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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 úseku uvádzania látok, prípravkov, detergentov a 
biocídnych výrobkov na trh, klasifikácie, označovania a evidencie látok, ako aj hodnotenia 
látok pri ich uvádzaní na trh. 
CCHLP bolo zriadené zákonom č. 163/2001 Z. z.  o chemických látkach a chemických 
prípravkoch s účinnosťou od 1. júna 2001. Zákon transponuje právo EÚ v oblasti uvádzania 
chemických látok na trh. K 1. novembru 2008 nadobudla účinnosť novela tohto zákona 
(zákon č. 405/2008 Z.z.), ktorá ho uvádza do súladu s nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady č. 1907/2006 (REACH) a ktorá ustanovuje CCHLP ako kompetentný orgán v zmysle 
čl. 121 REACH.  

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

Uvedené zákony určujú CCHLP úlohy ako národnému orgánu Slovenskej republiky. Od 
vstupu SR do EÚ plní CCHLP povinnosti Slovenskej republiky voči Európskej komisii (ďalej 
len „EK“ˇ) v oblasti vymedzenej uvedenými zákonmi. Svoju prácu odborne a metodicky 
harmonizuje s prístupmi  EK  a od 1. júna 2007 aj s prístupmi Európskej chemickej agentúry 
(ďalej len ECHA).  
 
CCHLP plní úlohy národného kompetentného orgánu (Competent Authority - CA) 
predovšetkým vo vzťahu k :  
 

• 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,  

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

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

• Directive 76/769 (EEC) on the approximation of laws, regulations and administrative 
provisions of the Member States relating to restrictions of the marketing and use  of 
certain dangerous substances and preparations 

 
2.3. HLAVNÉ ČINNOSTI 
 

Rok 2008 bol rokom postupného vstupu do platnosti jednotlivých ustanovení nariadenia 
REACH. Paralelne s tým postupne v priebehu roka končila platnosť predchádzajúcej 
chemickej legislatívy. 

Aby sa zabezpečil plynulý prechod na REACH z pôvodnej  chemickej legislatívy,  CCHLP 
plnilo úlohy, ktoré mu vyplývajú zo zákona č. 163/2001, a to najmä:  

• posúdenie dokumentácie predloženej  s oznámením novej chemickej látky; rámci 
posudzovania sa vykonávalo 

1. prvotné  hodnotenie  rizík  oznamovaných chemických  látok    

2. hodnotenie  oznamovaných chemických látok z hľadiska ochrany života a zdravia 
ľudí a životného prostredia, 

3. určovanie potreby predloženia  dokumentácie I. stupňa alebo II. stupňa, 

4. potrebná medzinárodná výmena informácií s príslušnými orgánmi členských 
štátov Európskej únie, Európskou komisiou a ECHA 

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

 
• spolupráca pri plnení úloh vyplývajúcich z osobitných predpisov s orgánmi štátnej 

správy, kontrolnými orgánmi a poskytuje im súčinnosť v rozsahu svojej kompetencie, 

 

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

• zabezpečuje medzinárodnú výmenu informácií s národnými orgánmi členských štátov 
Európskej únie, Európskou komisiou, agentúrou a orgánmi Organizácie pre 
hospodársku spoluprácu a rozvoj a spolupracuje s nimi pri hodnotení rizika látok a pri 
získavaní a poskytovaní relevantných údajov a zúčastňuje sa na zasadnutiach 
výborov Európskej komisie, pracovných stretnutiach organizovaných orgánmi 
členských štátov Európskej únie, Európskou komisiou, agentúrou a orgánmi 
Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, 

 
•  získava odborné stanoviská Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

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

• predkladá ministerstvu hospodárstva návrh na vymenovanie člena vo výbore pre 
hodnotenie rizík, vo výbore pre sociálno-ekonomickú analýzu a vo výbore členských 
štátov, 23la 

• oznámilo v stanovenom termíne  Európskej komisii zoznam 
1. špecifikovaných procesov a množstvá perfluóroktánsulfonátov v nich používané a z 
nich uvoľňované, 
2. zásob hasiacich pien obsahujúcich perfluóroktánsulfonáty   

  

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, 

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

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

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

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

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

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

 

CCHLP spolupracuje pri transpozícii  legislatívy EÚ s Ministerstvom hospodárstva SR. V r. 
2008 išlo prevažne o spoluprácu pri príprave novely zákona č.  163/2001 Z.z., s hlavným 
cieľom zosúladiť zákon s nariadením REACH. Novela (zákon č. 405/2008) vstúpila do 
platnosti 1. novembra 2008.   
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2.4. Strednodobý výhľad 

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

V strednodobom výhľade činnosť CCHLP súvisí so zásadnou zmenou chemickej legislatívy 
prijatím Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 
o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), ktoré ako celok 
nadobudlo účinnosť 1. júna 2007, pričom viaceré podstatné ustanovenia vstúpili do platnosti 
až v priebehu roka 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. Asistenčné pracovisko začalo svoju činnosť v r. 2007 v priamej nadväznosti 
na predchádzajúcu poradenskú činnosť CCHLP. V r. 2008 sa  činnosť asistenčného  
pracoviska  orientovala prevažne na pomoc  v súvislosti s predregistráciou,  ktorá v zmysle 
čl. 28 REACH  prebiehala  od 1.6.2008 do 1.12. 2008. Súčasne s tým, avšak najmä v ďalších 
rokoch, bude asistenčné pracovisko poskytovať poradenstvo v oblasti registrácií.  
Poradenská činnosť bude orientovaná na povinnosti výrobcov a dovozcov.  Prechodné 
obdobie pre registráciu zavedených látok bude ukončené v roku 2018. Asistenčné 
pracovisko bude pokračovať v plnení úloh v   medzinárodnej sieti asistenčných pracovísk, 
zriadenej v rámci Európskej chemickej agentúry (ECHA/RHEP).   

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

Treťou úlohou bude  návrh látok do priebežného akčného plánu Spoločenstva a hodnotenie 
látok zaradených do priebežného akčného plánu. Nariadenie REACH ukladá túto povinnosť 
kompetentným  orgánom členského štátu. 

CCHLP zabezpečuje zastúpenie SR v týchto výboroch ECHA : 

- Výbore členských štátov 

- Výbore pre hodnotenie rizík  

- Výbore pre sociálno-ekonomickú analýzu 

- Podvýbor pre nanomateriály 

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

CCHLP má povinnosť hodnotiť v rámci pracovného programu Európskej únie pre hodnotenie 
účinných látok biocídnych výrobkov celkovo desať účinných látok, ktorú mu stanovuje 
Nariadenie Európskej komisie č. 1451/2007.  Plnenie týchto povinností bude vyžadovať 
náležitú odbornú pripravenosť pracovníkov a primeranú technickú infraštruktúru CCHLP. 

CCHLP bude rozvíjať aktivity v oblasti hodnotenia látok, využitia modelov QSAR, 
zabezpečenia úloh vyplývajúcich pre SR z nariadenia REACH. S tým súvisí aj implementácia 
globálneho harmonizovaného systému klasifikácie a označovania. Dôležité bude zvládnuť 
interpretáciu a praktickú vykonateľnosť REACH v súlade s metodickými prístupmi EÚ.   
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Rozvoj CCHLP v súvislosti s prípravou na plnenie úloh v strednodobom výhľade predpokladá 
plnenie týchto zámerov: 

personálne posilnenie CCHLP, 

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

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

vybudovanie informačného systému, vrátane personálneho zabezpečenia asistenčného 
pracoviska,  

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

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

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

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

stabilizácia zamestnancov cestou zabezpečenia ich profesionálneho rastu 
a zodpovedajúceho finančného ohodnotenia. 

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

Použitie finančných prostriedkov 
 

Rozpočtové hospodárenie CCHLP v roku 2007 je analyzované v kapitole č. 4.   Vzhľadom na 
charakter činnosti organizácie CCHLP nekalkuluje priame ani nepriame náklady na jednotlivé 
úlohy a ani ich takto nesleduje. Náklady sú kalkulované  a sledované podľa rozpočtovej 
klasifikácie na jednotlivé položky a podpoložky štátneho rozpočtu a sú súhrnom všetkých 
nákladov. 

 
3.1.  CHEMICKÉ LÁTKY A PRÍPRAVKY     
 
V oblasti chemických látok a prípravkov bola činnosť CCHLP mimoriadne náročná vzhľadom 
na zmeny v legislatíve, ktoré ako už bolo uvedené, vstupovali do platnosti postupne 
v priebehu roku 2008. V prvom polroku prebiehala činnosť spojená s hodnotením 
existujúcich chemických látok a nových chemických látok v z mysle ešte platnej chemickej 
legislatívy. V oblasti existujúcich látok sa pozornosť sústredila prevažne na hodnotenie PBT 
vlastností a na prácu v súvislosti s obmedzením použitia chemických látok a prípravkov. 
U nových látok sa činnosť CCHLP zamerala na uzavretie rozpracovaných procesov 
notifikácie (oznámenia) k stanovenému termínu tak, aby sa takto oznámené nové látky mohli 
považovať za zavedené látky v zmysle REACH.  
V súvislosti s postupným vstupom do platnosti jednotlivých ustanovení nariadenia  REACH 
CCHLP  taktiež začalo vyvíjať činnosť v oblasti nanočastíc. V marci 2008 bol na stretnutí 
národných kompetentných orgánov pre REACH zriadený výbor pre nanomateriály, súčasne 
sa odsúhlasil jeho mandát a úlohy. 

