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Usmernenie
generálneho riaditeľa sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky k aplikácii § 1 ods. 2 písm. c)
zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného
prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a k aplikácii § 17 ods. 1 písm. e) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších
predpisov

Určené: odborom starostlivosti o životné prostredie okresných úradov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva
Číslo: 9/2017-10
Bratislava, 15. decembra 2017
Vybavuje: Ing. Katarína Jankovičová
Číslo telefónu: 02/5956 2517
Čl. 1
Všeobecné ustanovenia
(1) Toto usmernenie sa vydáva v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a v súlade s čl. 6 ods. 5 smernice Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 12. novembra 2013 č. 1/2013-1.6. o interných aktoch riadenia v znení dodatku č. 1 za účelom
jednotného postupu pri aplikácii § 1 ods. 2 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii
a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a k aplikácii § 17 ods. 1 písm. e) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení
neskorších predpisov.
(2) Usmernenie je určené okresným úradom, ktoré sú príslušným orgánom ochrany ovzdušia
na vydanie súhlasu pre veľké zdroje znečisťovania ovzdušia a stredné zdroje znečisťovania ovzdušia
podľa § 17 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o ovzduší“). Podľa § 17 ods. 1 písm. e) zákona o ovzduší okresný úrad vydáva súhlas „na prevádzku
výskumno-vývojových technologických celkov patriacich do kategórie veľkých zdrojov alebo
stredných zdrojov, ak sa na prevádzku nevydá súhlas podľa písmen a) a c).“.
(3) Čl. 2 obsahuje výklad § 1 ods. 2 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii
a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a pre okresné úrady má informatívny charakter vo
vzťahu k udeľovaniu súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm. e) zákona o ovzduší.
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(4) Čl. 3 obsahuje usmernenie pre okresné úrady pri aplikácii § 17 ods. 1 písm. e) zákona
o ovzduší. Vzťahuje sa na tie prevádzky, ktoré podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ spadajú pod režim
integrovaného povoľovania.
Čl. 2
K § 1 ods. 2 písm. c) zákona o IPKZ
(1) Ustanovenie § 1 ods. 2 písm. c) zákona o IPKZ znie: „Tento zákon sa nevzťahuje na
znečisťovanie životného prostredia spôsobované prevádzkami slúžiacimi na výskum, vývoj a skúšanie
nových výrobkov a výrobných postupov.“.
(2) Ustanovenie § 1 ods. 2 zákona o IPKZ obsahuje negatívne vymedzenie pôsobnosti zákona
o IPKZ. Vymedzuje oblasti, na ktoré sa zákon o IPKZ nevzťahuje, napriek tomu, že ide
o znečisťovanie životného prostredia.
(3) Zákon o IPKZ sa podľa § 1 ods. 2 písm. c) nevzťahuje na znečisťovanie životného
prostredia spôsobované prevádzkami slúžiacimi na výskum, vývoj a skúšanie nových výrobkov
a výrobných postupov. Ide o transpozíciu čl. 2 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady
2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola
znečisťovania životného prostredia) (ďalej len „smernica o priemyselných emisiách“).
(4) Ustanovenie § 1 ods. 2 písm. c) zákona o IPKZ sa vzťahuje na prevádzku, v ktorej sa
vykonáva jedna alebo viac priemyselných činností uvedených v prílohe č. 1 zákona o IPKZ, avšak
zároveň ide o prevádzku, ktorá slúži výlučne na výskumné, vývojové účely, prípadne v nej dochádza
k skúšaniu nových výrobkov a výrobných postupov. V tejto prevádzke sa vykonáva činnosť bez
integrovaného povolenia. Prevádzka ako celok je vylúčená spod pôsobnosti zákona o IPKZ.
(5) Smernica o priemyselných emisiách ani zákon o IPKZ bližšie nešpecifikujú, kedy ide
o výskum, vývoj, skúšanie nových výrobkov a výrobných postupov. Pri výklade pojmov výskum
a vývoj možno použiť definície podľa zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory
výskumu, vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii
ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 172/2005 Z. z.“).
(6) Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 172/2005 Z. z. sa výskumom rozumie „systematická tvorivá
činnosť uskutočňovaná v oblasti vedy a techniky pre potreby spoločnosti a v záujme rozvoja poznania.
Výskum sa skladá zo základného výskumu a z aplikovaného výskumu.“.
(7) Podľa § 2 ods. 4 zákona č. 172/2005 Z. z. sa vývojom rozumie „systematická tvorivá
činnosť v oblasti vedy a techniky využívajúca zákonitosti a poznatky získané prostredníctvom
