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1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 
 

 

Názov: Centrum pre chemické látky a prípravky 
Sídlo:  Mierová 19, 827 15 Bratislava 
Rezort: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
Kontakt: Tel.: +421 2 4854 45 11 
  http://www.cchlp.sk 
 
Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia 
Riaditeľ:   Ing. Peter Rusňák, CSc. 
 
Členovia vedenia:  Ing. Peter Rusňák, CSc. 
    Doc. Dr. Ing. Viktor Prachar 
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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. 
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. 1. 2006 nadobudlo platnosť ustanovenie zákona č. 163/2001 Z.z., podľa ktorého je 
CCHLP napojené na rozpočet Ministerstva hospodárstva SR. Z toho vyplývala delimitácia 
organizácie pod Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky   (ďalej len „MH SR“) a aj 
zmena sídla z priestorov rezortu zdravotníctva do rezortu hospodárstva.  
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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. 

 

 

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)], 

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), 
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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 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, 

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, 
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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. 

 

 

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 chemických látok (REACH), ktoré 
nadobúda účinnosť 1. júna 2007. Činnosť Európskej agentúry pre chemikálie (ECHA) je 
stanovená od 1.6. 2008  

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. Činnosť asistenčného  pracoviska  bude orientovaná na pomoc najmä v súvislosti 
s predregistráciou, ktorú je potrebné vykonať v období od 1.6.2008 do 1.12. 2008. Súčasne 
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.  

Druhou úlohou v súvislosti s implementáciou nariadenia REACH by malo byť hodnotenie 
dokumentácie a hodnotenie látky, vrátane prípravy pripomienok pre ECHA v súvislosti 
s kontrolou súladu registračnej dokumentácie a s návrhom na ďalšie testovanie. Táto činnosť 
sa predpokladá od 1. augusta 2008. 

Treťou úlohou by mal byť 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 by pre SR malo byť CCHLP. 

CCHLP bude zabezpečovať zastúpenie SR v týchto výboroch ECHA : 

- Výbore členských štátov 

- Výbore pre hodnotenie rizík  

- Výbore pre socio-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 
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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. 1048/2005. 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 odborných skúseností a znalostí v súvislosti 
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. 

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 2007 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 2006 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: 

• k finálnemu návrhu pre Official Journal vo veci hodnotenia rizika dietylhexylftalátu 
(DEHP) 

• k záverom pracovnej skupiny pre identifikáciu PBT a vPvB látok vo veci posúdenia 
kritérií pre nomináciu endosulfánu na jeho zaradenia ako kandidátskej látky do 
zoznamu látok podliehajúcich Štokholmskému dohovoru o POP a Protokolu UNECE 
o POP.  

Stanoviská pripravilo CCHLP v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva 
so sídlom v Banskej Bystrici a so Slovenskou agentúrou životného prostredia.  

 

V roku 2006 pokračovala a ďalej sa rozvinula aktívna činnosť CCHLP v oblasti hodnotenia 
nebezpečnosti  chemických látok v rámci programu OECD pre vysokoobjemové (ďalej  len 
„HPV“) látky.  

Slovensko sa aktívne zapojilo  do pripomienkového procesu k príprave dokumentov SIDS 
Dossier, SIAR a SIAP.  

Na stretnutie SIAM 22 CCHLP spracovalo pripomienky k dokumentom pre štyri HPV  látky, 
a to: kyselina chlórsulfónová (sponzorská krajina Slovinsko), epichlórhydrín (sponzorská 
krajina USA), chlorečnan sodný a hydrogénuhličitan sodný (sponzorská krajina Francúzsko). 
Pripomienky boli akceptované v rámci elektronickej diskusie a   na stretnutí.   Sponzorské 
krajiny následne  upravili dokumentáciu pre vyššie uvedené látky.  
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Na stretnutie SIAM 23  CCHLP  pripravilo pripomienky k dokumentácii pre   HPV látku 
hydrogénfosforečnan dvojsodný (sponzorská krajina Kórea) a pre kategóriu kryštalických 
nevláknitých zeolitov  (sponzorská krajina USA). Nad rámec pripomienok k samotnej 
dokumentácii  CCHLP v oboch prípadoch  spracovalo aj pripomienky k návrhom na 
klasifikáciu látok podľa nového globálneho harmonizovaného systému klasifikácie 
a označovania (ďalej len „GHS“). Pripomienkovanie má slúžiť na praktické overenie GHS 
pred jeho zavedením do použitia v rámci systému REACH.  

V priebehu roka 2006  CCHLP  upravovalo   dokumentáciu k HPV látkam, ktoré boli 
predložené na predchádzajúcich stretnutiach v r. 2005. V zmysle záverov SIAM 21 CCHLP 
vykonalo finálne  úpravy dokumentácie pre síran sodný. Dokumentácia bola následne 
schválená na Joint Meeting a uvoľnená pre publikáciu na internetovej stránke UNEP. 
Dokumentácia je od októbra 2006 dostupná   na http://www.oecd.org/document/. Vo finálnom 
štádiu pred publikáciou je úprava dokumentácie pre uhlíkovú čerň. Dopracovanie 
dokumentácie je v rukách príslušného priemyslového konzorcia.  

Vzhľadom na očakávané vysoké pracovné zaťaženie v súvislosti s novou legislatívou 
REACH a obmedzené  personálne možnosti CCHLP predpokladá sa utlmenie činnosti 
CCHLP v HPV programe OECD v  roku 2007. 

 

Stratégia znižovania rizika chemických látok 
 

Do oblasti stratégie znižovania rizika postupujú chemické látky zo zoznamu 141 prioritných 
látok, ktoré preukazujú vyššie riziko, ako je prijateľné. Počas roka 2006 sa v Bruseli 
uskutočnilo jedenáste a dvanáste pracovné stretnutie k stratégii znižovania rizika 
chemických látok. Týchto stretnutí sa zúčastnil zástupca CCHLP spolu so zástupcom MH 
SR.  

CCHLP sa zameralo na tie látky, ktoré sa vyrábajú alebo dovážajú  do SR. Pripravovalo 
odborné stanoviská pre MH SR v oblasti transpozície chemickej legislatívy EÚ, poskytovalo 
odborné podklady pre Európsku komisiu, ktoré sa prezentovali aj na pracovnom stretnutí. 

Na 11. stretnutí sa prerokovávali odporúčania pre zníženie rizika nasledujúcich chemických 
látok: (2-etylhexyl)ftalát DEHP; metyléndifenyldiizokyanát (MDI) ; chróm VI;  trichlóretylén;  
cyklohexán;  zlúčeniny zinku; fenol; metyloxirán.  

Na 12. stretnutí sa prerokovávali odporúčania pre zníženie rizika nasledujúcich chemických 
látok: chróm VI; zlúčeniny zinku; trichlóretylén; kadmium; oxid kademnatý; 2-metoxy-2-
metylbután; 4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol; metyl terc-butyl éter (MTBE); etyl terc-butyl éter 
(ETBE). 

Viaceré z týchto látok budú predmetom rokovaní aj na ďalších stretnutiach. Záverečné 
odporúčania, schválené na pracovných stretnutiach pre znižovanie rizika, budú  publikované 
v časopise Official Journal (OJ).   

V štádiu prípravy na publikovanie v OJ  sú odporúčania na reštrikcie pre  nasledujúce látky: 
(2-etylhexyl)ftalát DEHP; metyléndifenyldiizokyanát (MDI); cyklohexán; fenol, metyloxirán, 
trichlóretylén; zlúčeniny zinku; 2-metoxy-2-metylbután  a ETBE.  
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3.1.2. Nové chemické látky 
 

V roku 2006 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 31.12.2006 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.  Exportný súbor aktualizovanej verzie zašle do ECB. 

Prebiehala tiež komunikácia s potenciálnym oznamovateľom novej chemickej látky  
z dôvodu poskytnutia informácií podľa §10 odsek 1 Zákona č. 163/2001 Z. z..  
V priebehu roka 2006 ECB zaslalo CCHLP 36 zásielok 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  

245 

Technická dokumentácia k opakovanému 
oznámeniu novej chemickej látky 

134 

Aktualizácia technickej dokumentácie 
k oznámeniu novej chemickej látky 

212 

Finálny návrh klasifikácie novej chemickej 
látky 

207 

Pripomienkovací proces 491 

Iná korešpondencia 63 

CCHLP ako národný orgán SR na úseku oznamovania nových chemických látok, ich 
klasifikácie a hodnotenia rizík pri ich uvádzaní na trh je týmto spôsobom informované 
o nových chemických látkach uvádzaných na trh Európskeho spoločenstva a má možnosť 
vyjadriť sa k predloženým návrhom.  
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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. Vzhľadom 
na to,  že informácie súvisiace s týmto procesom sú komerčne citlivé, nemôžu byť  
predmetom tejto správy. 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.. 

 

CCHLP ako kompetentný orgán členského štátu EÚ pre oblasť hodnotenia chemických látok 
nominovalo zástupcu do pracovnej skupiny ECB na identifikáciu perzistentných, 
bioakumulatívnych, toxických (ďalej len „PBT“) a veľmi perzistentných a veľmi 
bioakumulatívnych (ďalej len  „vPvB“) látok. Zástupca CCHLP sa zúčastňoval práce   
pracovnej skupiny, ktorej predmetom je koncepcia hodnotenia a hodnotenie PBT a vPvB 
látok.  

 Pracovná  skupina  zasadala  v apríli a v novembri 2006. 

 

Hodnotenie rizika nových chemických látok 
 

V oblasti hodnotenia nových chemických látok na národnej úrovni CCHLP spolupracuje so 
Slovenskou agentúrou životného prostredia - Centrom odpadového hospodárstva 
a environmentálneho manažérstva v Bratislave a s Regionálnym úradom verejného 
zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici.  

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 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 a RÚVZ BB na konzultácie, 
ktorých cieľom je zjednotiť stanoviská a dosiahnuť dohodu pri hodnotení rizika.  
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 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.  

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. 

Hodnotenie rizík nanočastíc je novou oblasťou, ktorej sa začína venovať zvýšená pozornosť 
v EÚ aj OECD. Týka sa chemických látok aj biocídov. Ukazuje sa, že látky vo forme 
nanočastíc majú iné vlastnosti a na ich správanie sa nie je možné mechanicky aplikovať 
prístupy bežne používané pri hodnotení látok.  

 

 

3.1.3. Detergenty 
 

Z nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 648/2004 z 31. marca 2004 
o detergentoch vyplynulo pre CCHLP niekoľko povinností týkajúcich sa uvádzania 
detergentov na trh. Pretože Nariadenie zásadne zmenilo podmienky uvádzania detergentov 
na trh, CCHLP v roku 2006 pomáhalo dotknutým subjektom formou konzultácií a prednášok   
pri implementácií tohto nariadenia. Pre SOI pripravilo CCHLP školenie inšpektorov 
o povinnostiach vyplývajúcich podnikateľským subjektom z nariadenia o detergentoch. 

V roku 2006 sa  zástupca CCHLP zúčastnil  dvoch zasadnutí pracovnej skupiny pre 
detergenty,  ktorá pracuje  pri Európskej komisii.  Výbor Európskej komisie pre detergenty  
odsúhlasil návrh pravidiel rokovania výboru   a prijal návrh prvej zmeny a doplnenia 
Nariadenia č. 648/2004 o detergentoch, ktorý bol zverejnený v úradnom vestníku ES 
21.6.2006 (Nariadenie Komisie č. 907/2006/ES z 20.6.2006). Takisto prijal text Odporúčania 
Komisie z 23.12.2005 o technických pokynoch viacúrovňového prístupu na účel 
implementácie nariadenia č. 648/2004 (dokument C/2005/5677 z 23.12.2005).  

Cieľom novelizácie Nariadenia č. 648/2004 o detergentoch bolo doplnenie Prílohy č. III o 
ďalší test pre  nízkorozpustné povrchovo aktívne látky vo vode a Prílohy č. VII, v ktorej sa 
doplnila definícia „zložky“ a dali sa do súladu požiadavky na obsah Karty údajov o zložkách v 
časti C a D. CCHLP poskytlo Ministerstvu hospodárstva SR stanovisko k potrebe zmeny 
legislatívy SR v súvislosti s prijatím dokumentu C/2005/5677. Keďže  ide  o odporúčanie 
Komisie o dodatkovom hodnotení rizika povrchovo aktívnych látok v detergentoch 
a odporúčanie sa týka najmä kompetentných orgánov členských štátov EÚ 
a podnikateľských subjektov žiadajúcich o výnimku z požiadavky na biologickú odbúrateľnosť 
povrchovo aktívnych látok, nebolo nutné vykonať žiadne zmeny v platnej legislatíve SR. 
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V súvislosti s termínom ukončenia hodnotenia rizika eutrofizácie povrchových vôd fosfátmi 
v detergentoch (8.4.2007) podľa článku 16 ods. 1 Nariadenia č. 648/2004 sa v pracovnej 
skupine diskutovalo najmä o  posúdení kvantitatívnej eutrofizácie  a o  posúdení 
nebezpečnosti alternatívnych látok (zeolity), ktoré by mohli nahradiť fosfáty. RPA (Risk & 
Policy Analysts Limited) predložila pracovnej skupine záverečnú správu o detergentoch,  
ktoré obsahujú organické zložky bez povrchovo aktívnych vlastností a o detergentoch na 
báze zeolitov, ktorá bola pripravená pre EK. V súvislosti s eutrofizáciou povrchových vôd 
zástupcovia Švédska žiadali  členské štáty o podporu pri obmedzení používania fosfátov 
v detergentoch. CCHLP pripravilo na žiadosť MŽP SR stanovisko k tejto iniciatíve, ktoré 
vychádzalo najmä z informácií uvedených v záverečnej správe RPA. Eutrofizácia vodného 
prostredia je problém známy desiatky rokov a zo záverov správy vyplynulo, že náhrady 
fosfátov môžu takisto predstavovať riziko pre ľudské zdravie alebo životné prostredie. 
Substitúcia fosfátov v detergentoch nie je jednoznačne doriešená. Alternatívne možnosti 
môžu zmierniť problém eutrofizácie vôd, ale nie sú jasné ich iné možné nepriaznivé dopady 
na zdravie ľudí a životné prostredie. Eutrofizáciu ako negatívny proces prebiehajúci v 
životnom prostredí a do veľkej miery spôsobený priemyselnými aktivitami je potrebné chápať 
v kontexte s ostatnými negatívnymi faktormi, ako sú skleníkové plyny, kyslé dažde, ozón 
poškodzujúce látky, okyslenie pôdy, zasoľovanie pôdy, PBT látky, ťažké kovy a výfukové 
plyny automobilov. 

V pracovnej skupine pre detergenty sa ďalej  diskutovalo, či roztoky na čistenie očných 
šošoviek spadajú pod nariadenie o detergentoch. 

Ďalšou témou v pracovnej skupine bolo environmentálne hodnotenie rizika 
nebiodegradovateľných povrchovo aktívnych látok v detergentoch za anaeróbnych 
podmienok. Názor na túto oblasť vypracovaný pre EK predstavil pracovnej skupine vedecký 
výbor Scientific Committee on Health and Environmental Risks (ďalej len „SCHER“).   Pre EK 
pripravil aj Fraunhofer  Institut für Umwelt-, Sicherheits-  und Energietechnik UMSICHT 
záverečnú správu o anaeróbnej biodegradácii povrchovo aktívnych látok v detergentoch. 
Podľa článku 16 ods. 2 Nariadenia č. 648/2004 musí EK po prerokovaní v pracovnej skupine 
pre detergenty  prijať rozhodnutie o prípadných ďalších obmedzeniach v tejto oblasti do 8. 
apríla 2009. 

