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1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 

 

Názov: Centrum pre chemické látky a prípravky 

Sídlo: Mierová 19, 827 15 Bratislava 

Rezort: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

Kontakt: Tel.: +421 2 4854 45 11 

 http://www.cchlp.sk  
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Riaditeľ: Ing. Peter Rusňák, CSc. 
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2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE 

2.1. Poslanie Centra pre chemické látky a prípravky 

Poslaním Centra pre chemické látky a prípravky (ďalej len „CCHLP“) ako národného 
kompetentného orgánu je manažment bezpečnosti chemických látok, chemických zmesí 
a detergentov v súvislosti s ich uvedením na trh a autorizácia a registrácia biocídnych 
výrobkov a biocídnych výrobkov s nízkym rizikom v súlade s princípmi ochrany života 
a zdravia ľudí a životného prostredia podľa harmonizovanej legislatívy Európskej únie (ďalej 
len „EÚ“).  

2.2. Právne postavenie Centra pre chemické látky a prípravky 

Centrum pre chemické látky a prípravky (CCHLP) je orgán štátnej správy s postavením 
národného orgánu Slovenskej republiky na úseku uvádzania látok, prípravkov, detergentov 
a biocídnych výrobkov na trh, klasifikácie, označovania a evidencie látok, ako aj hodnotenia 
látok pri ich uvádzaní na trh. 

CCHLP bolo zriadené zákonom č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických 
prípravkoch s účinnosťou od 1. júna 2001. Zákon transponuje právo EÚ v oblasti uvádzania 
chemických látok na trh. K 1. novembru 2008 nadobudla účinnosť novela tohto zákona 
(zákon č. 405/2008 Z. z.), ktorá ho uvádza do súladu s nariadením č. 1907/2006 (REACH) 
a ktorá ustanovuje CCHLP ako kompetentný orgán v zmysle čl. 121 REACH.  

Dňa 1. júla 2003 nadobudol účinnosť zákon č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia 
biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý rozšíril 
pôsobnosť CCHLP aj na oblasť biocídnych výrobkov. Zákon transponuje právo EÚ v oblasti 
uvádzania biocídnych výrobkov na trh.  

Uvedené zákony určujú CCHLP úlohy ako národnému orgánu Slovenskej republiky. 
Od vstupu SR do EÚ plní CCHLP povinnosti Slovenskej republiky voči Európskej komisii 
(ďalej len „EK“ˇ) v oblasti vymedzenej uvedenými zákonmi. Svoju prácu odborne a metodicky 
harmonizuje s prístupmi EK a od 1. júna 2007 aj s prístupmi Európskej chemickej agentúry 
(ďalej len „agentúra“ alebo „ECHA“).  

CCHLP plní úlohy národného kompetentného orgánu (Competent Authority - CA) 
predovšetkým vo vzťahu k:  

 Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council of 16 February 1998 
concerning the placing of biocidal products on the market, 

 Commission Regulation (EC) No 2032/2003 of 4 November 2003 on the second phase 
of the 10-year programme referred to in Article 16(2) of Directive 98/8/EC concerning 
the placing of biocidal products on the market,  

 Commission Regulation (EC) No 1849/2006 of 14 December 2006 amending 
Regulation (EC) No 2032/2003 concerning the second phase of the 10-year 
programme referred to in Article 16(2) of Directive 98/8/EC concerning the placing 
of biocidal products on the market, 

 Regulation (EC) No 648/2004 of the European Parliament and of the council of 31 
March 2004 on detergents. 

 Regulation (EC) of the European Parliament and of the Council No. 1907/2006 of 18 
December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction 
of Chemicals (REACH) 

 Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 
December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, 
amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending 
Regulation (EC) No 1907/2006 
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2.3. Hlavné činnosti 

V roku 2009 sa manažment chemických látok v SR, rovnako ako v ostatných krajinách EÚ, 
riadil už podľa nariadenia REACH. V roku 2009 vstúpilo do platnosti aj nariadenie CLP 
a príloha XVII REACH. Niektoré prílohy REACH boli revidované a boli zverejnené ich 
upravené znenia. Intenzívne sa riešili otázky interpretácie a implementácie REACH. 
Prebiehala príprava návrhu nového chemického zákona, ktorý má zosúladiť národnú 
legislatívu s nariadením CLP. Náročné práce boli vykonané pri hodnotení biocídnych 
výrobkov, ako aj pri príprave novelizácie národnej legislatívy o biocídoch.  

Činnosť CCHLP sa sústredila na tieto oblasti: 

 plnenie úloh, ktoré mu vyplývajú zo zákona č. 163/2001, 

 zabezpečenie medzinárodnej výmeny informácií s národnými orgánmi členských štátov 
Európskej únie (EÚ), Európskou komisiou (EK), agentúrou a orgánmi Organizácie 
pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a spolupráca s nimi pri hodnotení rizika 
látok a pri získavaní a poskytovaní relevantných údajov. Účasť na zasadnutiach 
výborov EK, pracovných stretnutiach organizovaných orgánmi členských štátov EÚ, 
EK, agentúrou a orgánmi OECD, 

 spolupráca s ministerstvom hospodárstva pri príprave správy pre EK o implementácii 
právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a EÚ v oblasti chemických látok, 
prípravkov a detergentov do právneho poriadku Slovenskej republiky a na príprave 
národnej legislatívy v oblasti uvádzania látok, prípravkov, biocídnych výrobkov 
a detergentov na trh, 

 spolupráca pri plnení úloh vyplývajúcich z osobitných predpisov s orgánmi štátnej 
správy a kontrolnými orgánmi a súčinnosť s nimi v rozsahu zákonom určených 
kompetencií. 

CCHLP súčasne plní aj ďalšie úlohy v zmysle príslušných článkov nariadenia REACH, 
ktoré vyplývajú z jeho postavenia národného kompetentného orgánu pre REACH, 
predovšetkým 

 získava odborné stanoviská Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej 
len "Úrad verejného zdravotníctva"), Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 
so sídlom v Banskej Bystrici a Slovenskej agentúry životného prostredia so sídlom 
v Bratislave; môže získavať odborné stanoviská aj od nezávislých domácich aj 
zahraničných expertov, odborných a vedeckých inštitúcií vo veciach súvisiacich 
s plnením jeho úloh, 

 predkladá ministerstvu hospodárstva návrh na vymenovanie člena vo výbore 
pre hodnotenie rizík, vo výbore pre sociálno-ekonomickú analýzu a vo výbore 
členských štátov, 

CCHLP ďalej plní úlohy, ktoré mu vyplývajú zo zákona č. 217/2003, a to najmä: 

a) vydáva rozhodnutia o autorizácii biocídneho výrobku a vydáva rozhodnutia o registrácii 
biocídneho výrobku s nízkym rizikom, vydáva rozhodnutia o zmene alebo zrušení 
rozhodnutí o autorizácii biocídneho výrobku a vydáva rozhodnutia o zmene 
alebo zrušení rozhodnutí o registrácii biocídneho výrobku s nízkym rizikom a uchováva 
počas 15 rokov všetku s tým súvisiacu dokumentáciu, 

b) prijíma návrhy na zaradenie účinných látok do zoznamu účinných látok vyhovujúcich 
na zaradenie do zoznamu biocídnych výrobkov, do zoznamu účinných látok s nízkym 
rizikom vyhovujúcich na zaradenie do zoznamu biocídnych výrobkov s nízkym rizikom 
a do zoznamu základných látok, 

c) vyhodnocuje dokumentáciu predloženú podľa písmena a) z hľadiska ochrany života 
a zdravia ľudí, zvierat a životného prostredia,  
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d) zasiela colnému orgánu kópiu rozhodnutia o autorizácii biocídneho výrobku alebo kópiu 
rozhodnutia o registrácii biocídneho výrobku s nízkym rizikom, ako aj ich prípadné 
zmeny a zrušenia, 

e) vedie evidenciu autorizovaných biocídnych výrobkov alebo registrovaných biocídnych 
výrobkov s nízkym rizikom a zverejňuje ich zoznam, 

f) určuje rámcové zloženie biocídneho výrobku podľa § 7 ods. 9, 

g) prijíma oznámenia podľa § 14 ods. 4 a vydáva rozhodnutie podľa § 14 ods. 5 a 6, 

h) spolupracuje so Slovenskou obchodnou inšpekciou podľa § 28 písm. c), 

i) zabezpečuje medzinárodnú výmenu informácií s príslušnými orgánmi členských štátov 
a EK podľa tohto zákona, 

j) zúčastňuje sa na hodnotení účinných látok podľa článku 16 ods. 2 Smernice 
č. 98/8/ES, 

k) zabezpečuje hodnotenie účinných látok, pre ktoré je spravodajcom a spolupracuje 
pri ich hodnotení s navrhovateľom podľa osobitných predpisov, 

l) podáva Európskej komisii žiadosti o predĺženie lehoty uvádzania tých biocídnych 
účinných látok na trh, ktoré sa majú nevyhnutne použiť podľa osobitného predpisu. 

2.4. Strednodobý výhľad 

Strategickým cieľom CCHLP je plnohodnotné plnenie funkcie národného kompetentného 
orgánu pre manažment bezpečnosti chemických látok, chemických zmesí, detergentov 
v súvislosti s ich uvedením na trh a rozhodovanie o uvedení biocídnych výrobkov na trh. 
Pri plnení tohto cieľa CCHLP postupuje v súlade s legislatívou a prístupmi EÚ.  

V strednodobom výhľade činnosť CCHLP súvisí so zásadnou zmenou chemickej legislatívy 
prijatím Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 
o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a Nariadenia 
Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, 
označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS 
a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (CLP). 

Významnou úlohou vyplývajúcou z nariadení REACH a CLP je zabezpečenie činnosti 
asistenčného pracoviska (helpdesk) na účel poradenstva pre výrobcov, dovozcov, 
následných užívateľov a každého, kto sa zaujíma o svoje zodpovednosti a povinnosti 
podľa REACH a CLP. Asistenčné pracovisko začalo svoju činnosť v r. 2007 v priamej 
nadväznosti na predchádzajúcu poradenskú činnosť CCHLP. V r. 2009 sa činnosť 
asistenčného pracoviska rozšírila aj o úlohy vyplývajúce z CLP. Súčasne s tým, avšak najmä 
v ďalších rokoch, bude asistenčné pracovisko poskytovať poradenstvo v oblasti registrácií. 
Poradenská činnosť bude orientovaná na povinnosti výrobcov a dovozcov. Prechodné 
obdobie pre registráciu zavedených látok bude ukončené v roku 2018. Asistenčné 
pracovisko bude pokračovať v plnení úloh v medzinárodnej sieti asistenčných pracovísk, 
zriadenej v rámci agentúry (ECHA/RHEP).  

Druhou úlohou v súvislosti s implementáciou nariadenia REACH bude hodnotenie 
dokumentácie a hodnotenie látky, vrátane prípravy pripomienok pre ECHA v súvislosti 
s kontrolou súladu registračnej dokumentácie a s návrhom na ďalšie testovanie.  

Treťou úlohou bude návrh látok do priebežného akčného plánu Spoločenstva a hodnotenie 
látok zaradených do priebežného akčného plánu. Nariadenie REACH ukladá túto povinnosť 
kompetentným orgánom členského štátu. 
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CCHLP zabezpečuje zastúpenie SR v týchto orgánoch ECHA : 

 Výbor členských štátov 

 Výbor pre hodnotenie rizík  

 Výbor pre sociálno-ekonomickú analýzu 

 Podvýbor pre nanomateriály  

 REHCORN (REACH Helpdesk Correspondents Network, Sieť korešpondentov 
asistenčných pracovísk pre REACH)) 

Pre CCHLP vyplýva z nariadenia REACH viac ako 50 úloh. Implementácia novej chemickej 
legislatívy REACH a nariadenia CLP vyžaduje posilnenie CCHLP po personálnej aj finančnej 
stránke. Nové úlohy kladú zvýšené požiadavky na profesionálnu pripravenosť pracovníkov 
CCHLP a zvyšovanie ich odbornej úrovne. 

CCHLP v súčasnosti hodnotí tri dokumentačné súbory pre účinné látky biocídnych výrobkov, 
pre ktoré je spravodajcom v zmysle nariadenia komisie (EK) 1451/2007. Plnenie týchto 
povinností vyžaduje náležitú odbornú pripravenosť pracovníkov a primeranú technickú 
infraštruktúru CCHLP. 

 
CCHLP zabezpečuje zastúpenie SR v týchto odborných skupinách pre biocídy: 

 stály výbor pre biocídne výrobky podľa čl. 28 smernice BPD, 

 stretnutie zástupcov kompetentných orgánov členských štátov EÚ a EK, 

 skupina pre autorizáciu, registráciu a vzájomné uznanie autorizácií biocídnych 
výrobkov (PARMFG), 

 technické stretnutia,  

 stredoeurópska skupina pre biocídne výrobky (MEGB). 

CCHLP bude rozvíjať aktivity v oblasti hodnotenia látok, využitia modelov QSAR, 
zabezpečenia úloh vyplývajúcich pre SR z nariadenia REACH. S tým súvisí aj implementácia 
nového globálneho harmonizovaného systému klasifikácie a označovania. Dôležité bude 
zvládnuť interpretáciu a praktickú vykonateľnosť REACH a CLP v súlade s metodickými 
prístupmi EÚ.  

Rozvoj CCHLP v súvislosti s prípravou na plnenie úloh v strednodobom výhľade predpokladá 
plnenie týchto zámerov: 

 personálne posilnenie CCHLP, 

 ďalšia úprava/prispôsobenie organizačnej štruktúry novým úlohám, súvisiacim 
s rozširovaním úloh CCHLP pri hodnotení látok, hodnotení biocídov, činností 
v súvislosti s CLP a z toho vyplývajúcim nárastom počtu zamestnancov, 

 zabezpečenie sústavného rozvoja ľudských zdrojov v súvislosti s plnením úloh v rámci 
členstva SR v EÚ, 

 vybudovanie informačného systému, vrátane personálneho zabezpečenia 
asistenčného pracoviska,  

 zvyšovanie odbornej pripravenosti zamestnancov v oblasti posudzovania dokumentácie 
k registrácii chemických látok a k hodnoteniu chemických látok s využitím ďalšieho 
vzdelávania, tréningov a školení usporiadaných Komisiou EÚ a agentúrou, 

 zvyšovanie odbornej úrovne v oblasti využitia netestovacích metód používaných 
na predikciu špecifických vlastností látok, zvyšovanie praktických odborných skúseností 
a znalostí v súvislosti s hodnotením biocídov, 

 zavedenie nového systému klasifikácie a označovania chemických látok a zmesí, 
poskytovanie poradenstva a posudzovanie návrhov na harmonizovanú klasifikáciu 
a označovanie, 
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 stabilizácia zamestnancov cestou zabezpečenia ich profesionálneho rastu 
a zodpovedajúceho finančného ohodnotenia. 

Keďže hodnotenie chemických látok a biocídov vyžaduje spoluprácu odborníkov z oblasti 
chémie, biológie, toxikológie, ekotoxikológie, hygieny, ale aj aplikáciu výpočtových modelov 
pri hodnotení, niektoré špecializované činnosti bude potrebné aj v budúcnosti zabezpečovať 
cestou krátkodobých expertov. Táto spolupráca vyžaduje finančné prostriedky nad rámec 
existujúceho rozpočtu CCHLP.  
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3. ČINNOSTI ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 

Použitie finančných prostriedkov 

Rozpočtové hospodárenie CCHLP v roku 2009 je analyzované v kapitole č. 4. Vzhľadom 
na charakter činnosti organizácie CCHLP nekalkuluje priame ani nepriame náklady 
na jednotlivé úlohy a ani ich takto nesleduje. Náklady sú kalkulované a sledované 
podľa rozpočtovej klasifikácie na jednotlivé položky a podpoložky štátneho rozpočtu a sú 
súhrnom všetkých nákladov. 

