pre oxid siričitý, oxidy dusíka, nemetánové 
prchavé organické látky, amoniak a jemné tuhé častice PM 2,5; ktoré sú produktom spaľovania tuhých 
palív (uhlia a dreva).  
 
Redukčné záväzky sú ustanovené v dvoch etapách [1]:  

 pre obdobie od roku 2020  
 pre obdobie od roku 2030  

 
Podľa európskej smernice o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie sa 
od roku 2030 majú uplatňovať redukčné záväzky pre oxid siričitý o -82 % v porovnaní s rokom 2005. 
Pre oxidy dusíka je to o -50 %, pre nemetánové prchavé organické látky -32 %, pre amoniak -30 % 
a pre jemné tuhé častice o -49 %. 
 
V súvislosti s opatreniami zameranými na znižovanie emisií a zlepšovanie kvality ovzdušia na 
Slovensku MŽP  vyvíja aj rôzne iné aktivity, systémové zmeny a špeciálne opatrenia, ktoré realizuje:  

 podporou energetickej efektívnosti, 
 vytváraním nízkoemisných zón vrátane podpory elektromobility,  
 ustanovením kompetencie pre obce zaviesť nízkoemisnú zónu, 
 prípravou Stratégie ochrany ovzdušia. 

 
Stratégia ochrany ovzdušia zahŕňa dva dokumenty: 

 Národný program znižovania emisií, 
 Stratégiu na zlepšenie kvality ovzdušia. 

 
Cieľom stratégie je pripraviť ucelenú koncepciu riadenia kvality ovzdušia pre SR a dosiahnuť 
na celom území dobrú kvalitu ovzdušia, t.j. aby boli dodržané limitné hodnoty a cieľové hodnoty 
pre zdravie ľudí, ekosystémy a vegetáciu, vrátane limitných hodnôt pre prachové častice PM2,5 
stanovených pre mestské obyvateľstvo. Hlavným výstupom zo stratégie budú programy na zlepšenie 
kvality ovzdušia, „šité na mieru“ pre konkrétne oblasti riadenia kvality ovzdušia. 
 
MŽP a s cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia na Slovensku, tiež implementovalo emisné limity pre veľké 
spaľovacie zariadenia, prijalo stratégiu pre prachové častice PM10 a do zákona o ovzduší presadilo 
povinnosť každé 3 roky preskúmať programy na zlepšenie kvality ovzdušia [1].  
 
Dosiahnuť prísne ciele a úspešné výsledky na poli ochrany ovzdušia a znižovania emisií 
znečisťujúcich látok nie je ľahké a bude to možné len v spoločnom úsilí sektorov, ktoré sa podieľajú 
na jeho znečisťovaní. Nevyhnutné bude preto inovovať a investovať do čistejších technológií 
v priemysle či poľnohospodárstve, čistejšej dopravy a zároveň pri presadzovaní sektorových politík 
zohľadňovať požiadavky účinnejšej ochrany ovzdušia. 
 
MŽP v súvislosti s ochranou ovzdušia za ostatný čas výrazne zlepšilo informovanosť. V roku 2017 
zaviedlo povinnosť informovať obyvateľstvo o smogovej situácii a začiatkom tohto roka spustilo novú 
webovú stránku, ktorá informuje občanov o možnostiach prechodu na menej znečisťujúce zdroje 
lokálneho vykurovania (vykurovanie.enviroportal.sk).  

https://mail.minzp.sk/owa/redir.aspx?SURL=5-78rPrjNKLPgpONTN_zlO1m2ELd-SDS78Hbo0cHVGKOM_Km5mfVCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdgB5AGsAdQByAG8AdgBhAG4AaQBlAC4AZQBuAHYAaQByAG8AcABvAHIAdABhAGwALgBzAGsALwA.&URL=http%3a%2f%2fvykurovanie.enviroportal.sk%2f
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Na podporu ochrany ovzdušia sa využívajú aj rôzne programy financované z eurofondov, 
Environmentálneho fondu či štátneho rozpočtu.  
MŽP v snahe zlepšovať kvalitu ovzdušia na Slovensku vyhlásilo výzvu prostredníctvom ktorej, je 
možné žiadať o poskytnutie prostriedkov z OP Kvalita životného prostredia na financovanie náhrady 
zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné s výnimkou zariadení 
spaľujúcich obnoviteľné zdroje energie. 
Alokácia výzvy je 30 mil. EUR z Kohézneho fondu a spolu so zdrojmi spolufinancovania zo štátneho 
rozpočtu predstavuje cca 33,5 mil. EUR. Do kategórie oprávnených žiadateľov patria subjekty 
ústrednej správy a územnej samosprávy. 
 
Oprávnené aktivity sú zamerané na: 
1) náhradu spaľovacích zriadení za nízkoemisné a energeticky účinnejšie spaľovacie zariadenia, ktoré 
zahŕňajú zmenu palivovej základne na nízkoemisné palivo s výnimkou biomasy a iných 
obnoviteľných zdrojov, 
2) modernizáciu vykurovacích systémov výlučne ako súčasť náhrady spaľovacieho zariadenia. 
Podmienky výzvy: 

 Projekt musí obsahovať SMART prvky inteligentného vykurovania (zónová regulácia 
vykurovania, režimy vykurovania, ovládanie prostredníctvom vzdialených prístupov 
na internet).  