výskumu alebo vychádzajúce z praktických skúseností pri tvorbe nových materiálov, výrobkov,
zariadení, systémov, metód a procesov alebo ich zlepšení.“.
(8) Ak sa Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“) dozvie
o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že určitá prevádzka (technologický celok), ktorá nemá vydané
integrované povolenie v zmysle zákona o IPKZ, by toto povolenie mala mať, vykoná nevyhnutné
kroky na to, aby túto skutočnosť preverila. Zistenie, že v prevádzke je vykonávaná činnosť, pre ktorú
nebolo vydané povolenie a táto činnosť je uvedená v prílohe č. 1 zákona o IPKZ je podľa § 11 ods. 2
písm. c) tohto zákona dôvodom na začatie konania ex offo. Tento postup prichádza do úvahy aj
v prípade, ak prevádzkovateľ deklaruje, že ide o prevádzku, ktorá slúži na výskum, vývoj, skúšanie
nových výrobkov a výrobných postupov a inšpekcia to nepovažuje za jednoznačne preukázané.
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(9) V rámci už začatého konania v súvislosti s posudzovaním, či v konkrétnom prípade ide
o výskum, vývoj, resp. skúšanie nových výrobkov alebo výrobných postupov je potrebné sa zaoberať
najmä nasledujúcimi skutočnosťami:
a) o akú konkrétnu aktivitu v oblasti výskumu, vývoja, skúšania nových výrobkov a výrobných
postupov ide,
b) ktorá organizácia má pre prevádzkovateľa vykonávať predmetnú aktivitu,
c) či aktivitu bude vykonávať osoba určená na vykonávanie výskumu a vývoja,
d) bližšie informácie o projekte uskutočňovania aktivít v oblasti výskumu a vývoja,
e) v čom spočíva inovatívnosť aktivity a čo je jej cieľom,
f) časový harmonogram uskutočňovania aktivity,
g) či nejde o už existujúce techniky.
(10) Pri vyhodnocovaní vyššie uvedených skutočností je možné využiť Informačný systém pre
1
oblasť vedy a výskumu SK CRIS , ktorý obsahuje údaje o projektoch financovaných z verejných
zdrojov, o ich výsledkoch, ako aj register organizácií výskumu a vývoja a personálnu databázu
výskumníkov.
(11) Ak sa po preskúmaní vyššie uvedených skutočností dospeje k záveru, že daná prevádzka
spĺňa podmienky pre výskum, vývoj, skúšanie nových výrobkov a výrobných postupov, prevádzka
určená výlučne na vyššie uvedené aktivity je vyňatá spod pôsobnosti zákona o IPKZ. V takom prípade
je to dôvod na zastavenie konania podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, nakoľko odpadol dôvod konania začatého na
podnet správneho orgánu.
(12) V prípade pochybností, či prevádzka (technologický celok) spadá pod zákon o IPKZ,
môže prevádzkovateľ využiť § 4 ods. 1 zákona o IPKZ a požiadať o konzultáciu, či prevádzka
vyžaduje integrované povolenie. Výsledkom konzultácie je písomné záväzné stanovisko.
(13) Od vyššie uvedeného prípadu je nevyhnutné odlíšiť situáciu, ak v súvislosti s prevádzkou,
ktorá má vydané integrované povolenie, prevádzkovateľ oznámi zámer vykonávať v tejto prevádzke
aktivity v oblasti výskumu, vývoja, skúšanie nových výrobkov a výrobných postupov. Ak budú
technicky nadväzovať na jestvujúcu prevádzku, tak sa tieto aktivity budú posudzovať podľa zákona
o IPKZ, a teda musia prejsť štandardným povoľovacím procesom o zmene integrovaného povolenia.
(14) Pod § 1 ods. 2 písm. c) zákona o IPKZ nemožno podradiť činnosti, resp. aktivity,
prostredníctvom ktorých prevádzkovateľ skúša všeobecne dostupnú technológiu určenú na bežnú
výrobu v podmienkach konkrétnej prevádzky. Účelom uvedenej činnosti je preveriť, či danú
technológiu je možné použiť v špecifických podmienkach prevádzky. Tento prípad je potrebné
dôsledne odlišovať od výskumu, vývoja, skúšania nových výrobkov a výrobných postupov podľa § 1
ods. 2 písm. c) zákona o IPKZ, nakoľko uvedené činnosti, resp. aktivity podliehajú režimu zákona
o IPKZ.
(15) Podľa § 21 ods. 2 písm. o) zákona o IPKZ inšpekcia „určí postupy a opatrenia pre
prevádzku týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, akými sú najmä
prevádzková porucha, úniky znečisťujúcich látok, krátkodobé prerušenia, nábeh, odstavovanie alebo
dočasné prerušenie prevádzky“. Toto ustanovenie zákona o IPKZ stanovuje, že jednou z náležitostí
integrovaného povolenia má byť určenie postupov a opatrení pre prevádzku týkajúcich sa situácií
odlišných od podmienok bežnej prevádzky. Ustanovenie § 21 ods. 2 písm. o) zákona o IPKZ zároveň
obsahuje demonštratívny výpočet situácií odlišných od bežnej prevádzky.
(16) Ustanovenie § 21 ods. 2 písm. o) zákona o IPKZ dáva priestor na určenie postupov
a opatrení (osobitných podmienok) na uskutočňovanie aktivít, ktoré majú povahu prevádzkovej
1

