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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 prípravkov
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 úsekoch:
•

oznamovania nových chemických látok,

•

uvedenia biocídnych výrobkov na trh,

•

uvedenia detergentov na trh,

•

klasifikácie, evidencie a inventarizácie chemických látok,

•

hodnotenia rizík pri ich uvádzaní na trh

•

je príslušným orgánom SR pre plnenie úloh vyplývajúcich z Nariadenia REACH

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.
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.
V súvislosti s Nariadením (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 648/2004 z 31. marca
2004 o detergentoch, ktoré zásadne mení podmienky uvádzania detergentov a povrchovo
aktívnych látok v detergentoch vo všetkých členských štátoch Európskej únie, bol
novelizovaný zákon č. 163/2001 Z. z. zákonom č. 308/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Uvedené zákony určujú CCHLP úlohy ako národnému orgánu Slovenskej republiky, ktorý
implementuje právo EÚ v kapitole „Voľný pohyb tovaru“. Od vstupu SR do EÚ plní CCHLP
povinnosti členského štátu voči Európskej komisii (ďalej len „EK“ˇ) v oblasti vymedzenej
uvedenými zákonmi. Svoju prácu odborne a metodicky harmonizuje s prístupmi EK.
Od 1.6.2007 nadobudlo platnosť nariadenie európskeho parlamentu a rady č. 1907/2006 o
registrácii, hodnotení a autorizácii chemikálií (REACH). V rámci prebiehajúcej novelizácie
zákona č. 163/2001 Z.z. sa pripravuje poverenie CCHLP ako príslušného orgánu členského
štátu v zmysle čl. 3 ods. 19 nariadenia REACH .
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CCHLP plní úlohy národného kompetentného orgánu (Competent Authority - CA)
predovšetkým na základe:
•

Council Directive 67/548/EEC of 27 June 1967 on the approximation of the laws,
regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and
labeling of dangerous substances,

•

Council Regulation (EEC) No 793/93 of 23 March 1993 on the evaluation and
control of the risks of existing substances,

•

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)

2.3.

Hlavné činnosti

CCHLP plní úlohy, ktoré mu vyplývajú zo zákona č. 163/2001, a to najmä:
a) posudzuje dokumentáciu predloženú s oznámením novej chemickej látky;
v rámci posudzovania vykonáva:
1. prvotné hodnotenie rizík chemických látok (§ 13 a § 21 ods. 1),
2. hodnotenie chemických látok uvádzaných na trh z hľadiska ochrany života a
zdravia ľudí a životného prostredia,
3. určovanie potreby predloženia dokumentácie I. stupňa alebo II. stupňa,
b) informuje o poznatkoch získaných podľa písmena a) ministerstvo zdravotníctva,
ministerstvo životného prostredia a ministerstvo hospodárstva,
c) určuje podiel nákladov spojených s testovaním pri opätovnom oznámení bez možnosti
vyžadovať opakovanie testovania na zvieratách, ak má k dispozícii údaje o
požadovaných testoch,
d) obmedzuje alebo zakazuje uvedenie na trh nových chemických látok na obdobie najviac
troch mesiacov, ak zistí, že hrozí bezprostredné nebezpečenstvo ohrozenia života alebo
zdravia ľudí a poškodenia životného prostredia; lehotu troch mesiacov môže predĺžiť až
na obdobie jedného roka,
e) vydáva súhlas na predĺženie lehoty uvedenia na trh nových chemických látok
používaných pri technologicky orientovanom výskume a vývoji [§ 5 ods. 1 písm. d)],
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f)

posudzuje, či aj iné chemické látky ako tie, ktoré sú uvedené v zozname chemických
látok nepodliehajúcich oznámeniu, možno považovať za chemické
látky, ktoré
nepodliehajú oznámeniu (§ 5 ods. 4),

g) vypracúva v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva a ministerstvom životného
prostredia zoznam prioritných chemických látok a pri zaraďovaní prioritných chemických
látok do európskeho zoznamu prioritných chemických látok postupuje podľa §19,
h) informuje ministerstvo zdravotníctva, ministerstvo životného prostredia a ministerstvo
hospodárstva o poznatkoch získaných z aktualizovaných údajov hodnotenia rizík,
i)

vykonáva inventarizáciu chemických látok,

j)

na základe tohto zákona zabezpečuje medzinárodnú výmenu informácií s príslušnými
orgánmi členských štátov Európskej únie, Európskou komisiou a orgánmi Organizácie
pre hospodársku spoluprácu a rozvoj,

k) spolupracuje s Ministerstvom hospodárstva pri príprave správy pre Európsku komisiu o
preberaní právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie v oblasti
chemických látok, chemických prípravkov a detergentov do právneho poriadku
Slovenskej republiky,
l)

spolupracuje s Európskou komisiou, príslušnými orgánmi členských štátov Európskej
únie a orgánmi Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj pri hodnotení rizika
chemických látok a pri získavaní a poskytovaní relevantných údajov a zúčastňuje sa na
zasadnutiach výborov Európskej komisie,

m) posudzuje dokumentáciu zaslanú Európskou komisiou podľa § 12a,
n) zúčastňuje sa na pracovných stretnutiach organizovaných orgánmi členských štátov
Európskej únie, Európskou komisiou a orgánmi Organizácie pre hospodársku spoluprácu
a rozvoj,
o) prijíma informácie od podnikateľov o uvádzaní detergentov na trh podľa § 29 ods. 1,
p) prijíma žiadosti o udelenie výnimky na uvádzanie detergentov na trh od výrobcov podľa §
29 ods. 2,
q) preskúmava a vyhodnocuje žiadosti podnikateľov o udelenie výnimky z uvádzania
detergentov na trh podľa § 29 ods. 2 a informuje Európsku komisiu podľa osobitného
predpisu Európskej únie.
CCHLP plní úlohy kompetentného orgánu (príslušného orgánu ) SR , ktoré ukladá nariadenie
Európskeho parlamentu a rady č.1907/2006 REACH.
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,
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,
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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.

CCHLP spolupracuje pri transpozícii legislatívy EÚ s Ministerstvom hospodárstva
SR. V r. 2007 išlo prevažne o spoluprácu pri príprave novely zákona č. 163/2001
Z.z., s hlavným cieľom zosúladiť zákon s nariadením REACH. Novela upraví aj
povinnosti CCHLP ako národného kompetentného orgánu pre REACH.
2.4.

Strednodobý výhľad

Strategickým cieľom CCHLP je plnohodnotné plnenie funkcie národného
kompetentného orgánu pre manažment bezpečnosti chemických látok, chemických
prípravkov, 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), ktoré nadobudlo účinnosť 1. júna 2007
Významnou úlohou vyplývajúcou z Nariadenia REACH 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. Asistenčné pracovisko začalo svoju činnosť v r. 2007 v
priamej nadväznosti na predchádzajúcu poradenskú činnosť CCHLP. V r. 2008 bude
činnosť asistenčného pracoviska orientovaná prevažne na pomoc v súvislosti
s predregistráciou, ktorá bude prebiehať v období od 1.6.2008 do 1.12. 2008.
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 sa zapojí aj do
medzinárodnej siete asistenčných pracovísk, zriadenej v rámci Európskej chemickej
agentúry (ECHA).
Druhou úlohou v súvislosti s implementáciou nariadenia REACH bude hodnotenie
dokumentácie a hodnotenie látky, vrátane prípravy pripomienok pre ECHA v súvislosti
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s kontrolou súladu registračnej dokumentácie a s návrhom na ďalšie testovanie. Táto činnosť
má v zmysle REACH začať od 1. augusta 2008.
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, ktorým v SR v zmysle pripravovanej novely
zákona č. 163/2001 bude CCHLP.
CCHLP bude zabezpečovať zastúpenie SR v týchto výboroch ECHA :
-

Výbore členských štátov

-

Výbore pre hodnotenie rizík

-

Výbore pre sociálno-ekonomickú analýzu

Pre CCHLP vyplýva z nariadenia REACH viac ako 50 úloh. Implementácia novej chemickej
legislatívy REACH vyžaduje posilnenie CCHLP po personálnej aj finančnej stránke. Nové
úlohy kladú zvýšené požiadavky na profesionálnu pripravenosť pracovníkov CCHLP a
zvyšovanie ich odbornej úrovne.
CCHLP má povinnosť hodnotiť v rámci pracovného programu Európskej únie pre hodnotenie
účinných látok biocídnych výrobkov celkovo desať účinných látok, ktorú mu stanovuje
Nariadenie Európskej komisie č. 1451/2007. Plnenie týchto povinností bude vyžadovať
náležitú odbornú pripravenosť pracovníkov a primeranú technickú infraštruktúru CCHLP.
CCHLP bude rozvíjať aktivity v oblasti hodnotenia látok, využitia modelov QSAR,
zabezpečenia úloh vyplývajúcich pre SR z nariadenia REACH. S tým súvisí aj implementácia
globálneho harmonizovaného systému klasifikácie a označovania. Dôležité bude zvládnuť
interpretáciu a praktickú vykonateľnosť REACH v súlade s metodickými prístupmi EÚ.
Rozvoj CCHLP v súvislosti s prípravou na plnenie úloh v strednodobom výhľade predpokladá
plnenie týchto zámerov:
1.

personálne posilnenie CCHLP,

2.

úprava organizačnej štruktúry CCHLP v súvislosti s rozširovaním úloh CCHLP
a nárastom počtu zamestnancov ,

3.

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

vybudovanie informačného systému, vrátane personálneho zabezpečenia
asistenčného pracoviska,

o

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

o

zvyšovanie odbornej úrovne v oblasti využitia netestovacích metód používaných
na predikciu špecifických vlastností látok,

o

zvyšovanie praktických
s hodnotením biocídov,

o

príprava na zavedenie globálneho harmonizovaného systému klasifikácie a
označovania chemických látok, posudzovanie návrhov a poskytovanie
poradenstva,

o

zabezpečenie vhodných priestorov na archiváciu dokumentácie so zvláštnym
zreteľom na komerčne citlivé materiály ,

o

stabilizácia zamestnancov cestou zabezpečenia ich profesionálneho rastu
a zodpovedajúceho finančného ohodnotenia.
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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.
CCHLP vypracovalo analýzu personálneho zabezpečenia CCHLP pri prechode na REACH,
ktorú predložilo MH SR. Na MH SR bola predložená žiadosť o navýšenie mzdových
prostriedkov a zamestnaneckých miest na rok 2008 v súvislosti s novými úlohami
vyplývajúcimi pre CCHLP po prijatí novej európskej chemickej legislatívy - REACH. V tejto
veci sa uskutočnilo niekoľko pracovných stretnutí so zástupcami MH SR a boli predložené
podklady.
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3.

ČINNOSTI ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY

Použitie finančných prostriedkov
Rozpočtové hospodárenie CCHLP v roku 2007 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 prípravky

3.1.1

Existujúce chemické látky

Zodpovední pracovníci CCHLP sa pravidelne zúčastňovali na pracovných stretnutiach
technického výboru pre nové a existujúce chemické látky (ďalej len „TC NES“). Keďže
Slovensko ako nový člen EÚ od roku 2004 nie je spravodajskou krajinou pre žiadnu
existujúcu látku z prioritného zoznamu EÚ, nemá ani povinnosť vypracovať Risk Assessment
Report (ďalej len „RAR“) pre určitú látku. Povinnosťou SR je spolupracovať so
spravodajskými krajinami, poskytovať relevantné údaje, sledovať prípravu jednotlivých RAR
a pripomienkovať ich.
Na účel hodnotenia rizika existujúcich látok CCHLP pripravilo pre Európsky úrad pre
chemikálie (ďalej len „ECB“) tieto stanoviská:
•

pripomienky k návrhu technickej dokumentácie pripravenej na podporu návrhu na
zaradenie endosulfánu ako kandidátskej látky do zoznamu látok podliehajúcich
Štokholmskému dohovoru o POP a Protokolu UNECE o POP.

•

pripomienky k správe dobrovoľného hodnotenia rizika pre olovo a zlúčeniny olova
prejednávanej na stretnutí TC NES I/2008. Pripomienky sa týkali časti 4 (Človek
exponovaný cestou životného prostredia).

•

stanovisko k potrebe ďalšieho testu mutagenity pre tetrachlóretylén (CAS 127-18-4)
so zdôvodnením.

Stanoviská pripravilo CCHLP v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva
so sídlom v Banskej Bystrici.
Na stretnutí TC NES I zástupca CCHLP poskytol separáty publikácií SZU-ÚPKM Bratislava
o biomonitoringu olova u detí reprezentantovi priemyslového konzorcia zodpovednému za
prípravu správy o olove.
CCHLP nominovalo zástupcu do pracovnej skupiny pre riešenie problematiky stanovovania
expozičných limitov nebezpečných chemických látok vplývajúcich na zdravie obyvateľstva
počas mimoriadnej udalosti. Gestorom pre zriadenie pracovnej skupiny je Úrad verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky. Úlohou pracovnej skupiny je vykonanie kompletnej
analýzy danej problematiky a vypracovanie návrhu konkrétneho spôsobu riešenia problému
nastoleného zástupcami Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z vecného a právneho
hľadiska. Prvé stretnutie uskutočnilo sa uskutočnilo v máji a druhé v decembri 2007. Činnosť
pracovnej skupiny bude pokračovať aj v roku 2008.