 

 

3.1.4. 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, ktorých uvádzanie na trh je 
regulované inými právnymi predpismi EÚ.  

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, ktorá je pravidelne novelizovaná. Okrem iných látok bola do 
programu zaradená aj chemická látka etanol. Návrh klasifikácie predkladalo Francúzsko. 
Hodnotenie nebezpečnosti tejto látky bolo na úrovni OECD predložené pracovníkmi CCHLP 
v roku 2004 v spolupráci s ČR. Keďže k tejto látke nebola v pracovnej skupine EÚ umožnená 
diskusia, CCHLP poslalo písomné stanovisko, v ktorom o tejto skutočnosti informuje 
sekretariát pracovnej skupiny ako aj o záveroch, ktoré boli na SIAM-e v roku 2004 
odsúhlasené členskými štátmi OECD.  CCHLP  vypracovalo svoje stanovisko   preto, lebo v 
zmysle záverov OECD je návrh predložený Francúzskom kvôli účinku etanolu 
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ako priemyselnej chemikálie diskutabilný oproti účinkom etanolu na ľudské zdravie pri  požití 
v alkoholických nápojoch.  

V pracovnej skupine EÚ pre klasifikáciu a označovanie sa často riešia komplikované 
hraničné prípady   a spoločné hľadanie riešení zástupcov členských štátov EÚ významne 
prispieva k schopnosti zástupcov SR pripraviť sa na zložitú implementáciu pripravovanej 
novej chemickej legislatívy v tejto oblasti. Strata kontinuity kontaktu zástupcov SR s touto 
pracovnou skupinou by mohla priniesť problémy pri zabezpečovaní základných funkcií 
CCHLP v oblasti implementácie európskej legislatívy. 

Na úrovni OSN sa priebežne pripravuje návrh GHS, ktorý bude po schválení jedným z 
nástrojov novej európskej chemickej legislatívy (REACH). CCHLP sa zúčastňuje práce 
v pracovnej skupine OECD pre prípravu GHS. CCHLP v rámci pilotného projektu 
implementácie kritérií GHS   pripomienkovalo klasifikáciu podľa GHS v prílohách SIAR pre   
látky, pre ktoré vypracovalo aj pripomienky k textu SIAR. 

V súčasnosti ostáva ešte niekoľko častí GHS nedoriešených. Program OECD v oblasti 
harmonizácie klasifikácie a označenia na roky 2007-2008  mal byť prijatý v konečnej verzii v 
decembri 2006. Predpokladá sa, že jediné otázky, ktoré   ostanú   v pracovnom programe 
GHS  nevyriešené, sú „Validácia protokolu o transformácii a likvidácii“ a vypracovanie návrhu 
vzťahu (odlíšenia) „silných a slabých senzibilizátorov“. Napriek tomu pripravila EK  v roku 
2006 návrh nariadenia o GHS s tým, že nedoriešené časti budú v EÚ prijaté po ich 
dokončení formou novelizácie tohto nariadenia. CCHLP v úzkej spolupráci s prekladateľmi 
z Generálneho riaditeľstva      EK pre preklady pripravilo slovenskú jazykovú verziu návrhu 
Nariadenia európskeho parlamentu a rady o klasifikácii a označovaní chemických látok a 
zmesí podľa GHS. Zástupca CCHLP bol konzultantom pre odbornú terminológiu. Toto 
nariadenie bude úzko súvisieť s nariadením REACH a malo by byť vydané v roku 2007.  

Zástupca CCHLP sa zúčastnil konferencie o GHS pre CEE región. Účastníkmi konferencie 
boli najmä zástupcovia nečlenských štátov EÚ, ale aj niektorých nových členských štátov 
EÚ, odborní konzultanti a zástupcovia priemyslu (CEFIC a pod.). Cieľom konferencie bolo 
informovať účastníkov o pripravovanom prijatí GHS v EÚ a aj v iných štátoch sveta.   Malo by 
sa tým napomôcť implementácií systému GHS v čo najväčšom počte štátov sveta. Systém 
GHS má zharmonizovať pravidlá klasifikácie a označovania v čo najširšom zmysle. Na 
konferencii boli prezentované základné princípy GHS a  obdobie prijatia   systému 
v jednotlivých štátoch sveta. Prezentácie  predniesli zástupcovia EK a priemyslu. Pracovník 
rakúskeho inšpektorátu kriticky zhodnotil navrhované prechodné obdobia v EÚ a 
skonštatoval, že sa skomplikuje kontrola dodržiavania GHS, pretože budú niekoľko rokov v 
EÚ platné dva systémy klasifikácie a označovania. Bude to klásť výnimočné požiadavky na 
profesionálnu úroveň inšpektorov, ale aj ostatných dotknutých štátnych orgánov. 

V roku 2006 MH SR v úzkej spolupráci s CCHLP pripravilo znenie výnosu MH SR č. 1/2006, 
ktorým sa mení a dopĺňa výnos MH SR č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z.z. o 
chemických látkach a chemických prípravkoch.   Výnos transponoval do legislatívy SR 
Smernicu Komisie č. 2006/8/ES zo dňa 23. januára 2006, ktorou sa na  účel prispôsobenia 
sa technickému pokroku menia a dopĺňajú prílohy II, III a V k smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 1999/45/ES o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a 
správnych opatrení členských štátov o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných 
prípravkov. 

CCHLP poskytovalo poradenskú činnosť pre podnikateľské subjekty, ktoré uvádzajú 
chemické látky a prípravky na trh, pri technickej implementácii v súčasnosti platných noriem 
a princípov klasifikácie a označovania. Predpokladá sa, že po prijatí GHS bude 
implementáciu nového systému klasifikácie a označovania v SR  zabezpečovať CCHLP. Pre 
úspešnú implementáciu GHS je nevyhnutným predpokladom dôkladná odborná príprava 
pracovníkov CCHLP. Už v roku 2006 bola verejnosť informovaná o základných princípoch 
GHS a odlišnostiach súčasného systému klasifikácie a označovania a GHS formou 
prednášky s názvom „Súčasná chemická legislatíva SR (zákon 163/2001); Klasifikácia a 
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označovanie – súčasnosť a budúcnosť“. Cieľom bolo s dostatočným predstihom upozorniť 
dotknutú verejnosť o tom, čo ich v oblasti klasifikácie a označovania v najbližších rokoch 
čaká. 

 

 

3.1.5. Nová chemická legislatíva „REACH“. 
 

V roku 2006 prebiehali intenzívne práce na príprave REACH. V Európskom parlamente 
prebiehalo druhé čítanie nového návrhu Nariadenia REACH, na pôde  EK sa  pripravovali 
preklady návrhu nariadenia do národných jazykov.  

 

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 
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 nadobudne účinnosť od 1. júna 2007.  

 

CCHLP sa priebežne venuje príprave na svoju novú úlohu národného kompetentného 
orgánu pre implementáciu REACH.  

CCHLP sa zapojilo do procesu prípravy a prechodu na REACH  na niekoľkých úrovniach: 

1. Spolupráca s MH SR a MŽP SR v procese prípravy novej európskej chemickej 
legislatívy REACH – pripomienky k návrhu legislatívy, k slovenskému prekladu 
REACH, príprava prechodu na REACH. 

2. Príprava CCHLP na plnenie úlohy asistenčného pracoviska (helpdesk) pre 
implementáciu REACH. 

3. Spolupráca so Slovenskou obchodnou inšpekciou - príprava na výkon dozoru pri plnení 
ustanovení REACH v SR (CLEEN). 

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

5. Príprava CCHLP na plnenie úlohy národného kompetentného orgánu v rámci REACH 

• Účasť na pracovnom stretnutí Komisie "Ad Hoc Meetings of the Commission 
Working Group on the Practical Preparations for REACH", 

• Účasť na pracovnom stretnutí European Chemicals Bureau Workshop on Capacity 
Building for REACH: Future of EU Member States 

• Účasť na SEG Stakeholder Expert Groups pre prípravu RIPs (REACH 
Implementation Projects) 
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Asistenčné pracovisko (Helpdesk) 
 
Zásadnou úlohou,  ktorá vyplýva pre CCHLP z návrhu nariadenia REACH je zabezpečenie 
činnosti "asistenčného pracoviska" (helpdesk). 

Podľa článku 124 nariadenia REACH majú členské štáty zriadiť národné asistenčné 
pracoviská  na účel poskytovania poradenstva pre výrobcov, dovozcov, následných 
užívateľov a každého, kto sa zaujíma o svoje   zodpovednosti a povinnosti podľa REACH. 

Poradenstvo bude nutné z hľadiska praktickej vykonateľnosti REACH, a to najmä pre menej 
skúsených podnikateľov a pre malé a stredné podniky, ktoré vzhľadom na limitované 
prostriedky nebudú môcť na dostatočnej odbornej úrovni interpretovať a aplikovať povinnosti 
podľa REACH. Očakáva sa, že aj následní užívatelia budú mať veľké problémy s praktickým 
uplatňovaním nariadenia REACH. Preto príprava CCHLP na plnenie úlohy asistenčného 
pracoviska ihneď od začiatku je dôležitým predpokladom implementácie REACH na 
Slovensku.   

Plnenie úloh asistenčného pracoviska (AP) vyžaduje personálne a finančné zabezpečenie.  
Pracovníci zodpovední za špeciálne oblasti chemickej legislatívy budú tiež plniť úlohy pri 
poskytovaní poradenstva. Poradenstvo budú poskytovať bezodplatne. 

Konkrétna forma asistenčného pracoviska závisí len od kompetentného orgánu. CCHLP 
bude vychádzať zo svojej doterajšej skúsenosti pri poskytovaní poradenstva a zohľadní 
odporúčania Európskej komisie. Plnenie úloh bude v priamej závislosti na personálnom a 
finančnom zabezpečení CCHLP. 

 EK zdôraznila, že AP neposkytuje v žiadnom prípade právny výklad REACH. Podnikatelia 
sú viazaní len znením nariadenia, za plnenie nesú svoju zodpovednosť a vo veci je 
oprávnený rozhodnúť súd. Nie je prijateľné, aby podnikatelia prenášali zodpovednosť za 
svoje konanie na kompetentné orgány členských štátov. Asistenčné pracoviská nemajú 
právomoc prijať legislatívne záväzné rozhodnutie. 

Asistenčné pracovisko pri CCHLP bude koordinovať svoje úlohy s  ostatnými členskými 
štátmi, s Európskou chemickou agentúrou (ďalej len „ECHA“) a bude primeraným spôsobom 
informovať o svojich stanoviskách ostatné orgány štátnej správy, inšpekciu a verejnosť. 
Dôležitým aspektom je poskytovanie rovnakých stanovísk. 

Zriadenie AP pri CCHLP bude potrebné spolu s ostatnými povinnosťami upraviť v zákone č. 
163/2001 Z.z. pri jeho novelizácii.  EK odporučila zriadiť   asistenčné pracovisko  pri 
kompetentných orgánoch členských štátov. CCHLP už v súčasnosti poskytuje na svojej 
internetovej stránke niektoré informácie o REACH. 

EK iniciovala zriadenie siete asistenčných pracovísk členských štátov podľa REACH. 
Členské štáty boli vyzvané, aby nominovali svojho zástupcu - "korešpondenta" do siete 
asistenčných pracovísk členských štátov. CCHLP zaslalo svoju nomináciu. Sieť asistenčných 
pracovísk členských štátov bude koordinovať prácu a prístupy   v jednotlivých členských 
krajinách a metodicky riadiť ich činnosti. Jej členmi budú aj zástupcovia komisie a   ECHA. 

 

Chemicals Legislation European Enforcement Network   
 

CCHLP pokračovalo v plnení svojej funkcie "národného kontaktného miesta" pre  Chemicals 
Legislation European Enforcement Network (ďalej len „CLEEN“). V priebehu roka 
prevzala túto úlohu Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“). 

CCHLP poskytlo SOI konzultácie o zapojení sa do činnosti v CLEEN, nových úlohách 
vyplývajúcich z REACH a spolupráci s inšpekčnými orgánmi členských štátov EÚ. 
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CCHLP poskytlo SOI   podklady pre prípravu dotazníka o výkone dozoru pri plnení 
ustanovení REACH v SR, ktorý v rámci CLEEN zaslal Švédsky inšpektorát pre  chemikálie. 
Na základe požiadavky SOI vypracovalo CCHLP   odpovede na otázky   "Interview within the 
scope of REACH enforcement project"  o dozore nariadenia REACH a  analyzovalo návrh na 
konkretizáciu úloh štátnej správy podľa REACH. 

 

REACH implementation projects  
 

V kontexte prípravy novej chemickej legislatívy REACH,  jej následnej implementácie a 
povinností členských štátov a ich kompetentných autorít pri jej uplatňovaní CCHLP 
nominovalo zástupcov na účasť v „Stakeholder Expert Groups“(SEGs)  v rámci projektov RIP 
3.2.2. a RIP 4.1.-4.2. 

 

• RIP3.2.2 – TGD na prípravu Správy o  chemickej bezpečnosti  
CCHLP sa zapojilo do druhej fázy Reach Implementation Project (ďalej len „RIP“) 3.2-2 .  
TGD on preparing Chemical Safety Report.  Ako pozorovateľ  v Stakeholder expert 
group  sa zúčastnilo zasadnutia k tomuto projektu, kde získavalo informácie o filozofii a 
procese tvorby pripravovaného TGD.   

V druhej  fáze projektu RIP 3.2-2 je 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 napr. 
určenie DNEL, 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 posúdenie 
chemickej bezpečnosti (CSA)/správy o chemickej bezpečnosti (CSR) vrátane expozičného 
hodnotenia, v 2. fáze  ďalšia špecifikácia a vývoj IT nástrojov.  

Task IV – integrácia Task I-III, príprava finálneho Draft guidance 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.  

V novembri 2006 sa uskutočnil 1. SEG míting RIP 3.2-2 projektu, ktorý poskytol celkový 
obraz o prebiehajúcich a následných aktivitách v rámci projektu.  V druhej fáze RIP 3.2-2 sú 
naplánované (okrem úvodného mítingu) ďalšie tri SEG mítingy na rok 2007, kedy je 
plánované aj ukončenie projektu, ktorého výstupom bude TGD na prípravu Správy o 
chemickej bezpečnosti (CSR). 

 

• RIP 4.1-4.2  – TGD na hodnotenie dokumentácie k registrácii a hodnotenie látky 
Cieľom projektu RIP 4.1-4.2 „Technical Guidance Document on carrying out dossier and 
substance evaluations“ je pripraviť návody pre hodnotenie dokumentácie a hodnotenie látky 
v súlade s Návrhom Nariadenia REACH. Návody majú obsahovať procedurálne aj technické 
usmernenia a sú určené pre kompetentné orgány členských štátov a Agentúru. Projekt RIP 
4.1-4.2 bol riešený konzorciom na čele ktorého bol Umweltbundesamt Wien.  

Projekt bol rozdelený  do    štyroch hlavných pracovných  blokov (WP): 

• Analýza procesu – WP1 (zodp. Umweltbundesamt Wien ) 
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• Návrh testov – WP2 (zodp. INERIS Paris) 

• Kontrola súladu dokumentácie k registrácii – WP3 (zodp. Umweltbundesamt Wien) 

• Hodnotenie látky – WP4 (zodp. RIVM Bilthoven) 

CCHLP sa zapojilo do práce v  Stakeholders expert group  pre RIP 4.1-4.2.  Práca expertov 
pozostáva z vecného pripomienkovania a diskusie k jednotlivým častiam projektu a z 
odsúhlasenia vyššie uvedených návodov počas troch stretnutí (apríl, jún, október 2006). 
CCHLP sa aktívne podieľalo na týchto prácach. Finálna verzia správy bola zaslaná na 
pripomienkovanie členom výboru TC NES. 