 Podporené budú len projekty náhrady spaľovacích zariadení ako zdrojov znečisťovania 
ovzdušia, a to v takých prípadoch, kedy nie je z hľadiska energetickej efektívnosti relevantné 
realizovať aj iné opatrenia na zvyšovanie energetickej efektívnosti budov, ktorá je definovaná 
v zákone o energetickej efektívnosti. 

 Verejná budova musí byť na národnej alebo lokálnej úrovni preukázateľne využívaná verejnou 
správou na poskytovanie verejných služieb nehospodárskeho charakteru a realizáciou projektu 
nedôjde k zmene charakteru vyžitia budovy, ktorý bude zachovaný počas obdobia 
udržateľnosti projektu. 

 Verejná budova je budova vo vlastníctve alebo v správe žiadateľa, ktorý je oprávnený 
v zmysle podmienok tejto výzvy, t.j. je subjektom verejnej správy. 

 Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie SR.  
 V prípade projektov zmeny palivovej základne prostredníctvom prechodu z uhlia na zemný 

plyn sú oprávneným územím výlučne oblasti vyžadujúce osobitnú ochranu ovzdušia, ako sú 
definované v zákone o ovzduší [1]. 

 
Medzi ďalšie novovytvorené opatrenie na podporu ochrany ovzdušia v budúcnosti možno zaradiť aj 
dohodu Rady ministrov ŽP, ktorej cieľom je od roku 2030 znížiť emisie CO2 o 35 %. Ministri 
životného prostredia krajín EÚ na zasadnutí Rady ministrov životného prostredia v Luxemburgu, 
ktorého sa zúčastnil aj náš minister životného prostredia László Sólymos, dospeli k spoločnej dohode, 
že emisie oxidu uhličitého sa pri osobných automobiloch oproti roku 2021 od roku 2030 znížia o 35 % 
a pri ľahkých úžitkových vozidlách sa znížia o 30 %.  Tento kompromisný návrh nakoniec podporilo 
20 krajín vrátane Slovenska! Kompromisný je z toho dôvodu, pretože niektoré členské štáty EÚ 
presadzovali myšlienku až 40 % zníženia emisií u nových áut a dodávok. Čo by samozrejme nebolo na 
škodu vecí, ale aj ťažšie splniteľné. Nakoniec však zvíťazil návrh, ktorý predstavila aktuálne 
predsedajúca krajina EÚ Rakúsko. 
Dohoda podľa slov ministra Lászlóa Sólymosa bude mať pozitívne aj negatívne vplyvy. Medzi 
pozitívne vplyvy jednoznačne možno zaradiť zníženie emisií, a tým pádom zlepšenie kvality ovzdušia. 
Negatívne vplyvy sa zas môžu prejaviť tým, že dôjde k zmenám v štruktúre zamestnanosti ako aj vo 
zvýšených cenách vozidiel.  
Konečná verzia tejto dohody obsahuje i revíznu klauzulu, ktorá hovorí, že v roku 2023 sa na základe 
analýzy, zhodnotí plnenie dohodnutých cieľov tak, aby bolo možné cieľ znižovania emisií CO2 pre rok 
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2030 prípadne prehodnotiť. Pre rok 2025 by mal platiť cieľ oproti hodnotám z roku 2021 znížiť emisie 
CO2 pre nové osobné automobily o 15 %. 
 
2 ČO PRINÁŠA DO PRAXE NOVELA ZÁKONA O IPKZ  
 
Parlament v júni tohto roka hlavne s cieľom účinného boja proti skládkam odpadu podporil novelu 
zákona  o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (známu aj pod 
označením novela o IPKZ). Jej prvoradým cieľom je upraviť pravidlá uzatvárania skládok odpadov 
alebo ich častí v súlade s námietkami Európskej komisie. Novela tak zosúlaďuje slovenské právne 
predpisy s právom EÚ. Odstraňuje bariéry, určuje jasné pravidlá pre uzatváranie a rekutivácie skládok 
odpadov a posilňuje v tomto ohľade aj kompetencie štátu. Reaguje tiež na reálne situácie, kedy 
niektorí prevádzkovatelia skládok síce odpad už ďalej nenavážajú, avšak neplnia si ani povinnosť 
na vlastné náklady skládku definitívne uzavrieť a rekultivovať. Pričom ako častý dôvod uvádzajú, že 
nemajú vysporiadané vlastnícke práva k pozemkom pod skládkou.  
Novela zákona zavádza mechanizmus ako skládku odpadov uzavrieť a rekultivovať aj napriek tejto 
prekážke. 
Legislatíva o IPKZ zároveň uvádza nový správny delikt. V prípade, že prevádzkovateľ skládky nepodá 
žiadosť o integrované povolenie ani napriek výzve SIŽP, hrozí mu pokuta až do výšky 150 tisíc EUR. 
Predchádzajúca výška sankcie nebola dostačujúco motivačná vzhľadom na prípadné negatívne vplyvy 
na životné prostredie! Je to práve integrované povolenie, ktoré zaisťuje všestranné posúdenie vplyvov 
komplexne, t. j. na celé životné prostredie. Teda berú sa do úvahy nielen vplyvy na pôdu, ale aj vplyvy 
na vodu, ovzdušie, biodiverzitu a ďalšie oblasti. Novela zákona o IPKZ nadobudla účinnosť 1. júla 
2018 [2]. 
 