 
(A) Činnosti  v súvislosti  s doterajšou  legislatívou 
  
3.1.1.  Existujúce chemické látky 
Nariadenie rady 793/93/EEC pre hodnotenie existujúcich látok bolo v platnosti do 1.6.2008, 
potom bolo nahradené nariadením REACH. Keďže Slovensko ako nový člen EÚ od roku 
2004 nebolo spravodajskou krajinou pre žiadnu existujúcu látku z prioritného zoznamu EÚ, 
nemalo ani povinnosť vypracovať Risk Assessment Report (ďalej len „RAR“) pre určitú látku. 
Povinnosťou SR bolo spolupracovať so spravodajskými krajinami, poskytovať relevantné 
údaje a sledovať prípravu jednotlivých RAR.  

 
3.1.2. Nové chemické látky 
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.“) 
a z prechodných ustanovení nariadenia REACH. 

V zmysle článku 24 nariadenia REACH sa oznámenia nových chemických látok, predložené 
v súlade so smernicou 67/548/EHS, považujú za registrácie a ECHA pridelí oznámeným 
látkam registračné číslo. Preto informácie o oznámených látkach musia byť dostupné ECHA. 
Zásady odovzdávania informácií v oblasti nových chemických látok boli diskutované na 
spoločných stretnutiach kompetentných orgánov členských štátov EÚ. Európska komisia 
vydala podrobné postupy pre jednotlivé oblasti s uvedením termínov.   
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Termín na prijatie informácií od oznamovateľov nových látok bol do 31.5.2008. Nasledujúce 
dva mesiace boli určené na hodnotenie predložených informácií a ich zaslanie JRC 
Ispra/ECB, ktoré poskytovalo technickú a vedeckú pomoc kompetentným orgánom 
členských štátov a  Európskej komisii v súvislosti s oznámením a hodnotením rizík nových 
chemických látok. V roku 2008 ECB nahradila jednotka Consumer Product Safety and 
Quality (CPS & Q). Termín na zaslanie informácií bývalému ECB bol posunutý do 
31.10.2008.  

Pre zabezpečenie plynulého prechodu v oblasti oznamovaných látok boli po prijatí 
nariadenia REACH v platnosti prechodné opatrenia, týkajúce sa oznamovaných látok, 
ustanovené v článku 135. Podľa tohto článku žiadosti určené oznamovateľom, aby poskytli 
CCHLP ďalšie informácie v súlade s článkom 16 ods. 2 smernice 67/548/EHS, sa považujú 
za rozhodnutia prijaté v súlade s článkom 51 nariadenia REACH (rozhodnutia prijaté v rámci 
hodnotenia dokumentácie). Žiadosti určené oznamovateľovi, aby poskytol ďalšie informácie 
o látke v súlade s článkom 16 ods. 1 smernice 67/548/EHS sa považujú za rozhodnutia 
prijaté v súlade s článkom 52 nariadenia REACH (rozhodnutia prijaté v rámci hodnotenia 
látok). Oznamované látky, pre ktoré CCHLP požadovalo ďalšie informácie v súlade 
s článkom 135, sa považujú za zahrnuté do priebežného akčného plánu Spoločenstva 
v súlade s článkom 44 ods. 2 nariadenia REACH. Tieto látky sa považujú za vybraté 
Slovenskou republikou podľa článku 45 ods. 2 nariadenia REACH, aby jej príslušné orgány 
vykonali hodnotenie. 

Začiatkom roka 2008 CCHLP obdržalo aktualizáciu údajov podľa §12, ods. 1 zákona č. 
163/2001 Z.z. o ročných a celkových množstvách pre 2 nové chemické látky uvedené na trh.  
 
V nadväznosti na to bol pre Dastib 845 pripravený návrh na predloženie dodatkovej 
dokumentácie I. stupňa podľa §8 zákona č. 163/2001 Z.z.  Požadované informácie súvisia s 
dosiahnutým množstvom látky uvedenej na trh za rok a zohľadňujú výsledky hodnotenia 
rizika pre danú látku. Uvedený návrh pripravilo CCHLP v spolupráci so Slovenskou 
agentúrou životného prostredia - Centrom odpadového hospodárstva a environmentálneho 
manažérstva v Bratislave (ďalej len SAŽP COH) a s Regionálnym úradom verejného 
zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (ďalej len  RÚVZ BB). Keďže názory na obsah 
požadovanej dokumentácie neboli zhodné, prebehla diskusia na dvoch spoločných 
stretnutiach zainteresovaných strán s cieľom dosiahnuť jednotné stanovisko.  Odsúhlasený 
návrh na predloženie dokumentácie I. stupňa, obsahujúci expozičný profil látky 
a zdôvodnenie požadovaných testov toxicity a ekotoxicity, CCHLP zaslalo do ECB, ktoré ho 
poslalo na pripomienkovanie kompetentným orgánom členských štátov EÚ. Keďže 
k stanovenému termínu  CCHLP neobdržalo žiadne pripomienky,  návrh sa považuje za 
odsúhlasený kompetentnými orgánmi členských štátov. O návrhu na predloženie testov pre 
účely predloženia dodatkovej dokumentácie 1. stupňa bol informovaný aj oznamovateľ.   Na 
Dastib 845 sa vzťahujú prechodné ustanovenia podľa článku 135 nariadenia REACH. 

K  31.3.2008 CCHLP obdržalo od oznamovateľa doplnenú dokumentáciu I. stupňa pre 
Dusantox L.  CCHLP posúdilo dokumentáciu z hľadiska súladu s použitou metodikou a so 
zásadami správnej laboratórnej praxe a tiež z hľadiska relevantnosti a komplexnosti údajov 
pre účely hodnotenia rizika. Pozornosť bola venovaná hlavne tým častiam, v ktorých boli 
zistené nedostatky a bola vznesená požiadavka na ich odstránenie ešte v roku 2007.  
CCHLP po posúdení postúpilo dokumentáciu na   hĺbkové posúdenie SAŽP COH z hľadiska 
vplyvu na životné prostredie a RÚVZ z hľadiska vplyvu na zdravie ľudí.  

Na základe predložených stanovísk CCHLP zapracovalo pripomienky k testom 
v relevantných častiach a exportný súbor aktualizovanej verzie zaslalo do ECB. Na Dusantox 
L sa vzťahujú prechodné ustanovenia podľa článku 135 nariadenia REACH.  

Do 1.6.2008 CCHLP evidovalo v zozname nových chemických látok oznámených 
v Slovenskej republike štyri látky, ktoré sa  vyrábajú v Slovenskej republike a pre ktoré 
vydalo osvedčenia o oznámení v roku 2004.  
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CCHLP odoslalo všetky požadované informácie o nových chemických látkach oznámených 
v Slovenskej republike bývalému ECB včas, v požadovanom formáte a kvalite.  V zmysle 
postupu stanoveného Európskou komisiou  je CCHLP povinné po dobu 10 rokov archivovať 
informácie predložené v súvislosti s oznámením nových látok v SR a na požiadanie ich 
zaslať ECHA.  

V priebehu roka 2008 CCHLP obdržalo od ECB (resp. od CPS & Q) 13 zásielok 
s informáciami o  nových chemických  látkach, ktoré boli oznámené  v členských štátoch EÚ.  

Prehľad informácií doručených z ECB v roku 2008: 

Názov Počet súborov 

Technická dokumentácia k oznámeniu novej 
chemickej látky  

477 

Technická dokumentácia k opakovanému 
oznámeniu novej chemickej látky 

330 

Aktualizácia technickej dokumentácie 
k oznámeniu novej chemickej látky 

1053 

Finálny návrh klasifikácie novej chemickej 
látky 

164 

Pripomienkovací proces 26 

Iná korešpondencia 103 

CCHLP bolo týmto spôsobom informované o nových chemických látkach uvádzaných na trh 
Európskeho spoločenstva a malo možnosť vyjadriť sa k predloženým návrhom.  

CCHLP spravuje databázu údajov o nových chemických látkach, ktoré boli oznámené 
v členských štátoch EÚ. Databázový súbor CCHLP pravidelne aktualizovalo  podľa 
informácií  zaslaných  z   ECB.   

CCHLP bolo 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. Informácie 
súvisiace s týmto procesom sú komerčne citlivé, preto nemôžu byť  predmetom tejto správy. 
V súvislosti s písomným pripomienkovým procesom je potrebné zdôrazniť, že  pre 
nedostatok personálnych kapacít CCHLP nemohlo vykonávať túto činnosť v požadovanom 
rozsahu.  

 
Hodnotenie rizika nových chemických látok 
V oblasti hodnotenia nových chemických látok na národnej úrovni CCHLP spolupracuje so 
SAŽP COHEM a RÚVZ BB.  