 
 
3.1.6. (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, 
ako aj času potrebného na testovanie.  Netestovacie metódy sú založené na princípe 
podobnosti, teda na hypotéze, že podobné látky majú podobnú biologickú aktivitu. (Q)SAR 
modely sú teoretické modely, ktoré slúžia na kvalitatívnu alebo kvantitatívnu predikciu 
fyzikálnochemickej, toxikologickej alebo ekotoxikologickej vlastnosti látky. Podmienky ich 
použitia pre legislatívne účely v rámci REACH upravuje Príloha XI tohto nariadenia  

Vo všeobecnosti platí, že odhady (Q)SAR modelov môžu byť použité namiesto testovacích 
výsledkov  len v prípade, ak je daný model validovaný. Na tento účel boli v novembri 2004 
prijaté členskými krajinami OECD a Komisiou  „Princípy OECD pre validáciu (Q)SAR“. Prvé 
skúsenosti s validáciou boli prezentované na druhom stretnutí pracovnej skupiny pre oblasť 
QSAR, kde sa konštatoval nedostatok vhodných modelov pre legislatívne účely, obzvlášť pre 
oblasť  zdravia ľudí.  

Pre rozšírenie používania modelov pre legislatívne účely sa ECB  rozhodlo vypracovať voľne 
prístupnú databázu modelov, ktorá bude obsahovať detailné informácie o jednotlivých 
modeloch a ich validáciách vo forme (QMRF).  

V rámci aktivít OECD sa pripravuje podobná databáza, ktorá predstavuje tretiu fázu 
OECD/QSAR projektu. V prvej časti tejto fázy sa zbierali resp. vymieňali skúsenosti 
s aplikáciu modelov v kontexte národných legislatív pod vedením US EPA a Sekretariátu 
OECD. Druhou fázou je samotná príprava (Q)SAR Application Toolbox databázy, v ktorej 
budú okrem iných zabudované aj programy AIM, EPIsuite, ECOSAR a databázy  Danish 
QSAR Database, AMBIT, ECETOX.  

Keďže úlohou CCHLP po prijatí REACH bude posúdenie relevantnosti predkladaných údajov 
pochádzajúcich z QSAR modelov a ich správna interpretácia, pracovník CCHLP sa zúčastnil 
na tréningovom kurze organizovanom US EPA, kde sa oboznámil s modelmi používanými 
touto organizáciu pre hodnotenie rizika látok uvádzaných na trh USA. Je veľký predpoklad, 
že tieto modely, ktoré budú súčasťou voľne prístupnej databázy, sa budú vo veľkej miere 
využívať ako alternatíva k testovacím údajom.  

V septembri 2006 sa CCHLP zapojilo do projektu RIVM na vyhodnotenie adekvátnosti 
obsahu navrhovaných spravodajských formátov pre údaje  pochádzajúce z netestovacím 
metód. Boli pripravené tri druhy formátov: 
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QSAR Model Reporting Format - štruktúra tejto správy bola navrhnutá tak, aby obsahovala 
nevyhnutné informácie o modeli a miere jeho zhody s OECD princípmi. 

QSAR Prediction Reporting Format - slúži na opis hodnotenia konkrétnej látky použitím 
špecifického modelu a odôvodnenie výsledku hodnotenia. 

Weight of Evidence Reporting Format (Totality of Evidence Rep. Format) - je súhrnom 
všetkých dostupných informácií o danej látke potrebných pre špecifický legislatívny záver 
(napr. dráždivý - nedráždivý a pod.). Obsahuje odhady aplikovaných modelov a in vitro aj in 
vivo údaje, ak sú pre danú látku dostupné. 

Na treťom stretnutí európskej pracovnej skupiny pre (Q)SAR boli schválené navrhované 
formáty s tým, že sa pri výsledkoch pochádzajúcich z (Q)SAR modelov nebudú uvádzať 
žiadne indikátory spoľahlivosti (tzv. reliability scores) a interpretácia výsledkov, ich 
relevantnosť, spoľahlivosť a kompletnosť bude vyžadovať expertné posúdenie, čo vyžaduje 
od CCHLP dôkladnú znalosť a neustály kontakt s problematikou. 

Zástupca CCHLP sa zúčastnil workshopu Sustainable Futures (SF) / Framework Training. 
Cieľom  workshopu bolo oboznámiť účastníkov s U.S. EPA/OPPT prediktívnymi metódami 
(Q)SAR pre hodnotenie chemických látok   formou formálnych prezentácií  jednotlivých 
modelov a metód a tiež praktickými ukážkami cvičení s niektorými modelmi. 

Workshop organizovala U.S. EPA za sponzorstva CYTEC Industries Inc. a konal sa v 
 októbri 2006 v CYTEC Surface Specialties, Drogenbos,Belgicko. 

 
 
 

3.2. Biocídy  
 
3.2.1 Legislatívne zázemie 
 
Uvedenie biocídnych výrobkov na slovenský trh je upravené zákonom č. 217/2003 Z.z. (ďalej 
len „zákon“). 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. 

V Slovenskej republike je v súčasnosti možné prechodne uvádzať na trh také biocídne 
výrobky, ktoré obsahujú existujúce účinné látky podľa Nariadenia EK č. 2032/2003 
pozmenené Nariadením č. 1048/2005 a Nariadením č. 1849/2006 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 bola predmetom 
predchádzajúcich správ o biocídoch v r. 2003, 2004 a 2005. Všetky informácie s podrobným 
návodom pre uvedenie biocídnych výrobkov na trh v anglickom jazyku sú dostupné na 
internetovej stránke CCHLP: http://www.ccsp.sk/biocides/. Navyše, na tej istej web-stránke je 
aj on line register biocídnych výrobkov http://www.ccsp.sk/databio/. 
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3.2.2. Plnenie povinnosti CCHLP podľa  článku 24 Smernice č.  98/8/ES 
 

V súlade s ustanovením článku 24 Smernice 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. 
CCHLP odoslalo správu v súlade s požiadavkami dňa 23.11.2006. Správa sa týkala 
podrobných informácií o stave implementácie Smernice č. 98/8/ES v členskom štáte, 
podrobných údajov o personálnom zabezpečení CCHLP pre plnenie úloh a o dozore na trhu 
biocídnych výrobkov.  

 
 
3.2.3. Prechodné uvedenie biocídnych výrobkov na trh v zmysle čl. 16(1) 
Smernice č.  98/8/ES 

 

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 od nadobudnutia platnosti zákona do konca roka 2006 oznámených 2003 
biocídnych výrobkov.  

Najvyšší  [Tab.1] 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. 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.  

 
Tab. 1: Prehľad počtu oznámení podľa ust. § 33 zákona  
 2003 2004 2005 2006 Celkom 
Počet podaní biocídnych výrobkov 932 291 300 480 2003 
 
Z celkového počtu oznámených výrobkov bolo zaregistrovaných 1575 výrobkov, 428 podaní 
nebolo ukončené súhlasným rozhodnutím o uvedení biocídneho výrobku na trh 
predovšetkým z dôvodu chýbajúcich údajov o výrobku podľa ust. § 33 ods. 1 zákona. 
Celkový počet žiadateľov o prechodné uvedenie na trh  je 241. 
 
 

3.2.3.1. Prehľad oznámení  biocídnych výrobkov podľa ust. § 33 zákona za rok 
2006  

 
Celkový počet oznámených biocídnych výrobkov v roku 2006 je 480. Do 31.12.2006 CCHLP 
vydalo súhlas pre uvedenie 376 biocídnych výrobkov na trh, čo činí 78 % z celkového počtu 
oznámení. Bolo zaslaných 130 výziev na zaplatenie správneho poplatku. Konanie bolo 
prerušené  v  50 prípadoch z dôvodu chýbajúcich alebo neúplných údajov požadovaných 
v zmysle § 33 zákona. V 10 prípadoch bolo konanie zastavené pre nezaplatenie správneho 
poplatku alebo pre nedoručenie údajov v lehote stanovenej v rozhodnutí o prerušení 
konania. 
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Pri riešení podaní boli poskytnuté konzultácie pre podnikateľskú sféru nasledovne: 

- osobné konzultácie: celkový počet 250, 

- telefonické konzultácie: celkový počet približne 1000, 

- písomná komunikácia elektronickou poštou: celkový počet 250, 

Z celkového počtu konzultácií je 20 % komunikácie so zástupcami priemyslu a žiadateľmi 
z ostatných členských štátov EU. 

 
 

3.2.3.2. Prehľad oznámení podľa krajiny žiadateľa  
 

V roku 2006 podalo 97 žiadateľov oznámenia pre 480 biocídnych výrobkov  [Tab.2]. 
Z tohto počtu 77 má sídlo na území Slovenskej republiky, a zvyšných 20 na 
území Európskeho hospodárskeho spoločenstva. 
 
Tab 2 : Prehľad oznámení podľa krajiny žiadateľa  
 Počet výrobkov Počet žiadateľov 
Holandsko 2 1
Francúzsko 7 3
Rakúsko 2 1
Nemecko 12 2
Česká republika 48 6
Belgicko 21 3
Taliansko 10 2
Slovinsko 9 2
Celkom: 111 20
 
Ak porovnáme štáty EÚ, najvyšší podiel majú spoločnosti z Českej republiky, potom 
z Belgicka, Nemecka a Francúzska. V tomto smere prišlo k zmenám v porovnaní s rokom 
2005, keď najväčšie množstvo podaní bolo z Rakúska. Výrobky uvedené na trh priamo 
z členskej krajiny EÚ predstavujú 23 % celkového počtu výrobkov. Podiel priamych 
oznámení biocídnych výrobkov z  iných členských krajín po našom pristúpení k EÚ neustále 
vzrastá.  
 
 
3.2.4. Plnenie povinností CCHLP podľa čl. 4(2) Nariadenia (EK) č. 2032/2003  

 
Vyradenie biocídnych výrobkov z trhu krajín EÚ, ktoré  obsahujú účinné látky nezaradené do 
zoznamu v Prílohe II k Nariadeniu (EK) č. 2032/2003  je citlivá a často diskutovaná téma. 
Podľa čl. 4(2)  Nariadenia (EK) č. 2032/2003  členské štáty boli povinné vykonať do 31. 
augusta 20006 všetky nevyhnutné opatrenia na vyradenie predmetných výrobkov z trhu na 
ich teritóriu. Z celkového počtu 1575 registrovaných biocídnych výrobkov na slovenskom trhu  
obsahovalo 201 výrobkov účinnú látku,  ktorá nebola zaradená do zoznamu v Prílohe II 
k Nariadeniu (EK) č. 2032/2003   čo predstavovalo 12,8 % celkového počtu výrobkov.  

Toto zastúpenie je niekoľkonásobne vyššie ako bolo zastúpenie „neexistujúcich“ účinných 
látok, čo predstavovalo len 4%. Preto bolo vyradenie výrobkov obsahujúcich „neexistujúce“ 
účinné látky z trhu k dátumu vstupu Slovenska do EÚ  jednoduchšie ako „druhé vyradenie z 
trhu“ k 31. augustu 2006. 

Ako výhodu však možno uviesť fakt, že výrobky obsahujúce účinné látky nezaradené do 
zoznamu v Prílohe II k Nariadeniu (EK) č. 2032/2003 boli rovnomerne rozdelené v celom 
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spektre 23 typov výrobkov. Preto nedošlo k plošného výpadku niektorého typu výrobku na  
slovenskom trhu. V procese vyradenia sa mimoriadne osvedčilo použitie on-line registra 
biocídnych výrobkov na internetovej stránke CCHLP. Príslušné spoločnosti boli informované 
o dátume vyradenia z trhu. Platnosť rozhodnutí CCHLP pre prechodné uvedenie biocídnych 
výrobkov na trh  s  účinnými látkami nezaradenými do zoznamu v Prílohe II k Nariadeniu 
(EK) č. 2032/2003 neprekračovala dátum podľa čl. 4(2)  Nariadenia (EK) č. 2032/2003. 
Zoznam biocídnych výrobkov a dátum ich platnosti je verejne dostupný na on-line registri na 
internetovej stránke CCHLP. Keďže úlohou členských štátov bolo zabezpečiť, aby výrobky 
obsahujúce účinné látky nezaradené do zoznamu v Prílohe II k Nariadeniu (EK) č. 
2032/2003  neboli ďalej uvádzané na trh na ich území, CCHLP účinne spolupracovalo so 
Slovenskou obchodnou inšpekciou pri celoplošnej kontrole dodržiavania ustanovení zákona. 
Slovenská obchodná inšpekcia následne predložila  CCHLP podrobnú správu o prípadoch 
porušení povinností pri uvádzaní biocídnych výrobkov na trh. Táto správa bola súčasťou 
informácií, ktoré CCHLP malo povinnosť zaslať v termíne do 30. novembra 2006 Európskej 
komisii podľa ust. čl. 24 Smernice č. 98/8/ES . 

V poslednej dobe narastá význam výrobkov ošetrených biocídnymi účinnými látkami. Na 
Slovensku nie sú žiadne špeciálne legislatívne predpisy pre takéto výrobky. Preto CCHLP 
v roku 2006 postupovalo  podľa odporúčaní 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. 

 
 
3.2.5. Plnenie povinností CCHLP podľa  článku 4b(1) Nariadenia (EK) 2032/2003 

 
V termíne do 1. marca 2006 boli CCHLP doručené na hodnotenie  dokumentačné súbory 
[Tab.3] v súlade s ustanoveniami článku 4b(1) Nariadenia (EK) 2032/2003 pre nasledujúce 
kombinácie účinná látka/typ výrobku: 
 
Tab. 3 Dokumentačné súbory doručené  podľa článku 4b(1) Nariadenia (EK) 2032/2003 
Názov účinnej látky EC-číslo CAS číslo Typy výrobkov 
Striebro/Silver 231-131-3 7440-22-4      6 7 9 10  12
Dusičnan strieborný/ 
Silver nitrate 

231-853-9 7761-88-8 1 2 3 4 5     11 12

 
CCHLP v zmysle ustanovení článku 4b(2) Nariadenia (EK) 2032/2003 malo povinnosť 
vykonať kontrolu úplnosti a kvality doručených údajov a stanoviť,  či dokumentačné súbory 
doručené podľa článku 4b(1) je možné považovať za úplné v súlade s ust. článku 9(1) až 
9(4) toho istého Nariadenia. Súhrnnú správu a  rozhodnutie CCHLP zaslalo v zákonnom 
termíne Európskej komisii / DG Environment a kompetentným autoritám ostatných členských 
štátov.   
 
 
3.2.6. Príprava CCHLP na povinnosti vyplývajúce zo Smernice (EK) č. 98/8/ES 
v rokoch 2007-2010 

 
Najnáročnejšou povinnosťou CCHLP a ostatných kompetentných autorít Európskej únie pre 
implementáciu Smernice č. 98/8/ES je účasť v programe hodnotenia účinných látok podľa čl. 
16 Smernice 98/8/ES. Proces hodnotenia a zaraďovania účinných látok do zoznamov  
prílohy I, IA a IB k Smernici 98/8/ES je rozdelený na štyri fázy a bude ukončený v roku 2010. 
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Prvá fáza hodnotenia začala v roku 2004 a zahrňuje typ biocídnych výrobkov č. 8,14. Druhá 
fáza 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. fáze.  
 