V roku 2007 sa s ohľadom na nedostačujúce personálne a finančné zabezpečenie CCHLP
postupne utlmovala činnosť CCHLP v oblasti hodnotenia nebezpečnosti chemických látok
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v rámci programu OECD pre vysokoobjemové (ďalej len „HPV“) látky, napriek tomu, že táto
činnosť sa v predchádzajúcich rokoch úspešne rozvíjala. Príspevkom SR k práci OECD
v oblasti HPV látok bolo poskytnutie slovenskej jazykovej verzie zoznamu EINECS do
pripravovaného HPV portálu OECD, v spolupráci s MH SR.
Na stretnutí SIAM 24 sa CCHLP zúčastnilo len formou diskusných príspevkov, stretnutie
SIAM 25 CCHLP neobsadilo. Príprava dokumentácie k ďalším látkam, pre ktoré je SR
sponzorskou resp. ko-sponzorskou krajinou (sulfid sodný, hydrogénsulfid sodný, kyselina
octová), sa pozastavila.
3.1.2. Nové chemické látky
V roku 2007 CCHLP pokračovalo vo vykonávaní a zabezpečovaní úloh v oblasti nových
chemických látok, ktoré vyplývajú zo zákona č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach
a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 163/2001 Z.z.“).
CCHLP podáva informácie v súvislosti s oznámením nových látok, zisťuje či ide o novú
chemickú látku a tiež, či je potrebné predložiť oznámenie. Na tento účel CCHLP spravuje
databázu údajov o nových chemických látkach, ktoré boli oznámené v členských štátoch EÚ.
Databázový súbor CCHLP pravidelne aktualizuje podľa informácií zaslaných z ECB.
CCHLP podľa § 9, ods. 1 zákona č. 163/2001 Z.z. vydáva osvedčenia na nové chemické
látky a vedie zoznam nových chemických látok, ktoré boli oznámené v Slovenskej republike.
Zoznam zverejňuje na svojej internetovej stránke www.cchlp.sk. CCHLP do 31.12.2007 v
zozname evidovalo štyri nové chemické látky, ktoré sa vyrábajú v Slovenskej republike a
pre ktoré vydalo osvedčenia o oznámení v roku 2004. CCHLP zaslalo dokumentáciu
k uvedeným látkam do ECB, prostredníctvom elektronického formuláru Structured
notification interchange format (ďalej len „SNIF“).
V súvislosti s doposiaľ oznámenými novými chemickými látkami v SR prebiehala medzi
CCHLP a oznamovateľmi komunikácia s cieľom doplnenia údajov. CCHLP priebežne
aktualizovalo informácie v SNIFe a exportný súbor aktualizovanej verzie spolu s hodnotením
rizika pre dve nové chemické látky zaslalo do ECB.
Prebiehala tiež komunikácia s potenciálnym oznamovateľom novej chemickej látky z dôvodu
poskytnutia informácií podľa §10 ods. 1 Zákona č. 163/2001 Z. z..
CCHLP obdržalo aktualizáciu údajov podľa §12, ods. 1 zákona č. 163/2001 Z.z. o ročných
a celkových množstvách pre 2 nové chemické látky uvedené na trh.
V tejto súvislosti bol pripravený návrh na predloženie dodatkovej dokumentácie I. stupňa
podľa §8 zákona č. 163/2001 Z.z. pre jednu novú chemickú látku a pre druhú sa vyžiadali
údaje –
správy z realizovaných testov, nakoľko neboli súčasťou dokumentácie
k oznámeniu. Po ich obdržaní CCHLP začalo s prípravou návrhu a predloženie
dodatkovej dokumentácie I. stupňa podľa §8 zákona č. 163/2001 Z.z. aj pre druhú novú
chemickú látku. Do konca roka 2007 bola ukončená časť návrhu týkajúca sa testov
z hľadiska vplyvu na ľudské zdravie.
Návrh na predloženie dodatkovej dokumentácie v rámci úplného oznámenia pozostáva
z údajov o testovaní, ktoré sú uvedené v § 8, ods. 2, resp. ods.5 zákona č. 163/2001 Z.z.
Požadované informácie súvisia s dosiahnutým množstvom látky uvedenej na trh za rok
a zohľadňujú výsledky hodnotenia rizika pre danú látku.
Návrh pripravuje CCHLP v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia Centrom odpadového hospodárstva a environmentálneho manažérstva v Bratislave (ďalej
len SAŽP COH) a s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej
Bystrici (ďalej len RÚVZ BB). Keď názory na obsah požadovanej dokumentácie nie sú
zhodné, konzultujú sa na spoločných stretnutiach zainteresovaných strán s cieľom dosiahnuť
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jednotné stanovisko. Odsúhlasený návrh CCHLP zasiela do ECB, ktoré ho prostredníctvom
„Cover note“ posiela na pripomienkovanie kompetentným orgánom členských štátov EÚ.
CCHLP zaslalo návrh na predloženie dodatkovej dokumentácie I. stupňa v rámci úplného
oznámenia pre jednu novú chemickú látku do ECB a od kompetentných orgánov členských
štátov EÚ obdržalo dve pripomienky k návrhu testov. CCHLP ich zapracovalo do požiadavky
na predloženie dokumentácie I. stupňa adresovanej oznamovateľovi.
Následne v apríli CCHLP obdržalo od oznamovateľa stanovisko laboratória k realizácii
biokoncentračného testu v súvislosti so stabilitou testovanej látky. Keďže stav vyžadoval
úpravu podmienok testu, CCHLP zorganizovalo stretnutie
za účasti zástupcov
oznamovateľa, testovacieho laboratória, SAŽP COH a CCHLP, kde sa prediskutovali
a upresnili podmienky, za ktorých bude test vykonaný. Upresnené požiadavky testu boli
zdokumentované v zápise zo stretnutia, ktorý obdržali
zástupcovia všetkých
zainteresovaných strán.
CCHLP obdržalo od oznamovateľa dokumentáciu I. stupňa v stanovenom termíne
k 31.5.2008. CCHLP posúdilo dokumentáciu z hľadiska súladu s použitou metodikou a so
zásadami správnej laboratórnej praxe a tiež z hľadiska relevantnosti a komplexnosti údajov
pre účely hodnotenia rizika. Po posúdení ju postúpilo na hĺbkové posúdenie SAŽP COH
z hľadiska vplyvu na životné prostredie a RÚVZ z hľadiska vplyvu na zdravie ľudí.
Zúčastnené strany po vzájomnej diskusii sa zhodli na tom, že dokumentácia nespĺňa
stanovené požiadavky. CCHLP zaslalo oznamovateľovi stanovisko s uvedením nedostatkov
a požiadalo ho o ich odstránenie v stanovenom termíne. Išlo o pripomienky formálneho
charakteru, pripomienky zásadného charakteru, pripomienky k súboru predloženému
v elektronickej forme (SNIF) a k predloženým toxikologickým a ekotoxikologickým štúdiám.
Oznamovateľ v stanovenom termíne zaslal iba čiastkové informácie k niektorým štúdiám,
ktoré boli znovu posúdené CCHLP a následne zaslané na opätovné posúdenie SAŽP COH
a RÚVZ BB. Ani doplňujúce informácie nespĺňali stanovené požiadavky. Niektoré nedostatky
boli závažného charakteru a vyžadovali dlhší čas na riešenie. Niektoré predložené
doplňujúce informácie k testom boli riešené formou, ktorá je v príkrom rozpore so zásadami
správnej laboratórnej praxe. CCHLP o tom informovalo oznamovateľa. a navrhlo mu
možnosť zmeny termínu na predloženie dokumentácie. Oznamovateľ zistil reálnu možnosť
nápravy a požiadal o odklad do 31.3.2008.
V priebehu roka 2006 CCHLP obdržalo 20 zásielok od ECB s informáciami o nových
chemických látkach, ktoré boli oznámené v členských štátoch EÚ.
Prehľad počtu informácií doručených z ECB v roku 2006:
Názov

Počet súborov

Technická dokumentácia k oznámeniu novej
chemickej látky

259

Technická dokumentácia k opakovanému
oznámeniu novej chemickej látky

113

Aktualizácia
technickej
dokumentácie
k oznámeniu novej chemickej látky

523

Finálny návrh klasifikácie novej chemickej
látky

203

Pripomienkovací proces

288

Iná korešpondencia

60
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CCHLP je zapojené do písomného pripomienkového procesu k návrhu klasifikácie nových
chemických látok, k návrhu predloženia dodatočných testov pre ďalšiu úroveň oznámenia
a k návrhu hodnotenia rizika. Zodpovedalo tiež na dotazy kompetentných orgánov členských
štátov k novým chemickým látkam, ktoré boli oznámené v Slovenskej republike.
V súvislosti s písomným pripomienkovým procesom je potrebné zdôrazniť, že pre nedostatok
personálnych kapacít CCHLP nemôže vykonávať túto činnosť v požadovanom rozsahu.
CCHLP sa zúčastňuje vedecko-technických zasadaní zástupcov kompetentných orgánov
členských a kandidátskych krajín EÚ, ktoré sa týkajú implementácie smernice 67/548/EEC
vo veci oznamovania a hodnotenia nových chemických látok (TC NES).
Zasadania
zástupcov organizuje Európska komisia, ECB a konajú sa pravidelne dvakrát do roka,
v marci a v septembri. Na zasadaniach sa rokuje o problémoch, ktoré sa týkajú
oznámení nových chemických látok, o návrhoch na testovanie pre vyššie tonáže a o
návrhoch na klasifikáciu, ktoré nebolo možné riešiť písomnou formou a ktoré vyžadujú
širšiu diskusiu. Na zasadaniach sa tiež
rokuje o správach
o hodnotení
rizika
problematických nových chemických látok a vysokoobjemových nových chemických látok (t.j.
úroveň oznámenia látky je viac ako 1000 t/rok, resp. kumulatívne množstvá/rok pri
viacnásobných oznámeniach, ktoré presahujú túto úroveň). Vzhľadom na komerčne citlivé
informácie o nových chemických látkach je zasadanie „uzavreté“ a môžu sa ho zúčastniť
iba nominovaní zástupcovia kompetentných orgánov členských štátov EÚ.
Hodnotenie rizika nových chemických látok
V oblasti hodnotenia nových chemických látok na národnej úrovni CCHLP spolupracuje so
SAŽP COHEM a RÚVZ BB.
Postup pri hodnotení rizika je v súlade s postupom, ktorý používajú kompetentné orgány
členských štátov EÚ. CCHLP má podľa zákona č. 163/2001 vykonať prvotné hodnotenie
rizika na základe informácií predložených oznamovateľom. Pri hodnotení sa riadi technickými
návodmi na hodnotenie rizika (TGD), ktoré vydala EC JRC, ECB. Na výpočty využíva modely
odporúčané pre hodnotenie rizika na regulačné účely – EUSES , EASE, EPIWIN.
CCHLP po vykonaní prvotného hodnotenia rizika zasiela správu o hodnotení rizika spolu
s príslušnou dokumentáciou SAŽP COH a RÚVZBB na tzv. „hĺbkové“ posúdenie rizika
z hľadiska vplyvu na životné prostredie a na zdravie ľudí.
SAŽP a RÚVZ po posúdení správy vypracujú stanoviská, ktoré CCHLP zohľadní pri
vypracovaní celkovej správy o hodnotení rizika. V prípade nevyjasnených stanovísk,
nesprávnych alebo chýbajúcich údajov CCHLP vyzve SAŽP COH a RÚVZ BB na
konzultácie, ktorých cieľom je zjednotiť stanoviská a dosiahnuť dohodu pri hodnotení rizika.
Konečnú verziu správy o hodnotení rizika CCHLP zašle SAŽP a RÚVZ BB a vyžiada si
písomný súhlas s obsahom a závermi hodnotenia rizika. Len takto pripravené hodnotenie
rizika chemickej látky môže CCHLP predložiť oznamovateľovi a zaslať Európskej komisii.
Hodnotenie rizika nových chemických látok je neukončený proces, pretože správa
o hodnotení rizika sa musí aktualizovať, ak oznamovateľ predloží nové prípadne doplňujúce
informácie, ktoré môžu ovplyvniť hodnotenie látky.
CCHLP na medzinárodnej úrovni spolupracuje s kompetentnými orgánmi členských štátov
EÚ. Spolupráca je nevyhnutná hlavne v prípade opakovaného oznámenia.
CCHLP aktualizovalo správy o hodnotení rizika pre dve nové chemické látky, Dusantox L
a Dusantox SPPD, do ktorých doplnilo informácie od oznamovateľa. Aktualizované správy
hodnotenia rizika zaslalo SAŽP COH a RÚVZ BB a požiadalo o stanoviská. Stanoviská boli
prejednávané na spoločnom stretnutí v priestoroch CCHLP osobitne pre časť životného
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prostredia a ľudského zdravia. Po odsúhlasení finálnej verzie správy boli správy hodnotenia
rizika včlenené do SNIFu. Aktualizované verzie boli zaslané do ECB.
CCHLP požiadalo kompetentné orgány členských štátov o spoluprácu pri hodnotení
ďalších dvoch nových
chemických látok Dastib 845 a Benzylpethidine Base ktoré boli
oznámené pred 1.5.2004 v inom členskom štáte.
Boli vyžiadané dodatočné informácie
týkajúce sa priemyselného použitia, expozície a emisií s cieľom pripraviť realistické
hodnotenie látky. Vzhľadom na to, že výrobca má sídlo v SR, EK presunula zodpovednosť
za správu dokumentácie, prípravu hodnotenia rizika a návrh na predloženie testov (tzv. „file
leadership“) na CCHLP.
3.1.3. Perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky
CCHLP ako kompetentný orgán členského štátu EÚ pre oblasť hodnotenia chemických látok
sa prostredníctvom svojho nominovaného zástupcu naďalej zúčastňovalo práce v pracovnej
skupine ECB na identifikáciu perzistentných, bioakumulatívnych, toxických (PBT) a veľmi
perzistentných a veľmi bioakumulatívnych (vPvB) látok. Predmetom činnosti tejto pracovnej
skupiny je koncepcia hodnotenia a hodnotenie existujúcich ako aj nových chemických látok z
hľadiska ich PBT a vPvB vlastností, ktoré prebiehalo v tomto roku ešte podľa postupov
uvedených v Technical Guidance Document (TGD), 2003.
Stretnutia pracovnej skupiny sa konali v máji a v novembri 2007. Na oboch stretnutiach
prebiehali otvorené rokovania, na ktorých sa prerokovávali existujúce látky a všeobecné
otázky a uzatvorené rokovania, na ktorých sa prerokovávali nové látky a po prvýkrát aj
účinné látky prípravkov na ochranu rastlín (PPP látky).
V rámci otvoreného rokovania, na ktorom prebiehalo hodnotenie jednotlivých existujúcich
látok, ktoré sú HPV látkami, sa prerokovalo spolu 30 látok buď samostatne alebo ako
skupina látok (grouping approach).
Výsledok hodnotenia PBT vlastností existujúcich látok :
- u 5 látok sa potvrdili PBT a vPvB vlastnosti
- u 2 látok sa nepotvrdili PBT a vPvB vlastnosti
V rámci uzatvoreného rokovania, na ktorom prebiehalo hodnotenie jednotlivých nových
látok, sa prerokovalo 6 PPP látok a ďalších 43 nových látok buď samostatne alebo ako
skupina látok (grouping approach).
Výsledok hodnotenia PBT vlastností nových látok:
- u 1 PPP látky a u 11 nových látkach sa nepotvrdili PBT a vPvB vlastnosti
- u 2 nových látok sa potvrdili PBT a vPvB vlastnosti
Hodnotenie ďalších látok zatiaľ nie je uzavreté a bude ďalej pokračovať, pričom nasledujúci
míting v marci 2008 bude posledným mítingom PBT pracovnej skupiny v rámci doterajšej
európskej legislatívy. Je potrebné zintenzívniť prácu v hodnotení PBT a vPvB látok a vyvinúť
dostatočný tlak na priemysel v tomto smere uplatnením článku 12(2) Nariadenia 793/93
EEC o hodnotení a kontrole rizík existujúcich látok, aby sa čo najviac existujúcich látok
uzavrelo pred tým, ako sa začne uplatňovať Nariadenie REACH v plnom rozsahu.
V oblasti hodnotenia nových látok stretnutie odporučilo zintenzívniť komunikáciu
so zástupcami priemyslu t.j. oznamovateľmi nových látok - oficiálne, písomne s odvolaním
na čl.16 Nariadenia REACH. Ak sa hodnotenie látky neuzavrie do júna 2008, látka bude
postúpená pre ECHA a proces hodnotenia bude pokračovať podľa Nariadenia REACH.
O podobe a forme práce pracovnej skupiny v podmienkach platnosti Nariadenia REACH
rozhodne výbor členských štátov.