3 ČO PRINÁŠA DO PRAXE NOVÝ ZÁKON O MIEROVOM VYUŽÍVANÍ JADROVEJ 
ENERGIE  
 
Vládny návrh zákona o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o 
mierovom využívaní jadrovej energie (tzv. atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov do praxe prinesie zásadné zmeny, ktoré súvisia s prerozdelením 
(rozdelením) hlavných zodpovedností za niektoré činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej 
energetiky a z dôvodu potreby zmien vyplývajúcich z aplikačnej praxe [3].  
Záverečnou časťou mierového využívania jadrovej energie sa podľa atómového zákona rozumie súbor 
činností vykonávaných po ukončení prevádzky jadrového zariadenia určeného na mierové využívanie 
jadrovej energie; záverečná časť mierového využívania jadrovej energie pozostáva z 
 vyraďovania jadrových zariadení vrátane nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a ich prepravy, 
 dlhodobého skladovania vyhoretého jadrového paliva, 
 ukladania vyhoretého jadrového paliva vrátane prepravy na ukladanie, 
 inštitucionálnej kontroly úložísk rádioaktívnych odpadov a vyhoretého jadrového paliva. 
 
Predkladaný návrh zákona mení súčasný režim prerozdelenia zodpovedností v oblasti jadrovej 
energetiky takým spôsobom, že do zoznamu činností, za ktoré v súčasnej právnej úprave nesie 
zodpovednosť štát, pribudnú aj ostatné činnosti, súvisiace so záverečnou časťou, konkrétne 
vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky a dlhodobé skladovanie vyhoretého jadrového paliva 
(VJP). Touto zmenou dôjde k vytýčeniu jasnej hranice zodpovednosti medzi prevádzkovateľmi 
jadrových elektrární ako pôvodcami rádioaktívnych odpadov (RAO) a VJP a štátom, ktorý bude vecne 
zodpovedný za bezpečné nakladanie s VJP a RAO až do ich finálneho uloženia na úložisku. Finančná 
zodpovednosť za tieto činnosti zostáva na pôvodcoch odpadov. Takýto prístup je v súlade 
s ustanoveniami článku 4 smernice 2011/70/Euratom. 
 
Prvýkrát sa v zákone explicitne vymenúvajú aj hlavné zásady a princípy financovania záverečnej časti, 
ktoré sú explicitne vymenované za tým účelom, aby pôsobili v ostatných ustanoveniach návrhu zákona 
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prierezovo a aby sa nimi museli riadiť všetky činnosti záverečnej časti a osoby, ktoré sú v zákone 
uvádzané. V súlade s Európskym štandardom a vzhľadom na odporučenie Európskej komisie bude za 
dlhodobé skladovanie, vyraďovanie a ukladanie RAO a VJP zodpovedať štátom kontrolovaná 
organizácia poverená ministerstvom hospodárstva.  
 
Nový zákon ďalej zavádza aj obdobie, počas ktorého bude držiteľ povolenia na prevádzku jadrového 
zariadenia odvádzať finančné prostriedky na účet Národného jadrového fondu, s tým, že jadrový fond 
je zodpovedný za stanovenie výšky finančných prostriedkov na pokrytie všetkých činností záverečnej 
časti. Týmto inštitútom sa zabezpečí, aby boli primerané prostriedky k dispozícii vtedy, keď to bude 
potrebné, v dôsledku čoho sa zvýši aj miera jadrovej bezpečnosti v záverečnej časti mierového 
využívania jadrovej energie [3].  
 
No a neposlednom rade nový zákon dopĺňa aj niektoré kompetencie a povinnosti rady správcov, 
dozornej rady, riaditeľa a hlavného kontrolóra. Nad rámec súčasnej právnej úpravy sa definujú 
kvalifikačné požiadavky a minimálna prax pre hlavného kontrolóra. V záujme vylúčenia konfliktu 
záujmov sa vylučuje, aby člen rady správcov bol zároveň i členom štatutárneho orgánu právnickej 
osoby, ktorá je držiteľom povolenia alebo súhlasu vydaného Úradom jadrového dozoru SR. Týmto 
inštitútom sa návrh zákona viac približuje štandardom medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu 
týkajúcich sa pôsobenia pracovníkov jadrového fondu v činnostiach, ktoré sú mimo záujmov 
potrebných na výkon povinností jadrového fondu.  
Návrh zákona rozširuje povinnosť odvádzať finančné prostriedky do jadrového fondu aj na iné 
prevádzkované jadrové zariadenia ako jadrové elektrárne vyrábajúce elektrinu, ktoré sa budú 
vyraďovať z prevádzky po ich odstavení, pričom vzniknutý RAO sa bude následne ukladať 
v príslušnom úložisku. Tým sa zjednocuje prístup k finančnému zabezpečeniu likvidácie jadrových 
zariadení a zvyšuje miera finančného zabezpečenia záverečnej časti. 
 
Jednou z ťažiskových zmien predkladaného návrhu zákona v porovnaní so súčasnou právnou úpravou 
je nová úprava spôsobu výpočtu a stanovenia výšky povinných príspevkov a povinných platieb do 
jadrového fondu, premietnutá do nariadenia vlády. Vzhľadom k tomu, že výrobca elektriny nebude 
zodpovedať za dlhodobé skladovanie a vyraďovanie (táto zodpovednosť sa prenáša na štát), výrobca 
elektriny už nebude oprávnený žiadať jadrový fond o poskytnutie týchto prostriedkov na uvedené 
účely. O poskytnutie týchto prostriedkov bude oprávnený požiadať štát, t. j. právnická osoba poverená 
ministerstvom hospodárstva. 
 