Postup pri hodnotení rizika je   v súlade s postupom, ktorý používajú  kompetentné orgány 
členských štátov EÚ. CCHLP má podľa zákona č. 163/2001 vykonať prvotné hodnotenie 
rizika na základe informácií predložených oznamovateľom. Pri hodnotení sa riadi technickými 
návodmi na hodnotenie rizika (TGD), ktoré vydala EC JRC, ECB. Na výpočty využíva modely 
odporúčané pre hodnotenie rizika   na regulačné účely – EUSES , EASE, EPIWIN.  
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CCHLP po vykonaní prvotného  hodnotenia rizika zasiela správu o hodnotení rizika spolu 
s príslušnou dokumentáciou SAŽP COH a RÚVZBB na tzv. „hĺbkové“ posúdenie rizika 
z hľadiska vplyvu na životné prostredie a na zdravie ľudí.  

SAŽP a RÚVZ po posúdení správy vypracujú stanoviská, ktoré CCHLP zohľadní pri 
vypracovaní celkovej správy o hodnotení rizika. V prípade nevyjasnených stanovísk, 
nesprávnych alebo chýbajúcich údajov CCHLP vyzve SAŽP COH a RÚVZ BB na 
konzultácie, ktorých cieľom je zjednotiť stanoviská a dosiahnuť dohodu pri hodnotení rizika.  

 Konečnú verziu správy o hodnotení rizika CCHLP zašle SAŽP a RÚVZ BB a vyžiada si 
písomný súhlas s obsahom a závermi hodnotenia rizika. Len takto pripravené hodnotenie 
rizika chemickej látky môže CCHLP predložiť oznamovateľovi a zaslať Európskej komisii.  

Hodnotenie rizika nových chemických látok je neukončený proces, pretože správa  
o hodnotení rizika sa musí aktualizovať,  ak oznamovateľ predloží nové  prípadne doplňujúce 
informácie, ktoré môžu ovplyvniť hodnotenie látky.  

CCHLP na medzinárodnej úrovni spolupracuje s kompetentnými orgánmi členských štátov  
EÚ. Spolupráca je nevyhnutná hlavne v prípade opakovaného oznámenia. 

V súvislosti s doposiaľ oznámenými novými chemickými látkami (NCHL) v SR   prebiehala 
medzi  CCHLP a oznamovateľmi komunikácia týkajúca sa doplnenia údajov k oznamovaným 
látkam za účelom vypracovania hodnotenia rizika týchto látok. 

Na základe informácií od oznamovateľa  CCHLP aktualizovalo správy o hodnotení  rizika pre 
tri nové chemické látky - Benzylpethidine base, Dastib 845 a Dusantox L. 

Benzylpethidine base a Dastib 845 sú nové chemické látky vyrábané na Slovensku, ktoré 
boli pred rokom 2004 oznámené dovozcami v Nemecku. Keďže v roku 2004 bolo predložené 
opakované oznámenie týchto látok a oznamovateľmi sú výrobcovia so sídlom v SR, 
Európska komisia presunula  zodpovednosť za správu dokumentácie týchto látok na 
CCHLP.  
 
Pri príprave správy hodnotenia rizík pre Benzylpethidine Base   CCHLP akceptovalo časť 
hodnotenia rizika pre priemyselné použitie látky vypracované nemeckou kompetentnou 
autoritou a doplnilo časť hodnotenia rizika pre výrobný krok. Takto skompletizované 
hodnotenie rizika CCHLP zaslalo SAŽP COH a RÚVZ BB a požiadalo o stanoviská. 
Odsúhlasená správa hodnotenia rizík bola odoslaná do JRC,  CPS & Q Unit. 
 
Pri príprave správy hodnotenia rizík pre Dastib 845   CCHLP akceptovalo výsledky 
hodnotenia rizika pre priemyselné použitie látky vypracované nemeckou kompetentnou 
autoritou a doplnilo ju o informácie na základe správ z testov, ktoré oznamovateľ dodatočne 
dodal CCHLP. Správa bola doplnená aj o časť hodnotenia rizika pre výrobný krok so 
zohľadnením všetkých údajov o expozícii a zaobchádzaní s odpadmi, ktoré na základe 
požiadavky CCHLP oznamovateľ predložil. Vypracovanie reálneho expozičného profilu látky 
bolo veľmi dôležité aj pri príprave a zdôvodnení návrhu na predloženie dodatkovej 
dokumentácie 1. stupňa. Aktualizovanú správu hodnotenia rizika CCHLP zaslalo SAŽP COH 
a RÚVZ BB a požiadalo o stanoviská. Po odsúhlasení finálnej verzie správy bola správa 
hodnotenia rizika včlenená do SNIFu a aktualizované verzie boli zaslané do JRC,  CPS & Q 
Unit.  
 
Pre Dusantox L bola vypracovaná správa hodnotenia rizík na základe údajov predložených 
v rámci doplnenej dodatkovej dokumentácie 1. stupňa. Keďže oznamovateľ nepredložil 
všetky testy toxicity pre danú hmotnostnú úroveň, bola vypracovaná správa hodnotenia rizík 
iba pre časť vplyvu látky na životné prostredie.  CCHLP zaslalo túto správu SAŽP COH 
a požiadalo o stanovisko. Odsúhlasená správa hodnotenia rizík  bola odoslaná do JRC,  
CPS & Q Unit.  Na Dusantox L sa vzťahujú prechodné ustanovenia podľa článku 135 
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nariadenia REACH, látka bude zahrnutá do priebežného akčného plánu spoločenstva a bude 
dokončené jej hodnotenie v zmysle nariadenia REACH. 

 
3.1.3.  Perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky 
 
CCHLP ako národný kompetentný orgán pre oblasť hodnotenia chemických látok 
prostredníctvom svojho nominovaného zástupcu  pokračovalo v  práci v pracovnej skupine 
na identifikáciu perzistentných, bioakumulatívnych, toxických (PBT) a veľmi  perzistentných a 
veľmi bioakumulatívnych (vPvB) látok. Predmetom činnosti pracovnej skupiny bola 
koncepcia hodnotenia a hodnotenie existujúcich ako aj nových chemických látok z hľadiska 
ich PBT a vPvB vlastností, ktoré prebiehalo do polovice roka 2008  podľa postupov 
uvedených v Technical Guidance Document  (TGD), 2003.  
V marci 2008 sa konalo posledné stretnutie  pracovnej skupiny, ktoré sa riadilo ešte dovtedy 
platnou európskou legislatívou pre hodnotenie chemických látok.  Na stretnutí prebiehalo 
otvorené rokovanie, na ktorom sa prerokovávali existujúce látky a všeobecné otázky 
a uzatvorené rokovanie, na ktorom sa prerokovávali nové látky a látky, ktoré sú biocídnymi 
látkami.  
V rámci otvoreného rokovania, na ktorom prebiehalo hodnotenie jednotlivých existujúcich 
látok, ktoré sú HPV látkami, bolo prerokovaných spolu 30 látok buď samostatne alebo ako 
skupina látok (grouping approach).  

  
 Hodnotenie  existujúcich látok prebehlo s nasledovným záverom:  
- 1 látka bola doporučená na hodnotenie podľa Štokholmského dohovoru pre POP látky 
- u 1 látky   sa potvrdil PBT a vPvB vlastnosti  
- u 2 opätovne prerokovávaných látok  sa nepotvrdili PBT a vPvB vlastnosti  
- u 2 prerokovávaných látok  sa nepotvrdili PBT a vPvB vlastnosti 
- hodnotenie 1 látky bolo zatiaľ odložené, nakoľko v súčasnosti nie je výrobca/dovozca 

látky v EÚ  
Ako výsledok prebiehajúceho procesu PBT hodnotenia bol odsúhlasený Návrh Nariadenia 
EK, ktoré podľa článku 12(2) Nariadenia EK  793/93  požaduje  od importérov alebo 
výrobcov určitých EINECS látok dodanie určitých informácií a uskutočnenie testov pre tieto 
látky. Jednalo sa o 15 látok, ktoré tvoria prílohu návrhu.  
V rámci prerokovania všeobecných otázok  sa so zástupcom ECHA diskutovalo  o príprave 
dokumentácií podľa Prílohy XV Nariadenia REACH. Členské štáty mohli pripraviť 
dokumentáciu podľa Prílohy XV pre látky, ktorých PBT hodnotenie je už ukončené. 
V rámci uzatvoreného rokovania k  hodnoteniu jednotlivých nových látok sa prerokovalo 7 
biocídnych látok, a ďalších 36 nových látok buď samostatne alebo ako skupina látok 
(grouping approach). 
Hodnotenie látok  prebehlo s nasledovným záverom:  
- pre  všetkých 7 látok, ktoré sú biocídnymi látkami platí, že sú potenciálnymi PBT látkami, 

sú zahrnuté v Prílohe I Smernice EK 98/8  a po uplynutí piatich rokov budú znova 
prehodnotené  

- u 3 nových látok sa nepotvrdili PBT a vPvB vlastnosti 
- u 2 nových látok  sa potvrdili PBT a vPvB vlastnosti 
-  
Proces hodnotenia ďalších 31 látok bude pokračovať už podľa Nariadenia REACH, ich 
technická dokumentácia bola postúpená ECHA.  
Počas piatich rokov práce na PBT hodnotení látok bolo z oblasti existujúcich látok 
identifikovaných ako PBT 28 látok, z čoho 6 látok spĺňa aj POP kritériá; z nových látok bolo  
identifikovaných a akceptovaných ako PBT látky 12 látok.   
 