Výročná správa za rok 2007

- 15 -

3.1.4. Detergenty
Uvádzanie detergentov na trh upravuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
č. 648/2004/ES. V tejto oblasti definuje povinnosti Centra tiež § 37 zákona č. 163/2001 Z.z.
Pracovník Centra sa zúčastňuje zasadaní výboru Európskej komisie pre detergenty, ktorý sa
spolupodieľa na príprave európskej legislatívy pre detergenty a koordinuje činnosť
zodpovedných orgánov členských štátov na úrovni Európskeho spoločenstva.
V oblasti detergentov Centrum spolupracuje s MH SR pri príprave slovenskej legislatívy a
zabezpečuje implementáciu príslušných právnych predpisov EÚ. Dosahuje sa tým jeden z
cieľov definovaných nariadením o detergentoch, t.j. dosiahnutie rovnocenných podmienok
uvádzania detergentov na trh vo všetkých členských štátoch Európskeho spoločenstva.
V roku 2007 sa konali dve stretnutia pracovnej skupiny pre detergenty – v júni a decembri
2007. Pracovník centra sa zúčastnil iba prvého stretnutia. V súvislosti s hodnotením rizika
eutrofizácie povrchových vôd fosfátmi v detergentoch podľa článku 16 ods. 1 nariadenia č.
648/2004 bola na prvom stretnutí diskusia zameraná najmä na posúdenie záverečnej správy
RPA (Risk & Policy Analysts Limited). Správu posudzoval SCHER (Scientific Committee on
Health and Environmental Risks). Záverečnú správu s názvom Kvantitatívne hodnotenie
rizika eutrofizácie spôsobenej polyfosfátmi v detergentoch v Európe (INIA/CEEP)
posudzovala nemecká inštitúcia UBA (UmweltBundesAmt). Na základe kontroly belgických
inšpekčných orgánov bola jedna z tém zameraná na diskusiu o neschopnosti výrobcov a
predajcov detergentov poskytovať kontrolným orgánom dôkaz o biologickej odbúrateľnosti
povrchovo aktívnych látok. Podľa dokumentu s názvom „Návod AISE na implementáciu
nariadenia o detergentoch“, sa má výrobca detergentu spoľahnúť na to, že dodávateľ
povrchovo aktívnej látky uvedie v KBÚ vyhlásenie, že povrchovo aktívne látky sú v súlade s
nariadením o detergentoch. Zástupca centra informoval o podobnej situácii o poskytovaní
dôkazu o biologickej odbúrateľnosti povrchovo aktívnych látok kontrolným orgánom v SR.
Navrhol, aby sa za dostatočný dôkaz považoval osobitný podpísaný dokument od výrobcov
povrchovo aktívnych látok, v ktorom by bola uvedená identifikácia testovacieho laboratória,
identifikácia testovanej povrchovo aktívnej látky, použitý test a výsledok testu. Zároveň
vyjadril názor, že nemôže byť problémom pre výrobcu povrchovo aktívnej látky takýto
dokument vystaviť, ak bol test vykonaný. Táto otázka úzko súvisí s implementáciou
nariadenia o detergentoch v jednotlivých členských štátoch Európskeho spoločenstva.
Diskusia o tejto otázke je mimoriadne dôležitá z hľadiska harmonizovaného prístupu
zodpovedných a kontrolných orgánov členských štátov.
Centrum priebežne poskytuje v oblasti uvádzania detergentov na trh poradenstvo
pre kontrolné orgány (SOI) aj dotknuté podnikateľské subjekty. Členovia pracovnej skupiny
“Detergenty” pri Slovenskom združení pre značkové výrobky (SZZV) boli v rámci svojho
pracovného stretnutia na pôde SZZV informovaní pracovníkom centra o pripravovaných
legislatívnych zmenách v oblasti klasifikácie a označovania nebezpečných chemických látok
a prípravkov. Táto oblasť legislatívy úzko súvisí s povinnosťami uvádzateľov detergentov na
trh. Keďže členmi tejto pracovnej skupiny pri SZZV sú podnikateľské subjekty, ktorých
materské podniky pôsobia v mnohých členských štátoch Európskeho spoločenstva, majú
k dispozícii aj nezávislé informácie od svojich materských podnikov. Informácie získané
od zástupcu zodpovedného orgánu SR majú pre nich mimoriadny význam,
pretože pochádzajú priamo z pracovných stretnutí zástupcov členských štátov a Komisie.
Dosahuje sa tým jeden z najdôležitejších cieľov Európskeho spoločenstva – zabezpečenie
harmonizovanej implementácie európskej legislatívy v jednotlivých členských štátoch
Európskeho spoločenstva a tým aj rovnaké podmienky pri uvádzaní výrobkov na trh.
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3.1.5. Klasifikácia a označovanie
Klasifikácia a označovanie nebezpečných chemických látok a prípravkov je jedným
z nástrojov informovania o ich nebezpečnosti v rámci európskej chemickej legislatívy.
Princípy klasifikácie a označovania sú ustanovené v smerniciach č. 67/548/EHS
a 1999/45/ES, ktoré boli transponované do legislatívy SR zákonom č. 163/2001 Z.z.
o chemických látkach a prípravkoch a jeho vykonávacími predpismi. Klasifikované
a označované sú aj prípravky na ochranu rastlín a biocídy.
V oblasti klasifikácie a označovania nebezpečných chemických látok a prípravkov centrum
na základe § 37 zákona č. 163/2001 Z.z. zabezpečuje medzinárodnú výmenu informácií s
príslušnými orgánmi členských štátov Európskej únie, Európskou komisiou a orgánmi
Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), zúčastňuje sa na pracovných
stretnutiach organizovaných orgánmi členských štátov Európskej únie, Európskou komisiou
a orgánmi OECD
Pre klasifikáciu a označovanie nebezpečných chemických látok a prípravkov je v súčasnosti
mimoriadne dôležité pripraviť legislatívne prostredie SR pre hladký priebeh prijatia
a následnej implementácie Globálneho harmonizovaného systému klasifikácie
a označovania (GHS), ktorý je pripravovaný na úrovni OSN. Európska komisia v roku 2007
predložila návrh Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady o klasifikácii, označovaní a
balení látok a zmesí, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 67/548/EHS a nariadenie (ES) č.
1907/2006 (dokument COM(2007) 355 final) do Európskej rady. Pri príprave slovenského
textu nariadenia o GHS centrum v oblasti odbornej terminológie úzko spolupracovalo
s generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre preklady. Očakáva sa, že v druhej polovici
roku 2008 bude nariadenie zverejnené v Úradnom vestníku Európskeho spoločenstva. Toto
nariadenie bude súčasťou série európskych právnych predpisov súvisiacich s novou
chemickou legislatívou REACH.
V súvislosti s týmito povinnosťami Centrum v rámci implementácie tejto časti legislatívy
poskytuje podnikateľským subjektom poradenstvo formou písomných, telefonických aj
osobných konzultácií. Pri implementácii spolupracuje aj s kontrolnými orgánmi (SOI, SIŽP a
ÚVZ SR), čím pomáha kontrolným orgánom pri zabezpečení dodržiavania požiadaviek
vyplývajúcich z európskej legislatívy. V rámci „odborného školenia v oblasti manažmentu
chemických látok a prípravkov, informácia o REACH a GHS“ ktorú zorganizovala pobočka
SAŽP Banská Bystrica, informoval pracovník centra inšpektorov SIŽP o aktuálnych otázkach
nového systému klasifikácie a označovania v rámci prednášky. Pre mnohých účastníkov to
bola prvá informácia o GHS.
Pracovník CCHLP je zástupcom SR v pracovnej skupine EÚ pre klasifikáciu a označovanie,
ktorá pripravuje podklady pre zmeny a doplnenia predpísaných klasifikácií v Prílohe č. I
smernice č. 67/548/EHS. Keďže na pracovnom stretnutí tejto pracovnej skupiny v septembri
2007 neboli uzavreté klasifikácie všetkých rozpracovaných látok a v roku 2008 sa neplánujú
žiadne pracovné stretnutia, pravdepodobne budú tieto látky presunuté do agendy ECHA
(Európskej chemickej agentúry). Do konca roka 2007 nebolo jasné, akou formou bude ECHA
prácu týkajúcu sa predpísaných klasifikácií v EÚ organizovať a koordinovať.

3.1.6. Nová chemická legislatíva „REACH“
Dňa 18. decembra 2006 Európsky parlament a Rada Európskej únie prijali Nariadenie č.
1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH)
a o zriadení Európskej chemickej agentúry a o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES
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a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenie Komisie (ES) č. 1488/94,
smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES
a 200/21/ES. Nariadenie REACH bolo publikované v Úradnom vestníku Európskej únie 30.
12. 2006. Do platnosti vstúpilo od 1. júna 2007.
V jarných mesiacoch roku 2007 CCHLP spolupracovalo s generálnym riaditeľstvom EK pre
preklady pri terminologickej a vecnej korektúre slovenského prekladu nariadenia REACH.
Išlo o rozsiahlu prácu, kde sa upravovala terminológia a zabezpečoval sa čo najlepší súlad s
pôvodnou anglickou verziou. Návrh na úpravu textu slovenskej verzie nariadenia REACH bol
postúpený MH SR. Korigendum nariadenia REACH publikovali 30. 5. 2007.
CCHLP sa taktiež podieľalo na terminologickej úprave slovenských prekladov ďalších
materiálov súvisiacich s implementáciou nariadenia REACH
Implementácia REACH
CCHLP priebežne preberá svoju novú úlohu národného kompetentného orgánu pre
implementáciu REACH.
CCHLP sa zapojilo do procesu prechodu na REACH na niekoľkých úrovniach:
1.

Spolupráca s MH SR v procese prípravy novelizácia Zákona č. 163/2001 s cieľom jeho
zosúladenia s európskou legislatívou REACH. Pripomienky k slovenskému prekladu
REACH.

2.

Započatie činnosti CCHLP ako národného asistenčného pracoviska (helpdesk) pre
implementáciu REACH, na národnej a medzinárodnej (EÚ) úrovni

3.

Spolupráca s priemyslom - účasť na zasadnutiach Pracovnej skupiny REACH pri
ZCHFP SR, prednášková a konzultačná činnosť.

4.

Príprava CCHLP na plnenie úlohy národného kompetentného orgánu v rámci
REACH

V kontexte prípravy na uplatňovanie nariadenia REACH, jeho implementácie a plnenia
povinností kompetentného orgánu pri jeho uplatňovaní CCHLP pokračovalo v práci v
druhej fáze Reach Implementation Project (RIP) 3.2-2 Technical guidance document
(TGD) on preparing Chemical Safety Report (CSR) – technického usmernenia na
prípravu Správy o chemickej bezpečnosti. Zástupca CCHLP sa aktívne zúčastňoval na
stretnutiach príslušnej expertnej skupiny (stakeholder expert group, SEG) k tomuto projektu.
Na stretnutiach získaval informácie o filozofii a procese tvorby pripravovaného TGD
a aktívne sa doň zapojil jeho pripomienkovaním.
Druhá fáza projektu RIP 3.2-2 zahŕňala 5 hlavných úloh:
•
•
•
•

•

Task I – prípravné aktivity pre ďalší vývoj expozičných scenárov (ES) a expozičného
hodnotenia (EA)
Task II – špecifické vstupy k hodnoteniu nebezpečenstva a charakterizácii rizika, PBT
hodnotenie, látky vzbudzujúce veľké obavy (SVHC látky) – výstupy z tejto časti budú
zahrnuté do Task IV
Task III – v 1. fáze prípravné aktivity pre prípravu IT nástrojov podporujúcich
CSA/CSR hodnotenie vrátane hodnotenia expozície, v 2. fáze ďalšia špecifikácia a
koncepčný vývoj IT nástrojov.
Task IV – integrácia Task I-III, príprava finálneho návrhu usmernenia CSA/CSR
a ES.
Task V – príprava finálneho TGD a koordinácia a integrácia s ďalšími návodmi (napr.
návody pre špecifické skupiny látok ako sú kovy, ropné látky) a ďalšou legislatívou.
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V rámci druhej fázy RIP 3.2-2 sa v roku 2007 uskutočnili štyri SEG stretnutia, na ktorých sa
na základe konzorciom projektu predložených dokumentov podrobne diskutovalo o
jednotlivých vyššie uvedených úlohách.
Návrh TGD na prípravu Správy o chemickej bezpečnosti bol konzorciom poskytnutý na konci
novembra 2007. Po ukončení pripomienkového procesu bude konzorciom predložený finálny
TGD na prípravu Správy o chemickej bezpečnosti.
Asistenčné pracovisko (Helpdesk)
Zásadnou úlohou vyplývajúcou pre CCHLP z nariadenia č. 1907/2006 REACH bolo
zabezpečenie činnosti asistenčného pracoviska (ďalej len "AP") podľa článku 124 Nariadenia
REACH.
AP pri CCHLP pri poskytovaní poradenstva vychádza z doterajších skúseností CCHLP v
poskytovaní stanovísk v oblasti chemickej legislatívy. AP pri CCHLP poskytuje bezplatné
poradenstvo pre výrobcov, dovozcov, následných užívateľov o ich zodpovednostiach a
povinnostiach, ktoré im vyplývajú z ustanovení nariadenia REACH. Poradenstvo sa
poskytuje bezodplatne.
Plnenie úloh asistenčného pracoviska (AP) vyžaduje personálne a finančné zabezpečenie.
V r. 2007 z dôvodu personálnej poddimenzovanosti CCHLP nemohol byť na zabezpečenie
úloh AP vyčlenený zvláštny pracovník a úlohy zabezpečovali pracovníci zodpovední za
špeciálne oblasti chemickej legislatívy podľa svojich kapacitných možností. Tento stav sa
odráža na menšej operatívnosti poskytovania informácií a poradenstva.
AP prijalo v r. 2007 223 otázok a poskytlo k nim 222 stanovísk. Rozloženie prijatých otázok
podľa mesiacov je na obr. I. Na zodpovedanie jednej otázky bolo potrebných priemerne 5
dní.

Obr. I

počet prijatých otázok

distribúcia prijatých otázok podľa mesiacov v r. 2007
41

39
34

23
14

I

15

II

9

10

III

IV

V

VI

9

9

9

VII

VIII

IX

11

X

XI

XII
mesiac
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Rozdelenie prijatých otázok podľa príslušnosti do jednotlivých sektorov priemyslu je uvedené
v tabuľke č. 1.
sektor

počet otázok
farmaceutický priemysel
potravinársky priemysel
papierenský priemysel
textilný priemysel
zdravotnícka technika
agrochémia
polygrafický priemysel
základná anorganická chémia
sklársky priemysel
petrochemický priemysel
automobilový priemysel
kozmetika
výskum, vývoj, laboratóriá
stavebná chémia
elektrotechnický priemysel
základná organická chémia
distribúcia chémie
metalurgický priemysel
nerozlíšený
mimo kompetencie CCHLP

1
1
2
3
3
4
4
4
5
6
8
8
11
13
15
15
40
44
18
18
spolu: 223

Dôležitá súčasť AP je poskytovanie súhrnných informácií o REACH prostredníctvom
osobitného webportálu http://reach.ccsp.sk. Portál v r. 2007 zaznamenal 8106 návštev.
Priemerne bolo každý deň zaznamenaných 22 návštev. Grafické znázornenie počtu návštev
je uvedené na obr. II.