3.1.  Chemické látky a zmesi 

V r. 2009 sa pri uvádzaní chemických látok a zmesí (prípravkov) na trh už plne uplatnili 
ustanovenia nariadenia REACH. Na trhu môžu byť len (zavedené) látky, ktoré ich 
výrobca/dovozca predregistroval v zmysle čl. 28 REACH, alebo registrované látky. Činnosť 
CCHLP sa sústredila na plynulé zapojenie sa do práce príslušných výborov a ďalších 
orgánov ECHA. Zvláštny dôraz sa kládol na prácu vo výbore pre hodnotenie rizík (RAC) 
a výbore pre sociálno-ekonomickú analýzu (SEAC), kde ide o zabezpečenie plynulého 
prechodu na REACH, a na činnosti súvisiace s CLP. Pokračovala činnosť v oblasti 
hodnotenia PBT vlastností a v oblasti nanočastíc. 

3.1.1. Výbor členských štátov (MSC) 

V roku 2009 sa uskutočnili 4 zasadnutia. Medzi najdôležitejšie závery patril návrh 
na zaradenie vybraných látok do Autorizačného zoznamu, identifikácia látok ako SVHC 
a prijatie jednomyseľného stanoviska k návrhom na testovanie.  

Výbor prerokoval kritériá prioritizácie látok na Kandidátskom zozname s cieľom ich 
navrhnutia na zaradenie do Autorizačného zoznamu. Kritériá vychádzajú z nariadenia 
REACH a výbor zdôraznil ich komplexné uplatňovanie v každom jednotlivom prípade. 
Na základe stanoviska výboru, ECHA k 1. 6. 2009 zaslala Komisii EÚ návrh na zaradenie 7 
látok do Autorizačného zoznamu.  

Výbor sa venoval úlohám, ktoré mu vyplývajú v procese autorizácie pri identifikovaní SVHC, 
pričom sa požaduje jednomyseľné stanovisko všetkých členov výboru s hlasovacím právom. 
Výboru boli predložené dokumenty navrhujúce zaradenie 15 látok ako SVHC. Úlohou bolo 
posúdiť, či predložené dôkazy spĺňajú požiadavky čl. 57 REACH a v prípade PBT a vPvB 
kategórií aj kritériá Prílohy XIII REACH. Dôležitým kritériom je zaradenie látky v Prílohe VI 
nariadenia CLP ako CMR látky. Výbor dosiahol konsenzus o zaradení navrhovaných 15 látok 
ako SVHC. Tieto látky ECHA v súlade s čl. 59 REACH doplní do Kandidátskeho zoznamu. 
CCHLP ako národný kompetentný orgán tieto návrhy posúdilo a v rámci pripomienkového 
konania zaslalo svoje stanovisko. 

Výbor sa ďalej zaoberal prípravou rozhodnutia ECHA k návrhu na testovanie látky, 
ktorý predložil registrujúci. CCHLP tiež zaslalo svoje súhlasné stanovisko s návrhom ECHA, 
pričom sa zdôraznila potreba testovania aj vzhľadom na neúplné informácie o zložení látky 
a o podmienkach testovania. ECHA pripomienky spracovala a na ich základe pripravila nový 
návrh stanoviska, ktorý bol predložený na rokovanie a schválenie MSC. Výbor zamietol 
návrh na testovanie disociačnej konštanty a schválil testovanie viskozity, test na reprodukciu, 
test subchronickej orálnej toxicity a test prenatálnej vývojovej toxicity. 

3.1.2. Výbor pre hodnotenie rizík (RAC) 

Výbor pre hodnotenie rizík (RAC) má kľúčovú úlohu pri formulovaní stanoviska ECHA 
k žiadostiam o autorizáciu látok vzbudzujúcich veľké obavy, k návrhom na reštrikcie látok, 
k návrhom na klasifikáciu a označovanie látok a ďalším otázkam, ktoré môžu vyplynúť 
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z implementácie nariadenia REACH vo vzťahu k rizikám pre zdravie ľudí a životnému 
prostrediu. Členovia výboru sú vymenovaní riadiacou radou z kandidátov nominovaných 
členskými štátmi na základe ich skúseností, a to na (obnoviteľné) obdobie troch rokov. 
Vo výbore RAC je 5 kooptovaných členov vybraných na základe špecifických kompetencií. 
Predsedom RAC je pracovník ECHA. Zasadnutia výboru organizuje ECHA, zúčastňujú sa 
na nich členovia RAC, zástupcovia komisie a zástupcovia ECHA. Na zasadnutiach RAC 
alebo jeho pracovných skupín sa môžu zúčastniť aj poradcovia (na základe požiadavky 
člena výboru), pozvaní experti (odsúhlasení členmi výboru) a pozorovatelia.  

Členom RAC je jeden pracovník CCHLP. Tento bol v roku 2009 ustanovený ako 
spoluspravodajca pre jednu dokumentáciu pre harmonizovanú klasifikáciu a označovanie 
registrovanú v „Registry of intention“. 

RAC odsúhlasil spravodajcov a spoluspravodajcov pre 3 dokumentácie pre reštrikcie 
podľa prílohy XV Nariadenia REACH. 

V roku 2009 sa uskutočnili 4 zasadnutia výboru. 

Na stretnutiach sa pripravovali a odsúhlasovali procesné dokumenty (rokovací poriadok), 
ktorý bol schválený riadiacou radou.  

Prijaté postupy a pravidlá pre oblasť harmonizovanej klasifikácie a označovania:  

 postup na vymenovanie spravodajcov, spoluspravodajcov  

 menovací dekrét a súpis požiadaviek pre spravodajcov a spoluspravodajcov  

 pracovný postup pre RAC pre kontrolu zhody („Accordance check“) dokumentácie 
podľa Prílohy VI Nariadenia CLP  

 revidovaná verzia šablóny pre kontrolu zhody („Accordance check“) dokumentácie  

 pracovný postup pre spracovanie dokumentácie podľa Prílohy VI Nariadenia CLP.  

Prijaté postupy a pravidlá pre oblasť reštrikcií: 

 postup na vymenovanie spravodajcov, spoluspravodajcov  

 menovací dekrét a súpis požiadaviek pre spravodajcov a spoluspravodajcov  

 pracovný postup pre spracovanie dokumentácie pre reštrikcie podľa prílohy XV REACH 

 návrh formátu pre správu pre obmedzenia podľa prílohy XV Nariadenia REACH 

Tieto dokumenty sa v budúcnosti môžu podľa potreby modifikovať, po skúsenostiach 
s testovacími dokumentáciami.  

Na zabezpečenie koordinovanosti stanovísk RAC a SEAC bola vytvorená neformálna 
pracovná skupina pre vypracovanie interakcií medzi RAC a SEAC. 

Okrem prípravy procesných dokumentov sa RAC venoval hlavne harmonizovanej klasifikácii 
a označovaniu. V roku 2009 dostala ECHA 34 dokumentácií s návrhmi na harmonizovanú 
klasifikáciu a označovanie, oproti 13 návrhom v roku 2008. RAC hodnotí návrh predložený 
kompetentným orgánom členského štátu alebo výrobcom, dovozcom alebo následným 
užívateľom na harmonizovanú klasifikáciu a označenie látok ako karcinogénnych, 
mutagénnych alebo toxických pre reprodukciu kategórie 1,2, alebo 3, alebo ako respiračných 
senzibilizátorov, prípadne pre iné účinky (čl. 37(4) nariadenia CLP). RAC odsúhlasil 
spravodajcov a spoluspravodajcov pre tieto dokumentácie.  

V roku 2009 ECHA zverejnila verejné konzultácie k návrhom na harmonizovanú klasifikáciu 
a označenie pre tieto látky:  

 Epoxikonazol – pesticíd, používaný v poľnohospodárstve na reguláciu parazitných húb 

 Oxid antimonitý – používaný ako retardér horenia do plastov, PVC, gumy a textílií, ako 
prídavná látka do skla a pri výrobe pigmentov a farieb. 
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 Di-terc-butyl-peroxid – používaný napríklad ako zosieťovadlo pri syntéze polymérov 
alebo ako iniciátor radikálovej polymerizácie, návrh na klasifikáciu ako mutagén 
kategórie 3.  

 Arzenid gália – používaný napríklad pri výrobe integrovaných obvodov v odvetví 
mikroelektroniky, návrh na klasifikáciu ako látka poškodzujúca reprodukciu kategórie 2, 
karcinogén kategórie 3 a ako toxická látka vzhľadom na vážne poškodenie zdravia 
pri dlhodobej expozícii. 

 Fosfid india – používaný napríklad v elektronike ako polovodičová zlúčenina, návrh 
na klasifikáciu ako látka poškodzujúca reprodukciu kategórie 3, karcinogén kategórie 2 
a ako toxická látka vzhľadom na vážne poškodenie zdravia pri dlhodobej expozícii. 

 Trixylyl-fosfát – používaný napríklad ako hydraulická kvapalina, návrh na klasifikáciu 
ako látka poškodzujúca reprodukciu kategórie 2 

 Tris[2-chlór-1-(chlórmetyl)etyl] fosfát (TDCP) - používa sa ako aditívum retardéru 
horenia - návrh na klasifikáciu ako karcinogén kategórie 3.  

 Tetrahydrofurán (Francúzsko) – používa sa ako rozpúšťadlo alebo pri syntézach - 
návrh na klasifikáciu ako karcinogén kategórie 3, dráždivý pre oči a pre dýchacie cesty, 
veľmi horľavá látka a môže vytvárať výbušné peroxidy. 

 Abamektin (kombinácia Avermektinu B1a a Avermektinu B1b) sa používa ako 
insekticíd a akaricíd - návrh na klasifikáciu ako látka poškodzujúca reprodukciu 
kategórie 3 ako veľmi toxická látka pri vdýchnutí a po požití, ako toxická látka vzhľadom 
na vážne poškodenie zdravia pri dlhodobej expozícii a ako veľmi toxická látka 
pre vodnú zložku životného prostredia.  

 Hexabrómcyklododekán (HBCDD) sa používa ako retardér horenia (napr. 
v polystyréne). Švédsko predložilo návrh na klasifikáciu ako látka poškodzujúca 
reprodukciu kategórie 3 

 Kryolit sa používa pri elektrolytickej výrobe hliníka. Nemecko predložilo návrh 
na zmenu súčasnej klasifikácie, navrhuje doplniť o klasifikáciu ako látka poškodzujúca 
reprodukciu kategórie 3 a o klasifikáciu dráždivý pre oči. Navrhlo tiež, aby súčasne 
platná klasifikácia „Škodlivý po požití“ bola odstránená.  

Výbor pre hodnotenie rizík v roku 2009 vydal stanovisko k návrhu na harmonizovanú 
klasifikáciu a označovanie pre jednu látku - oxid antimonitý.  

Technologicky orientovaný výskum a vývoj (PPORD) 

V roku 2009 ECHA udelila výnimky zo všeobecnej registračnej povinnosti pri technologicky 
orientovanom výskume a vývoji (PPORD) podľa článku 9 nariadenia REACH pre 2 látky 
vyrábané v Slovenskej republike a pre 2 látky vyrábané v EÚ, ktorej evidovaný odberateľ má 
sídlo v Slovenskej republike.  

Predregistrácia 

Centrum pre chemické látky a prípravky má prostredníctvom portálu CIRCA k dispozícii 
od ECHA zoznam predregistrovaných látok zo SR, ktorý využíva aj na verifikáciu údajov 
o predregistrácii na žiadosť inšpekčných orgánov zodpovedných za kontrolu implementácie 
nariadenia REACH. Centrum na základe požiadavky Slovenskej obchodnej inšpekcie 
vypracovalo aj prehľad počtu preregistrovaných látok pre jednotlivé kontrolované subjekty. 
Informácie uvedené v zozname sú komerčne citlivé, podliehajú osobitnému režimu a nemôžu 
byť predmetom tejto správy.  

Registrácia 

V roku 2009 bolo ECHA predložených zo SR 8 dokumentácií k registrácii a pre 4 
notifikované nové látky ECHA pridelila registračné čísla. Centrum zaslalo oznamovateľom 
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aktualizované súbory vo formáte IUCLID 5 od ECHA, poskytovalo informácie k získaniu 
registračného čísla a k aktualizácii dokumentácie.  

3.1.3.  Výbor pre sociálno-ekonomickú analýzu (SEAC) 

Výbor pripravuje najmä návrhy stanovísk k odporúčaniam na reštrikcie a žiadostiam 
o autorizácie. V r. 2009 uskutočnil výbor 3 zasadnutia. 

V r. 2009 bol ukončený mandát súčinnosti výborov SEAC - RAC. Výbor rozhodol, že práce 
podľa mandátu sú ukončené. Sekretariát výboru predložil modelovú štúdiu pre reštrikciu látky 
MCPP. Štúdia slúžila na identifikáciu činností, ktoré majú vykonávať spravodajcovia 
a spoluspravodajcovia SEAC/RAC. V r. 2009 sa po prvýkrát uskutočnilo aj spoločné 
zasadnutie výborov SEAC a RAC s cieľom identifikovať spoločné potreby členov oboch 
výborov v procese reštrikcií, a to prostredníctvom modelovej štúdie. Oba výbory zdôraznili, 
že úlohy spravodajcov/spoluspravodajcov by nemali byť podcenené; títo by mali mať 
príslušné skúsenosti. Kľúčová je aj komunikácia a porozumenie medzi spravodajcami RAC 
a SEAC. Je žiaduce, aby so spravodajcami spolupracovali aj ostatní členovia výborov. 

V rámci spoločného zasadnutia sa diskutovali možnosti manažmentu rizika v rámci inej 
komunitárnej legislatívy (mimo REACH), napr. legislatívy o odpadoch, o pracovnom 
prostredí, smernice o nebezpečných látkach v elektrických a elektronických zariadeniach 
(RoHS) a i. Rozhodlo sa, že pri posudzovaní dokumentácie pripravenej podľa Prílohy XV 
pre účely reštrikcie výbory SEAC a RAC majú posúdiť, či navrhovaná reštrikcia sa má riešiť 
v rámci REACH alebo inej komunitárnej legislatívy. 

Výbor odsúhlasil tieto kľúčové dokumenty:  

 vymedzenie postupov pre priebeh spracovania dokumentácie pripravenej podľa prílohy 
XV REACH pre účely reštrikcií;  

 vymedzenie úloh spravodajcov a spoluspravodajcov v procese reštrikcií. 

Sekretariát výboru predstavil odporúčania predsedu výboru na určenie spravodajcov 
a spoluspravodajcov pre prvé reštrikcie látok v rámci REACH. Ide o tieto látky: 
dimetylfumarát, olovo v šperkoch, zlúčeniny fenylortuti. Súčasne sekretariát výboru začal 
prípravné práce pre autorizačnú procedúru, keďže prvé predloženie dokumentácií 
pre autorizácie sa očakáva v r. 2010.  

Sekretariát výboru zorganizoval pre členov výboru základný kurz o hodnotení chemickej 
bezpečnosti. Cieľom kurzu bolo získať informácie o hodnotení rizika pre ľudské zdravie 
a životné prostredie s cieľom porozumieť, ako sa tieto informácie využijú pri sociálno-
ekonomickej analýze. Kurz bol zameraný na poskytnutie informácie o základoch hodnotenia 
rizika primárne pre tých členov výboru SEAC, ktorí sú z inej profesionálnej oblasti a majú 
prípadne nižšie vedomostné zázemie v oblasti konceptu rizika.  

V rámci prípravy dokumentov na zasadnutia výboru CCHLP vypracovalo stanoviská k názoru 
výboru pre návrhy reštrikcií; k návrhu pravidiel pre spoluprácu medzi EFSA a ECHA; 
k procedurálnym pravidlám v rámci ochrany pracovníkov.  