O podobe a forme práce pracovnej skupiny v podmienkach platnosti  Nariadenia REACH má 
rozhodnúť výbor členských štátov. 
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3.1.4. Detergenty 
 
Detergenty sú osobitnou skupinou chemikálií so špecifickým použitím, ktorá je vzhľadom 
na ich dopad na životné prostredie a rozsiahle používanie neprofesionálnymi spotrebiteľmi 
predmetom osobitnej časti legislatívy. Ich uvádzanie na trh upravuje okrem inej chemickej 
legislatívy nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 648/2004/ES o detergentoch. 
Povinnosti CCHLP v tejto oblasti definuje § 37 zákona č. 163/2001 Z.z. CCHLP sa 
zúčastňuje zasadaní pracovnej skupiny a výboru Európskej komisie pre detergenty, ktorá sa 
spolupodieľa na príprave európskej legislatívy a koordinuje činnosť zodpovedných orgánov 
členských štátov. K 31. 12. 2008 bolo v Úradnom vestníku EÚ zverejnené Nariadenie 
európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1336/2008 zo 16. 12. 2008, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie (ES) č. 648/2004 s cieľom prispôsobiť ho nariadeniu (ES) č. 1272/2008 o 
klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí. Cieľom nariadenia 648/2004/ES je 
dosiahnutie rovnocenných podmienok uvádzania detergentov na trh vo všetkých členských 
štátoch Európskeho spoločenstva. 
 
V roku 2008 sa konalo jedno stretnutie pracovnej skupiny pre detergenty – v júli 2008. 
Plánované decembrové stretnutie bolo zrušené a presunuté na rok 2009. Na júlovom 
stretnutí boli zástupcovia členských štátov informovaní o pokroku a aktivitách Európskej 
komisie v súvislosti s používaním fosfátov v detergentoch. Cieľom hodnotenia dopadu 
fosfátov používaných v detergentoch podľa článku 16  nariadenia 648/2004 má byť ich zákaz 
z dôvodu eutrofizácie vôd alebo prehodnotenie povolenia z dôvodu nejasnej situácie 
s pôsobení zložiek   nahrádzajúcich fosfáty na životné prostredie. V súvislosti s udeľovaním 
výnimiek podľa článku 5 nariadenia 648/2004 na uvedenie tých inštitucionálnych 
a priemyselných detergentov na trh, ktoré nespĺňajú podmienku úplnej biologickej 
odbúrateľnosti, sa prerokoval návrh Nemecka na udelenie výnimky pre jednu povrchovo 
aktívnu látku.  Riešili sa aj sporné prípady produktov, ktoré sa používajú ako prímesi 
do palív, na čistenie domácich a hospodárskych zvierat alebo na čistenie ovocia a zeleniny. 
Problémom bola otázka, či podliehajú nariadeniu 648/2004/ES alebo nie. V súvislosti 
s udelením výnimky z biologickej odbúrateľnosti pre jednu povrchovo aktívnu látku bol v roku 
2008 pripravený návrh novelizácie nariadenia 648/2004/ES (doplnenie zoznamu povrchovo 
aktívnych látok, ktorým bola udelená výnimka, uvedeného v Prílohe V). 
 
CCHLP v oblasti uvádzania detergentov na trh konzultuje problematické otázky s kontrolnými 
orgánmi (SOI) a v rámci asistenčného pracoviska poskytuje poradenstvo aj podnikateľskej 
sfére.    

 
3.1.5. Klasifikácia a označovanie 
 
V oblasti klasifikácie, označovania a balenia nebezpečných látok a zmesí bol v minulom roku 
uzavretý proces transpozície globálneho harmonizovaného systému klasifikácie 
a označovania (GHS), ktorý bol pripravený na úrovni OSN, do legislatívy EÚ. Výsledkom 
transpozície je nariadenie CLP (Nariadenie európskeho parlamentu a rady (ES) č. 
1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, 
doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) 
č. 1907/2006), ktoré bolo zverejnené 31. 12. 2008 v Úradnom vestníku EÚ. V súvislosti so 
slovenským znením tohto nariadenia sa CCHLP zúčastnilo viacerých terminologických 
konzultácií pre prekladateľov generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre preklady 
v Luxemburgu. V súčinnosti s MH SR pripravilo počas roka niekoľko stanovísk k zmenám 
v návrhu nariadenia, ktoré predložili viaceré členské štáty EÚ. 
 
CCHLP sa v rámci projektu RIP 3.6 (RIP sú projekty na implementáciu nariadenia REACH) 
zúčastňuje aj práce v jednej z pracovných skupín EÚ pripravujúcich usmernenia pre 
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klasifikáciu, označovanie a balenie látok a zmesí, ktoré majú pomôcť dotknutým stranám 
uplatňovať príslušné ustanovenia nariadenia CLP. Tieto usmernenia majú byť pripravené 
a zverejnené v roku 2009. Jedno usmernenie bude určené pre širokú verejnosť, ktorá nemá 
detailné znalosti v tejto oblasti, a druhé rozsiahlejšie usmernenie bude určené pre 
odborníkov s určitými skúsenosťami. 
 
Keďže GHS ešte nie je na úrovni OSN úplne dokončené, CCHLP sa zúčastňuje aj práce 
v pracovnej skupine OECD pre prípravu GHS. Na základe toho je CCHLP schopné sledovať 
vývoj v tejto oblasti. Diskusia tejto pracovnej skupiny je zameraná na niekoľko ďalších častí 
GHS, ktoré nie sú ešte súčasťou GHS: rozlíšenie medzi silnými a slabými senzibilizátormi, 
nebezpečnosť pre terestriálne organizmy, príprava protokolu transformácie a zániku kovov a 
kovových zlúčenín, ktorý má posilniť možnosť klasifikácie takýchto chemikálií z pohľadu 
nebezpečnosti pre životné prostredie a príprava bezpečnostných upozornení a ich kódov pre 
látky poškodzujúce ozónovú vrstvu. Predpokladá sa, že tie časti GHS, ktoré ešte nie sú 
uzavreté, budú po ich prijatí v OSN zakomponované do legislatívy EÚ vo forme novelizácie 
nariadenia CLP.  
 
V nasledujúcich rokoch sa bude úsilie CCHLP zameriavať na úspešné prekonanie 
prechodného obdobia, v ktorom ešte budú platiť kritériá klasifikácie a ustanovenia, ktorým 
podlieha označovanie a balenie chemikálií podľa dožívajúceho legislatívneho systému 
a postupne (v rôznych časových obdobiach pre látky a zmesi) začnú platiť nové princípy 
a kritériá podľa nariadenia CLP. V roku 2009 bude potrebné pripraviť zmeny v národnej 
legislatíve tak, aby implementácia nariadenia CLP nespôsobovala podnikateľom závažnejšie 
problémy.  
 
CCHLP pri implementácii klasifikácie, označovania a balenia poskytuje podnikateľským 
subjektom poradenstvo najmä prostredníctvom asistenčného pracoviska,  ale aj formou 
telefonických a osobných konzultácií. Priebežne spolupracuje aj s kontrolnými orgánmi (SOI, 
SIŽP a ÚVZ SR). Na odbornom školení „Aktuálne zmeny v chemickej legislatíve v SR v 
súvislosti s reformou EÚ legislatívy pre chemikálie“, ktorú zorganizovala pobočka SAŽP 
Banská Bystrica, informoval pracovník centra inšpektorov SIŽP, SOI, RÚVZ, NIP 
o súčasnom stave nového systému klasifikácie, označovania a balenia v rámci prednášky 
s názvom „Nariadenie o klasifikácií,  označovaní a balení chemikálií - globálny 
harmonizovaný systém“.  
 