3.2.6.1. 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. 
Podľa prílohy IV Nariadenia (EK) 1048/2005, ktoré pozmeňuje Nariadenie 2032/2003 v 3. 
fáze hodnotiaceho programu Centru pre Chemické látky a prípravky má byť predložený 
dokumentačný súbor pre nasledovné účinné látky a pre uvedené typy výrobkov podľa 
tabuľky:  
 
Názov účinnej látky EC-číslo CAS číslo Typ výrobku 
Triclocarban 202-924-1 101-20-2 1 2  4    
Silver 231-131-3 7440-22-4  2  4 5   
Silver nitrate 231-853-9 7761-88-8 1       
Active chlorine Mixture   2 3 4 5   
Potassium permanganate 231-760-3 7722-64-7     5   
(2-bromo-2-nitrovinyl) benzene 230-515-8 7166-19-0      6 13 
 
Tieto dokumentačné súbory budú predložené v termíne od 01.02.2007 do 31.07.2007. 
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 sa v r. 2006 uskutočnilo:  

- 3 pracovné stretnutia týkajúce sa metodického zabezpečenia hodnotenia účinnej 
látky so zástupcami: Ministerstva hospodárstva SR,  Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Štátnej veterinárnej a potravinovej 
správy, Slovenskej agentúry pre životné prostredie a Národným referenčným 
centrom pre dezinfekciu a sterilizáciu. Kompetencie uvedených inštitúcií pre 
zabezpečenie plnenia úloh podľa Vyhlášky č. 517/2004 Z. z.  sú vymedzené 
poverením ministrov príslušných ústredných orgánov štátnej správy,  

- 4 pracovné stretnutia týkajúce sa hodnotenia účinnej látky so zástupcami žiadateľov 
z členských štátov EÚ,  

- CCHLP delegovalo pracovníkov na rokovania Technického výboru pre biocídy pri 
EK, DG Environment,  na rokovania zástupcov kompetentných autorít členských 
štátov a Stáleho výboru pre biocídy  v zmysle ust. čl. 28 (Committees and 
Procedures) Smernice č. 98/8/ES.  

  
Podľa prílohy IV Nariadenia (EK) 1048/2005 ktoré pozmeňuje Nariadenie 2032/2003 v 4. 
fáze hodnotiaceho programu má byť predložený dokumentačný súbor pre nasledovné účinné 
látky pre uvedené typy výrobkov podľa tabuľky:  
 
Názov účinnej látky EC-číslo CAS číslo Typ výrobku 
Silver 231-131-3 7440-22-4  9  11  
Disilver oxide 243-957-1 20667-12-3    11  
(2-bromo-2-nitrovinyl) benzene 230-515-8 7166-19-0    11 12
Terbutryn 212-950-5 886-50-0 7 9 10   
2-Hydroxy-4-isopropyl-2,4,6-
cycloheptatrien-1-one 

207-880-7 499-44-5   10   
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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. 
 

3.2.6.2. 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 biocídy pri EK.  
 
3.2.6.3. 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 rozhodovať 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 CCHLP v oblasti implementácie Smernice č. 98/8/ES 
v roku 2006 
 

1. Odborná spolupráca pri novelizácii národnej legislatívy o biocídoch s MH SR,  

2. Pripomienkovanie slovenskej verzie Nariadenia EC No.1849/2006,  

3. Pripomienkovanie slovenskej verzie novely Smernice 98/8/EC,  

4. Pravidelná aktualizácia Príručky rozhodnutí na vykonávanie smernice 98/8/EC 
týkajúcej sa uvádzania biocídnych výrobkov na trh,  

5. Zaslanie podkladov pre EÚ register biocídnych výrobkov na DG Env. Brussel, 

6. Prednášky o uvedení biocídnych výrobkov na trh,   

7. Spolupráca a kontaktné miesto pre Slovenskú obchodnú inšpekciu,   

8. Informovanie podnikateľskej verejnosti prostredníctvom médií a internetovej 
stránky,   

9. Informovanie verejnosti v súlade s ustanoveniami Zákona o slobodnom prístupe 
k informáciám č. 211/2000 Z.z. 

 
 
3.2.8. Členstvo v medzinárodných odborných pracovných skupinách: 

 
- 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, 
- Zamestnanec CCHLP zastupuje Slovensko na rokovaniach kompetentných orgánov, 

ktoré zvoláva EK DG Environment v súlade s ust. čl. 26 Smernice (EK) č. 98/8/ES,  
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- Zástupca CCHLP je členom technického výboru pre biocidy pri EK, DG 
Environment.B.3. Na týchto stretnutiach sa predkladajú a pripomienkujú hodnotiace 
správy biocídnych účinných látok.   

- Zástupca CCHLP je členom Task Force pre biocidy pri OECD 
 
Zástupca CCHLP má priamu povinnosť zúčastňovať sa na zasadnutiach kompetentných 
autorít a Stáleho výboru pre biocídy na pôde Európskej komisie/DG Environment a taktiež 
odborných stretnutí, ktoré v roku 2006 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.  
 
 
 

3.3. Informatika 
 
V oblasti info-komunikačných technológií došlo k zmene využívania služieb internetu. Na 
základe dohody so správcom uzla počítačovej siete SANET zo Slovenskej zdravotníckej 
univerzity a Centra pre chemické látky a prípravky  bolo ukončené odoberanie služieb 
počítačovej siete SANET prostredníctvom optického pripojenia z dôvodu zmeny sídla 
CCHLP. 

CCHLP sa počas piatich rokov zapojilo do mnohých medzinárodných projektov a ako 
kompetentný orgán je akceptovanou autoritou v oblasti svojej pôsobnosti v európskych 
štruktúrach. Z tohto dôvodu nedošlo k zmene internetovej domény Centra a k zmene 
elektronických adries, ktoré sú dôležitým informačno-komunikačným kanálom nielen na 
domácej, ale i medzinárodnej úrovni.  

CCHLP na žiadosť splnomocnenca vlády pre informatizáciu spoločnosti začiatkom augusta 
zaslalo údaje kontaktnej osoby na zabezpečenie spolupráce pri riešení Národného projektu 
„Vzdelávanie zamestnancov vo verejnej správe zamerané na získavanie digitálnej 
gramotnosti a príprava na certifikáciu ECDL prostredníctvom elektronického vzdelávania“. 

Dňa 6.7. 2006 bola podpísaná zmluva medzi ministerkou PSVR SR a ministrom DPT SR  na 
realizáciu  Národného projektu „Vzdelávanie zamestnancov vo verejnej správe zamerané na 
získavanie digitálnej gramotnosti a príprava na certifikáciu ECDL prostredníctvom 
elektronického vzdelávania“. 

Projekt nadväzuje na národný projekt „CERTIFIKOVANIA digitálnej gramotnosti 
zamestnancov vo verejnej správe programom ECDL“, ktorý bol prezentovaný a spustený na 
jar 2006. Umožňuje všetkým služobným úradom, zatiaľ bratislavského kraja, vhodným 
spôsobom dopĺňať vzdelávanie svojich pracovníkov v oblasti digitálnej gramotnosti. Pre 
všetky úrady je projekt bezplatný, financovanie je zabezpečené z ESF.  

Cieľom tohto národného projektu je zabezpečiť pre zamestnancov verejnej správy v 
Bratislavskom samosprávnom kraji  eLearningové vzdelávanie ku príprave na ECDL 
certifikáciu.   

 

CCHLP spracovalo a zverejnilo zoznamy chemických látok, ktorých údaje boli poskytnuté  
podľa § 14, 18 a 42 ods. 2  a podľa § 15, 18 a 42 ods. 3 zákona č. 163/2001 Z.z o 
chemických látkach a chemických prípravkoch, ďalej spracovalo a zverejnilo zoznam 
chemických látok, pre ktoré sa v súčasnosti prerokováva a zvažuje prijatie reštrikčných 
opatrení na stretnutiach Výboru európskej komisie pre stratégiu znižovania rizík chemických 
látok. 



 
Výročná správa za rok 2006  - 27 - 

CCHLP  v rámci účinnosti zákona o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh od 
septembra spracúva svoju agendu pomocou automatizovaného systému správy 
dokumentov. Pomocou tohto systému je zabezpečená evidencia a spravovanie rôznych 
druhov záznamov, bez ohľadu na ich fyzický nosič (záznamy v papierovej, obrazovej, 
zvukovej podobe, súbory elektronickej pošty, digitalizované súbory a  súbory  
administratívnej agendy). Systém umožňuje evidenciu dokumentov od viacerých klientov v 
samostatnej evidencii cez jedno spoločné rozhranie, príjem korešpondencie na jednom 
centrálnom mieste, alebo na rôznych pracoviskách,  tvorbu centrálneho adresára pôvodcov 
záznamov, prezeranie a tlač preddefinovaných záznamov, pohotové vyhľadávanie záznamov 
alebo spisov podľa rôznych kritérií, prehľad o stave vybavenosti, rýchly prístup k 
informáciám. 

CCHLP  v rámci účinnosti zákona o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov vytvorilo 
a koncom roka začalo testovať aplikáciu pre koordinačnú skupinu  na účel  pružnej 
komunikácie   inštitúcií na báze súčasných informačných technológií.    

CCHLP počas navrhovanej novej európskej chemickej legislatívy REACH priebežne 
aktualizovalo svoje stránky k tejto problematike z pohľadu obsahu samotnej legislatívy 
a z pohľadu pripravovaného informačného systému na podporu pri plnení požiadaviek 
vychádzajúcich z novej chemickej legislatívy. Koncom roka CCHLP na svojej internetovej  
stránke v rámci svojej publikačnej činnosti zverejnilo dokument „REACH v SKRATKE“.  Sú 
v ňom zrozumiteľným spôsobom uvedené odpovede na   otázky: Prečo potrebujeme 
REACH? Ako bude REACH fungovať?  REACH -výhody a náklady. Súčasný stav. Ako bude 
REACH realizovaný?  

V rámci pripravy na plnenie úloh vyplývajúcich   z novej európskej chemickej legislatívy 
REACH  CCHLP pripravilo stanovisko a informáciu o pripravenosti CCHLP na REACH IT pre 
EK, DG Enterprise v súlade s dokumentom EK č. CWG/14/2006.  

Zo zákona o informačných systémoch verejnej správy a zákona o elektronickom podpise 
vyplývajú pre orgány štátnej správy povinnosti v oblasti interoperability a bezpečnosti.  S tým 
súvisí dobudovanie potrebnej elektronickej a organizačnej štruktúry. Vzhľadom na 
komplexnosť, náročnosť a jednotný postup v rezorte bude v tejto problematike CCHLP  
zastrešovať MH SR. V tejto súvislosti  bolo CCHLP zahrnuté do licenčnej politiky, čo v 
konečnom dôsledku umožní zníženie nákladov pri nákupe technických prostriedkov IT.  

 
 
Poskytovanie informácií 
 

CCHLP v r. 2006 naďalej zaznamenávalo záujem podnikateľských subjektov 
a konzultačných spoločností z krajín EÚ o informácie  ohľadom legislatívnych požiadaviek vo 
vzťahu k Zákonu č.217/2003 Z.z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, vo vzťahu k Zákonu č.163/2001 Z.z. o chemických 
látkach a chemických prípravkoch a tiež k Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č.648/2004 o detergentoch.  

Podobne ako v predchádzajúcich rokoch, CCHLP operatívne poskytovalo konzultácie 
a informácie firmám, štátnym orgánom a iným subjektom vo veciach v oblasti svojej 
pôsobnosti. Svedčí o tom viac ako 220 spracovaných otázok a odoslaných odpovedí 
dotknutým domácim i zahraničným subjektom.  

Informácie poskytnuté podnikateľským subjektom je možné rozdeliť do niekoľkých skupín: 
telefonické, písomné, prostredníctvom elektronickej pošty, prostredníctvom internetovej 
stránky CCHLP v časti „Často kladené otázky“ a osobne. Na otázky, ktoré boli CCHLP 
doručené poštou,  CCHLP vypracovalo písomnú odpoveď. Záznamy o odpovediach  sú 
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archivované. Niektoré otázky a odpovede CCHLP spracovalo a zverejnilo na svojej 
internetovej stránke v časti „často kladené otázky“.   

Na účel   aktuálnej informovanosti o zmenách na svojich internetových stránkach zaslalo 
CCHLP pravidelnú informáciu subjektom, ktoré požiadali o takúto  notifikáciu.  

Otázky sú čoraz zložitejšie  a v niektorých prípadoch   problém hraničí s právnou expertízou. 
V kompetencii CCHLP však  nie  je robiť právne analýzy ani oficiálny výklad zákonov.  
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4. ROZPOČET ORGANIZÁCIE 
 
 

4.1. Delimitácia organizácie k 1. marcu 2006 
 
Zákon č. 308/2005 Z. z.  z  23. júna 2005, ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 163/2001 Z. z. 
o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov, ukladal 
povinnosť Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky vykonať delimitáciu  našej 
rozpočtovej organizácie z ich pôsobnosti,  v ktorej sme zotrvávali od vzniku, t. j. od 1.6.2001, do 
kapitoly Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky  k  1. januáru 2006.  
Súhrnný delimitačný protokol bol podpísaný medzi oboma kapitolami až 28. februára 2006, čo 
spôsobilo, že delimitácia bola vykonaná  k  1. marcu 2006, podľa § 17 a 18, zákona č. 
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
 
Schválený rozpočet na rok 2006 a čerpanie alikvotnej časti záväzných ukazovateľov  
štátneho rozpočtu na rok 2006  ku dňu delimitácie   1. marca  2006  

v  tis. Sk  

Názov Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 2/12 
 roku 2006 

Čerpanie  
vo výške 
2/12  roku 
2006  

% 
plnenia 

 
Nečerpané

600 - Bežné výdavky 9 214 1 536 1 525 99,28  
11 

610 – Mzdy, platy, 
služobné   príjmy a 
ostatné os. vyrovnanie 

4 212 702 702 100,00 - 

620 - Poistné a príspevok 
do poisťovní 1 472 246 235 95,53 11 

630 - Tovary a služby 3 500 583 583 100,00 - 
640 - Bežné transfery 30 5 5 100,00 - 
700 - Kapitálové 
výdavky 0 0 0 - - 

Výdavky spolu 9 214 1 536 1 525 99,28 11 
 
Z uvedeného vyplýva, že za  mesiace január a  február 2006, z kapitoly Ministerstva 
zdravotníctva Slovenskej republiky sme mohli čerpať alikvotnú časť finančných prostriedkov 
záväzných ukazovateľov v čiastke  2 dvanástin štátneho rozpočtu na rok 2006,  čo 
predstavovalo objem prostriedkov vo výške 1 536 tis. Sk, v časti bežné výdavky, kapitálové 
výdavky neboli rozpísané. 
 
Skutočné čerpanie bolo vo výške 1 525 tis. Sk, z toho; bežné výdavky 1 525 tis. Sk, v tom: 
mzdové vo výške 702 tis. Sk, poistné a príspevok do poisťovní vo výške 235 tis. Sk, tovary 
a služby  583 tis. Sk a bežné transfery vo výške 5 tis. Sk.  
 