https://www.skcris.sk/portal/.
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skúšky. Inšpekcia v integrovanom povolení určí podmienky, za ktorých prevádzkovateľ môže
v prevádzke napríklad skúšať technológiu alebo inú vstupnú surovinu v časovo obmedzenom období.
(17) Súčasťou postupov a opatrení (osobitných podmienok) podľa § 21 ods. 2 písm. o) zákona
o IPKZ je najmä
a) oznamovacia povinnosť prevádzkovateľa o skúšaní technológie odlišnej od tej, ktorá je povolená
v integrovanom povolení spolu s určením lehoty na oznámenie. Lehota by nemala byť kratšia ako
15 dní pred začatím prevádzkovej skúšky,
b) časový harmonogram skúšky a opis skúšky,
c) oznamovacia povinnosť o ukončení prevádzkovej skúšky, a to najneskôr do 3 dní od ukončenia,
d) maximálna dĺžka trvania (v závislosti od povahy prevádzky, maximálne dva mesiace),
e) povinnosť dodržiavať emisné limity určené v integrovanom povolení pre prevádzku,
f) osobitné podmienky pre uskutočnenie prevádzkovej skúšky v závislosti od osobitostí jednotlivých
prevádzok.
(18) Určením vyššie uvedených postupov a opatrení (osobitných podmienok) sa zabezpečí
regulácia aktivít vykonávaných v prevádzkach spadajúcich pod zákon o IPKZ, ktoré sú odlišné od
bežnej prevádzky. Prevádzkovateľ bude mať v integrovanom povolení (v časti Osobitné podmienky)
stanovené podmienky, za ktorých je v prevádzke možné vykonávať prevádzkovú skúšku.
Čl. 3
K § 17 ods. 1 písm. e) zákona o ovzduší v súvislosti s § 1 ods. 2 písm. c) zákona o IPKZ
(1) Podľa § 17 ods. 1 písm. e) zákona o ovzduší je na prevádzkovanie technologických celkov
slúžiacich na výskum, vývoj a skúšanie nových výrobkov alebo výrobných postupov patriacich do
kategórie veľkých zdrojov a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktoré nie sú prevádzkou alebo
jej súčasťou podľa zákona o IPKZ, potrebný súhlas orgánu ochrany ovzdušia za predpokladu, že sa na
prevádzku nevydáva súhlas podľa § 17 ods. 1 písm. a) a c) zákona o ovzduší. Príslušným orgánom na
vydanie súhlasu je podľa § 26 ods. 1 zákona o ovzduší okresný úrad.
(2) Podľa vyššie uvedeného ustanovenia okresný úrad vydáva súhlas na prevádzku
technologických celkov, ktoré sú veľkým zdrojom alebo stredným zdrojom znečisťovania ovzdušia,
ktoré slúžia výlučne na výskumno-vývojové účely, skúšanie nových výrobkov alebo výrobných
postupov. K vymedzeniu výskumu a vývoja pozri výklad v čl. 2 tohto usmernenia.
(3) Všetky prevádzky výskumno-vývojových celkov, ktoré sú veľkým zdrojom alebo
stredným zdrojom znečisťovania ovzdušia, musia mať súhlas okresného úradu. Týka sa to aj
prevádzok, ktoré by svojou činnosťou a kapacitou spadali pod zákon o IPKZ, ale podľa § 1 ods. 2
písm. c) tohto zákona sú vyňaté z integrovaného povoľovania.
(4) Okresný úrad sa v konaní o vydanie súhlasu pre technologické celky slúžiace na výskum,
vývoj, skúšanie nových výrobkov alebo výrobných postupov podľa § 17 ods. 1 písm. e) zákona
o ovzduší musí vždy zaoberať
a) či sú splnené podmienky pre zaradenie do kategórie výskumno-vývojových celkov(k výskumu
a vývoju pozri výklad v čl. 2 tohto usmernenia),
b) či nejde o prevádzku, ktorá spadá do pôsobnosti zákona o IPKZ.
(5) V snahe predísť kompetenčným sporom v prípade pochybnosti, či ide podľa § 1 ods. 2
písm. c) zákona o IPKZ o prevádzku spadajúcu pod integrované povoľovanie alebo nie, odporúčame
využiť spoluprácu orgánu ochrany ovzdušia s príslušnou
inšpekciou podľa § 11
zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V takom prípade orgán ochrany ovzdušia môže
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požiadať v rámci spolupráce medzi okresným úradom a inšpekciou podľa § 24 ods. 5 zákona
o ovzduší pri vydávaní súhlasov inšpekciu o vyjadrenie.
(6) Za predpokladu, že okresný úrad po preverení splnenia podmienok pre vydanie súhlasu
podľa § 17 ods. 1 písm. e) zákona o ovzduší dospeje k záveru, že ide o prevádzku slúžiacu výlučne na
výskumno-vývojové účely, skúšanie nových výrobkov alebo výrobných postupov a zároveň nespadá
do pôsobnosti zákona o IPKZ (podľa prílohy č. 1 zákona o IPKZ alebo je vyňatá podľa § 1 ods. 2
písm. c) zákona o IPKZ), vydá súhlas na prevádzku. V opačnom prípade okresný úrad nevydá súhlas,
a ak ide o prevádzku IPKZ, ktorá má platné integrované povolenie, resp. má mať integrované
povolenie, príslušným správnym orgánom je v tomto prípade podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona
o IPKZ inšpekcia.