Obr. II

počet návštev

distribúcia návštev web portálu
podľa mesiacov v r. 2007
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Pre účely informovanosti priemyslu, orgánov štátnej správy a konzumentov o novej
chemickej legislatíve- REACH bola pripravená brožúra „REACH- informácia o novej
chemickej legislatíve“. Brožúra bola posielaná poštou na požiadanie. V r. 2007 CCHLP
zaslalo 174 kusov brožúr.
Od 1. 6. 2007 karty bezpečnostných údajov majú byť v súlade s ustanoveniami článku 31
a prílohy II REACH. V súvislosti s kartami bezpečnostných údajov AP zodpovedalo od III.
kvartálu 2007 21 otázok a osobitná sekcia webportálu REACH venovaná kartám
bezpečnostných údajov zaznamenala vyše 1000 návštev.
Činnosť CCHLP v rámci siete REHCORN (REACH Helpdesk Correspondents Network)
Asistenčné pracovisko pri CCHLP koordinuje svoju činnosť s ostatnými členskými štátmi a
s Európskou chemickou agentúrou. CCHLP sa preto v r. 2007 aktívne zapojilo do činnosti
siete REHCORN. CCHLP vypracovalo stanoviská k nasledovným problémom riešených
v rámci siete REHCORN na základe výzvy Európskej chemickej agentúry alebo členských
štátov
•
•
•
•
•

registrácia in situ generovaných účinných látok biocídnych výrobkov podľa REACH
registrácia refrakčných keramických vláken podľa REACH
registrácia nafty a benzínu dovážaných z tretích krajín v nádržiach automobilov podľa
REACH
registrácia ovčieho tuku získaného extrakciou z vlny pri použití detergentov podľa
REACH
registrácia upravených polymérov vyskytujúcich sa v prírode podľa REACH

Z dôvodu legislatívnej zložitosti otázok, ktoré obdržalo asistenčné pracovisko od slovenských
výrobcov/ dovozcov, CCHLP navrhlo harmonizované riešenie doleuvedených problémov
na celoeurópskej úrovni v rámci siete REHCORN:
•
•

registrácia Zn elektród podľa REACH (pre potreby dovozcu DONAUCHEM - Urseta,
spol. s r.o.)
registrácia polyvinylalkoholu podľa REACH (pre potreby výrobcu - Novácke chemické
závody, a.s.).

Návrh CCHLP týkajúci sa registrácie Zn elektród akceptovala Európska chemická agentúra
aj členské štáty.
Pretože Usmernenie pre monoméry a polyméry nerieši problematiku registrácie monomérov
chemicky modifikovaných polymérov, Európska chemická agentúra požiadala Európsku
komisiu o konzultáciu k registrácii polyvinylalkoholu vyrobeného hydrolýzou polyvinylacetátu.
Z dôvodu zložitosti legislatívnej interpretácie článku 15/1 Nariadenia REACH- registrácia
koformulantov, CCHLP navrhlo harmonizovaný výklad uvedeného problému. Európska
chemická agentúra navrhnutý výklad neprijala a predložila vlastné stanovisko.
3.1.7. (Q)SAR
V súčasnej európskej legislatíve pre nové i existujúce chemické látky je použitie QSAR
modelov v hodnotení rizika pre životné prostredie značne obmedzené a oblasť ich použitia je
definovaná v Technical Guidance Document (TGD). Vo všeobecnosti sa dá povedať, že
výsledky z QSAR modelov majú len podporný charakter pri hodnotení adekvátnosti
dostupných experimentálnych údajov.
Nariadenie REACH kladie veľký dôraz na využívanie netestovacích metód, ktoré predstavujú
výrazné obmedzenie testovania na laboratórnych zvieratách a zníženie finančných nákladov,
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ako aj času potrebného na testovanie. Podmienky ich použitia pre legislatívne účely v rámci
REACH upravuje Príloha XI tohto nariadenia
V súčasnosti je požívanie „in silico“ metód pri hodnotení chemických látok čoraz
významnejšie a v rámci novej chemickej legislatívy REACH bude zohrávať ešte dôležitejšiu
úlohu.
Zástupca CCHLP sa zúčastnil III. tréningového jednodňové stretnutia (Q)SAR
Awareness Day poriadaného European Chemicals Bureau (ECB). Stretnutie bolo zamerané
na oboznámenie sa so súčasnou situáciou v „in silico“ metódach používaných jednak na
regulatórne účely a tiež využívaných v priemysle.
Na stretnutí boli stručne predstavené nasledovné nástroje: ECB (Q)SAR nástroje, OECD
(Q)SAR Application Toolbox, CEFIC LRI Tools – AMBIT 1.21, In Silico Compound Profiling
používaný v DuPont USA, so zameraním na predstavenie Metanomics Information System
(METIS) nástroja.
Zástupca CCHLP sa zúčastnil OECD stretnutia On site beta test session of the OECD
(Q)SAR Application Toolbox. (Q)SAR nástroj pripravil tím vedcov z Laboratory of
Mathematical Chemistry, Burgas, z poverenia Európskej Komisie a so súhlasom OECD
Steering Group. Účelom stretnutia bolo predstavenie beta testovacej verzie OECD (Q)SAR
Application Toolbox-u a oboznámenie účastníkov s prácou s uvedeným nástrojom
prostredníctvom praktických ukážok.
OECD (Q)SAR Application Toolbox nie je vytvorený nový počítačový program, ale je to
nástroj, ktorý zhromažďuje užitočné nástroje za účelom zlepšenia celkovej akceptácie
(Q)SAR-ov na regulatórne účely. QSAR aplikácia v prvom Toolboxe vedie užívateľa cez
formovanie kategórií a podskupín chemikálií založených na pravdepodobných
mechanizmoch interakcií. Proces vytvárania kategórií a uskutočnenie transparentných trend
analýz umožňuje užívateľovi vysvetliť rozsah, v akom sa chemické látky správajú zhodným
spôsobom a ako spájať odhady pre špecifické chemické látky s experimentálnymi údajmi
pre podobné chemické látky.
Predpokladané vydanie OECD (Q)SAR Application Toolbox-u so zapracovaním poznatkov
z tohto stretnutia je v marci 2008. Odporúčania pre závažnejšie zmeny budú zahrnuté do
druhej fázy budovania Toolbox-u.

3.2.

Biocídy

3.2.1. Legislatívne zázemie
Uvedenie biocídnych výrobkov na slovenský trh je upravené zákonom č. 217/2003 Z.z.
(Zákon o biocídoch). Tento zákon stanovuje práva a povinnosti spoločností, ktoré chcú
uviesť biocídne výrobky na trh a kompetencie slovenských administratívnych orgánov, ako aj
podmienky autorizácie a registrácie biocídnych výrobkov. Zákon je transpozíciou Smernice
Európskej Komisie č. 98/8/EC (BPD). Národný orgán pre uvedenie biocídnych výrobkov na
slovenský trh je Centrum pre Chemické látky a prípravky. CCHLP vydáva v súlade s § 30
Zákona o biocídoch autorizácie a registrácie, prijíma oznámenia, uchováva dokumentáciu
a spolupracuje s ostatnými národnými orgánmi Európskej komisie.
Na Slovensku je v platnosti „národné registračné konanie“ pre biocídne výrobky obsahujúce
existujúce účinné látky podľa Nariadenia EK č. 1451/2007 v druhej fáze 10-ročného
hodnotiaceho programu podľa článku 16(2) Smernice o biocídoch (BPD). Slovensko
v súčasnosti postupuje podľa článku 16(1) Smernice (BPD).
Transpozícia európskej legislatívy do národného právneho systému a konania pre uvedenie
biocídnych výrobkov na slovenský trh počas prechodného obdobia bolo predmetom
predchádzajúcich správ o biocídoch v r. 2003, 2004, 2005 a 2006. Súvisiace informácie
s podrobným návodom pre uvedenie biocídnych výrobkov na trh v anglickom jazyku sú
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dostupné na web-stránke CCHLP: http://www.ccsp.sk/biocides/. Navyše, na tej istej webstránke je aj on line register biocídnych výrobkov (http://www.ccsp.sk/databio/).
3.2.2. Hlásenie Európskej komisii v súlade s ustanovením článku 24 Smernice (EK) č.
98/8/ES
V súlade s ustanovením článku 24 Smernice (EK) č. 98/8/ES členské štáty vykonajú
nevyhnutné kroky, aby biocídne výrobky uvádzané na trh boli sledované z hľadiska
dodržiavania tejto smernice. Každé tri roky členské štáty do 30. novembra tretieho roku
predložia Európskej komisii správu o týchto krokoch spolu s informáciou o otravách
zapríčinených biocídnymi výrobkami. Správa bola odoslaná 26.11.2006.
Nasledujúca správa bude v súlade s požiadavkami odoslaná v termíne do 30.11.2009.
CCHLP spracovalo údaje k správe za obdobie od 1.9.2006 do 31.8.2007 prijaté z MZ SR
NTIC: „Správa o prípadoch otráv biocídnymi výrobkami“ a zo SOI : „Informácia o výsledkoch
kontroly dodržiavania povinností ustanovených v zákone 217/2003 Z.z. o podmienkach
uvedenia biocídnych výrobkov na trh“.
3.2.3. Registrácia biocídnych výrobkov
CCHLP má vytvorený kompletný register údajov o biocídoch, a preto môže byť vykonaná
štatistická analýza pre slovenský trh založená na hodnoverných údajoch. Na slovenskom
trhu bolo do konca roka 2007 oznámených 2771 biocídnych výrobkov.
Najväčší počet oznámení, celkom 932 bolo prijatých v roku 2003 v dôsledku nadobudnutia
platnosti Zákona o biocídoch. Podľa tohto zákona, spoločnosti boli povinné oznámiť všetky
biocídne výrobky uvádzané na trh. Od nadobudnutia platnosti zákona bolo oznámených
2003 biocídnych výrobkov. V roku 2004 bolo oznámených 291 a roku 2005 bolo
oznámených 300 biocídnych výrobkov. V roku 2006 počet oznámených výrobkov značne
stúpol v porovnaní s rokom 2005 na celkový počet 480 výrobkov, čo je o 60% viac ako
v predošlom roku. V roku 2007 sa zaznamenal rovnaký percentuálny nárast, celkový počet
oznámených výrobkov sa zvýšil na 768, čo je o 60 % viac ako v roku 2006.
2003 2004 2005 2006 2007
Počet podaní biocídnych výrobkov 932 291 300 480 768

Celkom
2771

Z celkového počtu oznámených výrobkov od nadobudnutia účinnosti Zákona o biocídoch
bolo zaregistrovaných 2239 výrobkov. 532 podaní nebolo ukončené registráciou biocídneho
výrobku. Celkový počet spoločností, ktoré žiadali o registráciu je 352.
Prehľad registrácií za rok 2007
Celkový počet oznámených biocídnych výrobkov je 768. Do 31.12.2007 bolo
zaregistrovaných 664 výrobkov. Až 66 konaní bolo zastavené správnym orgánom pre
nedostatky v podaní: z dôvodu nezaplatenie správneho poplatku alebo pre nekompletnosť
dokumentácie.
Pri riešení podaní boli poskytnuté konzultácie pre podnikateľskú sféru nasledovne:
- osobné konzultácie: celkový počet asi 400-450.
- telefonické konzultácie: celkový počet asi 1500.
- písomná komunikácia (e-mail): celkový počet asi 500.
- Asi 10-15% z celkového počtu konzultácií tvoria konzultácie so zástupcami priemyslu
z ostatných členských štátov EU.
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Prehľad oznámení podľa krajiny žiadateľa
V roku 2007 podalo 172 žiadateľov oznámenia pre 768 biocídnych výrobkov (Tab. 2). Z tohto
počtu 137 spoločností má sídlo na území Slovenskej republiky, a zvyšných 35 na
území Európskeho hospodárskeho spoločenstva.
Zastúpenie jednotlivých ČŠ EU v podaniach v roku 2007 je uvedené v tabuľke:
Belgicko
Česká republika
Holandsko
Francúzsko
Maďarsko
Nemecko
Rakúsko
Poľsko
Taliansko
Celkom:

Počet výrobkov
2
81
2
15
12
23
16
1
13
165

Počet žiadateľov
2
18
1
2
2
5
3
1
1
35

Ak porovnáme štáty EÚ, najvyšší podiel majú spoločnosti z Českej republiky, potom
z Nemecka, Rakúska a Francúzska. V tomto smere neprišlo k zmenám v porovnaní s rokom
2006, keď najväčšie množstvo podaní bolo z tiež z Českej Republiky.
Slovenská Obchodná Inšpekcia každoročne predkladá správu CCHLP o porušení povinností
pri uvádzaní biocídnych výrobkov na trh.
V poslednej dobe narastá význam výrobkov ošetrených biocídnymi účinnými látkami. Na
Slovensku nie sú žiadne špeciálne legislatívne predpisy pre takéto výrobky. Vo všeobecnosti
postupuje sa podľa interpretácie v dokumente „Príručka rozhodnutí pre implementáciu
BPD“.
Štúdie o dopade dovážaných výrobkov alebo materiálov ošetrených biocídnymi účinnými
látkami sú potrebné k odhadu stavu na slovenskom trhu. Tieto štúdie by mali zahŕňať aj
štatistické údaje týkajúce sa ošetrených výrobkov domácej produkcie, význam a dostupnosť
pre zákazníka.
3.2.4. Príprava na povinnosti ČŠ vyplývajúce zo Smernice (EK) č. 98/8/ES v rokoch
2008-2010
Najnáročnejšou povinnosťou CCHLP a ostatných kompetentných autorít pre biocídy
v členských štátoch je účasť v programe hodnotenia účinných látok podľa čl. 16 Smernice
98/8/EC. Proces hodnotenia a zaraďovania účinných látok do zoznamov podľa prílohy 1, 1A
a 1B k Smernici 98/8/ES je rozdelený na štyri etapy a bude ukončený v roku 2010. Prvá
etapa hodnotenia začala v roku 2004 a zahrňuje typ biocídnych výrobkov č. 8 a 14. Druhá
etapa hodnotenia začala v roku 2006 a zahrňuje typy výrobkov č. 16, 18, 19 a 21. Členské
štáty, ktoré vstúpili do EU 1. mája 2004 budú hodnotiť účinné látky v 3. a 4. etape v súlade
s ustanoveniami písmena c) a písmena d) bodu 2 článku 9 Nariadenia (EK) 1451/2007.
3.2.5. Odborné hodnotenie účinných látok, pre ktoré je SK členským štátom
„spravodajcom“ v súlade s ustanoveniami čl. 11 Smernice (EK) 98/8/ES.
CCHLP zabezpečuje hodnotenie účinných látok, pre ktoré je spravodajcom a spolupracuje
pri ich hodnotení s navrhovateľom v súlade s ust. §30 Zákona č. 217/2003 Z.z.
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Podľa písmena c) bodu 2 článku 9 Nariadenia (EK) 1451/2007 v 3. fáze hodnotiaceho
programu Centru pre Chemické látky a prípravky mali byť predložené dokumentačné súbory
pre nasledovné účinné látky a pre uvedené typy výrobkov podľa tabuľky:
Názov účinnej látky
Triclocarban
Active chlorine
Potassium permanganate
(2-bromo-2-nitrovinyl) benzene