V plnej výške,  t. j.  2/12 rozpočtu, neboli čerpané len výdavky na poistné a príspevky do 
poisťovní a to  celkom o 11 tis. Sk,  pretože skutočné čerpanie v tejto položke nedosiahne nikdy 
plánovanú výšku.  
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Do kapitoly Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky sa delimitoval rozpočet na rok 2006  
na základe rozpočtového opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, číslo RO 7/2006,  
v čiastke 10 dvanástin zo štátneho rozpočtu na rok 2006:  
 

Príjmy spolu 0 tis. Sk
Nedaňové príjmy (200) 0 tis. Sk
Výdavky spolu: 7 678 tis. Sk
Bežné výdavky (600) 7 678 tis. Sk
z toho: 
− mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania spolu 
(610) 

3 510 tis. Sk

z toho: 
− mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania okrem 

štátnych zamestnancov 
585 tis. Sk

− mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania štátnych 
zamestnancov 

2 925 tis. Sk

− počet zamestnancov vo fyzických osobách spolu 18 osôb
− počet zamestnancov vo fyzických osobách okrem štátnych 
zamestnancov 

4 osoby

− počet štátnych zamestnancov vo fyzických osobách 14 osôb
− priemerný prepočítaný počet zamestnancov spolu 15 osôb
− priemerný prepočítaný počet zamestnancov okrem štátnych 
zamestnancov 

3 osoby

− priemerný prepočítaný počet štátnych zamestnancov 12 osôb
Kapitálové výdavky (700) 0 tis. Sk

 
 
4.1.1. Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2006   
k 1. marcu 2006 
 
Ministerstvo hospodárstva  rozpísalo  záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu nasledovne: 
Program 07L Tvorba a implementácia politik 
Podprogram 05 Administrácia rozpočtových organizácií rezortu MH SR 
 
VÝDAVKY spolu        7 678 v tis. Sk  
v tom: 
 
1. Bežné výdavky (600)       7 678 v tis. Sk 
- mzdy, platy, služobné príjmy (610)      3 510 v tis. Sk 
z toho: mzdy, platy, okrem štátnych zamestnancov (610)   585 v tis. Sk 
Počet zamestnancov, okrem štátnych zamestnancov   3 osoby 
( od 1.3.2006 do 31.12.2006 o 4 osoby) 
 
2. Kapitálové výdavky spolu (700)     0 
 
Systemizácia štátnych zamestnancov v štátnej službe počet ŠZM 14 
z toho: vo funkcii mimoriadnej významnosti počet ŠZM   1  
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Ďalšie úpravy rozpočtu v roku 2006 
 
V súlade s rozpočtovým opatrením č.20/2006  Ministerstva financií SR,  Ministerstvo 
hospodárstva SR listom č. j. 1247/2006-2200 zo dňa 20.06.2006  upravilo našej organizácii 
záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2006 v programe 07L a podprograme 05, 
nasledovne: 
 
VÝDAVKY   v Sk 
Výdavky  spolu 7 678 000 +144 397 7 822 397 
v tom:    
Bežné výdavky (600) 7 678 000 +144 397 7 822 397 
v tom: záväzný limit prostriedkov na mzdy 
a platy (610) 

3 510 000 +107 000 3 617 000 

z toho:    
- mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 
osobné vyrovnania okrem štátnych 
zamestnancov 

585 000 +22 000 607 000 

počet zamestnancov, okrem štátnych  
zamestnancov 

3 osoby 0 3 osoby 

(od 1.3.2006 do 31.12.2006 o 4 osoby)    
Kapitálové výdavky spolu (700) 0 0 0 
z toho: obstaranie kapitálových aktív 0 0 0 
Systemizácia štátnych zamestnancov 
v štátnej službe  

   

Počet ŠZM 0 0 0 
 
 
Úprava rozpočtu interným  rozpočtovým  opatrením na rok 2006 pod  číslom 
UR/0115368/2006  zo dňa 21.12.2006 bola v jednotlivých položkách a pod položkách 
ekonomickej klasifikácii vykonaná z toho dôvodu, aby rozpis rozpočtu v týchto položkách 
a pod položkách bol v súlade so skutočným čerpaním finančných prostriedkov /požiadavka 
štátnej pokladnici/,  pri dodržaní rozpísaných záväzných ukazovateľov rozpočtu na rok 2006.   
 
 
PRÍJMY  
 
Príjmy rozpočtu na  rok 2006 neboli rozpísané.  
  
 
 

4.2. Súhrnná charakteristika čerpania výdavkov rozpočtu        
 

Vzhľadom na vykonanú delimitáciu organizácie v priebehu roka 2006, pre zrovnateľné 
porovnanie čerpania rozpočtu  s predchádzajúcim rokom 2005, vykazujeme rozpočet a jeho 
čerpanie za rok 2006 v členení: 2/12 schváleného rozpočtu v pôsobnosti  kapitoly 
Ministerstva zdravotníctva SR  (ďalej len „2/12“) a 10/12 upraveného rozpočtu v  kapitole  
Ministerstva hospodárstva SR (ďalej len „10/12“).  
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4.2.1. Príjmy - rozpočtová ekonomická klasifikácia 
 
Organizácia nemala  na rok 2006 rozpísané príjmy. V skutočnosti vykazujeme náhodilé 
príjmy vo výške 12 tis. Sk, ktoré predstavujú refundáciu časti cestovných nákladov 
vynaložených pri zahraničných pracovných cestách zamestnancov organizácie za 
predchádzajúci rozpočtový rok,  t. j.,  za rok 2005.   

 
 

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 podnikateľmi, 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 2006 sme odviedli celkom  1 416 tis. Sk,  z  toho v  kapitole MH SR  1 336 tis. Sk. 

 
 

4.2.2. Výdavky spolu - rozpočtová ekonomická klasifikácia 
 
 
600 - Bežné výdavky 

 

Bežné výdavky, ktoré zároveň predstavujú celkové rozpočtové výdavky  (kapitálové  výdavky  
neboli  rozpísané),  boli spolu  (za obidve kapitoly)   za   rok   2006   čerpané  vo  výške 9 
344 tis. Sk,  čo v porovnaní s rozpočtovanými prostriedkami v objeme   9 358 tis. Sk, 
predstavuje  99,85 % plnenie rozpočtu organizácie.  

Na vykázanej celkovej úspore  vo  výške  14 tis. Sk sa podieľalo  nižšie  čerpanie rozpočtu 
v kapitole MZ SR o 11 tis. Sk,  nevyčerpaním výdavkov na poistné a odvody, v kapitole MH 
SR vykázaná  úspora  vo výške  3 tis. Sk  bola spôsobená nižším  čerpaním  v položke 
zahraničné cestovné náhrady. 

V porovnaní s rokom 2005 pri čerpaní rozpočtu vo výške 9 304 tis. Sk, kedy sme oproti 
rozpisu nečerpali rozpočtové prostriedky celkom o 184 tis. Sk  (zdôvodnené nerealizovanie 
výmeny okien), v roku 2006 vykazujeme v bežných   výdavkoch   pri ich nečerpaní celkom o 
14 tis. Sk,  nárast v absolútnych číslach  len o  40 tis. Sk.   
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Skutočné čerpanie prostriedkov rozpočtu spolu za rok 2006 za obidve kapitoly v 
štruktúre podľa jednotlivých položiek triedy 600: 

v tis. Sk 
Názov 

 

Schválený 
rozpočet 

  MH SR 

Upravený rozpočet
  2/12   10/12      Σ 

Čerpanie rozpočtu 
2/12       10/12       Σ 

% 
plnenia 

Rozdiel 
± 

600 - Bežné výdavky 0 1 536     7 822    9 358 1 525      7 819      9 344 99,85 
 

14 
 

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

0    702     3 617    4 319    702      3 617     4 319 100,00 
 
- 
 

620 - Poistné a príspevok 
do poisťovní 

 
0 

 
  246      1192     1 438   235      1 192      1 427 99,24 

 
11 
 

630 - Tovary a služby 0  583     2 989      3 572 583       2 986       3 569 99,92 
 

3 
 

640 - Bežné transfery         0      5          24          29     5            24            29 100,00 
 
- 
 

      

Výdavky spolu 0 1 536    7 822     9 358
 
1 525    7 819        9 344 
 

99,85 
 

14 
 

 
 
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
 
Na rok 2006 rozpísaný limit mzdových prostriedkov vo výške  4 212 tis. Sk pre 18 
zamestnancov organizácie sa vzhľadom na delimitáciu k 1. marcu 2006,  rovnako ako 
celkový rozpočet, delil na  2/12 z ročného rozpisu, čo predstavovalo čiastku 702 tis. Sk, pre 
čerpanie v kapitole MZ SR a  na 10/12 schváleného rozpočtu na rok 2006, vo výške 3 510 
tis. Sk, ktorý sa delimitoval  do kapitoly MH SR. 

Rozpočtovým opatrením zo dňa 20.06.2006 bol limit mzdových prostriedkov  vo výške 10/12 
z rozpočtu na rok 2006 zvýšený o 107 tis. Sk, čo predstavovalo upravené mzdy vo výške 3 
617 tis. Sk. 

Po tejto úprave celkový limit mzdových prostriedkov, spolu za obidve kapitoly na rok 2006 
predstavoval objem 4 319 tis. Sk,  z toho v kapitole MH SR  3 617 tis. Sk. 

Mzdové prostriedky spolu za rok 2006 boli  čerpané vo výške  4 319 tis. Sk, z toho v kapitole 
MH SR 3 617 tis. Sk, čo predstavuje 100- percentné plnenie záväzného ukazovateľa. 

 
 
Celkový prehľad o čerpaní mzdových prostriedkov spolu za rok 2006 

v tis. Sk 

Názov Schválený 
rozpočet 

 
Upravený rozpočet
2/12   10/12   Σ 

 
Čerpanie rozpočtu 
2/12   10/12    Σ 

     % 
plnenia 
 

 
Nečerpané 
 

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

4 212 702    3 617  4 319 702    3 617    4 319     100,00 0 
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Čerpanie mzdových prostriedkov v roku 2006 podľa kategórií zamestnancov 
v tis. Sk 

Názov Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 
2/12  0/12      Σ 
 

Čerpanie 
rozpočtu 
2/12  10/12     Σ 
 

     % 
plnenia 
 

Nečerpané
 

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

4 212 702  3 617  4 319 702   3 617   4 319 100,00 0 

z toho:      
štátni zamestnanci 3 510 585  3 010  3 595 585   3 010   3 595 100,00 0 
zamestnanci 
vykonávajúci prácu vo 
verejnom záujme 

 702 117     607    724 117      607      724   100,00 0 

 
 
620 - Poistné a príspevky do poisťovní 
 
Organizácia v roku 2006 splnila zákonnú povinnosť voči zdravotným poisťovniam a sociálnej 
poisťovni, celkom odviedla peňažné prostriedky vo výške 1 427 tis. Sk, čerpanie rozpočtu na 
99,24 %, z toho v pôsobnosti kapitoly MZ SR 235 tis. Sk, v pôsobnosti kapitoly MH SR 1 192 
tis. Sk. Celkové čerpanie oproti rozpočtu je nižšie o 11 tis. Sk, pretože skutočné čerpanie v tejto 
položke nedosiahne nikdy plánovanú výšku.  
 
 
630 - Tovary a služby 
 
Čerpanie výdavkov tejto položky spolu v roku 2006 predstavuje sumu 3 569 tis. Sk, čo je 
čerpanie na 99,92 %, z toho čerpanie v pôsobnosti MH SR 2 986 tis. Sk. Skutočné čerpanie 
výdavkov štruktúre podľa jednotlivých položiek kategórie 630 je nasledovné: 
 

v tis. Sk  
Názov 
 

Schválený 
rozpočet 

Upravený rozpočet
2/12       10/12      Σ 

Čerpanie rozpočtu 
2/12        10/12       Σ 

% 
plnenia 

Rozdiel 
± 

630 – Tovary a služby 
z toho: 3 500 583     2 989    3 572 583      2 986      3 569 99,92 

 
3 
 

631 - Cestovné 
náhrady 1 500 283       977     1 260 169         977      1 146 90,95 

 
- 114 

 

632 - Energie, voda a 
komunikácie 

450 
 47        418       465 47          418         465 100,00 

 
- 
 

633 - Materiál 580 15        387       402 17          384         401 99,75 
 

- 1 
 

635 - Rutinná a 
štandardná 
údržba 

103 16        311       327 15          311         326 99,69 
 

- 1 
 

637 – Služby 867 222      896     1 118 335         896      1 231 110,11 113 

Do čerpania výdavkov na tovary a služby, celkom čerpanie  vo výške 3 569 tis. Sk, čo je 
oproti rozpočtu nižšie len o 3 tis. Sk, sa premietli predovšetkým náklady súvisiace 
s presťahovaním organizácie do nových priestorov v priebehu mesiaca jún až júl 2006. 
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Tieto náklady vyčíslujeme celkom vo výške 587 tis. Sk a zodpovedajú nákladom, ktoré sa 
premietli takmer do všetkých podpoložiek triedy 630, pretože samotné sťahovanie vyvolalo 
následne čerpanie ďalších  nákladov. 

Ide o náklady, ktoré sme museli vynaložiť pred sťahovaním na úpravu pridelených priestorov, 
demontáže nábytku a zariadení, ktoré sme  sťahovali do nových priestorov a ich následné 
montáže, za samotné sťahovacie a manipulačné práce, po presťahovaní na zabezpečenie 
riadneho chodu organizácie prístupom do siete Internet a na uvedenie lokálnej počítačovej 
siete do prevádzky v požadovanom rozsahu pre 18 zamestnancov organizácie. 

 
631 - Cestovné náhrady  
 

Na celkovom objeme tejto položky sa výlučne podieľali zahraničné cestovné náhrady za rok 
2006 spolu vo výške 1 146 tis. Sk, z toho čerpanie v kapitole MH SR vo výške 977 tis. Sk.  

14 zamestnancov organizácie sa zúčastnilo na celkovom počte uskutočnených 47 
zahraničných pracovných ciest, z toho  v kapitole MH SR evidujeme 42 ZPC.  

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 a spoluprácu s národnými orgánmi 
ostatných  členských štátov EÚ a s 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 sa zabezpečuje na základe vyžiadania účasti 
príslušným Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie, ktoré našej organizácii, ako 
národnému orgánu zasiela priamo  EK.    

Zamestnanci pri zahraničných pracovných cestách zabezpečujú medzinárodnú výmenu 
informácií s príslušnými orgánmi členských štátov EÚ, EK a orgánmi OECD, ďalej 
spolupracujú s Európskou komisiou, príslušnými orgánmi členských štátov EÚ a orgánmi 
OECD pri hodnotení rizika chemických látok a poskytovaní relevantných údajov a zúčastňujú 
sa na zasadnutiach výborov  EK. 

Účasť na ZPC je nevyhnutnou podmienkou pri harmonizácii a  implementácii Európskej 
chemickej legislatívy a legislatívy biocídov, z toho dôvodu, že  EK  metodicky usmerňuje 
prácu národných kompetentných orgánov členských štátov. 

V porovnaní s minulým rokom je čerpanie výdavkov za rok 2006 nižšie celkom o 215 tis. Sk, 
čo súvisí s nižším počtom zamestnancov v roku 2006. 

 

632 - Energia, voda a komunikácie  
  
Zmenou sídla organizácie a tým výmenou správcu budovy, vykazujeme zníženie výšky 
úhrad za  poskytované služby,  predovšetkým v položke  energie, napr. v porovnaní 
s minulým rokom 2005 je to za II. polrok absolútny pokles o 38 tis. Sk ( v ročnom meradle 
v ďalších rokoch predpokladáme z tohto  titulu úsporu 142 tis. Sk), rovnako  znížené úhrady 
sa premietli do čerpania nákladov za vodné a stočné a tiež do telekomunikačných služieb  za 
hovorné.  