Čl. 4
Účinnosť
Toto usmernenie nadobúda účinnosť dňom jeho vydania.

Ing. Filip Macháček, v. r.
generálny riaditeľ

sekcie environmentálneho hodnotenia
a odpadového hospodárstva
Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky
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3/IX/8

Usmernenie
generálneho riaditeľa sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky k postupu vo veciach
navrhovaných činností podľa § 18 ods. 1 písm. g) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

Určené: odborom starostlivosti o životné prostredie okresných úradov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva
Číslo: 8/2017-10
Bratislava, 15. decembra 2017
Vybavuje: RNDr. Gabriel Nižňanský
Číslo telefónu: 02/5956 2516
Čl. 1
Všeobecné ustanovenia
Toto usmernenie sa vydáva v súlade s čl. 6 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z.
o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a v súlade s čl. 6 ods. 5 smernice Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky z 12. novembra 2013 č. 1/2013-1.6. o interných aktoch riadenia v znení
dodatku č. 1 za účelom jednotného postupu vo veciach navrhovaných činností podľa § 18
ods. 1 písm. g) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon EIA“).
Čl. 2
Postup vo veciach navrhovaných činností podľa § 18 ods. 1 písm. g) zákona EIA
(1) § 18 ods. 1 písm. g) zákona EIA ustanovuje, že predmetom posudzovania vplyvov
navrhovanej činnosti alebo jej zmeny musí byť navrhovaná činnosť alebo jej zmena
neuvedená v písmenách a) až f) alebo v odseku 2, ktorá podľa odborného stanoviska štátneho
orgánu ochrany prírody a krajiny pravdepodobne môže mať samostatne alebo v kombinácii
s inou činnosťou významný vplyv na územie sústavy chránených území (NATURA 2000).
Odborným stanoviskom štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny sa pritom rozumie odborné
stanovisko s výrokom, podľa ktorého buď to plán alebo projekt môže mať samostatne alebo
v kombinácii s iným plánom alebo projektom na územie sústavy chránených území významný