 
3.1.6. Obmedzenia a reštrikcie chemických látok 
 
Smernica 76/769/ES o obmedzeniach uvádzania na trh nebezpečných chemických látok 
a prípravkov platila v r. 2008 ešte v plnom rozsahu (jej platnosť skončí júnom 2009), preto 
pokračovala činnosť v pracovnej skupine pre obmedzenia, ktorej úlohou je  aktualizácia 
prílohy I uvedenej smernice tak, aby odrážala aktuálny stav poznania a vedeckých 
informácií. Príloha I smernice 76/769/ES bude  po 1. júni 2009 prevzatá do nariadenia 
REACH ako jeho príloha XVII. Činnosť pracovnej skupiny pre obmedzenia bola preto v r. 
2008 mimoriadne intenzívna, s cieľom priblížiť prílohu I (teda po júni 2009 prílohu XVII 
REACH) čo najviac aktuálnemu stavu poznania. Zástupca CCHLP sa zúčastnil na troch 
stretnutiach  pracovnej skupiny.  
Výsledkom činnosti pracovnej skupiny sú  členskými štátmi jednomyseľne odhlasované 
návrhy na zmeny a doplnenie prílohy I pre nasledujúce látky resp. skupiny látok: 

• Dichlórmetán – zákaz použitia  odstraňovačov starých náterov na báze dichlórmetánu 
pre  spotrebiteľskú verejnosť  a určité obmedzenia pre profesionálnych užívateľov  

• Azbestové vlákna – modifikácia doterajšieho zákazu použitia a uvádzania na trh 
s cieľom, aby sa neznemožnilo obchodovanie so staršímii budovami a technickými 
zariadeniami 
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• Organociničité zlúčeniny – rozšírenie doterajších obmedzení o určité použitia 
a upresnenie obmedzení špecifikovaných látok 

• Lampové oleje a kvapaliny do zapaľovačov grilov – sprísnenie označovania 
 
Uvedené zmeny budú zavedené do prílohy I smernice 76/769/ES (a následne po 1. júni 2009 
do prílohy XVII REACH) po ich odhlasovaní Európskym parlamentom, keď sa stanú právne 
záväznými. Pripravované rozšírenie obmedzení uvádzania na trh a použitia ortuti resp. 
meracích prístrojov obsahujúcich elementárnu ortuť sú predmetom obsiahlych diskusií, 
avšak pracovná skupina v r. 2008  nedospela k jednomyseľným záverom, ktoré by umožnili 
predloženie príslušného návrhu.   
 
 
 
(B) Činnosti  v súvislosti s   nariadením REACH 
 

Dňa 18. decembra 2006 Európsky parlament a Rada Európskej únie prijali Nariadenie č. 
1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) 
a o zriadení Európskej chemickej agentúry a o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES 
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 vstúpilo do platnosti ako celok od 1. júna 2007, avšak 
viaceré významné  ustanovenia nadobúdajú účinnosť postupne, v neskorší ch termínoch. 
K 1. júnu 2008 vstúpilo do platnosti ustanovenie článku 28 o predregistrácii zavedených 
látok. Predregistrácia sa mohla vykonať  v čase medzi 1. júnom a 1. decembrom 2008 
a umožnila podnikateľom, ktorí uvádzajú na trh zavedené látky, využiť možnosť predĺženia 
termínu registrácie svojich látok v zmysle článku 23.  

CCHLP priebežne preberá svoju novú úlohu národného kompetentného orgánu pre 
implementáciu REACH.  

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

• Spolupráca s MH SR  v procese prípravy novelizácia Zákona č. 163/2001 s cieľom 
jeho zosúladenia s európskou legislatívou REACH. Pripomienky k slovenským 
prekladom Usmernení k REACH.   

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

• Spolupráca s priemyslom -   prednášková a konzultačná činnosť. 
  

• Zapojenie sa do práce relevantných výborov, podvýborov a pracovných skupín 
organizovaných ECHA 

 
V kontexte  prípravy uplatňovania Nariadenia   REACH  a povinností členských štátov   pri 
jeho implementácii uplatňovaní CCHLP pokračovalo v práci v záverečnej fáze  Reach 
Implementation Project (RIP) 3.2-2    – Usmernenie na prípravu Hodnotenia chemickej 
bezpečnosti. Začiatkom roka 2008  konzorcium projektu poskytlo návrh dokumentu určený 
na pripomienkovanie,  do ktorého sa CCHLP zapojilo.  
 
V apríli 2008 sa konalo stretnutie k vypracovaniu vzoru šablóny Správy o chemickej 
bezpečnosti za  účasti zástupcu CCHLP. Prvá verzia IT nástrojov pre hodnotenie chemickej 
bezpečnosti a vypracovanie správy o chemickej bezpečnosti bude k dispozícii až koncom 
roka 2009, avšak podľa nariadenia REACH prvé registrácie možné predkladať od júna 2008 
je. Ako dočasné riešenie bol do usmernenia zaradený vzor šablóny pre správu o chemickej 
bezpečnosti, ktorý bol na stretnutí odsúhlasený. 
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Po skončení pripomienkovacieho procesu k RIP 3.2-2, ECHA v máji 2008 zverejnila   
Usmernenie o požiadavkách na informácie a hodnotenie chemickej bezpečnosti 
(Usmernenie), ktorý bol výsledkom spojenia RIP 3.3 Guidance on Information Requirements 
under REACH a RIP 3.2-2  Guidance on preparing Chemical Safety Assessment. Jedná sa 
o rozsiahly a zložitý balík dokumentov, ktorý CCHLP uverejnilo na svojej internetovej stránke 
s odkazom v slovenskom jazyku, ktorý vysvetľuje účel, štruktúru a spôsoby využitia 
dokumentu. Usmernenie má predovšetkým  pomôcť priemyslu pri  príprave hodnotenie 
chemickej bezpečnosti a správy o chemickej bezpečnosti, ako časti registračnej 
dokumentácie, žiadosti o autorizáciu alebo ako časť povinností následných užívateľov. 
Taktiež pre kompetentné orgány popisuje základné princípy pri príprave hodnotenia rizika 
ako podkladu pre návrh obmedzení alebo návrh na zahrnutie látok do režimu autorizácie 
a keď sa vyžaduje ako časť hodnotenia látky.Usmernenie pozostáva z dvoch hlavných častí:  
- stručné usmernenie (Concise guidance) (časti A až G) a  
- vysvetľujúce základné usmernenie (Reference guidance) (kapitoly R.2 až R.20). 
 
 
3.1.7. Asistenčné pracovisko (Helpdesk) 

Zásadnou úlohou vyplývajúcou pre CCHLP z nariadenia č. 1907/2006 REACH bolo 
zabezpečenie činnosti asistenčného pracoviska (ďalej len "AP") podľa článku 124 Nariadenia 
REACH. AP pri CCHLP pri poskytovaní poradenstva vychádzalo z predchádzajúcich 
skúseností CCHLP v poskytovaní stanovísk v oblasti chemickej legislatívy, ako aj zo 
skúseností získaných v minulom roku pri nábehu AP .  

AP prijalo v r. 2008 305 otázok a poskytlo k nim 305 stanovísk. V porovnaní s r. 2007 ide o 
37%- ný nárast. Rozloženie prijatých otázok podľa mesiacov v r. 2007 a v r. 2008 je na obr.1. 

Obr. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dôležitá súčasť práce AP je poskytovanie súhrnných informácií o REACH prostredníctvom 
osobitného webportálu http://reach.ccsp.sk. Portál v r. 2008 zaznamenal 16166 návštev. 
V porovnaní s r. 2007 ide o 100%- ný nárast.  Rozloženie počtu web návštev podľa mesiacov 
v r. 2007 a v r. 2008 je na obr. 2. mer. r
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Obr. 2 
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 Informovanosť priemyslu, orgánov štátnej správy a konzumentov o novej chemickej 
legislatíve- REACH sa aj v r. 2008 podporovala zasielaním  poštou na požiadanie brožúry 
„REACH- informácia o novej chemickej legislatíve“. V r. 2008 CCHLP zaslalo 203 brožúr. 
V porovnaní s r. 2007 ide o 16%- ný nárast.  

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

CCHLP sa v r. 2008 aktívne zapojilo do činnosti siete REHCORN. CCHLP vypracovalo 
stanoviská k nasledovným problémom riešených v rámci siete REHCORN na základe výzvy  
Európskej chemickej agentúry alebo členských štátov vrátane stanovísk k dokumentu ECHA- 
Často kladené otázky k nariadeniu REACH zo strany priemyslu.   

 Ako dlho je možné predávať zavedené látky, ktoré neboli predregistrované? 
 Ktoré informácie v kartách bezpečnostných údajov podľa REACH sú nové 

v porovnaní s požiadavkami pre karty bezpečnostných údajov podľa starej 
legislatívy? 

 Aké sú povinnosti následných užívateľov? 
  Ako sa môže následný užívateľ uistiť, či nemá predregistračnú povinnosť? 
 Dokedy má výrobca/ dovozca výrobkov oznámiť ECHA, že výrobok obsahuje látku 

uvedenú na kandidátskom zozname? 
 Problematika registrácie nano častíc 
 Problematika registrácie oxidu chrómového v prípade jeho dovozu na územie EÚ pre 

použitie pokovovania 
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 Problematika registrácie látky, ktorá má pridelené dve čísla EINECS: 267-007-0; 307-
355-3 

 Problematika registrácie tabaku podľa REACH 
 Problematika prípravy dokumentácie pre registráciu viacložkovej látky, ktorá 

obsahuje látku na ktorú sa nevzťahuje registračná povinnosť 
 Problematika registrácie silikagélu, ktorý je prítomný v dovážanej elektronike, textile 
 Problematika definovania vedľajších produktov uvedených v prílohe V REACH 
 Problematika registrácie koformulantov v prípade dovozu kakaových bôbov 

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

 Kroky, ktoré musí podniknúť podľa REACH po 1.12.2008 nový vlastník výroby už 
predregistrovanej látky (pre potreby CHEMZA, a.s.) 

 Problematika určenia typu látky (transportovaný izolovaný medziprodukt vs. 
monomérna látka) pre účely jej registrácie (pre potreby Nováckych chemických 
závodov, a.s.). 