Z uvedených dôvodov čerpanie výdavkov spolu za rok 2006 vo výške 465 tis. Sk bolo 
v súlade s rozpočtovanou výškou.  V porovnaní s rokom 2005 vykazujeme  celkové šetrenie 
položky o 106 tis. Sk.         
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633 - Materiál  
 

Rozhodujúci podiel na čerpaní rozpočtu celkom vo výške 401 tis. Sk,  z  toho čerpanie  
položky  v kapitole MH SR vo výške 384 tis. Sk, mali nákupy v podpoložke všeobecný 
materiál vo výške 128 tis. Sk, kde  čerpanie výdavkov bolo použité na nákupy kancelárskych  
potrieb a tonerov, ďalej v podpoložke 635004 prevádzkové stroje a prístroje na  
zabezpečenie nového výkonného  skartovača,  laminátora a kávovaru, spolu v objeme 69 tis. 
Sk. Ostatné prostriedky vo výške 204 tis. Sk sa čerpali takto: na nákup cudzojazyčných  
odborných kníh a časopisov 56 tis. Sk, materiálu  k výpočtovej technike- 85 tis. Sk,  softvéru 
54 tis. Sk, čistiace potreby - 9 tis. Sk. 

V porovnaní s rokom 2005, kedy sme vykázali skutočné čerpanie položky 633 vo výške 638 
tis. Sk, z dôvodu  zabezpečenia komponentov pre počítače, zabezpečenia jedného 
dataprojektoru a 2 kusov prenosných počítačov, ako i aktualizácie antivírového systému pre 
všetky osobné počítače on-line používané v Centre, v roku 2006 sme z tohto dôvodu znížili 
čerpanie nákladov  v položke, takmer o 63 - percent . 
  
635 - Rutinná a štandardná údržba 
 
Hlavný podiel na čerpaní tejto položky ako celku vo výške 326 tis. Sk má úhrada nákladov vo 
výške 200 tis. Sk za dodávku a montáž podlahoviny z PVC, z dôvodu jej výmeny v ôsmich 
kanceláriách.  

Ostatné podpoložky boli čerpané rovnomerne, takže celkové čerpanie položky ako celku  
bolo  v súlade s rozpočtom, t. j., 100 % čerpanie rozpočtovaných prostriedkov. 

V porovnaní s rokom 2005 vykazujeme vyššie čerpanie o 218 tis. Sk, čo bolo spôsobené  
hlavne nákladom na výmenu predmetnej podlahoviny. 
 
637 - Služby 
 
Tak, ako na predchádzajúce položky, hlavný dopad na čerpanie výdavkov v položke služby 
mali výdavky za sťahovanie organizácie do nových priestorov, oproti rozpočtovaným 
výdavkom celkom vo výške 1 118 tis. Sk, vykazujeme čerpanie vo výške  1 231 tis. Sk, 
plnenie na 110, 11 %.  

Podstatná časť nákladov sa premietla predovšetkým do podpoložky všeobecné služby, kde 
vykazujeme čerpanie výdavkov za rok 2006 celkom vo výške  722 tis. Sk, z toho  ide 
predovšetkým o výdavky za  sťahovanie majetku organizácie  v mesiaci jún – júl 2006 vo 
výške 224 tis. Sk;  v tom samotné sťahovacie a manipulačné práce  119 tis. Sk,  demontáž, 
dorobenie a montáž  žalúzií 58 tis. Sk, demontáž a montáž nábytku 25 tis. Sk,  odpájanie 
a znova  nainštalovanie PC techniky 14 tis. Sk, demontáž a montáž skladových regálov 8 tis. 
Sk. 

Ďalšie náklady vyvolané sťahovaním v podpoložke všeobecné služby vykazujeme vo výške 
73 tis. Sk z toho; za  čistiace a dezinfekčné práce v  kancelárskych a prevádzkových 
priestoroch vo výške 54 tis. Sk, za práce na vnútornom informačnom systéme vo výške 17 
tis. Sk, za vyhotovenie kľúčov a pečiatok  vo  výške 2 tis. Sk. 

Zároveň výšku čerpania podpoložky ovplyvnilo aj zabezpečovanie spracovania účtovníctva a 
miezd dodávateľským spôsobom, výdavky na túto činnosť boli čerpané  vo výške 333 tis. Sk. 
Ostatné čerpanie v  podpoložke vo výške 92 tis. Sk, predstavuje čerpanie výdavkov za 
služby od správcov budov - 68 tis. Sk,  za viazanie dokumentácií a zbierok zákonov - 24 tis. 
Sk.   

Čerpanie výdavkov v ostatných podpoložkách položky 637 - služby boli v súlade 
s rozpočtovanými nákladmi. 
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640 - Bežné transfery 
v tis. Sk 

 
            Názov 

 
Schválený 
rozpočet 

Upravený rozpočet 
  2/12        10/12      Σ 

Čerpanie rozpočtu 
2/12          10/12       Σ 

% 
plnenia Rozdiel ±

 
640 - Bežné transfery           
 
z toho:   

642 013                        
642  015                        

 

     
      30 
 
 
      16     
      14 
          

     5          24          29 
 
 
     0          16          16 
     5            8          13  

    5          24          29 
 
 
    0         16           16 
    5           8           13   

100,00 
 
 
100,00 
100,00 

 
- 
 

 
V roku 2006 boli prostriedky tejto kategórie čerpané v súlade s rozpisom, celkom vo 

výške 29 tis. Sk, z toho:  na podpoložke  642 013- odchodné  16 tis. Sk a na 642 015- 
nemocenské dávky celkom 13 tis. Sk, čo spolu predstavuje 100 % čerpanie z pridelených 
rozpočtových prostriedkov.  
 
 
700 - Kapitálové výdavky 
 
Na rok 2006 organizácii kapitálové  výdavky neboli rozpísané. 
 
 

4.3. Stav pohľadávok a záväzkov 
 

1. Pohľadávky  

K 31.12.2006 neevidujeme žiadne pohľadávky voči zamestnancom, rovnako neevidujeme 
pohľadávky ani  z obchodného styku. 

 

2. Záväzky 

K 31.12.2006 záväzky po lehote splatnosti dlhšej ako 1 rok neevidujeme. 
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5. PERSONÁLNE OTÁZKY 
CCHLP je služobným úradom štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu a 
zamestnávateľom zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu vo verejnom záujme. 

Organizácia a štruktúra CCHLP bola zabezpečovaná v priebehu roka 2006 v súlade so 
zákonom č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a zákonom č. 552/2003 Z .z.  o výkone práce vo 
verejnom záujme. Metodicky bola riadená Osobným úradom nadriadeného služobného 
úradu, ktorým bolo v roku 2006 Ministerstvo hospodárstva SR. Ostatné náležitosti boli 
vykonávané v zmysle Zákonníka práce č. 311/2001 Z.z. 

Pri výkone štátnej služby aj verejnej služby sa dôsledne dodržiavali princípy Etického kódexu 
štátneho zamestnanca. Štátna služba bola vykonávaná nestranne, apoliticky, profesionálne 
a nezávisle. Dôraz sa kládol na vzdelávanie zamestnancov. Vzdelávanie bolo zamerané na 
zvýšenie kvalifikácie a znalostí v súvislosti s plnením úloh CCHLP ako národného 
kompetentného orgánu.  

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 verejnej služby. Požiadavka organizácie od roku 2003 na 
vytvorenie jedného systemizovaného miesta pre Osobný úrad nebola ani  v roku 2006 
riešená. 
Vzhľadom na limitované mzdové prostriedky na personálne zabezpečenie činností CCHLP, 
ktoré neodrážajú potrebný počet zamestnancov ani zodpovedajúce ohodnotenie v súvislosti 
s navŕšenými povinnosťami pri implementácii Nariadenia REACH a tiež Smernice (EK) č. 
98/8/ES v rokoch 2007 až 2010, bol na MH SR predložený materiál: Analýza personálnych 
kapacít CCHLP - požiadavka na zabezpečenie a stabilizáciu zamestnancov. Ak sa tento 
problém nebude v krátkom čase riešiť, CCHLP nebude schopné komplexne plniť úlohy 
národného kompetentného orgánu vyplývajúce z uvedených právnych predpisov. 
 
 

5.1. Počet a štruktúra zamestnancov  
 
Limit počtu zamestnancov pre rok 2006 a jeho naplnenie: 
 

Plán Skutočnosť spolu:  
Ukazovateľ 

Štátna služba Verejná služba Spolu z toho: z toho: 

   r. 2006 MH SR r.2006 MH SR 
Limit - počet vo 
fyzických osobách 

14 4 18 18   

Skutočnosť       

- počet vo fyzických 
osobách 

11 3   14 14 

- priemerný evidenčný 
počet  zam.  

11,80 3,39   15,19 14,91 

- prepočítaný stav vo 
fyzických os. 

12,25 
 

3,42   15,67 
 

15,40 
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Za rok 2006  evidujeme v jednom prípade skrátený služobný čas na 60%, počas roka  3 
zamestnanci organizácie ukončili štátnozamestnanecký a pracovný  pomer,  podrobnejšie 
tieto skutočnosti uvádzame v časti  fluktuácia zamestnancov . 
Veková štruktúra zamestnancov k 31.12.2006  
 

Vek 
 

Štátna služba Verejná služba Spolu 

do 20 rokov - - - 
20 až 29 rokov 3 0 3 
30 až 39 rokov 0 1 1 
40 až 49 rokov 6 1 7 
50 až 59 rokov 1 0 1 
60 rokov a viac 1 1 2 
 
 
Štruktúra zamestnancov podľa pohlavia k 31.12.2006 
 
 
 

Štátna služba Verejná služba Spolu 

Ženy 8 2 10 
Muži 3 1 4 
 
 
Vzdelanostná štruktúra zamestnancov k 31.12.2006   
 
 
 

Štátna služba Verejná služba Spolu 

Úplné stredné odborné vzdelanie 1 2 3 
Vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa - - - 
Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa 10 1 11 
 
 
Fluktuácia zamestnancov 

 
Počas roka 2006 sa uvoľnili 3 pracovné miesta, z toho 2 štátnozamestnanecké a 1 vo 
verejnom záujme. 
Dvaja štátni zamestnanci ukončili štátnozamestnanecký pomer, z toho jeden k 14.04. 2006 
v zmysle § 43 ods.1 písm. e), zákona  č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon“),  druhý podľa § 41, ods. 1, zákona  k  30.11.2006. Na voľné 
štátnozamestnanecké miesta bolo vyhlásené výberové konanie. 
Zamestnanec vykonávajúci prácu vo verejnom záujme  pracovný pomer ukončil dohodou 
k 19.05.2006. 

 
 

Výberové konania 
 

Vzhľadom na to, že sa počas roka 2006 uvoľnili 2  systemizované miesta odborných radcov,  
bolo vyhlásené a uskutočnené jedno výberové konanie v mesiaci november 2006. Jediný 
prihlásený a úspešný uchádzač obsadil voľné štátnozamestnanecké miesto  v mesiaci január 
2007.  
Získal sa súhlas k trvalému preloženiu štátneho zamestnanca z iného služobného úradu do 
CCHLP. 
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5.2.   Vzdelávanie zamestnancov 
 
 
Vzdelávanie štátnych zamestnancov 
 
Pri tvorbe plánu vzdelávania štátnych zamestnancov  na rok 2006 sa vychádzalo tak ako v 
predchádzajúcom roku  z koncepcie vzdelávania  štátnych zamestnancov (uznesenie vlády 
SR č. 79/2004) a z metodického usmernenia Úradu pre štátnu službu k plánovaniu 
vzdelávania služobných úradoch orgánov štátnej správy.  

Plán vzdelávania na rok 2006 sme zároveň koncipovali koordinovane so stanovovaním úloh 
a kompetencií pre jednotlivých štátnych zamestnancov, resp. skupiny zamestnancov. 

V súlade s už vydanými služobnými predpismi Úradu pre štátnu službu z roku 2005, ktoré 
určovali minimálne štandardy  a rámcové programy vzdelávania pre prioritné cieľové skupiny 
štátnych zamestnancov a  príkazným listom   riaditeľa  č. 6/2005, sme plán vzdelávania na 
rok 2006 doplnili o vlastné minimálne štandardy v oblasti špecifických vedomostí a vydali 
rámcový program v oblasti špecifických vedomostí. 
 

Cieľové skupiny štátnych zamestnancov: 
 vrcholový manažment - vedúci služobného úradu a riaditeľ, zástupca riaditeľa 

 štátni zamestnanci kompetentní pre činnosti súvisiace s integráciou SR do Európskej 
únie 

 
 
5.2.1 Externé vzdelávanie 
 
Vzdelávanie pre všetky cieľové skupiny služobný úrad zabezpečoval prostredníctvom: 

• akreditovaných vzdelávacích agentúr  (prednášky, školenia) 

• semináre, konferencie, workshopy medzinárodného charakteru 

• semináre, konferencie, workshopy domáceho charakteru 

 
 

V roku 2006 pokračovalo odborné vzdelávanie štátnych zamestnancov predovšetkým 
účasťou na pracovných stretnutiach jednotlivých komisií EÚ a aj pri komunikácií s odborníkmi 
ostatných členských štátov  v písomnom alebo osobnom styku. 

Vykonali sa potrebné kroky k vyslaniu jedného štátneho zamestnanca ako národného 
experta pre prácu v inštitúcii Európskej únie. Tento zamestnanec bol rozhodnutím dočasne 
postavený mimo štátnu službu.  
 
 
5.2.2 Interné vzdelávanie 
 
V rámci zvyšovania kvality práce v roku 2006 v CCHLP pokračovalo v  zavedenom systéme 
interných školení a seminárov. Tieto boli zamerané na odovzdanie informácií získaných na 
školeniach, seminároch, aktivitách v odborných pracovných skupinách na európskej 
a domácej úrovni.  

Na základe schváleného plánu interných školení prebiehali semináre na tieto aktuálne témy: 

• Národný projekt certifikovania digitálnej gramotnosti zamestnancov v štátnej službe 
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• Obmedzenia pri uvádzaní na trh a používaní nebezpečných chemických látok a 
prípravkov 

• QSAR a jeho využitie pre regulačné účely 

• IUCLID 5 - REACH - IT 

• Hodnotenie rizika nových a existujúcich látok 

• Posúdenie nebezpečenstva chemických látok v rámci programu OECD 

• Identifikácia látok PBT 

• Využitie QSAR-ov pre regulačné účely 

• Úlohy CCHLP podľa REACH a helpdesk I. 

• Úlohy CCHLP podľa REACH a helpdesk II. 

• Informácia z druhého zasadnutia Pracovnej skupiny pre REACH 

• Klasifikácia a označovanie 

• QSAR a jeho využitie pre regulačné účely 

• Úvod do slovenského chemického názvoslovia podľa IUPAC 

• Posúdenie nebezpečenstva chemických látok v programe  OECD/SIAM23 

• Aktualizácia o činností EK a OECD v oblasti chemickej legislatívy 

• RIP 3.2-2 

• TC NES subgroup on PBT a v PvB 

• REACH a ECHA 
 
 
5.2.3. Náklady na odborné vzdelávanie pre všetkých zamestnancov úradu: 
 

štátna služba:   

riadenie štátnej služby (predstavený úradu) 1 pracovník         0,-  Sk 

systém hodnotenia kvality CAF 2 pracovníci   3 900,-  Sk 

ostatné  5 pracovníci 10 518,-  Sk 

verejná služba:   

zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme 4 pracovníci   8 834,-  Sk 

Spolu:  23 252 Sk 
 

Celkové náklady na zabezpečenie vzdelávania zamestnancov organizácie v roku 2006 boli 
vo výške 23 tis. Sk, v porovnaní s rokom 2005, kedy boli čerpané vo výške 152 204,50 Sk, to 
predstavuje  85- percentný pokles. 