3.1.4. Zasadnutia kompetentných orgánov členských štátov pre implementáciu 
nariadení REACH a CLP (CARACAL) 

V roku 2009 sa konali tri stretnutia. Zúčastnili sa na nich zástupcovia Európskej komisie (DG 
Environment a DG Enterprise), ECHA, kompetentných orgánov členských štátov, priemyslu 
a mimovládnych organizácii. Cieľom stretnutí je zaujať harmonizovaný prístup k riešeniu 
otázok vyplývajúcich z implementácie REACH a CLP v členských štátoch. Zúčastnené strany 
prijímajú harmonizované prístupy s cieľom jednotného uplatňovania REACH. Pre členské 
štáty je to zásadné fórum pre ich ďalšie usmernenie pri plnení úloh podľa REACH.  
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Predmetom rokovania boli nanomateriály, výnimky z REACH pre účely obrany, látky 
v iónovej forme, notifikované látky, uvádzanie registračných čísel v KBÚ, predregistrácia 
a stav registrácie, REACH IT, prioritizácia látok ako SVHC, register zámerov, povinnosti 
vyplývajúce pre členské štáty z nariadenia CLP, národné verzie zoznamu látok Prílohy VI 
CLP, Modul 1 a 2 RIP3.6, revízia príloh V, XIII a XVII REACH, testovacie metódy a OECD, 
reštrikcie, problémy súvisiace s geneticky modifikovanými organizmami, vytváranie fór 
na výmenu informácií o látkach (SIEF), návrh deklarácie o podmienkach prístupu MS CAs 
k REACH IT, kumulatívne hodnotenie rizík látok, registrácia medziproduktov a ďalšie.  

CCHLP pripravilo pripomienky a stanoviska k prerokovaným otázkam a prezentovalo ich 
písomne aj ústne na zasadnutiach.  

3.1.5. Perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a látky vzbudzujúce veľké 
obavy (SVHC) 

CCHLP na základe výzvy ECHA pripomienkovalo dokumentácie predložené podľa Prílohy 
XV nariadenia REACH navrhujúce zaradenie látok ako SVHC látky. Vyjadrilo súhlas 
s identifikáciou látok ako SVHC látky, nakoľko látky spĺňali kritériá podľa čl. 57 nariadenia 
REACH.  

Z predložených dokumentácií látok zaslalo pripomienky  

 k piatim látkam navrhnutým na zaradenie ako PBT resp. vPvB látky: Anthracene oil; 
Anthracene oil, anthracene paste, distn. lights; Anthracene oil, anthracene paste, 
anthracene fraction; Anthracene oil, anthracene-low; Anthracene oil, anthracene paste; 

 k látke Coal tar pitch, high temperature (vysoko-teplotný uhoľný decht), ktorá spĺňa 
kritériá ako PBT vPvB a aj ako CMR látka 

 k dvom látkam navrhnutým na zaradenie ako CMR látky: Diisobutyl phthalate, Tris(2-
chloroethyl)phosphate 

Pripomienky v prípade PBT, vPvB látok boli zamerané na interpretáciu výsledkov vo vzťahu 
ku kritériu toxicity. V prípade dvoch uvedených CMR látok sa jednalo o pripomienku 
legislatívneho charakteru.  

3.1.6. Detergenty 

Detergenty ako chemikálie so špecifickým použitím podliehajú nariadeniu č. 648/2004/ES 
o detergentoch a ako akékoľvek iné chemikálie aj ustanoveniam nariadenia REACH 
(1907/2006), CLP (1272/2008) a zákona č. 163/2001 Z. z. Špecifické povinnosti, ktoré majú 
spoločnosti uvádzajúce detergenty na trh v SR, definuje § 29 zákona č. 163/2001 Z. z.  

Zástupca CCHLP sa zúčastňuje zasadaní pracovnej skupiny Európskej komisie 
pre detergenty, ktorá spolupracuje s Európskou komisiou pri príprave európskej legislatívy 
o detergentoch. V roku 2009 sa uskutočnili dve zasadania tejto pracovnej skupiny. Nosnou 
témou obidvoch stretnutí bolo hodnotenie vplyvu fosfátov v detergentoch na eutrofizáciu 
povrchových vôd v Európe a prípadný sociálno-ekonomický dopad zákazu 
alebo obmedzenia ich používania. Po konzultácii s MŽP SR a SAŽP poskytol zástupca 
CCHLP Európskej komisii stanovisko SR k návrhu zákazu, resp. obmedzenia používania 
fosfátov v detergentoch. 

V roku 2009 bolo v Úradnom vestníku EÚ zverejnené Nariadenie komisie č. 551/2009, 
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 
o detergentoch s cieľom upraviť prílohy V a VI k tomuto nariadeniu. Týmto nariadením bola 
udelená výnimka z biologickej odbúrateľnosti pre, jednu povrchovo aktívnu látku alkoholy, 
Guerbet, C16-20, etoxylované, n-butyl éter (7-8EO), používanú ako priemyselný detergent 
pri umývaní fliaš, na čistenie na mieste a na čistenie kovov.  
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CCHLP v roku 2009 pripravilo a na internetovej stránke zverejnilo preklad otázok a odpovedí 
týkajúcich sa správnej implementácie nariadenia o detergentoch, ktoré boli vypracované 
Európskou komisiou. Preklad tohto dokumentu má pomôcť spoločnostiam pri riešení 
zložitých alebo hraničných prípadov, keď nie je úplne jasné, či produkty, ktoré uvádzajú 
na trh, podliehajú nariadeniu o detergentoch. Odpovede môžu spoločnostiam pomôcť 
v pochopení požiadaviek na biologickú odbúrateľnosť povrchovo aktívnych látok, 
v pochopení definícií a niektorých pojmov dôležitých pre správnu implementáciu požiadaviek 
nariadenia č. 648/2004. 

3.1.7. Nanomateriály 

Hlavnou úlohou podvýboru pre nanomateriály (NM) je poskytovanie odbornej podpory 
a tvorba odporúčaní pre Európsku komisiu a národné kompetentné orgány v oblasti 
nanomateriálov v rámci chemickej legislatívy REACH. 

V roku 2009 sa uskutočnili 2 pracovné stretnutia tohto podvýboru. Predmetom diskusie bolo 
najmä prijatie jednoznačných definícií v rámci nomenklatúry nanomateriálov a potreba určiť 
jednoznačné kritériá pre identifikáciu nanomateriálov a ich odlíšenie od klasickej formy látky. 
Kľúčovým problémom, ktorý nie je momentálne spoľahlivo vyriešený je, či hmotnostná 
koncentrácia je biologicky relevantná jednotka pre posudzovanie (eko)toxického účinku 
nanomateriálov ako aj tonáže pri ich registrácii.  

Európska komisia informovala, že pre dosiahnutie ďalšieho pokroku v tejto oblasti sa budú 
realizovať tri implementačné projekty REACH (RIP): 

1. RIP1 – identifikácia látok (začiatok jeseň, 2009). Zameranie na 3-4 prípadové štúdie. 
Ako prvé boli vybraté uhlíkové nanorúrky (carbon nanotubes – CNT), vzhľadom 
na urgentnú potrebu ujasniť súčasné poznatky v oblasti tohto typu nanomateriálov 
Ďalšími kandidátmi sú nano-TiO2, nano-striebro a nano-CaCO3.  

2. RIP2 – identifikácia informačných požiadaviek – bude realizovaný v roku 2010; 

3. RIP3 - hodnotenie chemickej bezpečnosti - bude realizovaný v roku 2010. 

EK zároveň vyzvala členské štáty na prípadné nominácie expertov do jednotlivých skupín. 

EK ďalej prezentovala súčasný stav výskumných a vývojových aktivít v rámci EÚ. Detailne 
sa diskutovali jednotlivé projekty so zameraním na fyzikálno-chemické vlastnosti, 
(eko)toxikologické aspekty, hodnotenie expozície ako aj hodnotenie zdravotných rizík a ich 
súčasný stav. 

Samostatný priestor bol na stretnutiach venovaný alternatívnym testovacím metódam a ich 
uplatnení v testovacích stratégiách pre nanomateriály. Kľúčovou je validácia a štandardizácia 
metód a postupov tak, aby boli aplikovateľné v oblasti regulačnej toxikológie. 

Podvýbor ďalej odsúhlasil dokument o udelení mandátu pre medzinárodné organizácie ISO, 
IEC, ITU, JRC na výkon štandardizácie metód na charakterizáciu nanomateriálov, odber 
vzoriek a meranie expozície v pracovnom a životnom prostredí, ako aj na vývoj metód 
simulujúcich expozíciu nanomateriálom. 

3.1.8.  Klasifikácia a označovanie 

Rok 2009 bol v oblasti klasifikácie, označovania a balenia nebezpečných látok a zmesí 
prvým rokom, v ktorom začalo plynúť obdobie postupného prechodu na nové pravidlá 
podľa nariadenia CLP (1272/2008). V tomto prechodnom období sa podnikatelia môžu 
rozhodnúť, či budú postupovať podľa „starého“ systému klasifikácie a označovania 
alebo začnú uplatňovať už „nový“ systém. Prechodné obdobie bude definitívne ukončené 
31. mája 20015 a od 1. júna 2015 budú musieť všetky dotknuté subjekty postupovať 
podľa nových pravidiel.  
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Vzhľadom na ustanovenia čl. 61 nariadenia CLP, ktoré zložito špecifikujú pravidlá prechodu 
na nový systém, bolo nutné zosúladiť národnú legislatívu s nariadením CLP. MH SR v úzkej 
spolupráci s CCHLP pripravilo návrh nového „chemického zákona“, ktorý nahradí zákon 
163/2001 Z. z. a umožní implementáciu nariadenia REACH aj CLP. S ohľadom 
na koexistenciu dvoch systémov klasifikácie a označovania v prechodnom období bolo nutné 
v právnom systéme SR umožniť legálne používanie starých aj nových pravidiel. Návrh bol 
predložený do NR SR.V roku 2009 bol za účasti pracovníka CCHLP ukončený projekt 
RIP 3.6 (RIP sú projekty na implementáciu nariadenia REACH), v rámci ktorého sa pripravili 
dve usmernenia pre klasifikáciu, označovanie a balenie látok a zmesí. CCHLP pripravilo 
a na internetovej stránke zverejnilo preklad prvého úvodného usmernenia pre nariadenie 
CLP, ktoré je určené pre širokú verejnosť. Dotknutá verejnosť tým dostala do rúk nástroj, 
ktorý jej umožňuje pochopiť širšie súvislosti nariadenia CLP a zorientovať sa v povinnostiach, 
ktoré podľa CLP má. Druhé rozsiahlejšie usmernenie o aplikácii kritérií CLP je určené 
pre odborníkov so skúsenosťami v tejto oblasti a je na internetovej stránke CCHLP dostupné 
iba v anglickom jazyku. Poskytuje detailné poradenstvo pre tých, ktorí sa špecializujú 
na klasifikáciu, označovanie a balenie chemikálií. 

Aktivity CCHLP smerom k ECHA a členským štátom EÚ sa v minulom roku v tejto oblasti 
zamerali na spoluprácu v rámci siete asistenčných pracovísk, ktorú koordinuje ECHA. 
Dôležitým výstupom tejto siete je príprava často kladených otázok súvisiacich s klasifikáciou 
a označovaním. Ich prvá verzia bola schválená v októbri 2009 a CCHLP okamžite začalo 
s jej prekladom do slovenského jazyka, ktorý by mal byť sprístupnený verejnosti začiatkom 
roka 2010. Okrem toho sa v rámci siete asistenčných pracovísk vypracovávajú 
harmonizované stanoviská k zložitým otázkam a hraničným prípadom, ktoré si vyžadujú 
konzultáciu odborníkov z viacerých členských štátov, z ECHA a Európskej komisie. 

Situácia pri poskytovaní poradenstva asistenčným pracoviskom CCHLP v oblasti klasifikácie, 
označovania a balenia je mimoriadne zložitá, pretože zahŕňa dva odlišné systémy 
klasifikácie a označovania platné v prechodnom období. Z analýzy otázok prichádzajúcich 
do asistenčného pracoviska CCHLP vyplynulo, že verejnosť často pri položení otázky 
nerozlišuje medzi jednotlivými oblasťami legislatívy (REACH, CLP). Dôvodom je 
pravdepodobne nízke povedomie dotknutej verejnosti a slabá informovanosť o nových 
povinnostiach. Svedčí o tom aj neúčasť zástupcov priemyslu zo Slovenska 
na reprezentatívnej konferencii o CLP a GHS, ktorú pripravila v júni 2009 Európska komisia 
v Bruseli a ktorá bola určená najmä tým, ktorým z nariadenia CLP vyplývajú povinnosti. 

CCHLP sa snaží informovať o novej situácii v tejto oblasti aj poskytovaním lektorských 
kapacít na školeniach a konferenciách. Na konferencii REACH, ktorá sa konala na pôde 
MH SR, odznela v júni 2009 aj prednáška pracovníka CCHLP s názvom „Nariadenie CLP 
(o klasifikácií, označovaní a balení chemikálií)“.  

3.1.9.  Asistenčné pracovisko 

Zabezpečenie činnosti asistenčného pracoviska (“helpdesk“) je zásadnou úlohou 
vyplývajúcou pre CCHLP z článku 124 nariadenia REACH. CCHLP už druhý rok prijíma 
požiadavky a poskytuje poradenstvo prostredníctvom elektronického systému asistenčného 
pracoviska – helpdesk.ccsp.sk.  

CCHLP pomocou tohto systému za rok 2009 eviduje takmer 200 požiadaviek. Z toho 62% 
požiadaviek bolo z oblasti „REACH“, 13% požiadaviek z oblasti „Biocídy“, 18% požiadaviek 
z oblasti „Chemikálie“, 4% požiadaviek z oblasti „Detergenty“ a 3% požiadaviek z oblasti 
„CLP“.  

Oblasť CLP bola zaradená do elektronického systému asistenčného pracoviska v máji roku 
2009. CCHLP v roku 2009 sa prejavil výrazný pokles požiadaviek z oblasti REACH 
v porovnaní s rokom 2008, kedy bol systém spustený do prevádzky. Túto skutočnosť mohlo 
ovplyvniť vyššie povedomie, ktoré zainteresovaní získavajú prostredníctvom usmernení 

http://helpdesk.ccsp.sk/


k nariadeniu REACH dostupných v slovenskom jazyku. Tieto usmernenia CCHLP pripravilo 
a publikovalo na svojej internetovej stránke a záujemcom ich zverejnenie cielene 
oznamovalo.  

 

 
Činnosť CCHLP v rámci siete REHCORN (REACH Helpdesk Correspondents Network) 

CCHLP v r. 2009 opäť aktívne zapojilo do činnosti siete REHCORN. Hlavným cieľom siete je 
získať konzistentné, harmonizované stanoviská na úrovni EÚ pre zložité otázky, ktoré položil 
priemysel národným asistenčným pracoviskám. Aby sieť REHCORN mohla získať takéto 
stanoviská, jej členovia majú spoločné zasadnutia v ECHA, uznášajú sa na znení dokumentu 
“Často kladené otázky o REACH“ a využívajú elektronický nástroj RHEP (REACH Helpdesk 
Exchange Platform). 

CCHLP vypracovalo 151 stanovísk na základe výzvy ECHA v rámci prípravy dokumentov 
“Často kladené otázky o REACH“ a zaslalo pripomienky k materiálu „Procedúra REHCORN 
pre odsúhlasenie dokumentu Často kladené otázky o REACH“. V rámci pripomienkového 
konania sa CCHLP zúčastnilo telefonickej konferencie medzi ECHA, Nemeckom a Cyprom.  

V rámci siete REHCORN vypracovalo CCHLP na základe výzvy členských štátov stanoviská 
k 26 konkrétnym problémom a na základe výzvy ECHA v rámci tzv. Helpdesk Co-operation 
Project stanoviská k trom riešeným problémom. Na základe podnetov slovenských subjektov 
(orgánov štátnej správy i priemyslu) vypracovalo CCHLP v rámci siete REHCORN 
harmonizované riešenie pre 5 problémov.  