 
3.1.8. (Q)SAR 
Nariadenie REACH kladie veľký dôraz na využívanie netestovacích metód, so zameraním 
najmä na výrazné obmedzenie testovania na laboratórnych zvieratách. Cieľom je v prvom 
rade zníženie počtov laboratórnych zvierat použitých na testy,  ale aj  zníženie finančných 
nákladov a času potrebného na testovanie.  Metódy matematického modelovania (QSAR) 
predstavujú jednu z preferovaných možností, ako získať údaje požadované pre registráciu 
látok podľa REACH bez experimentálneho testovania. Podmienky ich použitia pre 
legislatívne účely v rámci REACH upravuje Príloha XI. 

 V súčasnosti je požívanie „in silico“ metód pri hodnotení chemických látok čoraz 
významnejšie a v rámci chemickej legislatívy REACH zaujíma  významný spôsob hodnotenia 
chemických látok, priamo zakotvený v Nariadení REACH. 
Pri spracovaní hodnotenia rizika nových chemických látok sme použili niektoré z voľne 
dostupných odporúčaných  modelov – moduly EPISuite, PBT profiler.  
 
Zástupca CCHLP sa zúčastnil workshopu o uvedení  OECD (Q)SAR Application Toolbox-u, 
verzie 1.0.  Účelom stretnutia  bolo predstavenie verzie 1.0 OECD (Q)SAR Application 
Toolbox, ktorá bola uvedená a sprístupnená  v apríli 2008 prostredníctvom internetovej 
stránky OECD na adrese www.oecd.org/env/existingchemicals/qsar.    
OECD (Q)SAR Application Toolbox je nástroj postavený tak, že  zhromažďuje užitočné 
nástroje za účelom zlepšenia celkovej akceptácie (Q)SAR-ov na regulatórne účely. QSAR 
aplikácia Toolbox-u vedie užívateľa cez formovanie kategórií a podskupín chemikálií 
založených na pravdepodobných mechanizmoch interakcií. Proces vytvárania kategórií 
a uskutočnenie transparentných trend analýz umožňuje užívateľovi vysvetliť rozsah, v akom 
sa chemické látky správajú zhodným spôsobom a ako spájať odhady pre špecifické 
chemické látky  s experimentálnymi údajmi pre podobné chemické látky. 
Odporúčania pre závažnejšie zmeny budú zahrnuté do druhej fázy budovania OECD 
(Q)SAR Application Toolbox-u, ktorej  začiatok bol plánovaný na 4. kvartál 2008 a jej trvanie 
na 48 mesiacov. 
 
Pracovníci CCHLP sa zúčastnili na kurze Alternativní metody odhadu toxicity – in silico. 
Cieľom kurzu bolo oboznámiť sa s podstatou alternatívnych in silico metód, s používanými 
metódami vrátane ukážok niektorých z nich, zhrnutie možností ich využitia. 
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3.1.9. Nanomateriály 
 
Základnou úlohou novokonštituovaného výboru pre nanomateriály (ďalej NM)  je 
poskytovanie odbornej podpory  a tvorba odporúčaní  pre  národné  kompetentné orgány  
a Európsku komisiu vo veciach súvisiacich s  nanomateriálmi v rámci chemickej legislatívy 
REACH. Ťažiskom činnosti   je najmä  posúdenie toho, či resp. akým spôsobom sú  NM 
zastrešené v rámci jednotlivých stupňov/fáz implementácie nariadenia REACH a tvorba 
odborných usmernení vo veci hodnotenia zdravotných a environmentálnych rizík 
vyplývajúcich z uvádzania NM na trh  EÚ. 
Činnosť  podvýboru je  naplánovaná do roku 2012. Agenda/úlohy podvýboru: 

 
1. Uhlík a grafit – posúdenie a stanovisko o ich ponechaní/vylúčení z príloh IV 

a V REACH   
      Termín:  Január 2009; 
2. Definovanie kritérií pre  identifikáciu NM buď  ako samostatnej látky resp. ako 

nanoformy základnej látky v rámci  SIEF. 
Termín:  Január 2009; 

3. Registrácia nanomateriálov. 
Termín:  December 2010; 

4. Stanovisko vo veci klasifikácie a značenia NM.  
Termín:  December 2010; 

      5.  NM a komunikácia v dodávateľskom reťazci.  
Termín:  December 2010 ; 

5. Špecifikácia informačných  požiadaviek a testovacích stragtégií pre 
hodnotenie   fyzikálno.-chemických vlastností NM. 

            Termín:  December 2010;  
7. Stanovisko vo veci hodnotenia chemickej bezpečnosti NM. 

Termín:  December 2010; 
8. Špecifikácia informačných  požiadaviek a testovacích stragtégií pre 

hodnotenie   toxicity NM vo vzťahu k ľudskému zdraviu. 
            Termín:  December 2010;  

9. Špecifikácia informačných  požiadaviek a testovacích stragtégií pre 
hodnotenie   toxicity NM vo vzťahu k životnému prostrediu. 

            Termín:  December 2010;  
10. Stanovisko  k návrhom   adekvátnych opatrení na zníženie rizika vo vzťahu k   

NM. 
            Termín:  December 2010;  

11. Návrh/stanovisko k vývoju nových alternativných metód pre testovanie NM. 
            Termín:  December 2010 

Finalizácia vývoja testovacích  stratégií, tvorba usmernení  pre NM, odporúčania pre ďalší 
výskum NM. 
 
3.1.10 Výbor pre hodnotenie rizík – RAC 
 
Výbor pre hodnotenie rizík (RAC), ktorý  je súčasťou Európskej chemickej agentúry, sa 
konštituoval na základe nariadenia REACH začiatkom r. 2008.  Jeho úlohou je predkladať 
stanoviská k hodnoteniam, žiadostiam o autorizáciu, návrhom a obmedzenie,  návrhom na 
klasifikáciu a označovanie a ďalším otázkam ktoré môžu vyplynúť z implementácie 
nariadenia REACH vo vzťahu k rizikám pre zdravie ľudí a životnému prostrediu. Zasadnutia 
tohto výboru organizuje ECHA, zúčastňujú sa na nich členovia RAC, zástupcovia komisie 
a zástupcovia ECHA, príp. aj poradcovia, prizvaní experti a pozorovatelia.  
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V roku 2008 sa uskutočnili 4 zasadnutia výboru. Na prvých stretnutiach sa pripravovali 
a odsúhlasovali procesné dokumenty. Výbor pripravil a odsúhlasil rokovací poriadok, ktorý 
bol odsúhlaseným riadiacou radou.  

Boli odsúhlasené ďalšie postupy a pravidlá:  

o pravidlá pre refundáciu nákladov,  

o postup na vymenovanie spravodajcov, spoluspravodajcov,  

o kritériá pre kontrolu súladu („Conformity check“) - zoznam otázok na kontrolu súladu 
dokumentácie pre návrh obmedzení podľa prílohy XV,  

o pracovný postup pre RAC a výbor pre socio-ekonomickú analýzu (SEAC) na kontrolu 
súladu („Conformity check“) pre dokumentácie pre obmedzenia podľa Prílohy XV,  

o pracovný postup pre RAC pre kontrolu zhody (Accordance check“) dokumentácie pre 
harmonizovanú klasifikáciu a označovanie podľa Prílohy XV.  

Tieto dokumenty sa v prípade potreby a na základe skúpsenosti môžu modifikovať 

Bola vytvorená neformálna pracovná skupina pre vypracovanie interakcií medzi RAC 
a SEAC, aby stanoviská RAC/SEAC boli koordinované. 

V roku ECHA zaregistrovala podania prechodnej dokumentáciu pre harmonizovanú 
klasifikáciu a označovanie podľa Prílohy XV pre 5 látok: 

o oxid antimonitý,  

o hexabrómcyklododekán (HBCD),  

o mykofenolová kyselina, trietylamónna soľ (MPA-TEA),  

o epoxikonazol 

o difenyl(2,4,6-trimetylbenzol)fosfán-oxide.  

Pre tieto látky boli určení spravodajcovia a spoluspravodajcovia z členov výboru. U prvých 
štyroch je ukončená kontrola súladu s požiadavkami podľa prílohy XV, a dokumentácie sú 
revidované autorom. U poslednej látky začala kontrola súladu.   

 
3.1.11. Technologicky-orientovaný výskum a vývoj - PPORD 
 

V roku 2008 ECHA udelila výnimky zo všeobecnej registračnej povinnosti pri technologicky 
orientovanom výskume a vývoji (PPORD) podľa článku 9 nariadenia REACH pre 1 látku 
vyrábanú v Slovenskej republike a pre 1 látku vyrábanú v EÚ, ktorej evidovaný odberateľ má 
sídlo v Slovenskej republike. Pracovník CCHLP zodpovedný za oblasť PPORD v SR, zaslal 
ECHA pripomienky k dokumentácii predloženej s oznámením. 