EC-číslo
202-924-1
Mixture
231-760-3
230-515-8

CAS číslo Typ výrobku
101-20-2 1 2
4
2 3 4 5
7722-64-7
5
7166-19-0
6 13

Termín na predloženie dokumentačných súborov bol stanovený na 01.02.2007 až
31.07.2007 v súlade s ustanoveniami písmena c bodu 2 článku 9 Nariadenia (EK)
1451/2007. CCHLP musí zabezpečiť kontrolu úplnosti dokumentácie v priebehu 3 (max. 6)
mesiacov od doručenia a následné odborné hodnotenie a vypracovanie hodnotiacej správy
v priebehu 1 roka.
V rámci tejto úlohy bolo uskutočnené 27.3. 2007 pracovné stretnutie ohľadne hodnotenia
účinnej látky so zástupcami SK orgánov: MH SR, RÚVZ, ŠVPS SR, SAŽP a ÚPKM. V rámci
stretnutia boli osoby poverené hodnotením biocídnych výrobkov oboznámení so sieťovým
počítačovým programom „FILE MANAGER“, ktorý CCHLP zabezpečilo za účelom bezpečnej
komunikácie a bezpečnej výmene informácií medzi členmi skupiny. Boli odovzdané
prístupové práva povereným pracovníkom týchto orgánov.
V rámci 3. fázy hodnotiaceho programu boli CCHLP predložené nasledujúce dokumentačné
súbory:
Názov účinnej látky EC-číslo CAS číslo Typ výrobku
Active chlorine
Mixture
2 3 4 5
V rovnakom termíne bol predložený dokumentačný súbor pre typ výrobku, pre ktorý účinná
látka nie je notifikovaná v súlade s ustanoveniami článku 11 Smernice 98/8/ES :
Názov účinnej látky EC-číslo CAS číslo Typ výrobku
Active chlorine
Mixture
1
V súlade s ustanoveniami bodu 1) článku 11 Smernice 98/8/ES je členský štát, ktorému
žiadateľ predložil dokumentačný súbor vykonať kontrolu úplnosti v priebehu 3 (max. 6)
mesiacov, a následné hodnotenie podľa bodu 2) článku 11 Smernice 98/8/ES v rámci 12
mesiacov od dátumu akceptovania úplnosti.
Podľa písmena d) bodu 2 článku 9 Nariadenia (EK) 1451/2007 v 4. fáze hodnotiaceho
programu má byť predložený dokumentačný súbor pre nasledovné účinné látky pre uvedené
typy výrobkov podľa tabuľky:
Názov účinnej látky
(2-bromo-2-nitrovinyl) benzene
Terbutryn
2-Hydroxy-4-isopropyl-2,4,6-cycloheptatrien-1one

EC-číslo
230-515-8
212-950-5
207-880-7

CAS číslo
7166-19-0
886-50-0
499-44-5

Typ výrobku
11 12
7 9 10
10

Tieto dokumentačné súbory budú predložené v termíne od 01.05.2008 do 31.10.2008. Aj pre
tieto účinné látky CCHLP musí zabezpečiť kontrolu úplnosti dokumentácie v priebehu 3
(max. 6) mesiacov od doručenia a následné odborné hodnotenie a vypracovanie hodnotiacej
správy v priebehu 1 roka.
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Zástupca CCHLP je členom technického výboru pre biocídy pri EK, DG Environment
a pravidelne sa zúčastňuje rokovaní týkajúcich sa spolupráce a jednotného postupu
všetkých členských štátov v procese hodnotenia účinných látok a ich zaradenia do príloh
Smernice 98/8/ES.

3.2.6. Pripomienkovanie hodnotiacich správ dokumentačných súborov, pre ktoré sú
iné EU členské štáty spravodajcovia
V priebehu 10-ročného hodnotiaceho programu je notifikovaných asi 600 účinných látok,
ktorých hodnotenie zabezpečujú kompetentné orgány členských štátov, hodnotiace správy
sú predmetom rokovaní na stretnutiach technického výboru pre biocidy pri EK.
Odborné hodnotenie dokumentačných súborov biocídnych výrobkov po zaradení
účinných látok do zoznamov, príloh I a I/A Smernice č. 98/8/ES – autorizácia
a registrácia biocídnych výrobkov. Kompetentné orgány členských štátov budú
v nasledujúcom období hodnotiť biocídne výrobky a rozhodnúť o ich uvedení na trh v súlade
s článkami príslušnej Smernice. Priemysel bude predkladať rozsiahlu dokumentáciu pre
každý výrobok pred jeho uvedením na trh.
3.2.7. Ďalšia činnosť:
1. Odborná spolupráca pri novelizácii národnej legislatívy o biocídoch
2. Pripomienkovanie slovenskej verzie Nariadenia EC No.1451/2007
3. Pripomienkovanie slovenskej verzie novelizácií Smernice 98/8/EC, zaraďovanie účinných
látok do príloh Smernice:
Annex I
Názov účinnej látky EC-číslo CAS číslo Typ výrobku Číslo Smernice
2007/20/EC
Dichlofluanid
214-118-7 1085-98-9 8
2007/69/EC
Difethialon
n/a
104653-34-1 14
2006/140/EC
Fluorid siričitý
220-281-5 2699-79-8 8
Annex IA
Názov účinnej látky EC-číslo CAS číslo
Oxid uhličitý
204-696-9 124-38-9

Typ výrobku
14

Číslo Smernice
2007/70/EC

4. Pravidelná aktualizácia Príručky rozhodnutí na vykonávanie smernice 98/8/EC týkajúcej
sa uvádzania biocídnych výrobkov na trh
5. Spolupráca so SOI
6. Informovanie verejnosti v súlade s ustanoveniami Zákona o slobodnom prístupe
k informáciám č. 211/2000 Z.z.

3.3.

Informatika

CCHLP v oblasti informačných a komunikačných technológií v roku 2007 obnovilo technické
zariadenie, čím došlo k zmene využívania služieb internetu z pohľadu bezpečnosti, najmä
v oblasti komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty. Zaviedlo sa komplexné riešenie
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pre bezpečnosť osobných počítačov so zachovaním ich optimálneho výkonu s použitím
pokročilej technológie detekcie a ochrany pred súčasnými možnými hrozbami vyplývajúcich
z pripojenia do internetu.
CCHLP zjednodušilo prístup a vyhľadávanie vo zverejnených zoznamoch chemických látok
/Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok (EINECS), Európsky zoznam
nových chemických látok (ELINCS), Zoznam chemických látok nepodliehajúcich oznámeniu
(NLP)/ na svojej internetovej stránke a aktualizovalo zoznam chemických látok, ktoré môžu
byť predmetom reštrikčných opatrení na úrovni Európskej únie v súlade so stratégiou
znižovania rizík chemických látok.
V rámci účinnosti zákona o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a v snahe
zefektívniť spoluprácu pri osobných návštevách, CCHLP uviedlo do prevádzky systém
elektronickej rezervácie návštev klientov zaoberajúcich sa biocídnymi výrobkami. Systém
umožňuje rezerváciu vopred zvoleného dňa a časového úseku v danom mesiaci, kedy by sa
mala návšteva v CCHLP uskutočniť za účelom osobného rokovania.
CCHLP v rámci účinnosti zákona o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov vytvorilo
a začalo
testovať
aplikáciu
na
báze
súčasných
informačných
technológií
pre zverejňovanie zoznamu účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych
výrobkov (§3 ods. 5 zákona č. 217/2003 Z.z.)
za účelom lepšieho prehľadu
o účinných látkach a súvisiacich právnych predpisov.
CCHLP v súvislosti s uvedením novej európskej chemickej legislatívy REACH
do platnosti aktualizovalo svoje stránky z pohľadu obsahu samotnej legislatívy a z pohľadu
pripravovaného informačného systému na podporu pri plnení požiadaviek vychádzajúcich z
novej chemickej legislatívy. Na stránke reach.ccsp.sk sa v súčasnosti nachádzajú časti:
ASISTENČNÉ PRACOVISKO, ČASTO KLADENÉ OTÁZKY, ČASOVÝ HARMONOGRAM,
REGISTRÁCIA LÁTOK, PREDREGISTRÁCIA, USMERNENIA k REACH, STRUČNÝ
PREHĽAD
REACH,
NEUPLATŇOVANIE
REACH,
DEFINÍCIE,
KARTA
BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV, IUCLID 5, REACH-IT.
CCHLP v súvislosti s uvedením novej európskej chemickej legislatívy REACH
do účinnosti v rámci svojej publikačnej činnosti pripravilo brožúru "REACH - Informácia o
novej chemickej legislatíve". Je určená výrobcom, dovozcoma následným užívateľom.
Oboznamuje so základnými informáciami týkajúcimi sa zodpovedností a povinností
priemyslu vyplývajúcich z novej chemickej legislatívy REACH. Záujemca môže požiadať o
brožúru prostredníctvom elektronickej pošty na adrese chemicals@ccsp.sk, kde do
predmetu pošty uvedie heslo „ brozura REACH“ a v správe pošty uvedie priezvisko a meno,
názov spoločnosti, adresu elektronickej pošty a poštovú adresu (sídlo spoločnosti), na ktorú
bude brožúra odoslaná bezodplatne do vyčerpania zásob.
CCHLP v roku 2007 plnilo funkciu asistenčného pracoviska ako vo vzťahu k Zákonu č.
217/2003 Z.z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, tak vo vzťahu Zákona č.163/2001 Z.z. o chemických látkach a
chemických prípravkoch a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.648/2004
o detergentoch a vo vzťahu k Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH). V tejto
súvislosti CCHLP vyvíja vlastný automatizovaný systém asistenčného pracoviska, ktorý bude
uvedený do prevádzky v priebehu budúceho roka.

CCHLP sa v roku 2007 prostredníctvom svojho zástupcu zúčastnilo na dôležitom
stretnutí zainteresovaných strán pre problematiku informačného systému REACH-IT
(informačný systém určený pre plnenie požiadaviek vychádzajúcich z nariadenia
REACH) a zasadaní pracovnej skupiny pre spoluprácu v procese tvorby
harmonizovaných bezpečnostných opatrení v súvislosti s REACH-IT, ktoré sa
uskutočnili na pozvanie Európskou komisiou, Generálnym riaditeľstvom pre
podnikanie a priemysel a Európskou chemickou agentúrou (ECHA).
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4.

HOSPODÁRENIE S ROZPOĆTOVÝMI PROTRIEDKAMI

4.1.

Rozpočet Centra pre chemické látky a prípravky podľa programov

Na zabezpečenie plnenia úloh, cieľov a chodu organizácie boli v roku 2007
rozpísané záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu podľa programov nasledovne:
Program 07L Tvorba a implementácia politík
Podprogram 05 Administrácia rozpočtových organizácií rezortu MH SR
4.1.1. Záväzné ukazovatele
Schválený rozpočet
v Sk
II. VÝDAVKY spolu

Skutočnosť
v Sk

10 739 400

10 734 511

10 040 000

10 259 400

10 254 511

4 580 000

4 903 400

4 903 350

10 520 000

v tom:
Bežné výdavky (600)
A.2. mzdy, platy, služobné príjmy
a ostatné osobné vyrov. (610)
Počet zamestnancov podľa prílohy č. 1
k uzneseniu vlády SR č. 856/2006
A.3. Kapitálové výdavky spolu (700)
z toho: obstaranie kapitálových
aktivít (710)

Upravený rozpočet
v Sk

18 osôb

480 000

18 osôb

480 000

18 osôb

480 000

4.1.2. Rozpočtové opatrenia
K 31.12.2007 boli v Centre pre chemické látky a prípravky vykonané 4 rozpočtové opatrenia
v právomoci správcu kapitoly:
1. Dňa 27.06.2007 bolo povolené prekročenie limitu výdavkov o 155 tis. Sk na
zabezpečenie finančných prostriedkov na zvýšenie platov zamestnancov v súvislosti
s uplatnením § 5 zákona č. 681/2006 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2007, nariadeniami
vlády SR, ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf a platové tarify v súlade
s uzatvorenými Kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa na rok 2007 a na realizáciu záverov
služobného hodnotenia v súlade so
zákonom č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2.
Dňa 04.12.2007 bol daný súhlas na presun rozpočtových prostriedkov kapitálových
výdavkov, (zmena účelu použitia) pričom celkový upravený rozpočet kapitálových výdavkov
na rok 2007 sa nezmenil.
3. Dňa 04.12.2007 bolo povolené prekročenie záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu
na rok 2007, schváleným rozpočtovým opatrením sa zabezpečili finančné prostriedky na
posilnenie hmotnej zainteresovanosti zamestnancov zvýšením kategórie 610 o 323 400,- Sk,
kategórie 620 o 57 000,- Sk, znížením kategórie 630 o 161 000,- Sk.
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4. Dňa 28.12.2007 úprava rozpočtu interným rozpočtovým opatrením na rok 2007
pod číslom UR/0068652/2007 bola vykonaná v jednotlivých položkách
a podpoložkách ekonomickej klasifikácii z dôvodu zosúladenia rozpočtovaných
prostriedkov so skutočným čerpaním finančných prostriedkov v predmetných
položkách a podpoložkách, pri dodržaní rozpísaných záväzných ukazovateľov
rozpočtu na rok 2007.
4.1.3. Výdavky Centra pre chemické látky a prípravky
Zhodnotenie čerpania výdavkov v tis. Sk:
Rozpočet 2007

Skutočnosť

% plnenia

Ukazovateľ
schválený

Upravený

2007

2006

rozpočtu

7Index
2007/2006

600 - Bežné výdavky

9 885

10 259

10 254

9 344

99,9

109,7

610 – Mzdy, platy,
služobné príjmy a
ostatné osobné vyrov.