CCHLP bolo aktívnym účastníkom pracovnej skupiny o používaní nástroja RHEP. Cieľom 
pracovnej skupiny bolo zvýšiť frekvenciu používania nástroja RHEP členskými štátmi 
pri riešení zložitých otázok v rámci REACH. Ďalšou prioritou pracovnej skupiny bolo 
vypracovať postupy pre rýchlejšie riešenie zložitých otázok, keď sa do procesu riešenia 
zapájajú aj iné inštitúcie EÚ, ako napr. Európska komisia (EK). V rámci pracovnej skupiny sa 
uskutočnili 2 telekonferencie medzi ECHA a Slovenskom, Holandskom, Rakúskom, 
Dánskom. Výstupy tejto skupiny sa použili pri aktualizácii elektronického nástroja RHEP 
verzia 3.0. 
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3.2. Biocídy 

3.2.1. Legislatívne zázemie 

Uvedenie biocídnych výrobkov na slovenský trh upravuje Zákon o podmienkach uvedenia 
biocídnych výrobkov na trh č. 217/2003 Z. z. (ďalej len zákon). Zákon je transpozíciou 
Smernice Európskej Komisie č. 98/8/ES týkajúcej sa uvedenia biocídov na trh (ďalej len 
smernica BPD). Národný orgán pre uvedenie biocídnych výrobkov na slovenský trh je 
Centrum pre chemické látky a prípravky. Centrum v súlade s ustanoveniami § 30 Zákona 
autorizuje a registruje biocídne výrobky a biocídne výrobky s nízkym rizikom, prijíma 
oznámenia, uchováva dokumentáciu, spolupracuje s ostatnými národnými orgánmi 
a zabezpečuje hodnotenie účinných látok v programe podľa osobitných predpisov EÚ. 

Na Slovensku je v platnosti „národné registračné konanie“ pre biocídne výrobky obsahujúce 
existujúce účinné látky podľa Nariadenia EK č. 1451/2007 v druhej fáze 14-ročného 
hodnotiaceho programu podľa článku 16(2) smernice BPD. Slovensko v súčasnosti 
postupuje podľa článku 16(1) BPD. 

Súvisiace informácie a kompletný zoznam biocídnych výrobkov uvedených na trh podľa § 33 
ods. 2 zákona sú dostupné na internetovej stránke CCHLP: http://www.ccsp.sk/biocides/. 

3.2.2. Hlásenie Európskej komisii v súlade s ustanovením čl. 24 Smernice BPD 

V súlade s ustanovením článku 24 smernice členské štáty vykonajú nevyhnutné kroky, 
aby biocídne výrobky uvádzané na trh boli sledované z hľadiska dodržiavania tejto smernice. 
Každé tri roky členské štáty predložia EK správu o týchto krokoch spolu s informáciou 
o otravách zapríčinených biocídnymi výrobkami. Centrum odoslalo správu EK dňa 
6.12.2009. 

Centrum spracovalo údaje k správe za obdobie od 1.9.2006 do 31.8.2009 prijaté z MZ SR/ 
NTIC (Súhrnná správa o prípadoch otráv biocídnymi výrobkami a biocídnymi výrobkami 
s nízkym rizikom v SR), zo SOI (Informácia o výsledkoch kontroly dodržiavania povinností 
ustanovených v zákone 217/2003 Z. z. a v čl. 16(2) smernice BPD) a podľa údajov 
o personálnom zabezpečení pre plnenie úloh získaných od ÚŠKVBL Nitra, SZU NRC 
pre dezinfekciu a sterilizáciu, SAŽP COH Bratislava, RÚVZ so sídlom v B. Bystrici a SOI. 

3.2.3. Registrácia biocídnych výrobkov 

CCHLP vytvorilo kompletný register údajov o biocídoch a štatistická analýza pre slovenský 
trh sa tak zakladá na hodnoverných údajoch. Na slovenskom trhu bolo do konca roka 2009 
oznámených celkom 3914 biocídnych výrobkov. Počet oznámení v jednotlivých rokoch 
od nadobudnutia účinnosti zákona o biocídoch je v tabuľke 1. Najviac oznámení bolo 
prijatých v roku 2003 v dôsledku nadobudnutia platnosti zákona, podľa ktorého spoločnosti 
boli povinné oznámiť všetky biocídne výrobky uvádzané na trh. 

Tabuľka 1 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Celkom 

Počet oznámení 
biocídnych výrobkov 

932 291 300 480 768 536 607 3914 

  
Z celkového počtu oznámených výrobkov od nadobudnutia účinnosti zákona o biocídoch 
bolo zaregistrovaných 3212 výrobkov. 702 podaní nebolo ukončených registráciou. Celkový 
počet spoločností, ktoré žiadali o registráciu, je 438. 

http://www.ccsp.sk/biocides/
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Prehľad registrácií za rok 2009  

Celkový počet oznámených biocídnych výrobkov v roku 2009 dosiahol 607. Do 31.12.2009 
bolo zaregistrovaných 445 výrobkov. 24 konaní bolo zastavených správnym orgánom 
pre nedostatky v podaní: z dôvodu nezaplatenia správneho poplatku alebo 
pre nekompletnosť dokumentácie. Konanie vo veci 4 výrobkov bolo zastavené na žiadosť 
žiadateľa. Registrácia bola zamietnutá pre jeden výrobok z dôvodu, že obsahoval účinnú 
látku, ktorú podľa legislatívy EÚ nie je povolené uvádzať na trh. V prípade ďalších dvoch 
výrobkov sa žiadatelia odvolali voči rozhodnutiu o zastavení konania. CCHLP postúpilo tieto 
odvolania odvolaciemu orgánu (MH SR), ktorý potvrdil stanovisko CCHLP a žiadosti 
o uvedenie biocídnych výrobkov na trh SR zamietol. 

Pri riešení podaní boli poskytnuté konzultácie pre podnikateľskú sféru nasledovne: 

 osobné konzultácie: celkový počet asi 450-500. 

 telefonické konzultácie: celkový počet asi 1700. 

 písomná komunikácia (e-mail): celkový počet asi 600. 

 Asi 15 – 20 % z celkového počtu konzultácií tvoria konzultácie so zástupcami priemyslu 
z iných členských štátov EU.  

Prehľad oznámení podľa krajiny žiadateľa 

V roku 2009 podalo oznámenia pre 607 biocídnych výrobkov 156 žiadateľov. Z tohto počtu 
98 spoločností má sídlo na území SR a 58 v iných členských štátoch EÚ. 

Zastúpenie jednotlivých ČŠ EÚ v oznámeniach v roku 2009 je uvedené v tabuľke 2:  

Tabuľka 2 

 Počet výrobkov Počet žiadateľov 

Belgicko 19 5 

Česká republika 91 20 

Dánsko 5 1 

Holandsko 8 1 

Francúzsko 24 3 

Maďarsko 9 2 

Nemecko  24 11 

Rakúsko 8 3 

Poľsko 11 4 

Slovinsko 8 2 

Spojené Kráľovstvo 8 5 

Taliansko 1 1 

Celkom: 216 58 
 
Najvyšší podiel majú spoločnosti z Českej republiky, potom z Nemecka a Francúzska. 
CCHLP zaznamenalo stúpajúci trend v počte žiadateľov so sídlom na území ES i v počte 
výrobkov uvedených na trh SR žiadateľmi so sídlom na území ES v porovnaní s počtom 
žiadateľov so sídlom v SR. 
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3.2.4.  Plnenie povinností centra v programe hodnotenia účinných látok EÚ 

Jednou z najnáročnejších úloh centra je plnenie povinností podľa § 30 písm. k) zákona 
o biocídoch, teda hodnotenie účinných látok, pre ktoré je Slovensko spravodajcom. Proces 
hodnotenia a zaraďovania účinných látok do zoznamov podľa prílohy 1, 1A a 1B k Smernici 
BPD je rozdelený na štyri etapy.  

Podľa čl. 9(2) písm. c) nariadenia (EK) 1451/2007 bol v 3. fáze hodnotiaceho programu 
centru predložený na hodnotenie dokumentačný súbor pre  

Názov účinnej látky EC-číslo Typ výrobku

Active chlorine Mixture 1 2 3 4 5
 
Centrum pokračovalo v procese toxikologického a ekotoxikologického hodnotenia účinnej 
látky. CCHLP plní koordinačnú úlohu v procese vytvárania hodnotiacej správy, ktorá bude 
predložená v roku 2010 Komisii a ostatným členským štátom na pripomienkovanie 
a následné schválenie na zaradenie do zoznamov Príloh I/IA smernice BPD. V roku 2009 
CCHLP komunikovalo čiastkové výsledky s ostatnými orgánmi štátnej správy, ktoré 
vykonávajú príslušné čiastkové hodnotenia účinných látok.  

Podľa čl. 9 (2) písm. d) nariadenia (EK) 1451/2007 bol v 4. fáze hodnotiaceho programu 
predložený centru dokumentačný súbor pre  

Názov účinnej látky EC-číslo CAS číslo Typ výrobku 

Terbutryn 212-950-5 886-50-0 7 9 10 
 
Centrum vykonalo kontrolu úplnosti dokumentácie podľa a podalo správu Európskej komisii 
a členských štátom.  

3.2.5. Plnenie povinností centra v oblasti autorizácie biocídnych výrobkov 
a registrácie biocídnych výrobkov s nízkym rizikom na základe vzájomného 
uznania 

Po zaradení účinných látok do zoznamov príloh I/IA smernice BPD žiadatelia predložia 
kompletný dokumentačný súbor pre biocídny výrobok alebo biocídny výrobok s nízkym 
rizikom kompetentnému orgánu jedného (prvého) členského štátu. Tento členský štát vykoná 
hodnotenie a pripraví hodnotiacu správu pre daný výrobok. CCHLP zabezpečuje túto 
povinnosť v súlade s ustanoveniami §10 zákona o biocídoch a vykonáva hodnotenie 
dokumentačného súboru v súlade s ustanoveniami §7 zákona. 

V roku 2009 boli centru predložené „Oznámenia o záujme uviesť existujúci biocídny výrobok 
na SR trh na základe vzájomného uznania“ pre osem výrobkov. 

Účinná látka CAS č. Typ výrobku Počet výrobkov 

dichlofluanid 1085-98-9 8 3 

difethialon 104653-34-1 14 5 
 

3.3. Informatika 

CCHLP kladie doraz na rýchlosť, kvalitu a ústretovosť pri komunikácii so širokou 
verejnosťou. Využíva na to v súčasnosti dostupné technické prostriedky informačných 
a komunikačných technológií. Dôležitým komunikačným kanálom je priebežne aktualizovaná 
internetová stránka. V poslednom štvrťroku CCHLP začalo pracovať na obnove jej dizajnu. 
Jednotlivé etapy zahŕňali analýzu, návrh a vývoj v súlade so štandardami pre informačné 
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systémy s možnosťou variabilných prvkov vrátane vytvorenia potrebných databáz. Návrh 
stránky smeruje k tomu, aby obsah jednotlivých tematických oblastí mohol byť spravovaný 
konkrétnymi pracovníkmi, ktorí v danej oblasti pracujú. Cieľom je poskytovať na internetovej 
stránke prehľadné a aktuálne informácie.  

Aby sa zabezpečila podpora všetkých procesov REACH, boli vyvinuté nástroje informačných 
technológií, ktoré slúžia na ukladanie a výmenu informácií. CCHLP je po technickej stránke 
pripravené na zabezpečené prepojenie medzi ECHA a CCHLP ako národným 
kompetentným orgánom SR. Počas celého roku 2009 sa zohľadňovali pripomienky týkajúce 
sa administratívno-právneho procesu. CCHLP sa v roku 2009 prostredníctvom svojho 
zástupcu zúčastnilo na zasadaní pracovnej skupiny pre spoluprácu v tvorbe 
harmonizovaných bezpečnostných opatrení v súvislosti s REACH-IT. Systém REACH-IT je 
centrálny systém spustený vo výpočtovom stredisku ECHA. Umožňuje zainteresovaným 
stranám podľa vyplývajúcich úloh a povinností predkladať, získavať, vymieňať, ďalej 
spracovávať a prezerať informácie o chemických látkach. 

CCHLP ukončilo distribúciu 1. vydania v brožúry "REACH – Informácia o novej chemickej 
legislatíve", ktorá bola pripravená v rámci publikačnej činnosti v súvislosti so vstupom 
do platnosti európskej chemickej legislatívy REACH a v poslednom štvrťroku 2009 pripravilo 
jej aktualizované 2. vydanie. Nové vydanie, ktoré obsahuje aj informácie o CLP, bude 
vydané tlačou začiatkom r. 2010 a bude, rovnako ako 1. vydanie, bezplatne na vyžiadanie 
distribuované záujemcom.  

V oblasti biocídov CCHLP vedie evidenciu registrovaných biocídnych výrobkov a na svojej 
internetovej stránke zverejňuje ich zoznam. V roku 2009 bolo uskutočnených viac ako 20 
aktualizácií tohto zoznamu, ktorý ku koncu roku 2009 obsahoval viac ako 2600 
registrovaných biocídnych výrobkov. S cieľom zefektívniť spoluprácu s klientmi CCHLP 
pred časom uviedlo do prevádzky systém elektronickej rezervácie osobných návštev klientov 
zaoberajúcich sa biocídnymi výrobkami. Systém „Kalendár“ umožňuje rezerváciu 
vopred zvoleného dňa a časového úseku v danom mesiaci, kedy by sa mala osobná 
návšteva v CCHLP uskutočniť. V roku 2009 bolo prostredníctvom systému „Kalendár“ 
rezervovaných viac ako 190 návštev, čo predstavuje nárast využívania systému o 23% 
v porovnaní s predchádzajúcim rokom. 

Pre zabezpečenie informačných a komunikačných technológií (IKT) sa v CCHLP dôsledne 
venuje pozornosť otázkam bezpečnosti. V r. 2009 sa prijalo komplexné riešenie bezpečnosti 
osobných počítačov so zachovaním ich optimálneho výkonu s použitím pokročilej 
technológie detekcie a ochrany pred súčasnými možnými hrozbami vyplývajúcich 
z pripojenia do internetu. Prijali sa aktualizované interné smernice o všeobecných pravidlách 
používania technických prostriedkov IKT s cieľom zabezpečiť ich správne používanie 
zamestnancami CCHLP. 

http://www.ccsp.sk/databio/
http://www.ccsp.sk/kalendar/
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4. HOSPODÁRENIE S ROZPOČTOVÝMI PROSTRIEDKAMI 

4.1. Rozpočet Centra pre chemické látky a prípravky  

4.1.1.  Záväzné ukazovatele  

Na zabezpečenie plnenia úloh, ukazovateľov a chodu organizácie boli rozpísané záväzné 
ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2009 nasledovne:  

 

Program 07L   Tvorba a implementácia politík 

Podprogram 05  Administrácia rozpočtových organizácií rezortu MH SR 

 
Záväzné ukazovatele na rok 2009 v eurách  

 

  Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Skutočnosť 

II. VÝDAVKY spolu 433 081 423 083 423 045 

 v tom:    

 Bežné výdavky (600) 426 442 416 444 416 406 

 A.2.  mzdy, platy, služobné príjmy 
a ostatné osobné vyrovnania (610) 202 483 207 483 207 480 

 Počet zamestnancov podľa prílohy č. 1 
k uzneseniu vlády SR č. 867/2007 21 osôb 21 osôb 16 osôb 

 A.3.  Kapitálové výdavky spolu (700)    

  z toho: obstaranie kapitálových aktivít 
(710) 6 639 6 639 6 639 

 

4.1.2. Rozpočtové opatrenia 

V priebehu roka 2009 bolo v Centre pre chemické látky a prípravky vykonaných 6 
rozpočtových opatrení v právomoci správcu kapitoly:  

1. Rozpočtovým opatrením č. 5/2009 - UR/0014421/2009 zo dňa 03.04.2009 bol viazaný 
limit výdavkov pre rok 2009 o 6 679 eur, o uvedenú sumu sme znížili bežné výdavky 
v podpololožke 631002- cestovné náhrady zahraničné. 

2. Dňa 06.08.2009 bola rezortným interným RO č. 03-2009 oznámená ďalšia úprava 
rozpočtu, č. UR/0034371/2009 - viazanie limitu bežných výdavkov v kategórii 630 – 
tovary a služby vo výške 3 319 eur. Úpravu – zníženie bežných výdavkov sme opäť 
urobili v podpoložke 631002 –cestovné náhrady zahraničné.  