V záujme zvýšenia transparentnosti ako aj expertízy pri určovaní týchto výšok, vzniká preto akútna 
potreba, zaviesť nezávislé pravidlá, podľa ktorých sa bude určovať výška týchto povinných 
príspevkov a povinných platieb. Navrhuje sa, aby ich výšku navrhovala rada správcov v spolupráci 
s prevádzkovateľmi jadrových zariadení podľa osobitných pravidiel. V zmysle týchto pravidiel sa 
bude ich výška určovať podľa medzinárodne aplikovateľných pravidiel, na základe údajov od 
prevádzkovateľov, ekonomických analýz a samozrejme v súlade s vnútroštátnou politikou a 
vnútroštátnym programom. Konečný návrh výšky povinných príspevkov a povinných platieb predloží 
jadrový fond ministerstvu hospodárstva, ktoré ho po prerokovaní predloží vláde na schválenie. 
Samotné výšky jednotlivých príspevkov a platieb určí vláda nariadením.  
 
Zároveň sa navrhuje, že výška povinných príspevkov nebude naviazaná na aktuálnu trhovú cenu 
elektriny a bude obsahovať iba fixnú časť, vypočítanú na základe očakávaných budúcich nákladov 
a obdobia prevádzky daného jadrového zariadenia. Upresňuje sa, že povinnosť hradiť povinné 
príspevky a povinné platby do jadrového fondu zanikne dňom odstavenia príslušného zariadenia na 
účely jeho vyraďovania. 
 
V súlade so smernicou 2013/59/Euratom, ktorou sa stanovujú základné bezpečnostné normy ochrany 
pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia, ako aj v súlade so zákonom č. 
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87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane sa povinnosť zložiť zábezpeku vzťahuje iba na vydanie povolenia na 
činnosti vedúce k ožiareniu s vysokoaktívnym rádioaktívnym žiaričom. 
Na strane výdavkov sa podrobnejšie špecifikuje štruktúra a rozsah oprávnených nákladov, ktoré môžu 
byť hradené z prostriedkov jadrového fondu. Štruktúra a rozsah oprávnených nákladov, ako aj 
štruktúra a rozsah spracovania a schvaľovania kalkulácie finančných prostriedkov požadovaných 
z jadrového fondu budú ustanovené vyhláškou ministerstva hospodárstva. Zároveň sa úplne vypúšťa 
možnosť uhrádzania prostriedkov jadrového fondu na krytie nákladov počas obdobia ukončovania 
prevádzky z prostriedkov jadrového fondu, pričom zodpovednosť za tieto náklady bude niesť priamo 
držiteľ povolenia na prevádzku jadrového zariadenia. 
Formalizuje sa súčinnosť jadrového fondu s úradom pri posudzovaní dokumentácie podľa prílohy č. 1 
k atómovému zákonu, ktorá obsahovo súvisí s činnosťami záverečnej časti.  
Návrhom zákona sa transponuje smernica 2011/70/Euratom, ktorou sa stanovujú požiadavky pri 
nakladaní s VJP a s RAO tak, aby sa zamedzilo zaťažovaniu budúcich generácií a aby sa zabezpečilo 
bezpečné nakladanie s VJP a RAO aby boli chránení zamestnanci a široká verejnosť pred 
nebezpečnými účinkami ionizujúceho žiarenia. Smernicou 2011/70/Euratom sa zabezpečuje 
poskytovanie potrebných informácií verejnosti a jej účasť v procesoch súvisiacich s nakladaním s VJP 
a RAO, samozrejme po zohľadnení informácií, ktoré by sa mohli zneužiť spôsobom, aby ohrozili 
obyvateľstvo a životné prostredie. Smernica zároveň ustanovuje špecifické požiadavky pri nakladaní s 
VJP a RAO od vzniku až po uloženie. 
 
Zhrnutie hlavných cieľov nového zákona o mierovom využívaní jadrovej energie 
Vo všeobecnosti ciele navrhovanej právnej úpravy možno vymedziť nasledovne: 

 ponechať v platnosti hlavné črty existujúceho modelu finančného zabezpečenia záverečnej 
časti mierového využívania jadrovej energie v SR a pôsobnosti jadrového fondu, 

 rozšíriť oblasť zodpovednosti štátu v záverečnej časti aj o činnosti vyraďovania jadrových 
zariadení z prevádzky a dlhodobého skladovania VJP, 

 rozšíriť povinnosť odvádzať povinné platby do jadrového fondu aj na ostatné jadrové 
zariadenia, ktoré sa budú v budúcnosti vyraďovať z prevádzky, 

 vytvoriť nový, efektívny, transparentný a spravodlivý spôsob stanovovania výšky povinných 
príspevkov a povinných platieb do jadrového fondu, ktorý bude nezávislý od aktuálnej 
situácie na trhu s elektrickou energiou, 

 bližšie špecifikovať štruktúru a rozsah oprávnených nákladov hradených z prostriedkov 
jadrového fondu, 

 a zosúladiť zodpovednosti subjektov pôsobiacich v záverečnej časti s povinnosťami 
definovanými atómovým zákonom vo vzťahu k nakladaniu s VJP a RAO.  