 
3.1.12 Výbor pre sociálno- ekonomickú analýzu/ SEAC 

Výbor pripravuje najmä návrhy stanovísk k odporúčaniam na reštrikcie a žiadostiam o 
autorizácie. V r. 2008 uskutočnil výbor dve zasadnutia,  ktoré sa koncentrovali najmä na   
organizáciu práce   s dôrazom na pripravované odporúčania členských štátov na reštrikcie.  
Z technických dokumentov, ktoré majú kľúčový význam pre prácu výboru sa diskutovali 
najmä pravidlá pre určenie zhody dokumentácie s prílohou XV REACH a  tzv. Decision 
Support Document, ktorý uľahčuje rozhodovací proces t.j. či látka má byť predmetom 
reštrikcie pri formulovaní návrhov stanovísk bude využívať aj údaje a informácie 
z hodnotenia rizika danej látky vytvorila sa osobitná pracovná skupina, ktorej členmi sú 
hlavne niektorí členovia výboru RAC, SEAC a zástupcovia ECHA. Skupina je zameraná na 
riešenie problémov, ktoré sú spoločné pre výbory RAC a SEAC.  
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Výbor sa uzniesol, že na zasadnutia bude pravidelne prizývaných 16 organizácií, ktorých 
oblasť pôsobenia je napr. vo výrobnom a obchodnom sektore, v ochrane životného 
prostredia a ochrane spotrebiteľov.  

Výbor identifikoval možnosti a okruhy tréningov pre r. 2008 a 2009 s cieľom dosiahnuť pre 
členov výboru rovnakú úroveň vedomostí o sociálno-ekonomickej analýze v kontexte 
Usmernenia pre sociálno-ekonomickú analýzu a Usmernenia pre prípravu dokumentácie 
podľa prílohy XV REACH. Závery prvého tréningu (Kurz o používaní sociálno-ekonomickej 
analýzy v rámci návrhov na reštrikcie podľa nariadenia REACH; 23. – 24. 10. 2008; Fínsko- 
Helsinki) ukázali najmä, že  je  potrebné ďalej objasniť ako bude prebiehať proces reštrikcií v 
praxi. Bola odsúhlasená myšlienka fiktívneho prípadu, ktorý pripraví ECHA spolu s príkladmi 
SEA pre reštrikcie a autorizácie, čo by sa mohlo použiť ako tréningový materiál pre ďalšie 
tréningy členov výboru- RAC/ SEAC. Pri príprave odporúčania na reštrikcie by mohli 
participovať kompetentné autority z dvoch členských štátov, čo by napomohlo vzájomnému 
zdieľaniu skúseností a efektívnejšiemu využitiu finančných prostriedkov v členských štátoch.  

 
3.1.13. Výbor členských štátov - MSC 
 
V roku 2008 výbor uskutočnil 6 zasadnutí. Výbor zabezpečil vykonanie úloh, ktoré mu 
vyplývajú v procese autorizácie pri identifikovaní SVHC, pričom sa požaduje jednomyseľné 
stanovisko všetkých členov výboru s hlasovacím právom. Výboru boli predložené dokumenty 
navrhujúce zaradenie 16 látok ako SVHC. Úlohou členov výboru bolo posúdiť, či predložené 
dôkazy spĺňajú požiadavky čl. 57 REACH a v prípade PBT a vPvB kategórií aj kritéria Prílohy 
XIII REACH. Dôležitým kritériom je zaradenie látky na zozname I. smernice 67/548/EEC ako 
CMR látky. Členovia výboru dosiahli konsenzus o zaradení 15 látok ako SVHC. Tieto látky 
ECHA v súlade s čl. 59 REACH zverejnila na prvom Kandidátskom zozname koncom 
októbra. Jedna látka nebola členmi výboru zaradená ako SVHC, pretože bolo zistené, že 
predložené údaje a dôkazy nie sú postačujúce.    
Výbor vykonal prvé kroky smerom k prioritizácii látok na Kandidátskom zozname pre účely 
ich zaradenia do Prílohy XIV. Definoval kritéria stanovenia odporúčaného poradia pri 
zaradení  látok do Prílohy XIV. Kritéria vychádzali z nariadenia REACH a výbor zdôraznil ich 
komplexné uplatnenie v každom jednotlivom prípade. Prioritizovaný zoznam látok bude v 
roku 2009 predložený Komisii, ktorá na jeho základe rozhodne o zaradení látok do Prílohy 
XIV.  
Na 5. zasadnutí MSC bola navrhnutá zmena pravidiel rokovania týkajúca sa ustanovenia 
funkcie spravodajcu pri plnení úloh podľa článkov 44(2), 45(5), 58(3) a 77(3)(c) nariadenia 
REACH (1907/2006). Písomným hlasovaním bol tento návrh schválený. Sekretariát predložil 
návrh prioritizácie látok na ich zaradenie do Prílohy XIV.   
 

 
3.1.14. Zasadnutia kompetentných orgánov (CA) členských štátov pre implementáciu 
nariadenia REACH 
 
V priebehu roka sa uskutočnili štyri stretnutia. Stretnutiam predsedali zástupcovia Európskej 
komisie DG Environment a DG Enterprise a ECHA. Stretnutí sa zúčastnili zástupcovia 
kompetentných autorít členských štátov pre implementáciu REACH, priemyslu a 
mimovládnych organizácii. Cieľom stretnutí je zaujať harmonizovaný prístup k riešeniu 
otázok vyplývajúcich z implementácie REACH v členských štátoch.  Pre členské štáty je to 
zásadné fórum pre ich ďalšie usmernenie pri plnení úloh podľa REACH.  
Predmetom rokovania boli návrhy usmernení pripravených v rámci projektu RIP, otázky 
postúpené z iných pracovných skupín ako napr. Fórum, REHCORN, príprava nariadenia o 
CLP, príprava nariadenia o testovacích metódach a zosúladenie s postupmi OECD, proces 
revízie príloh I, IV, V, XI, XIII a XVII, podmienky uplatnenia výnimky PPORD, odpad a 
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recyklované látky, zriadenie dočasného komunikačného kanála prostredníctvom CIRCA 
medzi ECHA a CAs, REACH IT, prechod zo smernice 67/548/EEC a nariadenia EC/793/93 
na nariadenie REACH ako aj postúpeniu relevantných dokumentov z ECB do ECHA, zmena 
definície zavedených látok, atď.  
CCHLP pripravilo pripomienky a stanoviská k prerokovaným otázkam a prezentovalo ich  
písomne aj ústne na zasadnutiach. V súlade s požiadavkou z 5. Meetingu REACH CAs a 
dokumentu CA/2008/46 bola Komisii predložená informácia o implementácii REACH - 
Information on the Progress in REACH Implementation in the  Slovak Republic. 
 

 
3.2. BIOCÍDY  
  
 3.2.1. Legislatívne zázemie 
 
Uvedenie biocídnych výrobkov na trh  v Slovenskej republike  upravuje Zákon 
o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 217/2003 Z. z. (ďalej len „zákon“). Zákon stanovuje práva a povinnosti fyzických 
alebo právnických osôb, ktoré uvádzajú biocídne výrobky na trh, zodpovednosť 
a kompetencie orgánov štátnej správy ako aj podmienky autorizácie a registrácie biocídnych 
výrobkov. Zákon je transpozíciou Smernice (EK) 98/8/EC týkajúcej sa podmienok uvedenia 
biocídnych  výrobkov na trh (ďalej len „smernica“). Národný orgán pre uvedenie biocídnych 
výrobkov na slovenský trh je Centrum pre Chemické látky a prípravky (ďalej len „centrum“ˇ).  
Centrum v  súlade s ust. § 30 Zákona autorizuje a registruje biocídne výrobky a biocídne 
výrobky s nízkym rizikom, prijíma oznámenia, uchováva dokumentáciu, spolupracuje 
s ostatnými národnými orgánmi Európskej komisie a zabezpečuje hodnotenie účinných látok 
v programe podľa osobitných predpisov Európskej únie. 
V Slovenskej republike je možné biocídne výrobky v súčasnosti uviesť na trh v súlade s ust. 
§ 33 ods. 2 zákona. Ide o prechodné ustanovenie, ktoré umožňuje členským štátom uviesť 
na trh nové biocídne výrobky, ktoré obsahujú iba notifikované účinné látky, ktoré sú uvedené 
v prílohe II nariadenia (EK) 1451/2007.  
Uvedenie nových biocídnych výrobkov  na prechodnú umožňuje členským štátom čl.16(1) 
smernice. 
Svisiace informácie a kompletný zoznam biocídnych výrobkov uvedených na trh podľa ust. § 
33 ods, 2 zákona zverejňuje centrum na svojej internetovej stránke      
http://www.ccsp.sk/biocides/.  
 
 
3.2.2. Registrácia biocídnych výrobkov 
 
CCHLP má vytvorený kompletný register údajov o biocídoch, a preto možno vykonať 
štatistickú analýzu výrobkov legálne uvedených na trh v SR. Na  trhu v SR bolo do konca 
roka 2008 oznámených 3307 biocídnych výrobkov.  Priemerný počet podaní za rok bol 551 
výrobkov.  
 