3. Rozpočtovým opatrením č. 64/2009 - UR/0057454/2009 zo dňa 20.11.2009 organizácii 
bolo povolené prekročenie a zároveň viazanie rozpočtových prostriedkov, čím sa riešil 
presun finančných prostriedkov z kategórie 630 – tovary a služby vo výške 5 000 eur 
opätovne z podpoložky 631002- cestovné náhrady zahraničné do kategórie 610 – 
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV. Rozpočtovým opatrením sa zabezpečili finančné 
prostriedky na posilnenie hmotnej zainteresovanosti zamestnancov organizácie 
vzhľadom na to, že sa počas roka nepodarilo naplniť rozpísaný stav zamestnancov 
pre kategóriu štátna služba. 
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4. Interným rozpočtovým opatrením Centra č.1/2009 – UR/0041118/2009 zo dňa 
23.09.2009 bol vykonaný presun finančných prostriedkov medzi položkami v rámci 
rozšírenej ekonomickej klasifikácie platnej od 01.01.2009. 

5. Interným rozpočtovým opatrením Centra č. 2/2009 – UR/0055276/2009 zo dňa 
13.11.2009 bola vykonaná zmena účelovosti limitu kapitálových výdavkov a to 
presunom finančných prostriedkov z pôvodne rozpísanej investičnej akcie 
na zabezpečenie troch požadovaných investičných akcií. 

6. Interným rozpočtovým opatrením Centra č. 3/2009 – UR/0076042/2009 zo dňa 
29.12.2009 bolo vykonané vyrovnanie čerpania rozpočtovaných prostriedkov 
na alokovaný rozpočet v jednotlivých položkách a podpoložkách ekonomickej 
klasifikácie, pri dodržaní rozpísaných záväzných ukazovateľov rozpočtu na rok 2009. 

4.1.3. Príjmy CCHLP 

Centrum pre chemické látky a prípravky ako rozpočtová organizácia nemala na rok 2009 
predpísaný záväzný ukazovateľ rozpočtu príjmov. 

K 31.12.2009 vykazujeme na účte štátneho rozpočtu „Iné nedaňové príjmy“ príjem celkom 
vo výške 2 083 eur, ktorý pozostáva z prijatých refundácii od Európskej komisie za časť 
vynaložených nákladov na zahraničné pracovné cesty v predchádzajúcom rozpočtovom 
roku, t. j., v roku 2008.  

4.1.4. Výdavky CCHLP 

Výdavky rozpočtované na rok 2009 boli čerpané celkom vo výške 423 045 eur, čo je 
oproti plánu nižšie o 38 eur, čo je 100 %-né čerpanie.  

Bežné výdavky čerpané v sume 416 406 eur, boli nižšie oproti plánu o rovnakú sumu, 
t.j. 38 eur, čerpanie 100 %, kapitálové v sume 6 639 eur, čerpanie 100 %. 

 
v celých eurách 

Rozpočet 2009 Skutočnosť  
Ukazovateľ 

schválený upravený 2009  2008 

% 
plnenia 

rozpočtu  

Index 
2009/2008

600 – Bežné výdavky 426 442 416 444 416 406 375 580 100,0 110,9 

610 –  Mzdy, platy, 
služobné príjmy 
a ostatné OOV 

202 483 207 483  207 480 194 643 100,0 106,6 

620 –  Poistné a príspevok 
do poisťovní  70 769 70 441 70 441 65 739 100,0 107,2 

630 –  Tovary a služby 152 194 137 162 137 127 114 414 100,0 119,9 

640 –  Bežné transfery 996 1 358 1 358 784 100,0 173,2 

700 –  Kapitálové výdavky  6 639  6 639 6 639 6 631 100,0 100,1 

Výdavky spolu 433 081 423 083 423 045 382 211 100,0 110,7 
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4.1.5. Bežné výdavky podľa ekonomickej klasifikácie  

Bežné výdavky za rok 2009 boli čerpané vo výške 416 406 eur, čo v porovnaní 
s plánovanými rozpočtovanými prostriedkami je menej len o 38 eur, plnenie rozpočtu teda 
na 100 %.  

Minimálne nečerpanie vykazujeme v mzdových prostriedkoch na podpoložke 611 – tarifný 
plat a to 3 eurá a v položke služby na podpoložke 637011 – štúdie, expertízy 35 eur. 

V štruktúre bežných výdavkov za rok 2009 má najvyšší podiel kategória 610 – Mzdy, platy, 
služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania s 49,8 %-ným podielom, ďalej kategória 630 –
Tovary a služby s 32,9 %-ným podielom, kategória 620 – Poistné a príspevok do poisťovní 
s 16,9 %-ným podielom a kategória 640- Bežné transfery s 0,3 %-ným podielom 
na celkových bežných výdavkoch.  

Oproti predchádzajúcim rokom, v roku 2009 sme nezaznamenali výraznú zmenu štruktúry 
a výšky výdavkov v tejto triede. 

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie za rok 2009 
podľa kategórií: 

 
v celých eurách 

Ukazovateľ 
Skutočnosť 

r. 2008 

Schválený 
rozpočet 
r. 2009 

Upravený 
rozpočet 
r. 2009 

Skutočnosť 
r. 2009 

% 
čerpania 
z uprav. 
rozpočtu 

Index 
2009/ 
2008 

600 – Bežné výdavky 375 580 426 442 416 444 416 406 100,0 110,9 

610 – Mzdy, platy, 
služobné príjmy 
a ostatné osobné 
vyrovnania 

194 643 202 483 207 483 207 480 100,0 106,6 

620 – Poistné a príspevok 
do poisťovní 65 739 70 769  70 441  70 441 100,0 107,2 

630 – Tovary a služby 114 414 152 194 137 162 137 127 100,0 119,9 

640 – Bežné transfery  784 996  1 358 1 358 100,0 173,2 
 
 
610 – Mzdové prostriedky  

Po premietnutí rozpočtového opatrenia zo dňa 20.11.2009 do mzdových prostriedkov, 
použiteľný objem finančných prostriedkov určených na mzdy, platy, služobné príjmy 
a ostatné osobné vyrovnania bol v celkovej výške 207 483 eur pri limite počtu zamestnancov 
21 osôb. 

Skutočné čerpanie vykazujeme vo výške 207 480 eur, čo aj pri nedočerpaní limitu o 3 eurá je 
100 %-né čerpanie rozpočtu, z toho v kategórii štátna služba čerpanie vo výške 159 645 eur, 
v kategórii verejná služba vo výške 47 835 eur. 

Čerpanie mzdových prostriedkov v štruktúre: 

611 –   tarifný plat, osobný plat, základný plat – čerpanie vo výške 133 465 eur, 

612001 –  príplatky – čerpanie vo výške 41 593 eur, 

612002 –  ostatné príplatky- čerpanie vo výške 10 897 eur, 

614 –   odmeny – čerpanie vo výške 21 525 eur.  
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V porovnaní s rokom 2008 vzrástli výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 
osobné vyrovnania o 6,6 %, avšak tento nárast je nižší než medziročný nárast 2007/2008, 
ktorý bol 19,6 %. 

 
620 - Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní  

Organizácia v roku 2009 splnila zákonnú povinnosť voči zdravotným poisťovniam a sociálnej 
poisťovni, celkom odviedla príspevky vo výške 70 441 eur, čo je 100, % čerpanie 
z upraveného rozpočtu. V porovnaní s rokom 2008 vzrástli výdavky na poistenie a príspevok 
zamestnávateľa o 7,2 %, čo je v priamej súvislosti s objemom čerpaných mzdových 
prostriedkov. 

Štruktúra výdavkov poistného do zdravotných a sociálnej poisťovne: 

621 - poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne vo výške 5 867 eur, 

622 - poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne vo výške 5 946 eur, 

623 - poistné do Ostatných zdravotných poisťovní vo výške 8 386 eur,  

625 - poistné do Sociálnej poisťovne spolu vo výške 50 242 eur 

 
630 - Tovary a služby 

Čerpanie výdavkov na tovary a služby v roku 2009 predstavuje sumu 137 127 eur, čo je 
100 % čerpanie z upraveného rozpočtu, v porovnaní s predchádzajúcim rokom vrástlo 
čerpanie výdavkov na tejto položke o 19,9 %. Vyššie čerpanie je ovplyvnené najmä vyšším 
čerpaním prostriedkov v položke 633- materiál, z toho v podpoložke 633002 – výpočtová 
technika, ďalej v podpoložke 633013 softvér a v podpoložke 633 016 licencie, ako i v položke 
635 - rutinná a štandardná údržba, z toho najmä v podpoložke 635009 údržba softvéru. 

Čerpanie výdavkov podľa jednotlivých položiek kategórie 630  

 
v celých eurách 

 Ukazovateľ Skutočnosť 
rok 2008 

Schválený 
rozpočet 
r. 2009 

Upravený 
rozpočet 
r. 2009 

Skutočnosť 
r. 2009 

% 
plnenia 
k uprav. 
rozpočtu 

Index
2009/ 
2008 

630 – Tovary a služby  114 414 152 194 137 162 137 127 100,0 119,9

 z toho:    

631 – Cestovné náhrady  30 985 56 428 28 362 28 362 100,0  91,5 

632 – Energie, voda 
a komunikácie  

10 794  11 452 10 329  10 329 100,0  95,7 

633 – Materiál 14 873 12 847 29 823 29 823 100,0 200,5

635 – Rutinná a štan-
dardná údržba  

4 947 3 320 14 208 14 208 100,0 287,2

637 – Služby 52 815 68 147 54 440 54 405  99,9 103,0
 
631 - Cestovné náhrady  

Na celkovom čerpaní položky vo výške 28 361 eur sa podieľali takmer výlučne náhrady 
na zahraničné pracovné cesty, čerpanie v objeme 28 266 eur. Na tuzemské pracovné cesty 
sa čerpali prostriedky vo výške 96 eur a to predovšetkým na miestnu hromadnú dopravu. 
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V roku 2009 sa uskutočnilo 59 zahraničných pracovných ciest, na ktorých sa zúčastnilo 59 
zamestnancov. Z celkového počtu 12 odborných zamestnancov (chémia a biocídy) sa 
na zahraničných pracovných cestách opakovane zúčastňovalo 9 zamestnancov, čo 
v ročnom priemere predstavuje na jedného zamestnanca 6 zahraničných pracovných ciest. 

Realizované zahraničné pracovné cesty do členských štátov EÚ v počte: 

 Fínsko – Helsinki  19,  

 Belgicko – Brusel  14,  

 Taliansko- Ispra   8, 

 Rakúsko – Viedeň    6, 

ďalej do miest; Londýn, Paríž, Oslo, Varšava a Ljubljana, spolu 10 ciest, ako 
i do Amsterdamu a Badenu, spolu 2 cesty. 

Účasť zamestnancov na zahraničných pracovných cestách je v priamej súvislosti s plnením 
povinností, ktoré organizácii vyplývajú podľa ustanovenia § 37 zákona č. 163/2001 Z. z. 
a podľa ustanovenia § 30 zákona č. 217/2003 Z. z. Tieto povinnosti CCHLP ako národného 
kompetentného orgánu SR pre chemické látky a prípravky a biocídy vyžadujú zabezpečovať 
medzinárodnú výmenu informácií s národnými orgánmi ostatných členských štátov EÚ 
a Európskou komisiou (EK). Z toho vyplýva povinnosť vysielať pracovníkov Centra 
na odborné rokovania národných orgánov členských štátov a EK a zabezpečovať účasť 
na rokovaní stálych výborov EK. Účasť na rokovaniach EK organizácia zabezpečuje 
na základe vyžiadania účasti príslušným Generálnym riaditeľstvom EK, ktoré našej 
organizácii, ako zasiela priamo EK.  

Účasť na ZPC je nevyhnutnou podmienkou pre harmonizáciu a implementáciu európskej 
chemickej legislatívy a legislatívy pre oblasť biocídov, keďže EK metodicky usmerňuje prácu 
národných kompetentných orgánov členských štátov.  

Centrum tiež plní v zmysle Nariadenia komisie EÚ 1451/2007 úlohu spravodajcu 
pre biocídne účinné látky v rámci programu hodnotenia EÚ. Ako spravodajca má priamu 
zodpovednosť vysielať svojich zamestnancov na všetky relevantné pracovné stretnutia 
kompetentných orgánov.  

Dôležitým aspektom účasti na ZPC je aj školenie a vzdelávanie, ktoré nie je možné 
absolvovať na národnej úrovni. 

Od 01.06.2007, kedy vstúpilo do platnosti nariadenie REACH, bola vytvorená ECHA 
so sídlom v Helsinkách. Náklady na zahraničné pracovné cesty sa tak oproti ostatným 
miestam EÚ zdvojnásobili až strojnásobili, ECHA preto začala v roku 2008 účastníkom 
refundovať časť vynaložených nákladov. V roku 2008 refundovala náklady za letenky 
a ubytovanie na 18 pracovných ciest vo výške 19 514 eur.  

Pre rok 2009, vzhľadom na dokument prijatý správnou radou ECHA, číslo MB/78/2008 final, 
z 18.decebra 2008, bola podľa nových pravidiel upravená sadzba a spôsob poskytovania 
náhrad výdavkov za cestovné, ubytovanie, príspevkov na stravu a potrebných vedľajších 
výdavkov pre pozvaných účastníkov zasadnutí, tak, že agentúra zabezpečila pri záväznom 
prihlásení účastníka na pracovnú cestu na vlastné náklady letenku a ubytovanie a výdavky 
na stravovanie a vedľajšie výdavky refundovala v súlade s prijatým dokumentom 
po skončení pracovnej cesty. 

Refundáciou sa zamestnancovi vyrovnal rozdiel medzi poskytnutými preddavkami 
na stravovanie a vedľajšie výdavky podľa národnej legislatívy a výškou poskytnutých náhrad 
na stravovanie a potrebné vedľajšie výdavky agentúrou v zmysle prijatého dokumentu 
pre poskytovanie náhrad výdavkov pri pracovnej ceste. 

V r.2009 ECHA refundovala výdavky na 19 pracovných ciest podľa nových pravidiel celkom 
vo výške 8 036 eur. Podmienky a spôsob poskytnutia refundácií z ECHA v roku 2009 
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korešpondujú s ustanovením § 10a novelizovaného zákona č. 283/2002 Z. z. (zákon 
č. 40/2009 Z. z.), ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2009. 

Za účasť na ostatných 41 pracovných ciest (mimo Helsínk -ECHA) boli Európskou komisiou 
poskytnuté refundácie celkom vo výške 2 503 eur, z toho na 14 ciest do Bruselu 1 772 eur 
a na 8 ciest do Ispry 731 eur. 

Spolu za rok 2009 (vrátane Helsínk -ECHA) nám boli poskytnuté refundácie celkom vo výške 
10 539 eur. V porovnaní s rokom 2008, kedy na rovnaký počet realizovaných zahraničných 
pracovných ciest t. j. 59, boli poskytnuté refundácie vo výške 25 525 eur, došlo k poklesu 
objemu refundácií o 14 986 eur. Zníženie je dôsledkom zmeny pravidiel pre poskytovanie 
úhrad nákladov pri pracovných cestách do ECHA, ktoré začali platiť od 01.01.2009. 

Pri vysielaní na ZPC sa vychádza z princípu jedného účastníka na akcii, ktorý systematicky 
zabezpečuje úlohy príslušnej pracovnej skupiny alebo výboru.  

 
632 - Energia, voda a komunikácie  

Čerpanie výdavkov vo výške 10 329 eur bolo v súlade s rozpočtovanou výškou. V porovnaní 
s rokom 2008 vykazujeme pokles nákladov celkom o 465 eur, najmä z dôvodu šetrenia 
nákladov v podpoložkách poštové a kuriérske služby a telefóny.  

Od 1.4.2008, kedy nadobudol platnosť zákon č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti 
poskytované STV a SRo., v zmysle uvedeného zákona sme uhradili v roku 2009 poplatky 
vo výške 222 eur, pričom organizácia nevlastní ani rozhlasový, ani televízny prijímač.  

Úhrady za energie, vodné a stočné, sú refakturované správcom budovy (Ministerstvo 
hospodárstva SR), telekomunikačné služby za prístup do siete Internet a príslušné 
doplnkové služby sú zmluvne uzatvorené s inými dodávateľmi.  