Zdôvodnenie: v roku 2006 boli všetci štátni zamestnanci organizácie zaradení do  stálej 
štátnej služby, preto sa  nečerpali náklady na ich odborné vzdelávanie cestou 
akreditovaných vzdelávacích agentúr  v takej výške, ako v roku 2005 a nevynakladali sa 
ďalšie dodatočné náklady na školiteľov  týchto zamestnancov. 

Rovnako v roku 2006 sme  ani  v jednom  prípade  neplatili  účastnícke poplatky v cudzej 
mene za účasť na školeniach, seminároch a sympóziách,  čím sme oproti roku 2005  ušetrili 
v  4 prípadoch čiastku 107 358,- Sk.   
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5.3. Služobné hodnotenie štátnych zamestnancov 
 
Hodnoteným obdobím bolo obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005. V tomto 
časovom rozpätí bolo hodnotených všetkých 13 štátnych zamestnancov, ktorí boli zaradení v 
štátnej službe.  
 

stupeň hodnotenia počet štátnych  zamestnancov % 

0 0 0 

1 0 0 

2 2 15,4 % 

3 5 38,5 % 

4 6 46,1 % 
 
Priemerný výsledný stupeň dosiahnutý v hodnotení bol 3,3 z najvyššej možnej hodnoty 4, čo 
zodpovedá priemerne prepočítanému zvýšeniu platovej tarify 2,3 %, ktoré sa uplatnilo v 
súvislosti s výsledkami služobného hodnotenia za rok 2005 od 1. júla 2006 . Štátnym 
zamestnancom boli vydané Rozhodnutia o služobnom hodnotení štátnych zamestnancov a  
Písomné pokyny pre štátnych zamestnancov na rok 2006. Štátni zamestnanci v termíne 
odovzdali majetkové priznania štátnych zamestnancov. 
 
 

5.4.  Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami v 
organizácii  
 
V dňoch od 10.01.2006 do 21.02.2006 pracovníci Správy finančnej kontroly Bratislava 
vykonali v našej organizácii finančnú kontrolu hospodárenia s verejnými prostriedkami 
a nakladania s majetkom štátu, ktoré boli poskytnuté z rozpočtovej kapitoly Ministerstva 
zdravotníctva SR, za obdobie od 01.01.2003 do 31.12.2005. 

Zistené porušenia finančnej disciplíny a účtovníctva boli takého charakteru, ktoré sa ešte 
počas kontroly odstránili a  voči zodpovedným zamestnancov nebolo potrebné vyvodiť  
opatrenia podľa osobitného predpisu. Organizácii nebola uložená pokuta, rovnako za 
sledované obdobie roku  2006 organizácia neplatila  žiadne penále. 

 
 

5.5. Iné 
 
CCHLP v rámci sledovania a prípadnej aplikácie metód manažérstva kvality určených na 
zlepšovanie kvality práce sa v roku 2006 zúčastnilo školenia Model CAF ako nástroj 
manažérstva služobného úradu a 4. medzinárodnej konferencie o kvalite „Manažérstvo 
kvality vo verejnej správe“.  

Podľa poznatkov z týchto podujatí a po konzultácii s expertom zo Slovenskej spoločnosti pre 
kvalitu bol dopracovaný a upravený pracovníkmi CCHLP „Návrh implementácie modelu CAF 
v podmienkach CCHLP“ a „Návrh kritérií predpokladov pre podmienky CCHLP“, ktorý je 
jeho súčasťou.  
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Špecifikom CCHLP je, že počtom zamestnancov patrí k malým organizáciám a v rámci 
skúseností s implementáciou modelu CAF na Slovensku metóda nebola aplikovaná v 
organizácii s takým malým počtom zamestnancov. 

 

 

V roku 2006 boli vydané štyri interné príkazné listy. Ich cieľom bolo reagovať na potreby 
zabezpečenia úloh CCHLP a usmerniť zamestnancov. 

1. Príkazný list riaditeľa č. 1/2006 – o opatreniach na nápravu nedostatkov zistených 
následnou finančnou kontrolou vykonanou v dňoch 10. 1. 2006 až 21. 2. 2006 a na 
odstránenie príčin ich vzniku 

2. Príkazný list riaditeľa č. 2/2006 – o zasielaní správ zo zahraničných pracovných ciest na 
Ministerstvo hospodárstva SR. 

3. Príkazný list riaditeľa č. 3/2006 – o forme a štruktúre správy zo zahraničnej pracovnej 
cesty.  

4. Príkazný list riaditeľa č. 4/2006 – na vykonanie riadnej inventarizácie majetku k účtovnej 
uzávierke k 31.12.2006. 

 
 
V spolupráci so zástupcami odborovej organizácie v nadväznosti na vyššie kolektívne 
zmluvy bola vyhotovená a podpísaná "Podniková kolektívna zmluva pre štátnych 
zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme " na rok 2006. 

Prostriedky sociálneho fondu boli použité najmä ako príspevky na nákup stravných lístkov 
pre zamestnancov. 

 
. 
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6. CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA 
 

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

Centrum pre chemické látky a prípravky v roku 2006 splnilo úlohy národného orgánu SR na 
národnej úrovni, na úrovni EÚ a OECD v rámci schváleného a upraveného rozpočtu na rok 
2006.  

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. Je nutné konštatovať, že stále pretrváva 
nedostatočné finančné ohodnotenie pracovníkov, ktoré neodráža požiadavky na ich odbornú 
zdatnosť a pracovný výkon a nepôsobí motivujúco ani pri prijímaní nových pracovníkov, na 
čo poukazuje malý záujem uchádzačov o výberové konanie.  

Hlavné činnosti vykonané v roku 2006 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. Z EK boli zasielané množstvá dokumentov a e-mailov  na pripomienkovanie v rámci 
procesu hodnotenia chemických látok a hodnotenia účinných látok biocídnych výrobkov, 
ktoré sa iba zakladajú. Túto situáciu bude potrebné riešiť. 

 

 

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 :  
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• 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  na 
medzinárodnej úrovni s OECD.  

 
 

8.1. Prehľad najdôležitejších činností a výstupov CCHLP v roku 
2006 
 
Hlavné činnosti CCHLP sú uvedené v časti 3.  

V tejto časti sú uvedené prehľady najdôležitejších výstupov organizácie v roku 2006, 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 
 
1. Pre potreby a na vyžiadanie orgánov EK korektúra slovenskej jazykovej verzie: návrh 

Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady o klasifikácii a označovaní chemických látok 
a zmesí na základe globálneho harmonizovaného systému (dokument COM(2006) draft 
060703), 

2. Pre potreby a na vyžiadanie orgánov EK korektúra slovenskej jazykovej verzie: návrh 30. 
ATP smernice 76/769/EHS, 

3. Pre German Federal Institute for Risk Assessment bolo poskytnuté stanovisko k vplyvu 
emisií tonerov na ľudské zdravie “Health Hazards from toners – situation in Slovakia” na 
základe podkladov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, 

4. Správa o stave implementácie Smernice č. 98/8/ES v Slovenskej republike predložená 
Európskej komisii v súlade s ustanovením článku 24 Smernice č. 98/8/ES, 

5. Podklady pre EÚ register biocídnych výrobkov na DG Environment , Brussel, 

6. Pre potreby a na vyžiadanie orgánov EK korektúra slovenskej jazykovej verzie: 
OZNÁMENIE KOMISIE o výsledkoch hodnotenia rizika a o  stratégii znižovania rizika pre 
látky: dibutyl-ftalát; 3,4-dichlóranilín; bis(izodecyl)-ftalát; kyselina ftalová, di-C9-11-
rozvetvené alkylestery, bohaté na C10 frakciu; bis(izononyl)-ftalát; kyselina ftalová, di-C8-
10-rozvetvené alkylestery, bohaté na C9 frakciu; kyselina etyléndiaminotetraoctová; 
metyl-acetát; kyselina chlóroctová; pentán; tetranátruim-etyléndiaminotetraacetát, 

7. Pre potreby a na vyžiadanie orgánov EK korektúra slovenskej jazykovej verzie: 
ODPORÚČANIE KOMISIE z [...] o opatreniach na zníženie rizík pre tieto látky: dibutyl-
ftalát; 3,4-dichlóranilín; bis(izodecyl)-ftalát; kyselina ftalová, di-C9-11-rozvetvené 
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alkylestery, bohaté na C10 frakciu; bis(izononyl)-ftalát; kyselina ftalová, di-C8-10-
rozvetvené alkylestery, bohaté na C9frakciu; kyselina etyléndiaminotetraoctová; metyl 
acetát; kyselina chlóroctová; pentán; tetranátrium-etyléndiaminotetraacetát, 

8. Vyplnenie dotazníka pre používanie dichlórmetánu ako odstraňovača náterov na základe 
žiadosti Risk and Policy Analysts (Authorities) v súvislosti s vypracovaním štúdie pre 
Európsku komisiu, DG Enterprise „Potential restriction on the marketing and use of 
dichlormethane in paint strippers“, 

9. Na vyžiadanie oddelenia EK pre preklady návrhov európskych legislatívnych dokumentov 
bolo spracovaných viac ako 30 stanovísk k prekladu niektorých termínov alebo názvov 
chemických látok. 

 

Pre potreby OECD: 
 
1. Poskytnutie niektorých podkladov o manažmente chemických látok "Survey on toxic 

chemicals management" pre kompetentný orgán Japonska. 

2. Stanovisko CCHLP k poskytnutiu slovenských názvov  chemických látok do Globálneho 
portálu HPV, pre sekretariát OECD 

 
Pre potreby ústredných orgánov štátnej správy 
 
1. Poskytnutie stanoviska k doplneniu zoznamov POPs o nové látky pre účely 

Štokholmského dohovoru (pre MH SR), 

2. Pripomienkové konanie návrhu novelizácie výnosu MH SR č. 2/2002 (pre MH SR), 

3. Poskytnutie stanoviska k potrebe zmeny legislatívy SR v súvislosti s prijatím 
Odporúčania Komisie z 23.12.2005 o technických pokynoch viacúrovňového prístupu na 
účely implementácie nariadenia EP a Rady (ES) č. 648/2004 (pre MH SR), 

4. Poskytnutie stanoviska k vytvoreniu databázy nebezpečných látok v stavebných 
výrobkoch (pre MH SR a MVRR SR), 

5. Podklady pre Odbor ochrany spotrebiteľa MH SR k materiálu „Informácia o ochrane 
zdravia spotrebiteľov v nadväznosti na obsah chemických látok, chemických prípravkov 
a biocídnych výrobkov“ 

6. Konzultácie o povinnosti označiť dátum výroby, spotreby a exspirácie na  obale 
chemických látok pre Odbor ochrany spotrebiteľa MH SR. Stanoviská CCHLP predložené 
v súlade so stanoviskom European Chemicals Bureau a DG Enterprise.  

7. Stanovisko k návrhu Smernice  Rady o obmedzení uvádzania na trh  a používania PFOS 
(zmena a doplnenie smernice 76/769/EHS), pre odbor priemyselnej politiky MH SR 

8. Pripomienky k návrhu novely Smernice Rady o obmedzení uvádzania na trh 
 a používania arzénu a jeho zlúčenín (zmena a doplnenie smernice 76/769/EHS), pre 
odbor priemyselnej politiky MH SR 

9. Pripomienkové konanie návrhu novelizácie vyhlášky MH SR č. 67/2002 (pre MH SR), 

10. Pripomienkové konanie návrhu Nariadenia vlády SR o všeobecnej bezpečnosti výrobkov 
pripraveného MH SR. 

11. Odborná spolupráca pri novelizácii národnej legislatívy o biocídoch s MH SR,  

12. Pripomienkovanie slovenskej verzie Nariadenia EC No.1849/2006, pre MH SR 

13. Pripomienkovanie slovenskej verzie novely Smernice 98/8/EC, pre MH SR 
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14. Na základe žiadosti Ministerstva hospodárstva, Odboru priemyslu bolo vypracované 
stanovisko k  vyžiadaným bodom Návrhu realizačného plánu Štokholmského dohovoru 
o POPs Stanovisko ku Community Implementation Plan for the Stockholm Convention on 
Persistent Organic Pollutants 

15. Vypracovanie informácie o ťažiskovej činnosti Centra pre chemické látky a prípravky 
(CCHLP) v období od 1. júla 2006 do 13. októbra 2006 (pracovný dokument, podklad pre 
interné účely MH SR), 

16. Konzultácie ku korektúre slovenskej verzie smernice EÚ - 30. ATP k 67/548/EEC pre MH 
SR 

17. Poskytnutie odborného stanoviska k tabuľke zhody pre prílohy smernice 98/8/EC k 
vyhláške MH SR č. 375/2003 Z.z., 

18. Poskytnutie stanoviska k poskytnutiu údajov o alternatívnych látkach používaných najmä 
pri ošetrení rastlín do databázy Európskeho spoločenstva (pre MŽP SR), 

19. Poskytnutie údajov o 1-brómpropáne (pre MŽP SR), 

20. Poskytnutie údajov o niektorých chemických látkach (difenyléter, oktabrómderivát, 
pentachlórbenzén, chlóralkány C10-13) (pre MŽP SR),  

21. Poskytnutie stanoviska k listu švédskych ministrov hospodárstva a životného prostredia 
adresovaného podpredsedovi EK a komisárovi pre životné prostredie o eutrofizácii 
vodného prostredia (pre MŽP SR). 

22. Stanovisko k návrhu USA na partnerstvo zamerané na zníženie emisií  ortuti do 
životného prostredia, pre MŽP SR 

23. Pripomienky k Zoznamu prerokovávaných návrhov právne záväzných  aktov ES a EÚ 
(nariadenia, smernice a rozhodnutia), predložených Európskou komisiou v uplynulom 
období – aktualizácia (28. a 29. novela smernice rady 7/769/EHS), pre MŽP SR 

24. Podklady pre stanovisko MŽP SR k materiálu UNEP – požiadavky na doplňujúce 
informácie k správe o ortuti 

25. Informácia o súčasnom stave v SR  v oblasti bezpečnosti nanočastíc - podklad pre odbor 
manažmentu environmentálnych rizík MŽP SR na vyplnenie dotazníka OECD 

26. Konzultácia vo veci návrhu stanovenia priorít pre EPOC OECD na roky 2007 a 2008 
podľa dokumentu ENV/EPOC(2006)1/ANN2 Priority matrix for area 2.3.3., 

27. Podklady pre vypracovanie predbežného stanoviska SR k  návrhu „Nariadenia EP 
a Rady o zákaze vývozu a bezpečnom skladovaní kovovej ortuti“, pre  MŽP SR 

28. Na základe žiadosti Ministerstva životného prostredia, Odboru manažmentu 
enviromentálnych  rizík bolo vypracované Stanovisko k zdravotným a enviromentálnym 
dopadom ťažkých kovov v životnom prostredí ako  podklad pre rokovanie Fóra V IFCS 
v Budapešti. 