4 465

4 903

4 903

4 319

100,0

113,5

620 – Poistné a
príspevok do poisťovní

1 561

1 573

1 573

1 427

100,0

110,2

630 - Tovary a služby

3 829

3 757

3 752

3 569

99,9

105,1

30

26

26

29

100,0

89,7

480

480

480

0

100,0

-

10 365

10 739

9 344

99,9

114,9

640 - Bežné transfery
700 - Kapitálové
výdavky
Výdavky spolu

10 734

Výdavky Centra za rok 2007 boli čerpané celkom vo výške 10 734 tis. Sk, čo je
99,9% čerpanie z upraveného rozpočtu.
Z celkových výdavkov tvorili bežné výdavky
99,9%, kapitálové 100,0%.
Z uvedeného vyplýva, že celkovo boli nedočerpané rozpočtové výdavky vo výške 5tis.Sk
a to nečerpaním uvedenej sumy v kategórii 630 – tovary a služby.
4.1.4. 600 - Bežné výdavky
Bežné výdavky boli za rok 2007 čerpané vo výške 10 254 tis. Sk, čo
v
porovnaní s rozpočtovanými prostriedkami v objeme 10 259 tis. Sk, predstavuje 99,9
% plnenie rozpočtu organizácie.
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Na vykázanej celkovej úspore vo výške 5 tis. Sk, sa podieľalo nečerpanie výdavkov
v kategórii 630 v podpoložke 637 004 – všeobecné služby, nižším čerpaním nákladov práve
o túto sume za prekladateľské služby.
V štruktúre bežných výdavkov za rok 2007 v porovnaní s rokom 2006 vykazujeme
medziročný nárast vo výške 9,7 %, na tomto náraste má najvyšší podiel kategória 610 –
Mzdy, platy (služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania), s 13,5 %-ním podielom,
nasleduje kategória 620 – Poistné a príspevok do poisťovní s 10,2 %-ním podielom a
kategória 630 – Tovary a služby s 5, 1 %- ním podielom na celkových bežných výdavkoch.
Oproti predchádzajúcim rokom, sa v roku 2007 výrazne zmenila štruktúra a výška
výdavkov v niektorých položkách kategórie 630, predovšetkým ide o položku 633- materiál,
nárast výdavkov o 94,3 % a 637 – služby, v ktorej výdavky v porovnaní s rokom 2006 v
absolútnom vyjadrení vzrástli o 382 ti. Sk, čo je nárast o 31,0 %, zásadný vplyv na rast
položky malo čerpanie prostriedkov na prekladateľskú činnosť vo výške 461 tis. Sk,
a zvýšené čerpanie prostriedkov na odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru vo
výške 167 tis. Sk.
Skutočné čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie za rok
2007 v štruktúre:
v tis. Sk

Upravený
rozpočet
r. 2007

Skutočnosť

Index
%
2007/
plnenia 2006

Skutočnosť
rok 2006

Schválený
rozpočet
r. 2007

600 - Bežné výdavky

9 344

9 885

10 259

10 254

99,9

109,7

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

4 319

4 465

4 903

4 903

100,0

113,5

620 - Poistné a príspevok
do poisťovní

1 427

1 561

1 573

1 573

100,0

110,23

630 - Tovary a služby

3 569

3 829

3 757

3 752

99,9

105,1

640 - Bežné transfery

29

30

26

26

100,0

89,7

Ukazovateľ

r. 2007

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Na rok 2007 celkové mzdové prostriedky ( po zohľadnení zvýšenia limitu výdavok na platy 2
rozpočtovými opatreniami) v objeme 4 903 tis. Sk, boli čerpané vo výške 4 903 tis. Sk, t.
j. 100,0 % čerpanie rozpočtu. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku vzrástli
výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania o 13,5 %, týmto
nárastom sa čiastočne posilnila hmotná zainteresovanosť potrebná pre stabilizáciu
zamestnancov, od roku 2005 organizácia odchodom zamestnancov práve z dôvodu nízkeho
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hmotného ohodnotenia nenapĺňa rozpísaný počet zamestnancov, hrozí znefunkčnenie jej
činnosti.
Čerpanie mzdových prostriedkov v štruktúre:
611 – tarifný plat, osobný plat , základný plat, funkčný plat – čerpanie vo výške 3 436 tis.
Sk,
612 - príplatky – čerpanie vo výške 947 tis. Sk,
614 – odmeny – čerpanie vo výške 520 tis. Sk
620 - Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní
Organizácia v roku 2007 splnila zákonnú povinnosť voči zdravotným poisťovniam a sociálnej
poisťovni, celkom odviedla príspevky vo výške 1 573 tis. Sk, čo je 100,0 % čerpanie rozpočtu.
V porovnaní s rokom 2006 vzrástli výdavky na poistenie a príspevok do poisťovní o 11,0 %.
Štruktúra výdavkov poistného do zdravotných a sociálnej poisťovne:
621 - poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne vo výške 174 tis. Sk
622 - poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne vo výške 103 tis. Sk
623 - poistné do Ostatných zdravotných poisťovní vo výške 185 tis. Sk
625 - poistné do Sociálnej poisťovne spolu vo výške 1 111 tis. Sk
630 - Tovary a služby
Čerpanie výdavkov tejto položky v roku 2007 predstavuje sumu 3 752 tis. Sk, čo je čerpanie
na 99,9 %, v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástlo celkové čerpanie výdavkov v tejto
položke o 5,1 %. Zvýšené čerpanie v porovnaní s rokom 2006 je ovplyvnené hlavne vyšším
čerpaním prostriedkov v položke materiál a služby.
Čerpanie výdavkov podľa jednotlivých položiek kategórie 630:
v tis. Sk
Ukazovateľ

630 – Tovary a služby
z toho:
631 - Cestovné náhrady
632 - Energie, voda a

Skutočnos
ť rok
2006

Schválený
rozpočet
r. 2007

3 569

3 829

3 757

3 752

99,9

105,1

1 146

1 500

944

944

100,0

82,4

330

307

307

100,0

66,0

401

374

779

779

100,0

194,3

326

107

109

109

100,0

33,4

1 231

1 518

1 618

1 613

99,7

131,0

465

komunikácie
633 - Materiál
635 - Rutinná a
štandartná údržba
637 – Služby
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Upravený
rozpočet
r. 2007

Skutočnosť
r. 2007

Index
%
2007/
plnenia 2006
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Do čerpania výdavkov na tovary a služby sa premietli predovšetkým náklady súvisiace s
popdpoložkou 635 001 interiérové vybavenie, v dôsledku výmeny kobercov v 4 kanceláriách
a nákladmi na nábytok pre novovytvorenú rokovaciu miestnosť pre úsek biocídov.
Ďalší výrazný vplyv na čerpanie výdavkov položky 630, malo čerpanie prostriedkov na
prekladateľskú činnosť, ktorú v predchádzajúcich rokoch nebolo potrebné v takom rozsahu
zabezpečovať.
631 - Cestovné náhrady
Na celkovom objeme tejto položky – čerpanie vo výške 944 tis. Sk sa podieľali najmä
zahraničné cestovné náhrady vo výške 925 tis. Sk, tuzemské vo výške 19 tis. Sk.
Na celkovom počte uskutočnených 41 zahraničných pracovných cestách sa
opakovane 10 zamestnancov organizácie.

zúčastnilo

Účasť zamestnancov na zahraničných služobných 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 zákonné povinnosti organizácie,
ako národného orgánu SR pre chemické látky a prípravky a pre biocídy, vyžadujú
zabezpečovať medzinárodnú výmenu informácií s národnými orgánmi ostatných členských
štátov EÚ a Európskou komisiou. To súvisí s povinnosťou vysielať pracovníkov Centra na
odborné rokovania
národných orgánov členských štátov
a Európskej komisie
a zabezpečovať účasť na rokovaní Stálych výborov Európskej komisie.
Účasť na
rokovaniach Európskej komisie organizácia zabezpečuje na základe vyžiadania účasti
príslušným Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie, ktoré našej organizácii, ako
národnému orgánu zasiela priamo Európska komisia.
Účasť na ZPC je nevyhnutnou podmienkou pri harmonizácii a implementácii Európskej
chemickej legislatívy a legislatívy biocídov, z toho dôvodu, že Európska komisia metodicky
usmerňuje prácu národných kompetentných orgánov členských štátov.
V porovnaní s rokom 2006 je čerpanie výdavkov za rok 2007 nižšie celkom o 202 tis.
Sk, čo súvisí s nižším počtom zamestnancov v roku 2007 a tiež s refundáciou časti nákladov
vynaložených na pracovné cesty vo výške 247 tis. Sk.
632 - Energia, voda a komunikácie
Čerpanie výdavkov vo výške 307 tis. Sk bolo v súlade s rozpočtovanou výškou. V porovnaní
s rokom 2006 vykazujeme celkové šetrenie nákladov v energiách a za telekomunikačné
služby vo výške 158 tis. Sk.
Úhrady za energie, vodné a stočné, sú refakturované spravcom budovy, telekomunikačné
služby za prístup do siete internet a príslušné doplnkové služby, sú zmluvne uzatvorené
s iným dodávateľom.
633 - Materiál
Čerpanie položky za rok 2007 vo výške 779 tis. Sk je v súlade s rozpočtovanou výškou.
V porovnaní s rokom 2006 bolo čerpanie vyššie o 94, 3 %, rozhodujúci podiel na čerpaní
položky mali podpoložky:
633 001 – interiérové vybavenie – čerpanie vo výške 205 tis. Sk na výmenu kobercov v 4
kanceláriách a na nábytok pre novovytvorenú rokovaciu miestnosť
633 002 – výpočtová technika – čerpanie vo výške 56 tis. Sk na nákup monitorov a
komponentov k PC
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633 004 – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie- čerpanie vo výške 70
tis. Sk na zakúpenie 3 mobilných klimatizačných jednotiek – 54 tis. Sk, náradia na údržbu –
11 tis. Sk a stolového vozíka na prenosy PC – 5 tis.Sk.
633 006- všeobecný materiál vo výške 194 tis. Sk na nákup kancelárskych potrieb
a kancelárskeho papiera pre tlačiarne a rozmnožovacie stroje, tonerov, diskiet, hygienických
potrieb, doplnenie lekárničky, elektroinštalačného a iného materiálu pre bežnú údržbu
633 009 – knihy, časopisy, noviny – čerpanie vo výške 47 tis. Sk na nákup odbornej a dennej
tlače a špecializovaných odborných cudzojazyčných publikácii
633 013 – softvér a licencie – čerpanie vo výške 205 tis. Sk na doplnenie softvérového
vybavenia registratúrny denník – 10 tis. Sk, na aktualizáciu programu ASPI – 25 tis. Sk, na
rozšírenie softvérového vybavenia pre oblasť účtovníctva a rozpočtovníctva – 170 tis. Sk
633 016- reprezentačné – čerpanie vo výške 2. tis. Sk
635 - Rutinná a štandardná údržba
Čerpanie vo výške 103 tis. Sk, hlavne na systémovú údržbu softvérov pre oblasť účtovníctva
a miezd, údržbu PC a prevádzkových prístrojov a zariadení – 66 tis Sk, na údržbu objektu
a interierového vybavenia spolu 37 tis. Sk. V porovnaní s rokom 2006 je čerpanie položky
nižšie o 66,7 % predovšetkým toho dôvodu, že podstatnú časť nákladov na údržbu
budovy, prevádzkových strojov a PC sme vynaložili v rokoch 2005 a 2006 (po presťahovaní
sa do terajších priestorov).
637 - Služby
Čerpanie vo výške 1 613 tis. Sk, nedočerpanie 5 tis. Sk, t. j., 99,7 % čerpanie rozpočtu.
V porovnaní s rokom 2006 je vyššie čerpanie položky o 382 tis. Sk, t. j. nárast o 31,0 %, čo
je ovplyvnené najmä zvýšeným čerpaním prostriedkov v podpoložke – všeobecné služby na
prekladateľskú činnosť a tiež zvýšením čerpaním prostriedkov na odmeny mimo pracovného
pomeru.
637 001- školenie, kurzy, semináre, čerpanie vo výške 103 tis. Sk za účasť zamestnancov
na odborných kurzoch a seminároch ( ekonomická a manažérske zručnosti) vo výške 33 tis.
Sk, za účasť zamestnancov na jazykovej príprave v anglickom jazyku 70 tis. Sk
637 003 – propagácia, reklama a inzercia- čerpanie vo výške 15 tis. Sk na vytvorenie
webovej stránky pre REACH
637 004- všeobecné služby – čerpanie vo výške 1 075 tis. Sk za :
• tlač 500 ks odbornej publikácie pre lepšiu orientáciu klientov o REACH, 21 tis. Sk
• za čistenie a upratovanie priestorov organizácie, 97 tis. SK
• elektronické spracovanie údajov – konvertovanie textu, spracovanie obrázkov,
tabuliek a štruktúrne vzorce služby , 83 tis. Sk
• za prekladateľské služby, 461 tis. Sk
• za služby (strážna služba a odvoz odpadu) od správcu budovy, 23 tis, Sk
• za spracovávanie účtovníctva a miezd, 375 tis. SK
• za ostatné služby, rámovanie, laminivanie informačných tabúl – 15 tis. Sk
637 005 – špeciálne služby –čerpanie vo výške 12 tis. Sk, ochrana osobných údajov
v informačnom systéme
637 012 – poplatky, odvody a dane čerpanie vo výške, 1 tis. Sk, za vedenie účtov v ŠP a za
notárske poplatky
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637 014- stravovanie – čerpanie vo výške 167 tis. Sk na stravovanie zamestnancov podľa
platných predpisov
637 015- poistné –čerpanie vo výške 24 tis. Sk za poistenie majetku
637 016 – prídel do sociálneho fondu – čerpanie vo výške 48 tis. Sk v nadväznosti na
čerpanie mzdových nákladov
637 027 – odmeny na základe dohôd o vykonaní práce – čerpanie vo výške 167 tis. Sk
odmeny za práce a činnosti z oblasti chémie, externým spôsobom sa z časti nahrádzalo
vykonávanie činností za chýbajúcich zamestnancov.
640 - Bežné transfery
v tis. Sk
Názov

640 - Bežné transfery
z toho:
642 013
642 015

Skutočnosť
rok 2006

Schválený
rozpočet
r. 2007

Upravený
rozpočet
r. 2007

Skutočnosť

%
plnenia

r. 2007

Index
2007/
2006

29

30

26

26

100,0

89,7

16
13

18
12

17
9

17
9

100,0
100,0

106,3
69,2

Čerpanie vo výške 26 tis. Sk, z toho na podpoložke 642 013- odchodné 17 tis. Sk (1 prípad
odchodu do dôchodku), na podpoložke 642 015- nemocenské dávky hradené
zamestnávateľom 9 tis. Sk, čo spolu predstavuje 100 % čerpanie z pridelených rozpočtových
prostriedkov. V porovnaní s rokom 2006 je čerpanie tejto položky nižšie o 10,3 %.
4.1 5. 700 - Kapitálové výdavky
Rozpisom záväzných ukazovateľov rozpočtu na rok 2007 boli nám po dvoch rokoch
(naposledy v roku 2004), pridelené kapitálové výdavky vo výške 480 tis. Sk. Tieto boli
čerpané v rozpísanej výške t. j. 480 tis. Sk, čo je 100,0 % plnenie rozpočtu.
Čerpanie kapitálových výdavkov v položkách rozpočtovej klasifikácie:
711 – nákup pozemkov a nehmotných aktív
711 003 – nákup softvéru - čerpanie vo výške 69 tis. S, softvér pre vytvorenie asistenčného
pracoviska - databázy v oblasti chemickej legislatívy pre zodpovedanie otázok zadávateľov –
klientov Centra
713 – nákup strojov, prístrojov a zariadení, techniky a náradia – čerpanie vo výške 323
tis. Sk, v tom:
713 002- nákup výpočtovej techniky – čerpanie vo výške 250 tis. Sk na nákup 4 ks PC,
z toho 3 ks prenosné počítače,
713 004- nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení – čerpanie vo výške 73 tis. Sk
na zakúpenie digitálneho kopírovacieho stroja,
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713 005 – špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia – čerpanie vo výške
88 tis. Sk v tom:
•
•

signálno-bezpečnostné – čerpanie vo výške 37 tis. Sk na dodávku a montáž
elektrickej zabezpečovacej signalizácie,
protipožiarne- bezpečnostné dvere – čerpanie vo výške 51 tis. Sk,

Uvedené finančné prostriedky bolo nutné vynaložiť
na zabezpečenie miestnosti
registratúrneho strediska pre ochranu zaslanej
dokumentácie – prioritných údajov
o účinných látkach, ktorých majiteľmi sú jednotliví notifikátori z členských štátov EÚ a ktoré
podľa čl. 13 Smernice č. 98/8ES o uvedení biocídnych výrobkov na trh, je Centrum povinné
ochraňovať.