 
Prioritou nového zákona je vylepšiť súčasný model prerozdelenia zodpovedností v záverečnej 
časti a jeho finančného zabezpečenia tak, aby sa zohľadnili nasledovné konkrétne ciele 

 rozdeliť zodpovednosť za jednotlivé činnosti záverečnej časti tak, aby ju mali tie právnické 
osoby, ktoré tieto činnosti vykonávajú, 

 bližšie špecifikovať zodpovednosť štátu za všetky činnosti záverečnej časti, dlhodobé 
skladovanie, vyraďovanie a ukladanie a ich výkonom poveriť právnickú osobu, v ktorej má 
100 % majetkovú účasť, pričom finančná zodpovednosť za tieto činnosti zostane na 
prevádzkovateľoch jadrových zariadení, 

 rozšíriť okruh povinných prispievateľov do jadrového fondu aj na prevádzkovateľov 
ostatných jadrových zariadení, iných ako jadrové elektrárne, 

 zaviesť nový spôsob výpočtu a prehodnocovania výšky povinných príspevkov 
prevádzkovateľov jadrových zariadení do jadrového fondu, ktorý bude nezávislý od 
aktuálnych trhových a prevádzkových podmienok, 

 vyňať obdobie ukončovania prevádzky z aktivít hradených z prostriedkov jadrového fondu, 
 explicitne špecifikovať rozsah oprávnených nákladov prijímateľov prostriedkov z jadrového 

fondu, ktoré je možné uhrádzať, 



 

 88

 formalizovať spoluprácu jadrového fondu a úradu na posudzovaní dokumentácie podľa 
prílohy č. 1 Dokumentácia jadrových zariadení potrebná k jednotlivým rozhodnutiam, ktorá 
obsahovo súvisí s činnosťami záverečnej časti [3]. 

 
Analýza vplyvov nového zákona o mierovom využívaní jadrovej energie 
Predkladaný návrh atómového zákona bude mať vplyv na rozpočet verejnej správy a na podnikateľské 
prostredie. Nebude mať vplyv na životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, sociálne vplyvy a ani 
vplyvy na služby verejnej správy pre občana. Podrobná analýza vplyvov je verejne dostupná a na 
stránkach Národnej rady Slovenskej republiky. Priložený dokument má názov Doložka vplyvov.  
 
Nový zákon o mierovom využívaní jadrovej energie nadobudne účinnosť 1. januára 2019.  
 
4 ČO PRINÁŠA DO PRAXE NOVÝ ZÁKON O POPLATKOCH ZA ULOŽENIE ODPADOV  
 
Nový zákon o poplatkoch za uloženie odpadov podporilo 80 zo 131 prítomných poslancov. Účinnosť 
nadobudne 1. januára 2019 a prinesie zmeny v oblasti poplatkov za skládkovanie, ktoré sa zvýšia. 
Aktuálne poplatky za skládkovanie patria medzi najnižšie v rámci celej EÚ, vďaka čomu sa 
zo Slovenska stala skládková veľmoc, keďže až dve tretiny odpadu končí na skládkach. Je preto 
najvyšší čas to zmeniť, uviedol minister ŽP. 
Plánované zmeny, ktoré v tejto súvislosti nastanú sa budú týkať, najmä: 

 vymedzenia poplatkovej povinnosti,  
 stanovenia výpočtu poplatkov za uloženie odpadu na skládku odpadov alebo na odkalisko, 
 a ustanovenia o EF ako o subjekte, ktorému prevádzkovatelia skládok a prevádzkovatelia 

odkalísk budú odvádzať príjmy z poplatkov.  
 
Novou právnou úpravou sa nastavuje aj mechanizmus prerozdelenia príjmov z poplatkov za uloženie 
odpadov na skládku alebo na odkalisko.  
Hlavným cieľom nového zákona je znevýhodniťskládkovanie odpadov, ktoré predstavuje poslednú 
možnosť v hierarchii OH a naopak vytvoriť motivačný faktor pre triedený zber komunálnych 
odpadov.  
Prioritou zákona nie je vyberať od obcí viac peňazí na poplatkoch, ale zvýšiť podiel recyklácie 
komunálnych odpadov! Vďaka navrhovanému novému systému bude suma, ktorú obce zaplatia za 
skládkovanie zmesového odpadu závisieť od úrovne jeho vytriedenia. Cieľom je motivovať obce viac 
triediť. Plánované zmeny pocítia predovšetkým obce, v ktorých je miera triedenia odpadu veľmi nízka. 
Naopak - obce, ktoré poctivo triedia môžu mať v konečnom dôsledku poplatky ešte nižšie ako 
v súčasnosti [4].  
 
5 ČO PRINESIE DO PRAXE NOVELA ZÁKONA O ODPADOCH  
 
Poslanci v rámci podpory opatrení, ktoré sumárne označujú ako protiskládkový balíček podporili 
nielen nový zákon o poplatkoch za uloženie odpadu, ale aj novelu zákona o odpadoch, ktorá získala 88 
hlasov zo 138 prítomných poslancov. Schválili sa tak viaceré novinky, ktoré táto novela prináša. 
Okrem prísnejších pravidiel pri uzatváraní skládok a znižovania administratívnej záťaže, zavádza 
v slovenských obciach a mestách – ciele zberu pre triedený zber zložiek komunálnych odpadov, ide 
o [5] 

 odpad z obalov 
 a odpad z neobalových výrobkov. 