29. Na základe žiadosti Ministerstva životného prostredia, Odboru manažmentu 
enviromentálnych  rizík bolo vypracované  Stanovisko ku “Questions for strategic 
discussion on heavy metals in preparation for the UNEP GC24” ako podklad pre 24. 
zasadnutie Riadiacej rady UNEP v Nairobi. 
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V procese prípravy novej európskej chemickej legislatívy REACH, CCHLP úzko 
spolupracovalo s MH SR (odborom priemyslu) a vykonávalo nasledovné aktivity: 

– poskytovanie informácií o účasti zástupcov CCHLP v pracovných skupinách pre prípravu 
RIPs - Stakeholelder Expert Groups (SEGs) a o záveroch rokovania CWG pre praktickú 
prípravu na REACH, 

– konzultácie pri príprave stanoviska SR na rokovanie COREPER vo veci čl. 9 ods. 1. b) 
z prvého čítania v parlamente a k požiadavke umožniť predkladanie údajov o HPV 
látkach podľa REACH, ak prešli procesom schválenia v OECD programe pre HPV 
a stanovisko k poľskému návrhu na zmienku o WTO do úvodu REACH, 

– konzultácie k príprave stanoviska na rokovanie COREPER k pozmeňovaciemu návrhu 
predsedníckej krajiny Fínska k textu REACH uvedené v dokumente Rady Európy č. 
14146/06 zo dňa 20. X. 2006 

– poskytnutie podkladov o aktivitách CCHLP (ale aj MH SR, MŽP SR) v procese prípravy 
na prijatie REACH pre Odbor podnikateľského prostredia - oddelenie koordinácie 
stratégií, na základe žiadosti  ÚVZ SR o poskytnutie podkladov k Správe o plnení úloh k 
trvalo udržateľnému rozvoju, (uznesenie vlády č. 648/2006), 

– zaslanie podkladov na prípravu odpovede na dotaz EPPA Partnership 

– spoločná korektúra  slovenskej verzie návrhu REACH, spolu s MŽP SR 

– príprava materiálu: Analýza novelizácie zákona č. 163/2001 Z.z. Určenie kompetencii 
orgánov štátnej správy ako to požaduje návrh textu nariadenia REACH z júna 2006., 

– účasť na zasadnutí Špecializovanej pracovnej skupiny pre spoluprácu v chemickom 
priemysle medzi SR a ČR (v súlade so štatútom Medzirezortnej konzultačnej komisie 
zriadenej podľa "Dohody o spolupráci medzi MH SR a Ministerstvom prúmyslu a 
obchodu Českej republiky) - prezentácia o zriadení Asistenčného pracoviska pri CCHLP 
podľa čl. 132 REACH, 

Spolupráca s MŽP SR (odborom manažmentu environmentálnych rizík) v procese prípravy 
na REACH súvisela s účasťou CCHLP na stretnutiach Rezortnej koordinačnej skupiny 
a prípravou pripomienok. CCHLP poskytlo konzultáciu k holandskému návrhu na rokovanie 
COREPER o predĺženie doby na 6 rokov v čl. 66(1) REACH, počas ktorej si môžu členské 
štáty uchovať svoje národné obmedzenia pri uvádzaní látok na trh nad rámec smernice 
76/769 t.j. Prílohy XVII k REACH.  

 
Pre ostatné orgány štátnej správy:  
 
Na základe požiadavky SOI boli vypracované a zaslané odpovede na otázky dotazníka 
"Interview within the scope of REACH enforcement project"   týkajúceho sa dozoru 
nariadenia REACH a poskytla sa analýza - návrh na konkretizáciu úloh štátnej správy podľa 
REACH. 

1. Poskytnutie stanoviska k harmonizácii klasifikácie a označovania chemických látok (pre 
ÚVZ SR Bratislava) 

2. Poskytnutie stanoviska k referenčnej testovacej metóde pre meranie rýchlosti 
uvoľňovania niklu (pre SOI), 

3. Podklady pre vyplnenie dotazníka IFCS „Ukazovatele pokroku v prioritných oblastiach 
chemickej bezpečnosti“, pre Úrad verejného zdravotníctva SR 
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Pre potreby a na vyžiadanie podnikateľských subjektov a profesijných 
organizácií : 
 
1. Poskytnutie stanoviska k správnosti a úplnosti informácií uvedených na etikete 

konkrétneho výrobku (pre p. Borovičku). 

2. Poskytnutie stanoviska k obmedzeniu uvádzania na trh a používania toluénu 
a trichlórbenzénu (pre p. Šimka). 

3. Poskytnutie stanoviska k právnemu rozboru niektorých ustanovení právnych predpisov 
SR (pre fy. T&T s.r.o.). 

4. Pre firmu AZC, a.s. bolo vypracované stanovisko “Odpoveď na žiadosť o informácie – 
REACH”. 

4. Poskytnutie stanoviska k splneniu si povinnosti subjektu SlovZink, a.s. Košeca ohlásiť 
Centru pre chemické látky a prípravky údaje o oxide zinočnatom (pre SIŽP) 

 

 
Prednášková činnosť  
 
1. RNDr. Ján Čepček, PhD.: prednáška „Nariadenie EP a Rady (ES) č. 648/2004 o 

detergentoch a Príručka A.I.S.E. na implementáciu nariadenia o detergentoch“. 
Bratislava, marec 2006, SOI; 

2. Ing. Jana Balejíková: prednáška „RIP 3.2 Návod na prípravu Správy o chemickej 
bezpečnosti, informácia o projekte“, Bratislava 21.3.2006, diskusia v rámci projektu 
ZCHFP  SR  „Príprava priemyslu, autorít a inšpekcie na implementáciu  systému REACH 
na Slovensku“ 

3. Ing. Peter Rusňák, CSc.: prednáška: "Úlohy kompetentných orgánov členských štátov 
EÚ v rámci REACH - situácia v SR", ZCHFP, VUSAPL Nitra, 5.4.2006, seminár "REACH 
- Nová chemická legislatíva EÚ a jej dopady" 

4. Ing. Jana Balejíková: prednášky „Hodnotenie chemickej bezpečnosti a Správa 
o chemickej bezpečnosti, Informácia o projekte RIP 3.2.“ ZCHFP, VUSAPL Nitra, 
5.4.2006, seminár “Nová európska chemická legislatíva REACH a jej dopady ”  

5. RNDr. Pavol Jaloviar: prednášky „QSAR a jeho využitie v REACH“, „Expozičný scenár“, 
ZCHFP, VUSAPL Nitra, 5.4.2006, seminár “Nová európska chemická legislatíva REACH 
a jej dopady ” 

6. RNDr. Ján Čepček, PhD.: prednášky „Súčasná chemická legislatíva SR (zákon 
163/2001); Klasifikácia a označovanie – súčasnosť a budúcnosť“. ZCHFP, VUSAPL 
Nitra, 5.4.2006, seminár “Nová európska chemická legislatíva REACH a jej dopady ” 

7. Ing. Katarína Buranová: prednášky „SPORT – strategické partnerstvo na testovanie 
REACH“, „Stratégia znižovania rizika –reštrikcie“. ZCHFP, VUSAPL Nitra, 5.4.2006, 
seminár “Nová európska chemická legislatíva REACH a jej dopady ” 

8. ;RNDr. Ján Čepček, PhD.: prednáška „Stanovenie rezíduí s-triazínov v mliečnej detskej 
výžive a pšenici“. Bratislava, jún 2006, FChPT STU, seminár „Pesticídy, bezpečnosť 
potravín a životné prostredie“; 

9. RNDr. Ján Čepček, PhD.: prednášky: 1. Úvod do slovenského chemického názvoslovia 
podľa IUPAC; 2. Špeciálna terminológia v európskej chemickej legislatíve; 3. Chemické 
databázy názvov a informačné zdroje pri prekladoch; 4. Najčastejšie problémy, príklady 
riešení a diskusia“. Luxembursko, Luxemburg, november 2006, European Commission, 
Directorate-General for Translation, Training Unit R.4, seminár „Slovenské chemické 
názvoslovie v dokumentoch EÚ“. 
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10. Ing. Peter Rusňák, CSc.: prednáška „Zákon č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach 
a prípravkoch. Práca CCHLP ako národného kompetentného orgánu pre implementáciu 
legislatívy EÚ v oblasti uvádzania chemických látok na trh“, Pracovné stretnutie s 
tureckou delegáciou na MH SR 

11. Doc. Ing. Viktor Prachar, CSc.: prednáška „Národná legislatíva pre uvedenie 
biocídnych výrobkov na trh Slovenskej republiky, Viedeň, december 2006,  Viedenská 
konferencia o biocídoch 

 
 

8.2. 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 
v roku 2005 poriadal Európsky úrad pre chémiu DG JRC.  

• First Meeting of the EU Working Group on QSARs, Taliansko, Varese, január 2006. 

• EU Twinning Project s Tureckou republikou “Harmonization and Implementation of 
the Directive on Biocidal Products-TR/2004/IB/EN/ 03”, Turecko, Ankara, február 
2006 

• Meeting of the Working Group on Detergents and meeting of the Detergents 
Committee, Belgicko, Brussel, február 2006 

• 39.Joint Meeting off the Chemicals Committee and Working Party on Chemicals, 
Pesticides and Biotechnology-OECD, Francúzsko, Paríž, február 2006 

• Meeting of the Working Group Limitations on the Marketing and Use of Dangerous 
Substances and Preparations,  

• 2nd  Combined Session of the Risk Reduction Strategy meeting of the Member States 
for the Implementation of Council regulation (EEC) 793/93 on the evaluation and 
control of the risks of  Existing Substances and the Limitations Working Group for the 
Implementation of Council and Parliament Directive 76/769/EEC on restrictions of the 
marketing and use of dangerous substances and preparations, Belgicko, Brussel, 
február 2006 

• REACH-IT Stakeholder Workshop, Taliansko, Ispra, marec 2006 

• 6Th  ad hoc meeting of the  Commission Working  Group  on  the  Practical  
Preparations  for  REACH, Belgicko, Brussel, marec 2006 

• Fourth Stakeholder Expert Group meeting for the REACH Implementation Projekt RIP 
4.4.”Guidance Document on preparation of Annex XIV dossiers”, Anglicko, Londýn, 
marec 2006 

• 9th TC NES – Technical Committee on New and Existing Substances, Taliansko,  
Arona, marec 2006 

• 15th Meeting of the Task Force on Harmonisation of Classification and Labelling, 
Taliansko, Rím, marec 2006 

• Meeting on Health Effects of Pesticides,Biocides,Existing Chemicals,New Chemicals  
and General issues, Taliansko, Arona, marec 2006 

• Biocides Technical Meeting, Taliansko,  Arona, marec 2006 
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• Workshop – Occupational Safety and Health during the Use of Biocides, Nemecko, 
Dortmund, apríl 2006 

• First Stakeholder Expert Group(SEG) meeting on REACH Implementation project 
4.1.-4.2: Technical Guidance Document on carring out dossier and substance 
evaluations, Rakúsko, Viedeň, apríl 2006 

• 8 th TC NES PBT and vPvB Subgroup meeting, Taliansko, Arona, apríl 2006 

• 21st meeting of the Competent Authorities for Directive 98/8/EC, Belgicko, Brussel, 
apríl 2006 

• 22nd SIDS Initial Assessment Meeting (SIAM 22), Francúzsko, Paríž, apríl 2006. 

• U.S.EPA Sustainable Futures Workshop, USA, Chicago, máj 2006. 

• 7th Meeting of the European Commission Working  Grop for the Practical 
Preparations for REACH,  

• 3th 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), Rakúsko, Viedeň, máj 2006 

• European Chemicals Bureau Workshop on Capacity Building for REACH : Future role 
of EU Member States, Cyprus, Larnaka, jún 2006 

• 11th Risk Reduction Strategy Meeting of the Member States for the Implementation of 
Council Regulation (EEC) 793/93 on the Evaluation and Control of Risks of Existing 
Substances,  

• 3rd  Combined Session of the Risk Reduction Strategy meeting of the Member States 
for the Implementation of Council regulation (EEC) 793/93 on the evaluation and 
control of the risks of  Existing Substances and the Limitations Working Group for the 
Implementation of Council and Parliament Directive 76/769/EEC on restrictions of the 
marketing and use of dangerous substances and preparations, Belgicko, Brussels, 
jún 2006 

• 10th TC NES – Technical comitee on New and Existing Substances, Fínsko, Helsinky, 
jún 2006 

• Biocides Technical Meeting, Taliansko, Arona, jún 2006 

• Second Stakeholder Expert Group (SEG) meeting on REACH  Implementation  
project 4.1.-4.2: Technical Guidance Document  on carrying out dossier and 
substance evaluations, Francúzsko, Paríž, jún 2006 

• 22.nd meeting of the Competent Authorities for Directive  98/8/EC course, Belgicko, 
Brussels, september 2006. 

• 11th TC NES – Technical Committee on New and Existing Substances, Taliansko, 
Arona, september 2006 

• OECD  Meeting of the Task Force on Biocides, Rakúsko, Viedeň, september 2006 

• „8th ad hoc meeting of the Commission Working Group on the Practical  Preparations  
for  REACH, Belgicko, Brussel, september 2006 

• Meeting on General Issues, Meeting on General Issues and Health Effects of Existing 
§ New Chemicals, Taliansko, Arona, október 2006. 

• QSAR training course, Belgicko, Brusel, október 2006 

• Third Meeting of the EU Working Group on QSARs, Taliansko, Varese, október 2006 

• Biocides Technical Meeting, Taliansko, Arona, október 2006 
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• 23rd SIDS Initial Assessment Meeting, Kórea, Seogwipo ostrov Jeju, október 2006 

• Third Stakeholder Expert Group meeting on REACH Implementation project  4.1.-
4.2.: Technical Guidance Document on carrying out dossier and substance 
evaluations, Rakúsko, Viedeň, október 2006 

• DG Enterprise and Industry.R.2, Belgicko, Brussel, október 2006 

• GHS Conference for CEE Region, Slovinsko, Bled, október 2006 

• RIP 3.2, SEG meeting, 9th TC NES PBT and vPvB subgroup meeting, Taliansko, 
Arona, november2006 

• Meeting of Detergents Working Group, Belgicko, Brussel, november 2006 

• 40. Joint Meeting of the Chemicals Committee and Working  Party on Chemicals, 
Pesticides and Biotechnology, Nemecko, Bonn, november 2006 

• 9th Meeting of the European Commission Working Group for the Practical 
Preparations for REACH, 

• 14th Joint  of the Competent Authorities for the  Implementation of Council Directive 
67/548/EEC and Council Regulation 793/93/EC, Fínsko, Helsinky, november 2006 

• Slovak  Chemical Terminology in EU Documents, Luxembourg, november 2006 

• 23rd meeting of the Competent Authorities for  Directive 98/8/EC ,7th meeting of the 
Standing Committee on Biocidal Products, Belgicko, Brussel, november 2006 

• Meeting of the Commission Working Group on Restrictions on the Marketing and Use 
of Dangerous  Substances and Preparations(Council Directive 76/769/EEC), 
Belgicko, Brussel, november 2006 

• IUCLID 5 and REACH-IT, Taliansko, Ispra, november 2006 

• Konferencia o biocídoch,Austria 2006 Biozid, Rakúsko, Viedeň, december 2006 

• 12th TC NES – Technical committee on New and Existing Substances, 
Taliansko, Arona, december 2006 

• 12th Risk Reduction Strategy Meeting of the Member States for the Implementation of 
Council Regulation (EEC)793/93 on the Evaluation and Control of Risks of Existing 
Substances, Belgicko, Brussel, december 2006 

 

 

9. ZVEREJNENIE VÝROČNEJ SPRÁVY 
 

Výročná  správa za rok 2005 bude zverejnená na internetovej stránke Centra pre 
chemické látky a prípravky – www.cchlp.sk 
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