4.2.

Príjmy rozpočtu na rok 2007 neboli rozpísané

4.2.1. Príjmy - rozpočtová ekonomická klasifikácia
Organizácia nemala na rok 2007 rozpísané príjmy. V skutočnosti vykazujeme náhodilé
príjmy
vo výške 38 tis. Sk, ktoré predstavujú refundáciu časti cestovných nákladov
vynaložených pri zahraničných pracovných cestách zamestnancov organizácie za
predchádzajúci rozpočtový rok, t. j., za rok 2006.
Mimorozpočtové príjmy vedené na bežnom účte
Príjmy, ktoré súvisia s uplatňovaním ustanovenia § 33 ods. 2, zákona č. 217/2003 Z. z., o
oznamovaní biocídnych výrobkov subjektami výrobnej a obchodnej sféry, sú vedené na
mimorozpočtovom účte „BÚ - Správne poplatky“.
Prijaté poplatky, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu v zmysle § 17, ods. 2, zákona č.
145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, odvádzame mesačne na účet príslušného daňového
úradu.
Za rok 2007 sme takto odviedli celkom 4 990 tis. Sk.
4.3.

Stav pohľadávok a záväzkov

4.3.1. Pohľadávky
K 31.12.2007 neevidujeme žiadne pohľadávky voči zamestnancom.
4.3.2. Záväzky
K 31.12.2007 záväzky po lehote splatnosti dlhšej ako 1 rok
neevidujeme.

4.4.

z obchodného styku

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami v organizácii

V roku 2007 nebola v našej organizácii
kontrolným orgánom vykonaná kontrola
hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu.
Za hodnotené obdobie neboli vynaložené žiadne neproduktívne náklady.
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5.

PERSONÁLNE OTÁZKY

Osobný úrad, všetky jeho úlohy od účinnosti zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej
službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
"zákon o štátnej službe"), zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v
znení neskorších predpisov (ďalej len "verejná služba") zákona č. 553/2003 Z. z. o
odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších
predpisov, komplexne zabezpečuje pracovník pre výkon práce vo verejnom záujme,
vzhľadom na veľkosť organizácie a nutnosť využitia štátnozamestnaneckého miesta pre
činnosti v úseku chémie.
5.1.

Počet a štruktúra zamestnancov

Limit počtu zamestnancov pre rok 2007:
Ukazovateľ
Štátna služba

Počet zamestnancov - osoby
Skutočnosť – počet osôb
Priemerný
stav

evidenčný

prepočítaný

Priemerný evidenčný počet
zamestnancov

Rok 2007
Výkon práce vo
verejnom záujme

Spolu

14

4

18

9

3

12

10,55

3,00

13,55

10,75

3,00

13,75

V I. polroku 2007 sme evidovali 1 pracovné miesto na skrátený služobný čas, v priebehu
roka 3 zamestnanci ukončili štátnozamestnanecký pomer.
V mimoevidenčnom stave je bol zaradený 1 zamestnanec, z dôvodu jeho vyslania ako
národného experta do chemickej agentúry ECHA so sídlom v Helsinkách.
Veková štruktúra zamestnancov k 31.12.2007
Vek
do 20 rokov
20 až 29 rokov
30 až 39 rokov
40 až 49 rokov
50 až 59 rokov
60 rokov a viac
Spolu
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Počet

v %
0
1
2
6
2
1
12

0
8,3
16,7
50,0
16,7
8,3
100

V mimoevidenčnom stave

1

1
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Štruktúra zamestnancov podľa pohlavia k 31.12.2007
Štátna služba
Ženy
Muži

5
4

Verejný záujem

Spolu

2
1

7
5

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov k 31.12.2007
Štátna služba
Úplné stredné odborné vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa
Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa

1
8

Verejný záujem
2
1

Spolu
3
9

Fluktuácia zamestnancov
V roku 2007 boli ukončené 3 štátnozamestnanecké pomery, z toho 2 v zmysle § 41, ods. 1,
ďalší v zmysle § 43 ods.1 písm. e), zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe v znení
neskorších predpisov .
Výberové konania
V roku 2007 neboli realizované výberové konania vzhľadom na Uznesenie vlády SR č. 856,
z 11. októbra 2006, bod C.15, o zabezpečení 20 % zníženia plánovaného počtu
zamestnancov v štátnych rozpočtových organizáciách.

5.2.

Vzdelávanie zamestnancov

Pri tvorbe plánu vzdelávania zamestnancov na rok 2007 sa vychádzalo z cieľa zabezpečiť
efektívne rozvíjanie odborných vedomostí a schopností zamestnancov v súlade s potrebami
organizácie.
5.2.1. Externé vzdelávanie
Vzdelávanie bolo zamerané na oblasti:
1.
2.

špecializované odborné vzdelávanie tuzemské a zahraničné (účasť na kurzoch a
pracovných stretnutiach v príslušných technických výboroch a pracovných
skupinách)
jazykové vzdelávanie

Špecializované odborné vzdelávanie bolo v roku 2007 orientované na prehlbovanie
a aktualizovanie odborných vedomostí z novelizovaných právnych predpisov a ich
uplatňovania v praxi (napr. k problematike účtovníctva, finančnej kontroly, k inventarizácie
majetku v správe štátu, k zákonu o ochrane osobných údajov, k zákonom o zdravotnom
a sociálnom poistení).
Ďalšia časť vzdelávacích aktivít bola určená odborným zamestnancom na úseku chémie
a biocídov, hlavne pre ich prípravu na novú chemickú legislatívu „REACH“, ďalej pre získanie
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manažérskych zručností v oblasti obchodného rokovania, napr. ako zvládať prácu
s problémovým klientom apod.
• Pracovníci CCHLP sa zúčastnili na školeniach, usporiadaných v rámci bilaterálneho
holandsko – slovenského projektu Chemické riziká – podpora pre legislatívnu
a technickú implementáciu relevantných smerníc EÚ (MAT06/SK/8/4). Školenia boli
zamerané na hodnotenie expozície a hodnotenie rizika chemických látok.
• Pracovníci CCHLP sa zúčastnili na Kurze o Nariadení ES č. 1907/2006 – REACH
usporiadanom českým SCHP v rámci projektu Adaptabilita.
• Jeden pracovník sa zúčastnil na tréningovom kurze ECB „Training Course on IUCLID
5 to EU Member States and Candidate Countries“
• Jeden pracovník sa zúčastnil na vzdelávacom workshope „EU –Workshop on SocioEconomic Analysis under REACH regarding authorisations and restrictions“
• Dvaja pracovníci sa zúčastnili na Kurze o nariadení EP a Rady č.1907/2006 REACH
• Jeden pracovník sa zúčastnil na ECB Summer Courses (Q)SAR Awareness Day
• Jeden pracovník sa zúčastnil na REACH-IT Stakeholder Workshop
Jazykové vzdelávanie bolo zamerané na zdokonalenie pracovníkov v anglickom jazyku
formou skupinovej výučby v priestoroch organizácie, v súvislosti s výkonom ich služobných
a pracovných povinností na zasadnutiach výborov Európskej komisie.
Vzdelávanie pre zamestnancov služobný úrad zabezpečil prostredníctvom akreditovaných
vzdelávacích agentúr (prednášky, školenia, odborný výcvik) a medzinárodných a domácich
seminárov, konferencií a workshopov.
5.2.2. Interné vzdelávanie
Interné vzdelávanie sa realizovalo prostredníctvom interných seminárov z oblasti chémie
a biocídov. Na interných seminároch informujú pracovníci o výsledkoch medzinárodných
rokovaní, na ktorých sa zúčastnili, a o úlohách, ktoré z nich pre CCHLP vyplývajú.
Prehľad interných seminárov v r.2007:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Správa o chemickej bezpečnosti a hodnotenie rizika - pokrok v projekte RIP3.2.2,
Zložité otázky podľa REACH, identifikácia látok a povinnosť registrovať,
Aktuálne úlohy praktickej implementácie REACH,
Sociálno-ekonomická analýza ako súčasť manažmentu chemických látok podľa
REACH,
Aktuálne úlohy CCHLP a zabezpečenie fungovania asistenčného pracoviska,
Hodnotenie rizika a testovanie novej látky,
Novelizácia zákona č. 163/2001 Z.z. z hľadiska zapracovania nariadenia
(ES)1907/2006
Príprava informačnej brožúry REACH,
Informácia o aktuálnej činnosti OECD a stave chemickej legislatívy v EÚ,
Informácia z 1. stretnutia CA MS pre implementáciu REACH,
Využitie modelov QSAR pre regulačné účely a QSAR Toolbox OECD,
GHS C&L,
Sieť národných asistenčných pracovísk,
REACH IT,
RIP 3.2.2 - CSA/CSR Hodnotenie bezpečnosti látky a Správa o chemickej
bezpečnosti,
Identifikácia PBT látok.
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5.2.3. Náklady na odborné vzdelávanie zamestnancov
Celkové náklady na zabezpečenie vzdelávania zamestnancov organizácie v roku 2007 boli
103 tis. Sk. V porovnaní s rokom 2006, kedy boli čerpané len vo výške 23 tis. Sk, to
predstavuje nárast v absolútnom vyjadrení o 80 tis. Sk.
Za odborné vzdelávanie z oblasti ekonomiky, správneho poriadku a manažérskych zručností
pre 6 zamestnancov, ktorí sa zúčastnili 14 školeniach a seminárov, náklady boli vyčíslené vo
výške 33 tis. Sk.
Za jazykovú prípravu 13 zamestnancov boli náklady vyčíslené vo výške 70 tis. Sk.

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
a zákonom č. 217/2003 Z. z.
o podmienkach uvádzania biocídnych výrobkov na trh.
Centrum pre chemické látky a prípravky v roku 2007 splnilo úlohy národného orgánu SR na
národnej úrovni, na úrovni EÚ a OECD v rámci schváleného a upraveného rozpočtu na rok
2007.
Prehľad plnenia úloh je podrobne uvedený v bode 3 Činnosti organizácie a ich náklady.

7.

HODNOTENIE HLAVNEJ ČINNOSTI

Odborná činnosť CCHLP v oblasti hodnotenia chemických látok a biocídov je mimoriadne
náročná. 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 2007 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.
Súčasne prebiehala príprava na plnenie úloh podľa novej chemickej legislatívy - nariadenia
REACH. CCHLP plnilo tieto povinnosti profesionálne a zodpovedne. Je potrebné zdôrazniť,
že vzhľadom na poddimenzovaný počet odborných pracovníkov nie je možné plniť všetky
úlohy. V r. 2007 sa z tohto dôvodu utlmila činnosť v programe OECD pre vysokoobjemové
látky.
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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
medzinárodnej úrovni s OECD.
8.1.

na

Prehľad najdôležitejších činností a výstupov CCHLP v roku 2007

Hlavné činnosti CCHLP sú uvedené v časti 3.
V tejto časti sú uvedené prehľady najdôležitejších výstupov organizácie v roku 2007, 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 detergentami, 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)

•

•

•
•
•

•

Po zverejnení nariadenia REACH v Úradnom vestníku Európskej únie, členské štáty boli
požiadané EK o úpravu textu nariadenia REACH vo svojich jazykoch. Korigendum
slovenskej jazykovej verzie pripravilo CCHLP. Išlo o rozsiahlu prácu, kde sa upravovala
terminológia a zabezpečoval sa čo najlepší súlad s pôvodnou anglickou verziou. Návrh
na úpravu textu slovenskej verzie nariadenia REACH bol postúpený EU cestou MH SR.
Korigendum nariadenia REACH publikovali 30. 5. 2007
Pre potreby a na vyžiadanie orgánov EK korektúra slovenskej jazykovej verzie: návrh
Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady o klasifikácii, označovaní a balení látok
a zmesí, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 67/548/EHS a nariadenie (ES) č. 1907/2006
(dokument COM(2007) 355 final)
Na vyžiadanie oddelenia EK pre preklady návrhov európskych legislatívnych dokumentov
bolo spracovaných viac ako 60 stanovísk k prekladu niektorých termínov, výrazov alebo
názvov chemických látok
Pre potreby a na vyžiadanie ECHA korektúra slovenskej jazykovej verzie informácii
o REACH na internetovej stránke ECHA,
Na základe výzvy ECHA CCHLP zaslalo pripomienky k návrhu dokumentu „Často
kladené otázky položené priemyslom o REACH“
CCHLP zaslalo ECHA správu o činnosti Asistenčného pracoviska
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•
•

Na žiadosť European Chemicals Bureau CCHLP pripomienkovalo záverečnú správu
projektu RIP 3.4 o zdieľaní údajov a predregistrácii
Nominácia do výborov ECHA :

V súvislosti so zabezpečením plynulého prechodu na legislatívu REACH sa už v januári
2007 s odborom priemyslu MH SR prerokovali otázky nominácie zástupcov Slovenskej
republiky do Správnej rady Európskej chemickej agentúry a do ostatných výborov ECHA. Po
dohode s MH SR CCHLP navrhlo nominácie svojich pracovníkov do Výboru členských
štátov, Výboru pre hodnotenie rizika a Výboru pre sociálno-ekonomickú analýzu.
Členstvo v odborných pracovných skupinách pre biocídy:
•
•
•

•

Zástupca CCHLP je členom „Standing Comitee on Biocidal Products“ stáleho výboru
pre biocídne výrobky v súlade s ustanoveniami čl. 28 Smernice (EK) č. 98/8/ES.
Pracovník CCHLP zastupuje Slovensko na rokovaniach kompetentných orgánov,
ktoré zvoláva EK DG Environment (v r. 2007 sú plánované 4 stretnutia) v súlade
s ust. čl. 26 Smernice (EK) č. 98/8/ES
Zástupca CCHLP je členom technického výboru pre biocidy pri EK, DG
Environment.B.3, (v r. 2007 je plánovaných 5 stretnutí). Na týchto stretnutiach sa
predkladajú a pripomienkujú hodnotiace správy biocídnych účinných látok.
Zástupca CCHLP má priamu povinnosť zúčastňovať sa zasadnutí kompetentných
autorít a Stáleho výboru pre biocídy na pôde Európskej komisie a taktiež odborných
stretnutí, ktoré v roku 2007 poriadal Európsky úrad pre chémiu DG JRC. Zástupca
CCHLP súčasne aktívne pôsobí ako stály člen on-line konzultačnej skupiny pre
biocídy v sieti kompetentných autorít ostatných členských štátov a Európskej komisie.