 
Cieľom tohto opatrenia je zvýšiť triedený zber komunálnych odpadov z obalov a komunálnych 
odpadov z neobalových výrobkov, a tým zároveň znížiť podiel odpadu ukladaného na skládku! 
Inými slovami odpad je potrebné čo najviac triediť a znižovať tak jeho skládkovanie!  
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Najvýznamnejšie zmeny v oblasti odpadovej legislatívy na rok 2019 možno zhrnúť nasledovne:  
 
Prísnejšie pravidlá pre prevádzkovateľov skládok odpadov 
Prevádzkovateľ skládky odpadov podľa bude musieť finančné prostriedky, ktoré budú tvoriť účelovú 
finančnú rezervu, odvádzať na osobitný účet v Štátnej pokladnici. Finančné prostriedky z účelovej 
finančnej rezervy bude môcť čerpať len na základe písomného súhlasu, resp. potvrdenia MŽP. V 
prípade, ak prevádzkovateľ skládky nebude tvoriť účelovú finančnú rezervu, môže mu byť obmedzená 
alebo pozastavená činnosť. 
 
Nelegálne skládky 
Novela o odpadoch ďalej zavádza prísnejšie pravidlá pre prevádzkovanie ako aj uzatváranie skládok 
odpadu a zjednocuje aj postup štátnej správy vo veci riešenia zodpovednosti za nezákonné 
umiestnenie odpadu.  
 
Uzatváranie skládok odpadov 
Podľa novely, skládky odpadov, ktorých časti po 30. júni 2001 nespĺňali požiadavky podľa vtedajších 
právnych predpisov a neboli ani podľa plánov úprav vykonané nápravné opatrenia, budú musieť po 
novom spĺňať všetky technické požiadavky, pričom nesmie dochádzať k ich rozširovaniu o nové časti 
a ani k zvyšovaniu ich kapacity!  
 
Zníženie administratívnej záťaže 
Novelou sa ruší zmluvná povinnosť medzi výrobcom obalov, ktorý si plní povinnosti individuálne 
a príslušným koordinačným centrom. Taktiež sa ruší povinnosť pre podnikateľov vyžiadať si 
od orgánu štátnej správy OH vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní v prípade 
jednoduchých a drobných stavieb, napr. prízemné stavby do 300 m2,oporné múry, prípojky stavieb 
a pozemkov, stavby na individuálnu rekreáciu a podobne. Ku kolaudácii jednoduchých a drobných 
stavieb nebude potrebné vyjadrenie okresného úradu, odboru starostlivosti o ŽP. 
 
Malé kompostárne 
Zmeny, ktoré novela zákona prináša sa dotknú aj malých kompostární. Na základe požiadaviek 
z praxe sa ruší povinnosť mať schválený prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie BRKO 
zo zelene, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 100 ton. Tým, že malé kompostárne nebudú musieť mať 
schválený prevádzkový poriadok príslušným okresným úradom, sa zníži administratívna záťaž 
pre prevádzkovateľov malých kompostární – obce či podnikateľov, ako aj pre okresné úrady. 
 
Cezhraničná preprava použitých batérií a akumulátorov 
Novela zavádza aj postup pri podozrení na nelegálnu cezhraničnú prepravu použitých batérií 
a akumulátorov a ruší autorizáciu a aj súhlas na prípravu na opätovné použitie pre použité batérie 
a akumulátory [5]. 
 
Novela zákona o odpadoch nadobudne účinnosť 1. januára 2019. 
 
6 ČO PRINESIE DO PRAXE NOVELA ZÁKONA CITES  
 
Novela zákona známa aj ako novela CITES je odvodená od Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora, čo v preklade znamená Dohovor o medzinárodnom 
obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín. Tento dohovor bol podpísaný vo 
Washingtone, D. C., 3. marca 1973 a do platnosti vstúpil 1. júla 1975. Pre Českú a Slovenskú 
Federatívnu Republiku nadobudol platnosť 28. mája 1992. Po rozdelení ČSFR, Slovenská republika 
zabezpečila pokračovanie členstva od 1. januára 1993.  
Účelom dohovoru CITES je postaviť medzinárodný obchod s voľne žijúcimi živočíchmi a voľne 
rastúcimi rastlinami pod spoločnú kontrolu všetkých štátov sveta, aby sa zabezpečila ochrana 
ohrozených druhov pred úplným vyhubením vplyvom bezohľadného drancovania pre obchodné účely. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/28._m%C3%A1j
https://sk.wikipedia.org/wiki/1992
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Dohovor obmedzuje hlavne obchod s jedincami ohrozených druhov získaných z voľnej prírody, avšak 
kontroluje aj obchod so živočíchmi, chovanými v zajatí [6]. 
Novela zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou 
obchodu s nimi (novela CITES), ktorú v prvom čítaní podporilo až 117! poslancov zo 137 prítomných, 
od 1. januára 2019 zavedie do praxe viacero zmien. Budú sa týkať napríklad preukazovania pôvodu a 
spôsobu nadobudnutia ohrozených druhov živočíchov.  
Novela do praxe zavedie opatrenia, ktoré zabezpečia adekvátny manažment zariadení 
odchovávajúcich vybrané druhy mačkovitých šeliem v zajatí – najmä levov a tigrov; a to aj vo vzťahu 
k vhodnému nakladaniu s neživými exemplármi s cieľom zabrániť nezákonnému obchodovaniu 
s nimi. „Vďaka tomuto opatreniu by u nás nemala nastať situácia, aká sa stala nedávno v susednej 
Českej republike, kde prevádzkovatelia zooparku zo zabitých tigrov vyrábali produkty, ktoré sa 
využívajú v tradičnej ázijskej medicíne,“ uviedol minister životného prostredia László Sólymos. 
Držitelia týchto živočíchov budú musieť zodpovedne a riudne viesť evidenciu, ktorú budú zasielať 
MŽP a pri odovzdaní uhynutého živočícha do kafilérie, bude vykonávať dohľad ŠOP SR [6]. 
 