 
633 - Materiál  

Čerpanie položky za rok 2009 vo výške 29 823 eur bolo v súlade s potrebami organizácie 
v roku 2009, preto v porovnaní s rokom 2008, kedy čerpanie bolo vo výške 14 872 eur, 
vykazujeme vyššie čerpanie rozpočtových výdavkov najmä v podpoložkách: výpočtová 
technika o 4 554 eur, softvér o 4 364 eur, licencie o 3 079 eur, všeobecný materiál 
o 4 292 eur, prevádzkové stroje a zariadenia o 3 177 eur, špeciálne stroje a prístroje 
o 980 eur, pričom nižšie čerpanie oproti roku 2008 vykazujeme spolu vo výške 5 574 eur, 
z toho hlavne v podpoložkách; knihy, časopisy o 3 296 eur, interiérové vybavenie o 2 114 
eur, ostatné o 164 eur. 

CCHLP v záujme úspor a tiež s cieľom prispieť k znižovaniu emisií CO2 prešlo  
na tlač na kvalitnom nebielenom ekologickom papieri, ktorého náklady boli nižšie takmer  
o 40% v porovnaní s nákladmi na papier používaný v roku 2008. Zamestnanci pri tlači zostáv 
využívajú prevažne obojstrannú tlač v hospodárnom režime, ktorý šetrí náplň.  

Čerpanie výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie: 

633002 – výpočtová technika - čerpanie vo výške 8 462 eur, nákup osobných počítačov, 
LCD monitorov (potrebná obmena), vrátane rôzneho materiálu a komponentov 
k výpočtovej technike, 

633003 – čerpanie vo výške 498 eur – dodanie a inštalácia konferenčného telefónu 
pre rýchlu komunikáciu s a ECHA 

633004 – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie- čerpanie vo výške 
3 177 eur z toho na dodanie a inštaláciu klimatizačného zariadenia do miestností 
pre technické prostriedky s nepretržitou prevádzkou (servery, počítače, šifrovacie 
zariadenie, záložné zdroje pre el. energiu a pod.) vo výške 2 350 eur, ďalej 1 ks 
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nábytkového trezoru pre pokladňu vo výške 424 eur a sady náradia potrebné 
pre rýchle opravy a testovanie lokálnej počítačovej siete vo výške 402 eur,  

633005 – špeciálne stroje, zariadenia, technika a náradie- čerpanie vo výške 1 697 eur 
na nákup a montáž zariadenia elektrickej zabezpečovacej signalizácie v objekte 
pre technické prostriedky s nepretržitou prevádzkou, 

633006 – všeobecný materiál – čerpanie vo výške 6 639 eur, na nákup kancelárskych 
potrieb, kancelárskeho papiera pre tlačiarne a rozmnožovacie stroje, tonerov, 
diskiet, hygienických a čistiacich potrieb pre sociálne zariadenia a kancelárie, 
doplnenie kuchynského inventára pre dennú miestnosť a elektroinštalačného 
materiálu pre bežnú údržbu, 

633009 – knihy, časopisy, noviny – čerpanie vo výške 1 043 eur na nákup odborných 
špecializovaných cudzojazyčných publikácii, odborných ekonomických časopisov 
a dennej tlače, 

633013 – softvér - čerpanie vo výške 5 048 eur z toho nový SW SOFTIP PROFIT 
pre ekonomickú oblasť vo výške 3 347 eur, SW na tvorbu elektronických 
dokumentov vo výške 752 eur a SW Adobe Photoshop CS4 vo výške 949 eur, 

633016 – reprezentačné, čerpanie vo výške 180 eur,  

633018 – licencie – čerpanie vo výške 3 079 eur, z toho licencia na APV PROFIT (nový 
SW) vo výške 2 380 eur, licencie na ochranu proti vírusom (ESET) pre 22 
osobných počítačov zapojených do siete Internet vo výške 576 eur a licencia 
na program ADMIS vo výške 123 eur. 

 
635 - Rutinná a štandardná údržba  

Čerpanie za položku celkom vo výške 14 208 eur z toho v podpoložkách: 

635001 – interiérového vybavenia 571 eur - opravy hrán, poškodených pántov, nožičiek 
apod.  

635002 – údržba technickej časti počítačov, serverov a počítačovej siete, spolu 1 126 eur, 

635004 – oprava kopírovacích strojov 146 eur,  

635005 – špeciálne stroje, prístroje a zariadenia 329 eur, pravidelná kontrola funkčnej 
schopnosti a servisné práce na zariadení elektrickej zabezpečovacej signalizácie 

635009 – softvéru - implementácia informačného systému SOFTIP PROFIT 12 036 eur 

V porovnaní s rokom 2008 (4 946 eur) je čerpanie položky vyššie o 143,3 %, z dôvodu 
prípravy prechodu na EURO zabezpečením migrácie databáz na EURO menu, ako 
i za inštaláciu dát a migráciu údajov pri implementácii informačného systému SOFTIP 
PROFIT. 

 
637 – Služby  

Čerpanie rozpočtu po úprave vo výške 54 405 eur, nedočerpanie o 35 eur, t.j. 99,9 % 
čerpanie rozpočtu. V porovnaní s rokom 2008 vykazujeme vyššie čerpanie výdavkov na tejto 
položke o 1 590 eur, čo bolo ovplyvnené zvýšeným čerpaním prostriedkov v podpoložke – 
všeobecné služby, najmä za prekladateľskú činnosť. 

637001 – školenie, kurzy, semináre, čerpanie vo výške 8 081 eur, z toho za účasť 
zamestnancov na odborných školení z oblasti ekonomiky spolu vo výške 
5 343 eur ( prechod na euro menu a na nový ekonomický softvér), vložné 
na zahraničnú konferenciu vo výške 791 eur a za jazykovú prípravu 
zamestnancov v anglickom jazyku vo výške 1 880 eur. 
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V porovnaní s rokom 2008 vykazujeme nižšie náklady celkom o 317 eur, čo bolo spôsobené 
prestávkou v jazykovej príprave zamestnancov počas dovolenkového obdobia.  

637003 – propagácia, reklama a inzercia- čerpanie vo výške 2 490 eur z dôvodu 
zosúladenia internetovej stránky so súčasnými štandardami pre informačné 
systémy v jednotnom dizajne  

637004 – všeobecné služby – čerpanie vo výške 20 629 eur za : 

– za čistenie a upratovanie priestorov organizácie 3 560 eur, 

– za prekladateľské služby 12 229 eur, 

– za služby správcovi budovy (strážna služba a odvoz odpadu) 823 eur, 

– za tlač cenného papieru (pre správne rozhodnutia) a polygrafické služby 526 eur, 

– za vyhotovenie informačnej tabuly organizácie a tabuliek dverových 1 973 eur,  

– zavedenie pracovnej zdravotnej služby a vstupného auditu 595 eur,  

– vypracovanie smernice pre VO, 923 eur. 

637005 – špeciálne služby – čerpanie vo výške 1 114 eur, za signalizačno-požiarnu 
ochranu registratúrneho strediska 

637011 – štúdie, expertízy, posudky – čerpanie vo výške 327 eur za právne stanovisko 
vo veci posúdenia postupu CCHLP voči požiadavke zahraničného klienta z oblasti 
biocídov.  

637012 – poplatky - čerpanie vo výške 25 eur za transakcie ŠP ako klienta ŠP 
a za hotovostné finančné operácie vo VÚB, a.s. 

637014 – stravovanie - čerpanie vo výške 6 837 eur na stravovanie zamestnancov 
organizácie podľa platných predpisov 

637015 – poistné - čerpanie v o výške 871 eur za poistenie majetku organizácie 
a za poistenie zamestnancov počas zahraničných pracovných ciest 
uskutočnených v roku 2009 

637016 – prídel do sociálneho fondu vo výške 2 021 eur, v nadväznosti na čerpanie 
mzdových nákladov  

637027 – odmeny na základe dohôd o vykonaní práce a pracovnej činnosti - čerpanie 
vo výške 11 191 eur. Išlo o odmeny za práce a činnosti pre oblasť chémie 
a biocídov. Touto formou sa sčasti nahrádzalo vykonávanie špičkových činností, 
pre ktoré CCHLP chýbali odborníci.  

 
640 - Bežné transfery 

 
v celých eurách 

 

Názov 

 

Skutočnosť 
rok 2008 

Schválený 
rozpočet 
r. 2009 

Upravený 
rozpočet 
r. 2009  

Skutočnosť 
r. 2009  

% 

plnenia 

Index 
2009/ 
2008 

640 - Bežné transfery 784 996 1 358 1 358 100,0 173,2

z toho:     

642 013  0 0 622 622 100,0 - 

642 015  784 996 736 736  100,0 93,7 
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Čerpanie vo výške 1 358 eur, z toho v podpoložke 642 013 – odchodné vyplatené v jednom 
prípade vo výške 622 eur (neplánovaný odchod zamestnanca do dôchodku), v podpoložke 
642 015- nemocenské 736 eur. Z dôvodu čerpania odchodného je čerpanie celej položky 
v porovnaní s rokom 2008 vyššie o 73,2 %. 

4.1.6. Kapitálové výdavky  

Kapitálové výdavky v roku 2009 boli čerpané vo výške 6 639 eur, čo je 100 % plnenie 
záväzného ukazovateľa, po odsúhlasení zmeny účelu použitia kapitálových výdavkov 
nadriadeným orgánom, o ktorú sme požiadali v mesiaci november 2009. Dôvodom bolo 
zabezpečenie úloh ochrany utajovaných údajov spôsobom a v rozsahu (kamerový systém 
ochrany serveru pre prístup do aplikácie REACH-IT), ktorý pre kompetentné orgány 
členských štátov požaduje ECHA. 

 
Čerpanie výdavkov v položkách rozpočtovej ekonomickej klasifikácie: 

713 001 – nákup interiérového vybavenia, jeden súbor, vo výške 2 612 eur 

713 005 – nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení vo výške 4 027 eur 

4.1.7. Majetok Centra pre chemické látky a prípravky  

Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok sa v CCHLP oceňuje v obstarávacej cene 
a odpisuje sa rovnomernými daňovými odpismi. 

 
Celkový majetok organizácie k 31.12.2009 predstavuje sumu 89 072 eur, z toho: 

–  dlhodobý nehmotný majetok vo výške 5 765 eur.  

Úbytok stavu nehmotného majetku oproti roku 2008 vykazujeme celkom vo výške  
24 628 eur, z dôvodu vyradenia softvérov pre ich neaktuálnosť. 

–  dlhodobý hmotný majetok vo výške 83 307 eur, z toho: 

- stroje, prístroje a zariadenia v hodnote 27 619 eur, 

- výpočtová technika - servery, PC sieť, počítače, notebooky, kopírky, tlačiarne a ostatný 
materiál k výpočtovej technike v hodnote 34 792 eur 

- interiérové vybavenie vo výške 20 896 eur  

Úbytok dlhodobého hmotného majetku oproti roku 2008 vykazujeme vo výške 8 125 eur 
z dôvodu vyradenia opotrebovaného majetku. 

Oproti roku 2008 sme hodnotu majetku organizácie k 31.12.2009 znížili celkom o 32 753 eur. 
 
Zásoby 

Materiál na sklade v hodnote 11 174 eur predstavujú kancelárske a hygienické potreby 
vo výške 1 604 eur, ostatný materiál, predovšetkým ND k PC, vo výške 9 570 eur. 

 
Finančný majetok  

Finančný majetok k 31.12.2009 predstavujú len finančné prostriedky na účte sociálneho 
fondu vo výške 1 239 eur.  

 
Prechodné účty aktív 

Prechodné účty aktív k 31.12.2009 vo výške 1 800 eur predstavujú náklady budúcich období 
za odborné časopisy vo výške 570 eur a 1 230 eur za poistenie majetku a ročné licencie 
na softvéry. 
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4.1.8. Stav pohľadávok a záväzkov  

Pohľadávky  

K 31.12.2009 neevidujeme žiadne pohľadávky voči zamestnancom. 

Pohľadávky z obchodného styku nemáme. 

 
Záväzky 

K 31.12.2009 evidujeme záväzky spolu vo výške 24 369 eur, z toho voči: 

-  zamestnancom vo výške 14 038 eur (mzdy za mesiac december 2009)  

-  inštitúciám sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia vo výške 7 979 eur 

-  daňovému úradu vo výške 1 903 eur, čo predstavuje preddavok na daň z príjmu zo závislej 
činnosti  

-  ostatné záväzky voči dodávateľom vo výške 449 eur za nevyfakturované dodávky. 

 
Rezervy 

K 31.12.2009 evidujeme rezervy celkom vo výške 12 738 eur  

z toho: 

-  rezerva za nevyčerpané dovolenky k 31.12.2009 vo výške 12 483 eur, vrátane poistenia 

-  rezerva na nevyfakturovanú službu vo výške 255 eur, spojenú s výpožičkou nebytových 
priestorov od Ministerstva hospodárstva SR (refakturácia hovorného za IV. štvrťrok 2009). 

4.1.9. Vyhodnotenie výsledkov kontrol 

V I. polroku 2009 bol v organizácii vykonaný vládny audit pracovníkmi Správy finančnej 
kontroly Bratislava, v zmysle ustanovení § 35a ods. 2 a § 35c ods. 1 a 3 zákona č. 502/2001 
Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a ustanovenia § 3 zákona č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej 
kontroly v znení neskorších predpisov. 

Vládny audit bol zameraný na overenie a hodnotenie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti 
a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami, efektívnosti a účinnosti finančného 
riadenia a ďalších skutočností ustanovených osobitnými predpismi v rokoch 2006, 2007 
a 2008 v našej organizácii. 

Vykonaným auditom bolo zistené jedno porušenie finančnej disciplíny spolu v sume 
164,16 eur (4 946,69 Sk), poskytnutím verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia, a to 
cestovných náhrad na ZPC v 2 prípadoch, po 1 prípade v roku 2006 a 2007. 

Vrátenie neoprávnenej sumy cestovných náhrad spolu vo výške 164,16 eur bolo 
bezodkladne realizované počas kontroly vložením predmetnej sumy do pokladnice 
organizácie. V zmysle ustanovenia § 31 ods. 13 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov „Odvod spolu s penále, 
ktoré pri kontrolovanom subjekte nepresiahne sumu 5 000,- Sk, sa neukladá. 

Uvedené zistenie audítorská skupina klasifikovala ako nedostatok s nízkou 
závažnosťou a odporučila prijať opatrenie, aby nedochádzalo pri ZPC k neoprávnenému 
vyplácaniu cestovných náhrad. 

Účinnosť prijatých opatrení bola počas roka priebežne kontrolovaná. 



 

Výročná správa za rok 2009  - 32 - 

4.2. Mimorozpočtové účty  

4.2.1. Mimorozpočtové príjmy vedené na bežnom účte – Správne poplatky  

Príjmy, ktoré súvisia s uplatňovaním ustanovenia § 33 ods. 2, zákona č. 217/2003 Z. z., 
o oznamovaní biocídnych výrobkov subjektmi výrobnej a obchodnej sféry sú vedené 
na mimorozpočtovom účte „BÚ - Správne poplatky“.  

Prijaté poplatky sú príjmom štátneho rozpočtu v zmysle § 17, ods. 2, zákona č. 145/1995 
Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a v stanovených lehotách sa odvádzajú na účet príslušného daňového úradu. 

Za rok 2009 CCHLO odviedlo celkom 350 735 eur. V porovnaní s rokom 2008, kedy boli 
odvedené správne poplatky vo výške 463 061 eur, to predstavuje pokles o 24,3 %. 

Napriek nižšej sume odvedených správnych poplatkov za rok 2009 pracovníci oddelenia 
biocídov vybavili o 164 podaní viac ako v roku 2008, celkovo 607 podaní na registráciu 
biocídnych výrobkov.  

 
Mimorozpočtové príjmy vedené na bežnom účte – Sociálny fond 

Zostatok na účte „BÚ – účet sociálneho fondu neúročený“ ku dňu 31.12.2009 evidujeme 
vo výške 1 239 eur. 
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5. PERSONÁLNA ČINNOSŤ  

5.1. Počet a štruktúra zamestnancov CCHLP 

Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2009 bol schválený limit 
zamestnancov v počte 21 osôb. 