vplyv, alebo takýto vplyv mať nebude. Postup štátneho orgánu ochrany prírody je daný § 28
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
(2) V prípade, že štátny orgán ochrany prírody a krajiny vydá odborné stanovisko
s výrokom, že navrhovaná činnosť bude mať vplyv na územie sústavy chránených území, je
potrebné vychádzať z § 3 písm. c) zákona EIA, podľa ktorého posudzovanie vplyvov
navrhovanej činnosti alebo jej zmeny je postup uvedený v tretej časti zákona EIA, v priebehu
ktorého sa hodnotia pravdepodobné vplyvy navrhovanej činnosti alebo jej zmeny na životné
prostredie vrátane vplyvov na zdravie ľudí; tento postup zahŕňa vypracovanie zámeru, určenie
rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, vypracovanie správy o hodnotení
vplyvov navrhovanej činnosti alebo zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie alebo
jej zmeny a záverečného stanoviska z posúdenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny pričom
pri všetkých fázach postupu je zabezpečená účasť verejnosti a konzultovanie s verejnosťou
a dotknutými orgánmi, a ak ide o posudzovanie vplyvov presahujúcich štátne hranice, aj
s dotknutou stranou.
(3) To znamená, že sa postupuje podľa § 22 ods. 1 zákona EIA, podľa ktorého ak má
byť predmetom posudzovania vplyvov navrhovaná činnosť alebo jej zmena, navrhovateľ je
povinný pred začatím povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti alebo jej zmene doručiť
príslušnému orgánu zámer s náležitosťami podľa odsekov 3 až 5; zámer je navrhovateľ
povinný doručiť písomne a elektronicky a zároveň vopred dohodnúť s príslušným orgánom
potrebný počet písomných vyhotovení pre dotknuté obce. Túto povinnosť navrhovateľ nemá,
ak doručil k navrhovanej činnosti alebo jej zmene zámer v priebehu zisťovacieho konania
podľa § 29.
(4) Proces posudzovania vplyvov následne pokračuje podľa ustanovení tretej časti
zákona EIA.
Čl. 3
Účinnosť
Toto usmernenie nadobúda účinnosť dňom jeho vydania.

Ing. Filip Macháček, v. r.
generálny riaditeľ
sekcie environmentálneho hodnotenia
a odpadového hospodárstva
Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky
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3/VI/2

Pokyn
generálneho riaditeľa sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky na zabezpečovanie hlásnej povodňovej služby, smogového varovného systému
a odovzdávania meteorologických a hydrologických výstrah prostredníctvom
informačného systému civilnej ochrany

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
sekcia krízového riadenia
Číslo: SKR-OOR2-2017/000314-007
Bratislava, 15. decembra 2017
Vybavuje: Mgr. Kamil Senderák
Číslo telefónu: 02/4859 3237
Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „sekcia
ministerstva“) v súlade s § 12 ods. 1 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, v súlade s § 15
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení
neskorších predpisov a v súlade s § 12 ods. 8 písm. b) zákona č. 137/2010 Z. z.
o ovzduší v znení neskorších predpisov vydáva „pokyn generálneho riaditeľa sekcie
krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na zabezpečovanie hlásnej
povodňovej služby, smogového varovného systému a odovzdávania meteorologických
a hydrologických výstrah prostredníctvom informačného systému civilnej ochrany (ďalej len
„pokyn“).
Čl. 1
Predmet úpravy
(1) V súlade s ustanoveniami osobitných predpisov2) pokyn upravuje podrobnosti na
zabezpečovanie hlásnej povodňovej služby pre prípad možného vzniku povodne3),
smogového varovného systému a odovzdávania meteorologických a hydrologických výstrah
prostredníctvom informačného systému civilnej ochrany.
Čl. 2
Základné pojmy
(1) Na účely tohto pokynu sa pod obcami v pôsobnosti okresného úradu v sídle kraja
2)