Novela zákona o CITES predstavuje i zníženie administratívnej záťaže pre držiteľov exemplárov, 
keďže ruší vykonávanie dohľadu nad nezameniteľným označovaním exemplárov (rôznych druhov 
dravcov, sov, papagájov či vybraných druhov suchozemských korytnačiek), ktoré bolo vykonávané 
prostredníctvom okresných úradov.  
Zmena spočíva v tom, že držiteľ živočícha, ktorého je povinný nezameniteľne označiť, už nebude 
musieť k tomuto úkonu prizývať zamestnanca okresného úradu.  
Novela CITES ďalej ruší povinnosť vydávania preukazov o pôvode a potvrdení o registrácii 
exemplárov druhov zaradených do prílohy B a C, teda rôznych druhov živých plazov, vtákov 
a cicavcov. 
Novela v neposlednom rade zjednodušuje aj nakladanie s hendikepovanými chránenými živočíchmi, 
ktoré môžu byť po určitom čase vypustené do voľnej prírody. Taktiež rieši aj problém správy trvale 
hendikepovaných chránených živočíchov, kde je možnosť ich využitia na prírodno-ochranné alebo 
výchovno-vzdelávacie účely. 
 
7 ČO PRINESIE DO PRAXE NOVELA ZÁKONA O OCHRANE PRÍRORDY A KRAJINY  
 
Novelu zákona o ochrane prírody a krajiny (OPK) v októbri 2018 predstavil Minster ŽP. Aktuálne sa 
nachádza v predbežnom pripomienkovom konaní a odtiaľ poputuje do medzirezortného 
pripomienkového konania. Ak ju parlament schváli, účinnosť nadobudne 1. júna 2019. Prioritou 
pripravovanej novely zákona o OPK je posilniť ochranu prírody v národných parkoch. Táto ochrana 
musí byť trvale nadradená nad všetky ostatné činnosti a záujmy. Novela rozširuje princíp 
bezzásahovosti v NP, aspoň na polovicu územia. Na zvyšnom území NP sa musí hospodáriť citlivo 
a trvalo udržateľne, t. j. takým spôsobom, aby sa zachovali a podporili prirodzené ekologické funkcie 
týchto území. 
Ďalším významným opatrením, ktoré novela zákona má do praxe priniesť je aj opatrenie, ktorým by sa 
zmenila správa NP, resp. správa štátnych pozemkov nachádzajúcich sa v NP a v územiach s prísnym 
stupňom ochrany (CHA, PR) by prešla zo správy lesov na správu ŠOP SR. Inými slovami územie NP 
by malo jedného správcu, a týmto novým správcom by bola ŠOP SR. Realizácia tejto novinky sa ale 
očakáva až od 1. januára 2022 [7]. 
 
8 ČO PRINESIE DO PRAXE NOVÝ ZÁKON Z DIELNE MŽP LEX ŽITNÝ OSTROV 
 
MŽP SR vypracovalo nový zákon o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd. Verejnosť 
ho lepšie pozná pod názvom Lex Žitný ostrov. Tento pracovný názov dostal po najvýznamnejšej 
vodohospodárskej oblasti prirodzenej akumulácie vôd – Žitnom ostrove. Lex Žitný ostrov je 
historicky prvý zákon, ktorý sa nadrezortne zameriava na ochranu našich najvzácnejších zásobární 
podzemných ako aj povrchových vôd, nachádzajúcich sa v chránených vodohospodárskych oblastiach. 
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16. októbra 2018 ho na schôdzi Národnej rady SR podporilo 91 poslancov zo 138 prítomných, čím 
získal podporu ústavnej väčšiny a nadobudne účinnosť 1. januára 2019. 
 
Prehľad kľúčových noviniek zákona o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd je 
nasledovný 
 
1 Komplexný prístup k ochrane našich vôd 
Podľa ministra životného prostredia L. Solymósa potrebuje ochrana našich najvzácnejších 
vodohospodárskych oblastí –  jeden komplexný prístup. Nová legislatíva tento prístup umožní. Zákon 
sa bude totiž týkať všetkých relevantných rezortov, t. j. rezotu životného prostredia, pôdohospodárstva 
a zdravotníctva.  
 