Skutočný počet zamestnancov v evidenčnom stave (počet fyzických osôb) k 31.12.2009 bol 
18. V kategórii štátna služba bolo 12 zamestnancov, z toho 2 štátni zamestnanci mali 
skrátený služobný čas. Šesť zamestnancov zaradených pri výkone práce vo verejnom 
záujme, z toho 1 pracovné miesto bolo obsadené tiež na kratší pracovný čas. 

K 31.12.2009 neevidujeme už žiadneho zamestnanca v mimo evidenčnom stave. Jeden 
štátny zamestnanec, ktorého sme ešte na začiatku roka 2009 evidovali v mimo evidenčnom 
stave z dôvodu jeho pôsobenia ako národného experta v ECHA, ukončil k 30.04.2009 
štátnozamestnanecký pomer podľa § 41 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe. 

 
Priemerný evidenčný prepočítaný stav za rok 2009 

Priemerný evidenčný prepočítaný stav celkom - plán:  21
  

Priemerný evidenčný prepočítaný stav spolu – skutočný:  16

z toho: štátna služba  11

verejná služba  5
 
 
Veková štruktúra zamestnancov k 31.12.2009  

Vekové rozpätie Počet v % 

do 20 rokov 0 0 

20 až 29 rokov 5 27,8 

30 až 39 rokov 3 16,7 

40 až 49 rokov 5 27,8 

50 až 59 rokov 4 22,2 

60 rokov a viac 1  5,0 

Spolu 18 100 

 

Priemerný vek zamestnancov k 31.12.2009: 41 rokov 

V porovnaní s rokom 2008 nastal vo vekovej štruktúre priaznivý vývoj, priemerný vek 
zamestnancov sa znížil o 4 roky.  

 
Štruktúra zamestnancov podľa pohlavia k 31.12.2009 

Ukazovateľ Štátna služba Verejný záujem Spolu 

Ženy 8 4 12 

Muži 4 2 6 
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Vzdelanostná štruktúra zamestnancov k 31.12.2009  

Vzdelanostná štruktúra Štátna služba Verejný záujem Spolu 

Vysokoškolské vzdelanie III. stupňa  3 0 3 

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa  9 3 12 

Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa  0 1 1 

Úplné stredné odborné vzdelanie  0 2  2 

Počet zamestnancov   18 
 
 
Pohyb zamestnancov v r. 2009  

Nástup Skončenie 

štátni 
zamestnanci 

zamestnanci 
pri výk. práce 

vo ver. záujme 

štátni 
zamestnanci

zamestnanci 
pri výk. práce 

vo ver. záujme 

Vyradenie 
z evidenčného 

stavu 

Zaradenie 
do evidenčného 

stavu 

3 1 3 0 0  0 
 
V roku 2009 boli uzatvorené 4 pracovné pomery, z toho 3 štátnozamestnanecké na voľné 
štátnozamestnanecké miesta v dočasnej štátnej službe, v zmysle ustanovení § 25 ods. 2 
písm. c) zákona o štátnej službe, a jeden pre výkon práce vo verejnom záujme.    

Zároveň počas roka 2009 boli ukončené 3 štátnozamestnanecké pomery, všetky na základe 
§ 41 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe, z toho bolo jedno skončenie u zamestnanca, 
ktorý bol vedený v mimo evidenčnom stave, čo je už vyššie komentované.  

 
Výberové konania 

V roku 2009 boli realizované dve výberové konania na dve voľné štátnozamestnanecké 
miesta vedúcich zamestnancov, na ktoré sa prihlásili a zúčastnili 2 uchádzači a obidvaja boli 
úspešní. 

5.2. Vzdelávanie zamestnancov  

Centrum pre chemické látky a prípravky považuje vzdelávanie za jeden z najdôležitejších 
činiteľov odborného rastu a zvyšovania výkonnostného potenciálu zamestnancov v súlade 
s potrebami organizácie. 

Ťažiskovou oblasťou bola špecializovaná príprava odborných zamestnancom na úseku 
chémie a biocídov, hlavne v súvislosti s implementáciou nariadenia REACH. U 
zamestnancov pre výkon práce vo verejnom záujme bolo vzdelávanie zamerané na 
prehlbovanie a aktualizovanie odborných vedomostí z novelizovaných právnych predpisov 
a ich uplatňovania v praxi (napr. k problematike účtovníctva, mzdovej problematiky, finančnej 
kontroly, k inventarizácie majetku v správe štátu, k zákonu o ochrane osobných údajov, 
k zákonom o zdravotnom a sociálnom poistení). 

5.2.1. Externé vzdelávanie 

Vzdelávanie pre všetkých zamestnancov služobný úrad zabezpečoval tak ako 
v predchádzajúcich obdobiach prevažne prostredníctvom externých vzdelávacích inštitúcií. 
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Pre odborných zamestnancov pre chémiu a biocídy to bola účasť na seminároch, 
konferenciách a seminároch organizovaných EK a ECHA.  

Nemenej dôležitá časť vzdelávania bolo jazykové vzdelávanie, so zameraním na anglický 
jazyk formou skupinovej výučby pre štátnych zamestnancov a zamestnancov organizácie, 
u ktorých používanie anglického jazyka priamo súvisí s výkonom ich služobných 
a pracovných povinností. 

Účasť pracovníkov CCHLP na školeniach, tréningových kurzoch, workshopoch:  

 Workshop on Human Exposure to Biocides (organizátor EC DG JRC v spolupráci 
s Nordic Exposure Group) – 2 pracovníci  

 Workshop on QSAR Models for REACH (prezentácia výstupov projektu CAESAR) - 
jeden pracovník 

 Workshop on Targeted Risk Assessment Tool (organizátor ECETOC) - jeden 
pracovník. 

 Workshop on Evaluation under REACH (organizátor ECHA) – 2 pracovníci 

 Training Workshop on Risk Assessment Methodology (organizátor OECD v spolupráci 
s WHO) – jeden pracovník  

 Crash course on socio–economic analysis for members of RAC (organizátor ECHA) – 
2 pracovníci 

 Swimming Pool &Spa International Conference - 2 pracovníci 

 REACH IT/IUCLID Stakeholder Workshop (organizátor ECHA) - 2 pracovníci 

 International workshop “The role of science in precautionary decision making” 
(organizátor Ministerstvo životného prostredia Rakúskej republiky) -2 pracovníci  

 Training on EUSES for biocides (organizátor EK-JRC) – jeden pracovník 

 REHCORN CLP Workshop (organizátor ECHA) - jeden pracovník 

 HelpNet REACH Training – Submission and IT Tools (organizátor ECHA) – 
1 pracovník. 

5.2.2.  Interné vzdelávanie 

Interné vzdelávanie sa realizovalo prostredníctvom interných seminárov z oblasti chémie 
a biocídov, na ktorých zamestnanci prezentujú poznatky a informácie, získané 
na zahraničných pracovných cestách. 

Prehľad interných seminárov v r. 2009:  

 Aktuálne otázky implementácie REACH a CLP 

 Biocídy a ošetrovanie bazénových vôd 

 Výstupy projektu CAESAR z „Workshop on QSAR Models for REACH”, 

 REACH IT a IUCLID 5 

 Informácie zo 7. a 8. zasadnutia REHCORN 

 Školenie- aktualizovaný nástroj RHEP verzia 3.0 

 Aktuálne úlohy Výboru členských štátov 

 Aktuálne úlohy implementácie nariadení REACH a CLP a informácia z 2. stretnutia 
kompetentných orgánov pre implementáciu REACH&CLP (CARACAL) 

 Hodnotenie dokumentácie a látky podľa REACH  

 Metodológia hodnotenia rizika chemických látok 

 Implementácia REACH&CLP 
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 Informácia zo 4. stretnutia kompetentných orgánov – podskupina pre nanomateriály  

 Úlohy siete asistenčných pracovísk REACH&CLP 

 Hodnotenie návrhov na testovanie a zaradenie látok do Kandidátskeho zoznamu 

5.2.3. Náklady na vzdelávanie  

Celkové náklady na zabezpečenie vzdelávania všetkých zamestnancov organizácie v roku 
2009 boli 8 081 eur. Náklady v porovnaní s rokom 2008 boli nižšie o 317 eur, najmä 
v dôsledku prestávky v jazykovej príprave zamestnancov počas dovolenkového obdobia 
v letných mesiacoch.  

Najväčšiu položku z celkových nákladov tvorili v roku 2009 náklady za školenia z oblasti 
ekonomiky, spolu vo výške 5 343eur, z toho školenia v dôsledku prechodu na euro a na nový 
ekonomický softvér vo výške 5 021 eur, na ostatné ekonomické školenia 322 eur. Náklady 
na jazykovú prípravu zamestnancov boli 1 880 eur, vložné na zahraničnú konferenciu 
pre oblasť biocídov 791 eur. 

5.3. Sociálny program 

Sociálny program bol v roku 2009 realizovaný v súlade so „Zásadami tvorby a čerpania 
sociálneho fondu na rok 2009“ a ďalšími internými a všeobecne záväznými predpismi. 

CCHLP poskytovalo zamestnancom v rámci sociálnej starostlivosti príspevky na stravovanie 
a rovnako ako v predchádzajúcich obdobiach, na konci roka aj darčekové poukážky na 
nákup tovaru. 

Stravovanie bolo zabezpečované prostredníctvom stravovacích poukážok a príspevok 
na stravovanie bol poskytnutý celkom vo výške 937 eur.  

Darčekové poukážky na nákup tovaru v obchodnom systéme TESCO boli poskytnuté 
v celkom vo výške 754 eur.  

S ohľadom na možnosti pri tvorbe sociálneho fondu a jeho skutočnej výšky za rok 2009, iné 
použitie fondu organizácia nemohla poskytnúť. 

5.4. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Centrum zabezpečovalo plnenie úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Zamestnanci organizácie boli preškolení a oboznámení s predpismi o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci. 

V roku 2009 organizácia uzatvorila zmluvu o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby 
a v zmysle odporúčaných opatrení lekára zdravotnej služby CCHLP vytvorilo v roku 2009 
zlepšené pracovné podmienky pre zamestnancov dokončením výmeny starých monitorov 
s technológiou CRT za LCD monitory a vybavením niektorých exponovaných kancelárií 
mobilnými klimatizačnými jednotkami. Všetci zamestnanci, ktorí používajú osobný počítač 
so zobrazovacou jednotkou ako významnú časť svojej práce, v súčasnosti už používajú 
zobrazovaciu jednotku s technológiou LCD. Ustálený obraz, správne nastavenie a poloha 
takejto zobrazovacej jednotky vytvára optimálne pracovné prostredie s menším zaťažením 
zraku a úsporou elektrickej energie do 50% v porovnaní so zobrazovacou jednotkou 
s technológiou CRT. Podľa finančných možností sa vo vytváraní zdravého pracovného 
prostredia bude pokračovať aj v roku 2010.  

V priestoroch organizácie je zakázané fajčiť, požívať alkoholické nápoje, omamné 
a psychotropné látky, ako i prichádzať pod ich vplyvom do práce. 
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6. CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA 

Úlohy Centra pre chemické látky a chemické prípravky sú vymedzené zákonom č. 163/2001 
Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch, zákonom č. 217/2003 Z. z. 
o podmienkach uvádzania biocídnych výrobkov na trh a nariadením REACH. 

Centrum pre chemické látky a prípravky v roku 2009 splnilo úlohy národného orgánu SR 
na národnej úrovni, na úrovni EÚ a OECD v rámci schváleného a upraveného rozpočtu 
na rok 2009.  

Prehľad plnenia úloh je podrobne uvedený v bode 3 Činnosti organizácie a ich náklady. 

 

7. HODNOTENIE HLAVNEJ ČINNOSTI 

Odborná činnosť CCHLP plynule nadväzovala na činnosť v predchádzajúcom roku. 
Ťažiskom zostáva odborne mimoriadne náročná činnosť v oblasti hodnotenia chemických 
látok a biocídov. Vyžaduje systematické sledovanie a aplikáciu vedeckého vývoja a trendov 
v relevantných oblastiach. Okrem vysokých nárokov na profesionálnu zdatnosť vyžaduje aj 
dobrú znalosť anglického jazyka a dobré komunikačné schopnosti na medzinárodnej úrovni. 
Získanie a udržanie skutočne kvalitných odborníkov je podmienené motiváciou odborného 
rastu a náležitým finančným ohodnotením. Pretrváva však neadekvátne finančné 
ohodnotenie pracovníkov, ktoré neodráža požiadavky na ich odbornú zdatnosť a pracovný 
výkon.  

Hlavné činnosti vykonané v roku 2009 súviseli s plnením povinností stanovených zákonom 
pri uvádzaní chemických látok, chemických prípravkov, detergentov a biocídov na trh 
a s postavením CCHLP ako národného kompetentného orgánu vo vzťahu k EK a OECD. 
V súvislosti so vstupom do účinnosti ustanovení nariadenia REACH, bolo potrebné 
zabezpečiť plnenie úloh v súlade s týmto nariadením. CCHLP plnilo tieto povinnosti 
profesionálne a zodpovedne. Vzhľadom na pretrvávajúci problém poddimenzovaného počtu 
odborných pracovníkov sa podobne ako v r. 2008 nevykonávala činnosť v programe OECD 
pre vysoko objemové látky a aktivity na pôde OECD sa obmedzili na informatívnu účasť 
na vybraných podujatiach. 

 

8. HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE 

Zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších 
predpisov a Zákon č. 217/2002 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh 
v znení neskorších predpisov priamo upravujú úlohy CCHLP a hlavných užívateľov výstupov.  

CCHLP pri výkone svojej činnosti na národnej úrovni intenzívne spolupracovalo s:  

 Ministerstvom hospodárstva - hlavne s odborom priemyslu a odborom ochrany 
spotrebiteľa, 

 Ministerstvom životného prostredia - hlavne s odborom manažmentu 
environmentálnych rizík,  

 orgánmi kontroly a inšpekcie  

 priemyslom  

Na úrovni EÚ CCHLP spolupracovalo s Európskou komisiou a jej inštitúciami a s ECHA.  
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8.1. Prehľad vybraných činností a výstupov CCHLP v roku 2009 

Hlavné činnosti CCHLP sú uvedené v časti 3.  

V tejto časti sú uvedené prehľady vybraných výstupov organizácie v roku 2009, ktoré súvisia 
s poslaním CCHLP.  

Ide hlavne o poskytovanie informácií, konzultácií, podkladov, stanovísk, pripomienok, 
prednášok, vypracovanie materiálov a správ v súvislosti s chemickými látkami, prípravkami, 
biocídmi a detergentmi, ako aj s klasifikáciou a označovaním podľa CLP, ktoré CCHLP 
vykonalo na základe vyžiadania relevantných orgánov, prípadne boli súčasťou spolupráce 
viacerých zainteresovaných strán v procese prípravy právnych predpisov.  

 
Pre potreby Európskej komisie (EK) 

 Na vyžiadanie oddelenia EK pre preklady návrhov európskych legislatívnych 
dokumentov bolo spracovaných viac ako 80 stanovísk k prekladu niektorých termínov, 
výrazov alebo názvov chemických látok, vrátane vypracovanie odbornej chemickej 
terminológie pre prípravu slovenskej verzie smernice meniacej a dopĺňajúcej smernicu 
Rady 76/769/EEC  

 Odborná a terminologická korektúra slovenskej verzie "The Commission Proposal 
for a Draft Commission Decision amending Council Directive 76/769/EEC as regards 
restrictions on the marketing and use of organostannic compounds for the purpose 
of adapting its Annex I to technical progress"  

 Príprava stanoviska pre EK o postupe predloženia údajov o terbutryne podnikateľom 

 Stanovisko SR (po konzultácii s MŽP SR a SAŽP) k obmedzeniu fosfátov 
v detergentoch  

 Vypracovanie odborného stanoviska (na žiadosť MH SR) pre Výbor EK pre REACH 
k revidovanej verzii návrhu Prílohy XVII REACH  

 Aktívna účasť na procese prípravy novely smernice 98/8/EC  
 
Pre potreby Európskej chemickej agentúry (ECHA) 

 Príprava stanoviska k hraničným prípadom rozlíšenia zmesi a výrobku.  