§ 15 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov, § 12 zákona
č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.
3)
§ 2 ods.1 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.
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rozumejú obce na území kraja, pod obcami v pôsobnosti okresného úradu sa rozumejú obce
v územnej pôsobnosti príslušného okresného úradu.
(2) Na účely tohto pokynu sa pod meteorologickou výstrahou rozumie informácia
o aktuálnom alebo predpokladanom výskyte nebezpečného meteorologického javu alebo
zloženia atmosféry, predovšetkým výstraha 1. až 3. stupňa vydávaná Slovenským
hydrometeorologickým ústavom, ako je informácia o búrke, daždi, hmle, poľadovici,
prízemnom mraze, snežení, hustom snežení, náhlych zmenách alebo pretrvávaní extrémnych
teplôt ovzdušia, vetre a o tvorení závejov.
(3) Na účely tohto pokynu sa hydrologickou výstrahou rozumie informácia o aktuálnom
alebo predpokladanom výskyte nebezpečného hydrologického javu, predovšetkým výstraha
1. až 3. stupňa vydávaná Slovenským hydrometeorologickým ústavom a informácia
o dosiahnutí výšky hladiny toku zodpovedajúcej úrovni I. až III. stupňa povodňovej aktivity
v danom úseku a o možnosti vzniku povodní.
(4) Na účely tohto pokynu sa v rámci smogového varovného systému zasiela oznámenie
alebo výstraha4) vydávaná Slovenským hydrometeorologickým ústavom.
Čl. 3
Odovzdávanie meteorologických a hydrologických výstrah prostredníctvom
informačného systému civilnej ochrany
(1) Sekcia ministerstva po prijatí meteorologickej alebo hydrologickej výstrahy zaslanej
Slovenským hydrometeorologickým ústavom bezodkladne vyrozumieva príslušný okresný
úrad v sídle kraja prostredníctvom informačného systému civilnej ochrany. Výstraha obsahuje
predovšetkým druh, stupeň, región a okres, pre ktorý výstraha platí, trvanie javu a pokyn pre
spätné potvrdenie výstrahy.
(2) Okresný úrad v sídle kraja po prijatí výstrahy bezodkladne potvrdí jej prijatie na
sekciu ministerstva a v prípade prijatia
a) výstrahy 1. stupňa vyrozumieva v pracovnej dobe príslušný okresný úrad v kraji,
v mimopracovnej dobe osobu určenú v dosiahnuteľnosti príslušného okresného úradu,
b) výstrahy 2. stupňa alebo výstrahy 3. stupňa vyrozumieva v pracovnej dobe príslušný
okresný úrad v kraji, v mimopracovnej dobe osobu určenú v dosiahnuteľnosti príslušného
okresného úradu. Zároveň vykoná bezodkladne vyrozumenie ohrozených obcí na území
kraja. Vyrozumenie vykoná všetkými dostupnými prostriedkami s uvedením základných
údajov výstrahy.
(3) Okresný úrad po prijatí výstrahy 2. stupňa alebo výstrahy 3. stupňa bezodkladne
vyrozumieva v súčinnosti s okresným úradom v sídle kraja nevyrozumené ohrozené obce
v územnej pôsobnosti okresného úradu spôsobom uvedeným v predchádzajúcom odseku.
(4) Okresný úrad v sídle kraja o vyrozumení okresných úradov a obcí podrobne
informuje sekciu ministerstva.

4)

§ 12 ods. 8 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.
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Čl. 4
Odovzdávanie informácií o vyhlásených a odvolaných stupňoch povodňovej aktivity
prostredníctvom informačného systému civilnej ochrany
(1) Informáciu o vyhlásení a odvolaní II. a III. stupňa povodňovej aktivity okresný úrad
v sídle kraja a okresný úrad príjme od obce alebo orgánu ochrany pred povodňami5).
(2) Prostredníctvom informačného systému civilnej ochrany
okresný úrad v sídle kraja bezodkladne informuje sekciu ministerstva o vyhlásení
a odvolaní II. a III. stupňa povodňovej aktivity na území kraja,
b) okresný úrad bezodkladne informuje príslušný okresný úrad v sídle kraja o vyhlásení
a odvolaní II. a III. stupňa povodňovej aktivity na území okresu.
a)