2 Zjednotenie existujúcej právnej úpravy do jedného zákona  
Najväčším prínosom nového zákona bude zjednotenie existujúcej právnej úpravy do jedného zákona. 
Hlavnú úlohu štátneho vodoochranného dozoru bude mať SIŽP, na ktorú sa občan obráti v prípade, ak 
hrozí znečistenie a inšpekcia následne začne vo veci konať a informuje o tom aj ostatné zainteresované 
orgány. Podľa zákona je "oprávnená vyžadovať spoluprácu dotknutých orgánov štátnej správy, 
správcu vodných tokov, poverenej osoby, obce alebo iných právnických alebo fyzických osôb". 
 
3 Zjednotenie postupu štátnych inštitúcií a zosúladenie kontrol  
Nový zákon zjednotí aj postup ústredných orgánov štátnej správy a všetkých príslušných štátnych 
orgánov a inštitúcií kompetenčne zabezpečujúcich efektívnu ochranu vôd v chránených 
vodohospodárskych oblastiach a zavedie spoločné „trojrezortné“ kontroly – možných znečisťovateľov. 
Zosúladenie a zefektívnenie kontrol zabráni tomu, aby sa na daný problém každý rezort pozeral 
oddelene. Podľa ministra životného prostredia L. Solymósa ide o problematiku, ktorá sa dá riešiť iba 
nadrezortným spôsobom. Po novom tak budú  môcť orgány jednotlivých ministerstiev pri riešení 
problému postupovať spoločne. 
 
4 Jasné definovanie zákazov a obmedzení v CHVO  
Podrobne sú upravené v § 3 odseku (3) zákona [8].  
Medzi najvýznamnejšie zákazy, ktoré možno spomenúť, patrí napríklad:  
• zákaz výstavby alebo rozširovania priemyselných budov, v ktorých sa vyrábajú alebo používajú 
znečisťujúce látky, • zákaz budovania skládok na nebezpečný odpad, • zákaz budovania 
spracovateľských zariadení na uhynuté uzvieratá – vrátane výstavby bitúnkov, • zákaz ťažby 
nevyhradených nerastov – vrátane štrku povrchovým spôsobom, • zákaz používať nebezpečné 
postreky a prípravky, ktoré by mohli kontaminovať vodné zdroje, • zákaz stavať golfové ihriská, • 
zákaz výrazne odvodňovať pôdu, • zákaz ťažiť rašelinu, • zákaz ukladať rádioaktívny odpad a pod. Za 
porušenie týchto zákazov hrozí právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pokuta vo 
výške od 5000 až do 165 000 EUR!  
 
5 Jasné pravidlá na predchádzanie znečistenia vôd v CHVO  
  a prísne postihy za porušenie týchto pravidiel 
Zákon zvyšuje sankcie za porušenie pravidiel, keďže súčasná výška pokút bola aj podľa ministerstva 
životného prostredia nedostatočná. Spodná hranica v kompetencii MŽP je v súčasnosti na úrovni 99 
EUR. Táto hranica sa nadobudnutím účinnosti zákona má výrazne zvýšiť.  
 
6 Zvýšenie informovania verejnosti 
Nový zákon má podporiť aj informovanosť verejnosti.  Napríklad obce sú povinné informovať 
kedykoľvek bude kvalita pitnej vody predstavovať riziko. Úrad verejného zdravotníctva je povinný na 
svojej webovej stránke poskytovať aktuálne informácie o prekročení limitov znečisťujúcich látok vo 
vodách, ktoré by mohli ohroziť obyvateľstvo a MŽP bude každoročne na svojom webovom sídle 
zverejňovať „Správu  o kvalite vôd v CHVO“. Podnikatelia budú od 1. januára 2019 povinní 
zverejňovať výsledky z nameraného množstva znečisťujúcich látok, ktoré vypúšťajú [8].  
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ZÁVER 
 
V článku bol odprezenetovaný prierezový prehľad najvýznamnejších legislatívnych zmien, doplnkov a 
noviniek, ktoré nastali v právnych predpisoch Slovenskej republiky platných pre oblasť životného 
prostredia v roku 2018 a bol uvedený aj krátky prehľad zmien a noviniek, ktoré možno očakávať 
v budúcom roku 2019 a neskôr.  
 
ZOZNAM POUŽITÝCH OZNAČENÍ 
 
BRKO biologicky rozložiteľný komunálny odpad   
EF Environmentálny fond  
EÚ Európska únia  
CHA  chránený areál 
CHVO chránená vodohospodárska oblasť 
IPKZ Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania  
MŽP Ministerstvo životného prostredia 
NP národný park 
OH odpadové hospodárstvo 
OP Operačný program 
OPK ochrana prírody a krajiny 
PR prírodná rezervácia 
RAO rádioaktívny odpad 
SIŽP Slovenská inšpekcia životného prostredia 
SR Slovenská republika 
ŠOP Štátna ochrana prírody 
VJP vyhoreté jadrové palivo 
ŽP životné prostredie 
 
ZOZNAM POUŽITÝCH ZDROJOV A PRÁVNYCH PREDPISOV SR  
 
[1]  Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=6785 

[2]  Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a 
kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=6784 

 
[3]  Vládny návrh zákona o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. 

z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=6907 

[4]  Vládny návrh zákona o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 
587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=6916 

[5]  Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 
niektoré zákony 
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=6925 

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=6785
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=6784
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=6916
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=6925
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[6]  Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne 
žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 
Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=6917 

[7]  Pripravovaný legislatívny materiál Návrh ZÁKON z ............. 2019, ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. 

[8] Vládny návrh zákona o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=6933 
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