 Pripomienkovanie návrhov na zaradenie15 látok medzi SVHC 

 Pripomienkovanie návrhov na harmonizovanú klasifikáciu pre tetrahydrofurán, 
abamectin a tris[2-chlór-1-(chlórmetyl)etyl] fosfát 

 Pripomienkovanie návrhu rozhodnutia ECHA k testovaniu reakčných produktov 
epoxydovaného sójového oleja s metanolom a vodou 

 Posúdenie a pripomienkovanie návrhu zmeny Usmernenia o registrácii na základe 
žiadosti ECHA  

 Na vyžiadanie sekretariátu Helpnet správa o činnosti asistenčného pracoviska CCHLP 

 Na vyžiadanie sekretariátu Helpnet pripomienkovanie programových vyhlásení 
pre Helpnet, Helpcorn a RHEP 

 Na vyžiadanie sekretariátu Helpnet pripomienkovanie často kladených otázok o CLP 

 Pripomienkovanie návrhu harmonizovanej klasifikácie a označovania – dokumentácie 
podľa Prílohy XV pre epoxiconazol a oxid antimonitý  

 Vypracovanie stanoviska CCHLP ako kompetentného orgánu SR k stiahnutiu 
hexabrómcyclododekánu (HBCDD) z prioritného zoznamu pre prílohu XXIV REACH 

 Príprava stanoviska k dokumentu: MB/21/2009 z 12. stretnutia Správnej rady ECHA 
o ochrane a bezpečností dát poskytovaných prostredníctvom REACH IT. 
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 Vypracovanie stanoviska k návrhu Deklarácie o zabezpečení REACH IT informácií 
sprístupnených ECHA pre MS CAs v rámci SON a pripomienkovanie následne 
upraveného návrhu Deklarácie a "Štandardných bezpečnostných požiadaviek". 

 
Pre potreby ústredných orgánov štátnej správy 

Spolupráca s Ministerstvom hospodárstva SR 

 Odborná spolupráca pri novelizácii národnej legislatívy pre biocídne výrobky 

 Transpozícia rozhodnutí EK o zaradení biocídnych účinných látok do príloh Smernice 
BPD pre tieto látky: 

 
Príloha I 

Názov účinnej látky EC-číslo CAS číslo Typ výrobku Číslo Smernice 

Dichlofluanid 214-118-7 1085-98-9 8 2007/20/EC 

Difethialon n/a 104653-34-1 14 2007/69/EC 

Fluorid siričitý 220-281-5 2699-79-8 8 2006/140/EC 

Klotianidín 433-460-1 210880-92-5 8 2008/15/EC 

Etofenprox 407-980-2 80844-07-1 8 2008/16/EC 

 
Príloha IA 

Názov účinnej látky EC-číslo CAS číslo Typ výrobku Číslo Smernice 

Oxid uhličitý 204-696-9 124-38-9 14 2007/70/EC 

  
 Spracovanie pripomienok k návrhu nového chemického zákona – 2-krát, 

 Stanovisko k návrhu slovenského prekladu Rozhodnutia Európskeho parlamentu 
a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS, pokiaľ ide o obmedzenia 
uvádzania na trh a používanie dichlórmetánu  

 Stanovisko k pripomienkam SZZV k návrhu zákona o podmienkach uvedenia 
chemických látok a zmesí na trh  

 Stanovisko k pripomienkam MZ SR, MF SR, OAP SVL UV SR a MŽP SR v rámci 
medzirezortného pripomienkového konania k návrhu chemického zákona  

 Analýza prekladu Prílohy VI nariadenia CLP  

 Stanovisko k návrhu slovenského prekladu Nariadenia komisie, ktorým sa mení 
a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), 
pokiaľ ide o prílohu XVII (dichlórmetán, lampové oleje, tekuté podpaľovače grilov 
a organociničité zlúčeniny)  

 zdôvodnenie ustanovení chemického zákona v legislatívnej rade vlády 
(spolu so zástupcami MH SR), 

 Stanovisko k návrhu slovenského prekladu Nariadenia komisie, ktorým sa mení 
a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), 
pokiaľ ide o prílohu II  

 Stanovisko k doplneniu návrhu chemického zákona v súvislosti s účinnosťou niektorých 
ustanovení 

 Stanovisko k diskusii o uvádzaní úplného registračného čísla v karte bezpečnostných 
údajov  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007L0020:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007L0069:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_414/l_41420061230en00780080.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007L0070:EN:NOT
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Spolupráca s Ministerstvom životného prostredia SR 

 Vypracovanie stanoviska na rokovanie Rady EÚ k podpore návrhu predsedníctva ČR  

 Stanovisko k listu „Príprava na 4. zasadnutie Konferencie zmluvných strán 
Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach  

 Príprava odborného stanoviska MŽP na rokovanie COREPER dňa k dokumentu 
"Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending 
Directive 98/8/EC concerning the placing of biocidal products on the market as regards 
the extension of certain time periods - Approval of the final compromise text" 

 Stanovisko k niektorým otázkam podmienok uvedenia biocídnych výrobkov na trh 

 Príprava odborného stanoviska MŽP pre rokovanie Rady EÚ k "Proposal 
for a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning the placing 
on the market and use of biocidal products"  

 
Ostatné orgány štátnej správy 

 Stanovisko k žiadosti o poskytnutie súčinnosti v trestnom konaní pre Prezídium 
policajného zboru, Úrad boja proti organizovanej kriminalite  

 Stanovisko k príprave správy o implementácii nariadenia (ES) č. 850/2004 o POPs 
(pre SAŽP). 

 Vypracovanie odborných stanovísk k použitiu dietyltoluamidu (DEET) v biocídnom 
výrobku a poskytnutie podkladov (pre ÚVZ SR) 

 Pracovné stretnutie so zástupcami SAŽP COH vo veci plnenia úloh pri hodnotení 
biocídnych účinných látok 

 
Pre iných žiadateľov 

 Poskytnutie stanoviska k situácii, ktorá vznikla v súvislosti s implementáciou 30. a 31. 
ATP smernice 67/548/EHS (pre SZZV) 

 Konzultácie a poskytnutie informácie pre priemysel o stave návrhu zaradenia HBCDD 
do Prílohy XIV REACH a o možnosti na výnimku z autorizácie na použitie HBCDD 
do polystyrénu na tepelnú izoláciu budov 

 

Informácie pre verejnosť 

 CCHLP pripravilo a zverejnilo na svojej web stránke prehľadnú informáciu k povinnosti 
vyhotoviť Správu o chemickej bezpečnosti a hodnotenie chemickej bezpečnosti, 
ktorá vyplýva z nariadenia REACH 

 CCHLP pripravilo v slovenskom jazyku a zverejnilo na svojej web stránke prehľadnú 
informáciu týkajúcu sa sprístupnenia modulu na technickú kontrolu úplnosti 
podľa REACH 

 CCHLP na svojej web stránke uverejnilo výzvu ECHA na verejnú diskusiu k návrhu 
klasifikácie látok, ktorý pripravil RAC 

 
Prednášková činnosť 

 Ing. Jana Balejíková: Hodnotenie chemickej bezpečnosti - Chemical Safety 
Assessment (CSA)”, agentúra VIK s.r.o., seminár REACH – nová chemická legislatíva 
z pohľadu následného užívateľa, február 2009 
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 Ing. Jana Kovačičová CSc.: Základné črty REACH z pohľadu následných užívateľov, 
agentúra VIK s.r.o., seminár REACH – nová chemická legislatíva z pohľadu 
následného užívateľa, február 2009 

 RNDr. Ján Čepček, PhD.: Prehľad chemickej a súvisiacej legislatívy, agentúra VIK 
s.r.o., seminár REACH – nová chemická legislatíva z pohľadu následného užívateľa, 
február 2009 

 RNDr. Ján Čepček, PhD.: REACH a následní užívatelia, agentúra VIK s.r.o., seminár 
REACH – nová chemická legislatíva z pohľadu následného užívateľa, február 2009 

 Ing. Jana Balejíková: Hodnotenie chemickej bezpečnosti - Chemical Safety 
Assessment (CSA) a následní užívatelia, ZCHFP, seminár Product stewardship 
a REACH, Bešeňová, jún 2009  

 RNDr. Ján Čepček, PhD.: Nariadenie CLP (o klasifikácií, označovaní a balení 
chemikálií). Konferencia REACH, Bratislava, jún 2009 

 Doc. Ing. Viktor Prachar: Legislatíva pre uvedenie biocídnych výrobkov na trh, 
Konferencia Chémia 2009 sekcia Bezpečný manažment chemických látok, Organizátor 
Zväz chemického a farmaceutického priemyslu, Liptovský Ján, september 2009  

 Doc. Ing. Viktor Prachar: National scheme of authorisation of biocidal products 
in Slovakia, Konferencia „Biocides 2009“ – multinational conference on legal issues 
and trade aspects of biocidal products, Viedeň, November 2009 

 Doc. Ing. Viktor Prachar: Status of the common understanding of the PA& MFRG 
group on harmonised authorisation and mutual recognition procedures, Konferencia 
„Biocides 2009“ – multinational conference on legal issues and trade aspects 
of biocidal products, Viedeň, November 2009 

8.2. Uskutočnené zahraničné pracovné cesty 

CCHLP má povinnosť zúčastňovať sa zasadnutí kompetentných orgánov, Stáleho výboru 
pre biocídy na pôde EK a ďalších odborných stretnutí na pôde EK. V zmysle nariadenia 
REACH má CCHLP ako národný kompetentný orgán povinnosť zúčastňovať sa 
na stretnutiach Výboru členských štátov, Výboru pre hodnotenie rizík a Výboru pre sociálno-
ekonomickú analýzu. Súčasťou pracovných povinností je aj účasť na ďalších súvisiacich 
aktivitách organizovaných ECHA, ako sú workshopy a tréningy, účasť v odborných 
pracovných skupinách a v medzinárodnej sieti asistenčných pracovísk. 

 
Prehľad uskutočnených ciest 

názov dátum miesto 

Meeting of Detergents Working Group 3.-5.2.09 Belgicko - Brusel 

Workshop of the CASG Nano for REACH Regulation 
(EC) N 1907/2006 - Risk Assessment of Nanomaterials 
and the EVONIK Plant Visit in Rheinfelden 

4.-7.2.09 Švajčiarsko 
/ Nemecko 

5th meeting of the RAC (RAC-5);  

Crash course on SEA for members of RAC 

8.-12.2.09 Fínsko - Helsinki 

PA&MRFG Meeting 

32nd Meeting of the CA for Directive 98/8/EC; 

16th Meeting of the Standing Committee on Biocidal 
Products  

16.-20.2.09 Belgicko - Brusel 

3. zasadnutie Výboru pre sociálno-ekonomickú analýzu; 22.-27.2.09 Fínsko - Helsinki 
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Doškoľovací kurz o sociálno-ekonomickej analýze 

Human Exposure to Biocides 23.-27.2.09 Nórsko - Oslo 

Workshop on QSAR Models for REACH 9.-12.3.09 Taliansko - Miláno 

7th Meeting of the CA for the implementation 
of Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) 

15.-18.3.09 Belgicko - Brusel 

Biocides technical meeting  15.-20.3.09 Taliansko - Arona 

Swimming Pool Spa International Conference 09 17.-21.3.09 Anglicko - Londýn 

7. zasadnutie REHCORN 22.-24.3.09 Fínsko - Helsinki 

RIP 3.6 SEG Meeting 23.-25.3.09 Taliansko - Ispra 

REACH IT/IUCLID Stakeholder Workshop 25.-26.3.09 Fínsko - Helsinki 

International workshop on “the role of science 
in precautionary decision making” 

31.3.09 Rakúsko - Viedeň 

7th Meeting of the MS Committee (MSC-7) 31.3.-3.4.09 Fínsko - Helsinki 

6th meeting of the RAC (RAC -6) 20.-23.4.09 Fínsko - Helsinki 

5th Security Officers Network meeting REACH-IT MSCA 
User Administrator training 

20.-23.4.09 Fínsko - Helsinki 

4th meeting of the MID-European group on biocides 3.-6.5.09 Poľsko - Varšava 

1. PA&MRFG Meeting 

2. 33rd Meeting of the CA for directive 98/8/EC 

3. 17th Meeting of the Standing Committee on Biocidal 
Products 

11.-15.5.09 Belgicko - Brusel 

Workshop on Targeted Risk Assessment Tool 14.-15.5.09 Belgicko - Brusel 

Training EUSES for Biocides 25.5.09 Holand.-Amsterdam

Biocides Technical Meeting  7.-12.6.09 Taliansko - Arona 

REHCORN CLP Workshop 8.-10.6.09 Fínsko - Helsinki 

44th Joint Meeting of the Chemicals Committee 
and the Working Party on Chemicals, Pesticides 
and Biotechnology OECD 

8.-12.6.09 Francúzsko - Paríž 

Biocides Technical Meeting 9.-12.6.09 Taliansko - Arona 

2nd Meeting of the CA for the REACH and CLP 
Regulations (CARACAL) 

14.-17.6.09 Belgicko - Brusel 

CLP/GHS Conference 16.-18.6.09 Belgicko - Brusel 

Kurz hodnotenia chemickej bezpečnosti a 4. zasadnutie 
výboru SEAC 

28.6.-1.7.09 Fínsko - Helsinki 

7th meeting of the RAC (RAC-7) 29.6.-3.7.09 Fínsko - Helsinki 

3rd Meeting of the CA Subgroup on Nanomaterials 7.7-9.7.09 Belgicko - Brusel 

1. 8th PA&MRFG Meeting  

2. 34rd Meeting of the CA for directive 98/8/EC 

3. 8th Meeting of the Standing Committee on Biocidal 

14.-18.9.09 Belgicko - Brusel 
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Products 

Workshop on Evaluation under REACH 21.-24.9.09 Fínsko - Helsinki 

Training Workshop on Risk Assessment Methodology 4.-7.10.09 Francúzsko - Paríž 

Biocides Technical Meeting 5.-9.10.09 Taliansko - Arona 

The 3rd Meeting of the CA for the REACH and CLP 
Regulations (CARACAL) 

11.-14.10.09 Belgicko - Brusel 

8th REHCORN Meeting 14.-16.10.09 Fínsko - Helsinki 

The 9th Meeting of the MS Committee (MSC-9) 26.- 29.10.09 Fínsko - Helsinki 

Scientific briefing on the State of the Art Report 
on Mixture Toxicity 

9.- 10.11.09 Belgicko - Brusel 

5th meeting of the Committee for SEA 22.-24.11.09 Fínsko - Helsinki 

Meeting of Detergents Working Group 23.-24.11.09 Belgicko - Brusel 

8th meeting of the RAC (RAC-8) 23.-27.11.09 Fínsko - Helsinki 

International conference on legal issues and trade 
aspects of biocidal products 

23.–25.11.09 Rakúsko - Viedeň 

Biocides Technical Meeting 30.11.-4.12. Taliansko - Arona 

The 10th Meeting of the MS Committee (MSC-10) 01.-05.12.09 Fínsko - Helsinki 

Terbutryn – rokovanie so žiadateľom 23.11.09 Rakúsko - Viedeň 

4th Meeting of the CA Subgroup on Nanomaterials 8.-10.12.09 Belgicko - Brusel 

HelpNet REACH Training – Submission and IT Tools 07.-09.12.09 Fínsko - Helsinki 

5th meeting of the Mid – European group on biocides  06.-09.12.09 Slovinsko -Ljubljana

9th PA MRFG Meeting,  

35th Meeting of the CA for Directive 98/8/EC, 

19th Meeting of the Standing Committee on Biocidal 
Products 

14.- 18.12.09 Belgicko - Brusel 

 
CA – Competent Authorities; MS – Member State; RAC – Committee for Risk Assessment;  
SEA – Socio-Economic Analysis 

 

 

9. ZVEREJNENIE VÝROČNEJ SPRÁVY 

Výročná správa za rok 2009 bude zverejnená na internetovej stránke Centra pre chemické 
látky a prípravky – www.cchlp.sk 

http://www.cchlp.sk/
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