Čl. 5
Organizácia varovania obyvateľstva na povodňou ohrozenom území
v rámci informačného systému civilnej ochrany
(1) Hlásna povodňová služba prijíma a poskytuje informácie súvisiace s možným
vznikom povodňovej situácie alebo so vznikom mimoriadnej udalosti prostredníctvom
informačného systému civilnej ochrany spôsobom v znení v čl. 3 a čl. 4, na základe ktorých
sa zabezpečuje včasné varovanie obyvateľstva.
(2) Okresný úrad v sídle kraja bezodkladne vykonáva varovanie obyvateľstva na území
ohrozenom ničivými účinkami vody po vyhlásení III. stupňa povodňovej aktivity
prostredníctvom siete sirén varovným signálom „OHROZENIE VODOU“ alebo miestnymi
informačnými prostriedkami, ak sirény alebo miestne informačné prostriedky neboli predtým
aktivované obcou alebo ak hrozí bezprostredné nebezpečenstvo a nemá informáciu
o predchádzajúcom varovaní obyvateľstva obcou.
(3) Varovné signály6) „OHROZENIE VODOU“ a signál „KONIEC OHROZENIA“ sa
následne dopĺňajú hovorenou informáciou v hromadných informačných prostriedkoch
v súlade s príslušným predpisom7).
Čl. 6
Smogový varovný systém
(1) Sekcia ministerstva po prijatí oznámenia alebo výstrahy o smogovej situácií zaslanej
Slovenským hydrometeorologickým ústavom bezodkladne vyrozumieva príslušný okresný
úrad v sídle kraja prostredníctvom informačného systému civilnej ochrany a Úrad verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky.

5)

§ 12 ods. 11 a ods.12 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.
§ 3a ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva
v znení neskorších predpisov.
7)
XXVI/6 Pokyn generálneho riaditeľa sekcie krízového manažmentu a civilnej ochrany Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky na zabezpečovanie riadenia hlásnej služby civilnej ochrany na území kraja a v územnom
obvode obvodného úradu, čl. 5, čiastka 5 vydaná 14. marca 2008.
6)
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(2) Okresný úrad v sídle kraja po prijatí oznámenia alebo výstrahy o smogovej situácií
prostredníctvom informačného systému civilnej ochrany
a) bezodkladne potvrdí ich prijatie na sekciu ministerstva,
b) vyrozumieva príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva vo svojej územnej
pôsobnosti,
c) vyrozumieva v pracovnej dobe príslušný okresný úrad v kraji, v mimopracovnej dobe
osobu určenú v dosiahnuteľnosti príslušného okresného úradu, zároveň vykoná
bezodkladné vyrozumenie ohrozených obcí na území kraja. Vyrozumenie vykoná
všetkými dostupnými prostriedkami s uvedením základných údajov oznámenia
alebo výstrahy.
(3) Okresný úrad po prijatí oznámenia alebo výstrahy o smogovej situácií bezodkladne
vyrozumieva v súčinnosti s okresným úradom v sídle kraja nevyrozumené ohrozené obce
v územnej pôsobnosti okresného úradu spôsobom uvedeným v predchádzajúcom odseku.
(4) Okresný úrad v sídle kraja o vyrozumení okresných úradov a obcí podrobne
informuje spätne sekciu ministerstva.
Čl. 7
Záverečné ustanovenia
(1) Okresné úrady oboznámia s týmto pokynom obce v územnom obvode okresného
úradu.
(2) Účinnosťou platnosti tohto pokynu sa zrušuje platnosť pokynu generálneho riaditeľa
sekcie integrovaného záchranného systému a krízového manažmentu Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky na zabezpečovanie hlásnej povodňovej služby na území kraja
a v územnom obvode obvodného úradu a stanovenie podmienok odovzdávania
meteorologických a hydrologických výstrah prostredníctvom informačného systému civilnej
ochrany, č. XXVI/4, čiastka 4, vydaná 28. decembra 2010.
(3) Tento pokyn nadobúda účinnosť dňom vydania.

plk. Ing. Miloslav Ivica, v. r.
generálny riaditeľ
sekcie krízového riadenia
zástupca
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