Pre potreby OECD:
•

Na žiadosť Sekretariátu OECD bola v spolupráci s MH SR poskytnutá slovenská
jazyková verzia zoznamu EINECS pre potreby HPV Portálu o chemických látkach
eChemPortalu - HPVC Portal)

• Zástupca CCHLP je členom pracovnej skupiny pre biocídy pri OECD
Pre potreby ústredných orgánov štátnej správy
•

Poskytnutie stanoviska k otázkam týkajúcim sa zariadení používajúcich
ortuťové články v súvislosti s implementáciou Smernice rady č. 96/61/ES o
integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (pre MŽP SR),

•

Poskytnutie stanoviska k niektorým termínom používaným v slovenskom preklade
REACH (pre MH SR),
Poskytnutie stanoviska k výrobe a používaniu polychlórovaných bifenylov
a polychlórovaných terfenylov v SR (pre MH SR),
Poskytnutie stanoviska k dokumentu zámer činnosti podľa zákona NR SR č. 24/2006
Z. z Poskytnutie stanoviska k otázkam týkajúcim sa zariadení používajúcich ortuťové
články. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pre výrobu prípravku UNICID,
Haniska pri Prešove (pre MH SR),
Poskytnutie stanoviska k povinnosti uvádzať biologické medzné hodnoty v karte
bezpečnostných údajov (pre MH SR),
Poskytnutie stanoviska k zneniu a prijatiu Globálneho harmonizovaného systému
v súvislosti s implementáciou Smernice rady č. 96/61/ES o integrovanej prevencii a
klasifikácie a označovania chemických látok a zmesí v EÚ (pre MH SR),

•
•

•
•

Výročná správa za rok 2007

- 41 -

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Poskytnutie stanoviska k predbežnému stanovisku SR k návrhu nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí,
ktorým sa mení a dopĺňa smernica 67/548/EHS a nariadenie (ES) č. 1907/2006 (pre
MH SR),
Poskytnutie stanoviska ku klasifikácii zlúčenín niklu v 30. ATP (prispôsobenie
technickému pokroku) smernice 67/548/EHS pripravenej na publikovanie v Úradnom
vestníku Európskych spoločenstiev, ku ktorej vznieslo námietky Austrálske
veľvyslanectvo (pre MH SR),
Poskytnutie stanoviska k terminológii prekladu textu z anglického jazyka (pre MH
SR),
Posúdenie karty bezpečnostných údajov výrobku Firesorb MO (pre MŽP SR).
CCHLP vypracovalo podklady pre "Informácia pre ministra a návrh poverenia pre
Centrum pre chemické látky a prípravky" a postúpilo ich odboru priemyslu MH SR.
Spolupráca a konzultácie pre odbor priemyslu MH SR vo veci vyplnenia dotazníka
EUROPEAN COMMISSION ENTERPRISE AND INDUSTRY
DIRECTORATEGENERAL Chemicals, Metals, Forest-based & Textile Industries: " REACH QUESTIONNAIRE on the state of preparation for ENFORCEMENT of REACH in
Member States".
Pripomienkovanie materiálu MH SR "Predbežné stanovisko Slovenskej republiky
k voľbe výkonného riaditeľa ECHA v Helsinkách".
Príprava stanoviska k materiálu MH SR „Štátna politika zdravia SR na roky 2008 –
2012 – návrhy aktivít“
Podklady pre stanovisko SR k interpretácii čl. 7/2 REACH a usmerneniu o látkach vo
výrobkov (RIP3.8), týkajúce sa obsahu SVHC vo výrobkoch a častí výrobkov (0,1 %
SVHC vo výrobkoch); príprava stanoviska pre MŽP
Na základe žiadosti odboru informatiky MH SR boli poskytnuté informácie o
existujúcich informačných systémoch v CCHLP za účelom spracovania prehľadu
podľa požiadavky Ministerstva financií SR.
Na základe listu VSÚ MH SR príprava "Aktualizovanej koncepcie rozvoja
informačných systémov“
Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu nariadenia EP a Rady o zákaze
vývozu, bezpečnom uskladnení a likvidácii kovovej ortuti pre MŽP
Poskytnutie stanoviska k žiadosti o informácie vo veci partnerstiev UNEP na zníženie
rizika z ortuti pre OMER MŽP SR
Poskytnutie stanoviska k žiadosti MŽP SR o informácie podľa
príloh III a IV
rozhodnutia 24/3 Riadiacej rady UNEP (údaje o ortuti a o olove a kadmiu).
Na základe žiadosti MŽP SR vypracovanie pripomienok a komentára k materiálu :
"Preparation of the UNEP GC 2007: Heavy Metals Elements for a draft EU oral
reaction for the CPR Meeting on 18th January 2007 in Nairobi
Na základe žiadosti MŽP SR vypracovanie a odoslanie informácie (dotazníky) k
Hodnoteniu implementácie programu a rozpočtu OECD v rámci pôsobnosti CCHLP v
kapitole 2.3.3. Hodnotenie sa týkalo činnosti zástupcov CCHLP v pracovných
skupinách OECD.
Na základe žiadosti MH SR, Odboru priemyslu, boli vypracované Pripomienky
CCHLP k návrhu výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorým sa
mení a dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2002 na
vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch
v znení neskorších predpisov.

Na základe žiadosti MH SR CCHLP vypracovalo stanovisko týkajúce sa
klasifikácie uhličitanov niklu podľa 30. ATP Smernice 67/548/EEC. Stanovisko
bolo vypracované na požiadanie austrálskej ambasády.
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CCHLP na základe žiadosti MŽP SR pripravilo podklady pre vypracovanie
predbežného stanoviska k návrhu Nariadenia EP a Rady o vývoze a dovoze
nebezpečných chemikálií.
Na základe žiadosti odboru priemyslu MH SR vypracovanie odborného stanoviska vo
veci uvádzania biologických medzných hodnôt a najvyšších prípustných limitov
expozície na pracovisku v KBÚ.
Príprava
stanoviska
k listu
odboru
bezpečnosti
potravín
Ministerstva
pôdohospodárstva
SR k misii DG(SANCO)/7425/2007 Potravinového a
veterinárneho úradu v Dubline

Pre ostatné orgány štátnej správy:
•

•

Poskytnutie údajov o tom, či chemické látky špecifikované žiadateľom (celkom 13
látok) boli centru nahlásené v zmysle § 14, 15 a 18 alebo 42 (1) zákona č. 163/2001
Z.z. (pre SAŽP Banská Bystrica), v rámci úloh vyplývajúcich zo Štokholmského
dohovoru o POPs
Poskytnutie stanoviska k žiadosti o spoluprácu pri kontrolnej činnosti podnikateľov
uvádzajúcich na trh chemické látky v Žilinskom a Trenčianskom samosprávnom kraji
(pre SIŽP Žilina),

Pre potreby a na vyžiadanie priemyslu
•
•

Poskytnutie informácií a celkového prehľadu o problematike brómovaných
retardantov horenia (menovite HBCDD) v polystyréne, pre ZSCHaFP
Vypracovanie stanoviska k problematike registrácie skla na základe žiadosti
spoločnosti Johns Manville Slovakia

Prednášková činnosť
•
•

•

•

•

•

RNDr. Ján Čepček, PhD.: „Hodnotenie chemickej bezpečnosti, správa o chemickej
bezpečnosti a informácie v dodávateľskom reťazci“., VUSAPL Nitra, seminár „Nová
chemická legislatíva REACH“; Nitra, apríl 2007
RNDr. Ján Čepček, PhD.: „Globálny harmonizovaný systém klasifikácie
a označovania (GHS) a zmeny, ktoré prinesie“., SAŽP Banská Bystrica, „odborné
školenie v oblasti manažmentu chemických látok a prípravkov, informácia o REACH
a GHS“; Modra-Harmónia, október 2007
RNDr. Ján Čepček, PhD.: „Globálny harmonizovaný systém klasifikácie
a označovania (GHS) a zmeny, ktoré prinesie“. Slovenské združenie pre značkové
výrobky, pracovné stretnutie s členmi pracovnej skupiny “Detergenty” pri Slovenskom
združení pre značkové výrobky k problematike legislatívy v oblasti detergentov.
Bratislava, november 2007,
Ing. Jana Kovačičová CSc: Role of GLP within the EU chemical legislation
REACH.Seminár organizovaný v rámci twinningového projektu SR - Turecko, na
základe žiadosti Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo. Istambul,
Turecko, marec 2007
Ing. Jana Kovačičová CSc: REACH – New requirements for the introduction of
chemicals on EU market. Medzinárodný seminár o nových požiadavkách na kontrolu
trhu v EÚ, MARS Group Meeting, na základe žiadosti Úradu pre normalizáciu,
metrológiu a skúšobníctvo. Bratislava, október 2007
Ing. Jana Kovačičová CSc Základné črty nariadenia REACH. VUSAPL Nitra, seminár
„Nová chemická legislatíva REACH“; Nitra, apríl 2007;
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8.2.

Ing. Jana Kovačičová CSc: Nov chemická legislatíva REACH – úlohy pre kozmetický
priemysel. Seminár „Kozmetika-krása-zdravie“, Bratislava, september 2007
Ing. Martin Hajaš : Predregistrácia a princípy registrácie podľa REACH. VUSAPL
Nitra, seminár „Nová chemická legislatíva REACH“; Nitra, apríl 2007;
Doc.Dr. Viktor Prachar : The Impact of the BPD Implementation in Slovakia,
Informa Life Sciences 14th Annual Conference on BIOCIDAL PRODUCTS
DIRECTIVE, Berlín, september 2007
Doc.Dr. Viktor Prachar : Experiences with the assessment of active substances and
update regarding the legal framework for biocidal products in the Slovak Republic,
Vienna Biocides Conference, Viedeň, december 2007

Uskutočnené zahraničné pracovné cesty

CCHLP má povinnosť zúčastňovať sa zasadnutí kompetentných orgánov, Stáleho výboru
pre biocídy na pôde Európskej komisie a taktiež odborných stretnutí, ktoré poriada Európsky
úrad pre chémiu DG JRC.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biocides Technical Meeting TMI07, Belgicko-Brusel, február 2007
I. Network of helpdesk correspondents; II. 1.stretnutie zástupcov kompetentných
orgánov členských štátov EÚ pre implementáciu čl.123 nariadenia REACH,
Nemecko-Berlín, február 2007
The 1st Security Officer Network Meeting, Belgicko-Brusel, február 2007
13th Technical Committee on New and existing Chemicals following (EEC) 793/93
and 67/548/EEC, Taliansko-Arona, marec 2007
EU –Workshop on Socio-Economic Analysis under REACH regarding authorisations
and restrictions, Nemecko-Berlín, marec 2007
24th meeting of the Competent Authorities for Directive 98/8/EC; 8th meeting of the
Standing Committee on Biocidal Products, Belgicko-Brusel, marec 2007
10. Meeting of the European Commission Working Group on the Practical
Preparations for REACH, Belgicko-Brusel, marec 2007
The Second International Conference on Health and Water Quality Aspects of the
Man Made Recreational Water Environment 14-16.3.07, Nemecko-Mníchov, marec
2007
ECB Training Course on IUCLID 5 to EU member States and Candidate Countries,
Taliansko-Ispra, marec 2007
RIP 3.2-2 Third Stakeholder Expert Group Meeting, Taliansko-Arona , marec 2007
Konferencia o hygiene bazénových a rekreačných vôd; vzduchotechniky a rizika
dráždivých plynov v bazénových halách; nových technológií úpravy –UV dezinfekcie
a membránových procesov, Česká rep.-Praha, marec 2007
OECD program pre HPV látky, 24th SIDS Initial Assessment Meeting (SIAM 24),
Francúzsko-Paríž, apríl 2007
I. Network of helpdesk correspondents; II. 2.stretnutie zástupcov kompetentných
orgánov členských štátov EÚ pre implementáciu čl.124 nariadenia REACH, BelgickoBrusel, apríl 2007
10th TC NES PBT and vPvB subgroup meeting, Taliansko-Ispra, máj 2007
Biocides Technical Meeting TMII07, Belgicko-Brusel, máj 2007
Kurz o nariadení EP a Rady č.1907/2006 REACH, Česká rep.-Kouty nad Desnou,
máj 2007
Health and Safety during the use of biocidal products assessing exposure and
preventing/control risks, Holandsko-Zeist, jún 2007
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14th Technical Committee on New and Existing Chemicals following (EEC)793/93 and
67/548/EEC, Taliansko-Arona, jún 2007
41st Joint Meeting of the Chemicals Committee and the Working Party on Chemicals,
Pesticides and Biotechnology, (OECD), a 15th Joint Meeting of the Competent
Authorities for the Implementation of Council Directive 67/548/EEC (New
Substances) and Council Regulation 793/93/EC (Existing Substances) & 11th Meeting
of the European Commission Working Group for the Practical Preparations for
REACH; REACH workshop: The “R” in REACH – who has to fulfil what and when Pre-Registration and Registration of Substances – Practical Steps , (Európska
komisia), Francúzsko-Paríž a Nemecko-Bonn, jún 2007
I. 25th meeting of the Competent Authorities for Directive 98/8/EC; II. 9th meeting of
the Standing Committee on Biocidal Products, Belgicko-Brusel, jún 2007
Meeting of Detergents working group, Belgicko-Brusel, jún 2007
I. RIP 3.2-2 Fourth Stakeholder Expert group Meeting; II. ECB Summer Courses
(Q)SAR Awareness Day, Taliansko-Ispra, jún 2007
Biocides Technical Meeting TM III´07, Belgicko-Brusel, júl 2007
On-site beta test session of the (Q)SAR Application Toolbox, Bulharsko-Burgas,
september 2007
1st Meeting of the Competent Authorities for the implementation of Regulation (EC)
1907/2006 (REACH), Belgicko-Brusel, september 2007
15th Technical Committee on New and existing Chemicals following (EEC) 793/93
and 67/548/EEC, Taliansko-Arona, september 2007
I. 26th meeting of the Competent Authorities for directive 98/8/EC; II. 10th meeting of
the Standing Committee on Biocidal Products, Belgicko-Brusel, september 2007
Informa Life Sciences 14th Annual Conference on Biocidal Products Directive,
Nemecko-Berlín, september 2007
Technical Committee on C&L of dangerous substances: Meeting on General Issues
and Health Effects of Existing Substances, Taliansko-Arona, september 2007
Biocides Technical Meeting TMIV07, Taliansko-Arona, október 2007
REACH-IT Stakeholder Workshop, Belgicko-Brusel, október 2007
RIP 3.2-2 Fifth Stakeholder Expert Group Meeting, Belgicko-Brusel, október 2007
REHCORN Meeting Network of correspondents; 3. stretnutie zástupcov CA
členských štátov EÚ pre implementáciu čl. 124 nariadenia REACH, Fínsko-Helsinky ,
október 2007
11th TC NES PBT and vPvB subgroup meeting, Taliansko-Ispra, november 2007
2nd Security Officers Network meeting, Fínsko-Helsinky, november 2007
I. 27th meeting of the Competent Authorities for Directive 98/8/EC; II. 11th meeting of
the Standing Committee on Biocidal Products, Belgicko-Brusel, november 2007
16th Technical Committee on New and Existing Chemicals following (EEC) 793/93
and 67/548/EEC, Taliansko-Arona, december 2007
I. Estabishment of the “Mid-European Member States-Biocides Group”; II. Austria
2007 Biozid- Produkte Konferenz, Rakúsko-Viedeň, december 2007
Biocides Technical Meeting and PT18 workshop, Belgicko-Brusel, december 2007

9. ZVEREJNENIE VÝROČNEJ SPRÁVY
Výročná správa za rok 2007 bude zverejnená na internetovej stránke Centra pre
chemické látky a prípravky – www.cchlp.sk
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