Najvyšší počet oznámení, celkom 932 bolo prijatých v roku 2003 v dôsledku nadobudnutia 
účinnostii zákona. Fyzické alebo právnické osoby boli povinné oznámiť všetky biocídne 
výrobky, ktoré uvádzali na trh v SR do 31. 12. 2003.  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 predchádzajúcom roku. V roku 2007 sa zaznamenal rovnaký percentuálny 
nárast, celkový počet oznámených výrobkov sa zvýšil na 768, čo je o 60 % viac ako v roku 

http://www.ccsp.sk/biocides/
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2006. V roku 2008 bol počet oznámených výrobkov 536. Tento počet sa takmer zhoduje 
s priemerným počtom oznámených výrobkov/rok od roku 2003 (551).  
 
 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Celkom 
Počet podaní biocídnych výrobkov 932 291 300 480 768 536 3307 

 
Z celkového počtu oznámených výrobkov od nadobudnutia účinnosti Zákona o biocídoch 
bolo zaregistrovaných 2649 výrobkov. 572 podaní nebolo ukončených registráciou 
biocídneho výrobku z dôvodu zastavenia konania pre nedodanie údajov vyžadovaných  
podľa § 33 ods. 2 alebo pre nezaplatenie správneho poriadku. Celkový počet  právnických 
alebo fyzických osôb, ktoré podali žiadosť o registráciu bol 423. 
  
Prehľad registrácií za rok 2008  
 
Celkový počet oznámených biocídnych výrobkov v roku 2008 dosiahol 536. Do 31.12.2008 
bolo zaregistrovaných 410 výrobkov. 40 konaní bolo zastavených správnym orgánom pre 
nedostatky v podaní: z dôvodu nezaplatenia správneho poplatku alebo pre nekompletnosť 
dokumentácie. 
 
Pri riešení podaní boli poskytnuté konzultácie pre podnikateľskú sféru nasledovne: 

- osobné konzultácie: celkový počet 450. 
- telefonické konzultácie: celkový počet približne 1000. 
- písomná komunikácia (e-mail): celkový počet  500. 
- Asi 10-15% z celkového počtu konzultácií tvoria konzultácie so zástupcami priemyslu 

z ostatných členských štátov EU. 
 

Prehľad podaní podľa členských štátov EÚ 

 
V roku 2008 podalo 143 žiadateľov oznámenia pre 536 biocídnych výrobkov. Z tohto počtu 
99 spoločností má sídlo na území Slovenskej republiky, a zvyšných 44 na území Európskeho 
hospodárskeho spoločenstva. 
 
Zastúpenie jednotlivých ČŠ EÚ v podaniach v roku 2008 je uvedené v tabuľke:  
 
 Počet výrobkov Počet žiadateľov
Belgicko 10 4 
Česká republika 71 21 
Dánsko 3 2 
Holandsko 14 2 
Francúzsko 3 2 
Maďarsko 6 1 
Nemecko  15 5 
Rakúsko 6 2 
Poľsko 1 1 
Slovinsko 1 1 
Spojené Kráľovstvo 5 2 
Taliansko 11 2 
Celkom: 145 44 
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Ak porovnáme podania z členských štátov EÚ, najvyšší podiel majú spoločnosti z Českej 
republiky, nasledujú žiadatelia z Nemecka a z Holandska. V tomto smere neprišlo k zmenám 
v porovnaní s rokom 2007, keď najvyšší počet podaní bolo z tiež z Českej Republiky. 
 
Slovenská Obchodná Inšpekcia každoročne predkladá správu CCHLP o porušení povinností 
pri uvádzaní biocídnych výrobkov na trh.  
V poslednej dobe narastá význam výrobkov ošetrených biocídnymi účinnými látkami. Na 
Slovensku nie sú žiadne špeciálne legislatívne predpisy pre takéto výrobky. Vo všeobecnosti 
postupuje sa podľa interpretácie v dokumente „Príručka rozhodnutí  pre implementáciu 
BPD“.   
Štúdie o dopade dovážaných výrobkov alebo materiálov ošetrených biocídnymi účinnými 
látkami sú potrebné k odhadu stavu na slovenskom trhu. Tieto štúdie by mali zahŕňať aj 
štatistické údaje týkajúce sa ošetrených výrobkov domácej produkcie, význam a dostupnosť 
pre zákazníka. 
 
 
3.2.3. Plnenie povinností centra  v programe hodnotenia účinných látok EÚ 
  
Jednou z najnáročnejších úloh centra je plnenie povinností podľa ust. § 30 písm. k), pre ktoré 
je členských štátom spravodajcom podľa ust. Prílohy II  Nariadenia (EK) 1451/2007, ktoré sa 
týka hodnotenia účinných látok členskými štátmi EÚ v programe podľa čl. 16(1) smernice.  
Proces hodnotenia a zaraďovania účinných látok do zoznamov podľa prílohy 1, 1A a 1B 
k Smernici 98/8/ES je rozdelený na štyri etapy. Prvá etapa hodnotenia začala v roku 2004 
a zahrňuje typ biocídnych výrobkov č. 8 a 14. Druhá etapa hodnotenia začala v roku 2006 
a zahrňuje typy výrobkov č. 16, 18, 19 a 21. Členské štáty, ktoré vstúpili do EU 1. mája 2004 
hodnotia účinné látky v 3. a 4. etape.  
Podľa čl. 9(2) písm. c) nariadenia bol v 3. fáze hodnotiaceho programu  centru predložený na 
hodnotenie dokumentačný súbor pre  
Názov účinnej látky EC-číslo Typ výrobku
Active chlorine Mixture 1 2 3 4 5
 
Centrum zabezpečilo kontrolu úplnosti dokumentácie podľa čl. 13 nariadenia a začalo proces 
samotný proces toxikologického a ekotoxikologického hodnotenia účinnej látky. 
 
Podľa čl. 9 (2) písm. d) bol v 4. fáze hodnotiaceho programu predložený centru 
dokumentačný súbor pre  
Názov účinnej látky EC-číslo CAS číslo Typ výrobku
Terbutryn 212-950-5 886-50-0 7 9 10 
 
Centrum takisto vykonalo kontrolu úplnosti dokumentácie podľa čl. 13 nariadenia a podalo 
správu Európskej komisii a členských štátom. 
 
 
3.2.4. Spolupráca a zabezpečenie výmeny informácií v rámci EÚ 
 
Centrum zabezpečuje účasť na rokovaniach 

1) Stáleho výboru pre biocídne výrobky podľa čl. 28 smernice, 
2) reprezentantov kompetentných autorít členských štátov EÚ a Európskej komisie (CA 

meetings), 
3) Skupiny pre autorizáciu, registráciu a vzájomné uznanie autorizácií biocídnych 

výrobkov (PARMFG), 
4)  Odborných stretnutiach (TM meetings). 
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V máji 2008 sa uskutočnilo na pôde centra ustanovujúce stretnutie zástupcov 
kompetentných autorít  Českej republiky, Maďarska, Poľska, Slovenskej republiky, Slovinska 
a Rakúska, na ktorom bolo podpísané memorandum o spolupráci a založení stredoeurópskej 
skupiny pre biocídne výrobky (MEGB). Pracovná skupina významne prispeje 
k zintenzívneniu spolupráce uvedených krajín na poli implementácie legislatívy EÚ, 
hodnotenia účinných látok a biocídnych výrobkov, výmenu odborníkov a odborných 
stanovísk ako aj vzájomnú podporu pri prezentácií pozícií na pôde EK.      
 
Spolupráca s MH SR 
 
Pripomienkovanie slovenskej verzie novelizácií Smernice 98/8/EC, zaraďovanie účinných 
látok do príloh Smernice: 
  

Annex I 
 

Názov účinnej látky EC-číslo CAS číslo Typ výrobku Číslo Smernice 
Dichlofluanid 214-118-7 1085-98-9 8 2007/20/EC 
Difethialon n/a 104653-34-1 14 2007/69/EC 
Fluorid siričitý 220-281-5 2699-79-8 8 2006/140/EC 
 
 

Annex IA 
 

Názov účinnej látky EC-číslo CAS číslo Typ výrobku Číslo Smernice 
Oxid uhličitý 204-696-9 124-38-9 14 2007/70/EC 
 
 
 

 3.3. INFORMATIKA 

 
CCHLP je kompetentným orgánom Slovenskej republiky na úseku uvádzania chemických 
látok, chemických prípravkov a detergentov na trh, na úseku oznamovania nových 
chemických látok, uvedenia biocídnych výrobkov na trh, klasifikácie, evidencie a 
inventarizácie chemických látok, ako aj hodnotenia rizík pri ich uvádzaní na trh. Snahou 
CCHLP je efektívne zabezpečenie poradenstva zainteresovaným o ich príslušných 
zodpovednostiach a povinnostiach vyplývajúcich z platnej legislatívy v konkrétnej oblasti.  
Z tohto dôvodu bola spustená skúšobná prevádzka elektronického systému asistenčného 
pracoviska CCHLP. Od 1. marca 2008 CCHLP prijíma otázky (požiadavky) cez formulár 
systému asistenčného pracoviska CCHLP - helpdesk.ccsp.sk  
 
Ku dňu 31.12.2008 ubehlo 10 mesiacov od uvedenia systému asistenčného pracoviska 
CCHLP do prevádzky. CCHLP pomocou tohto systému eviduje k tomuto dátumu viac ako 
300 požiadaviek. Z toho 85% požiadaviek je z oblasti „REACH“, 4% požiadaviek z oblasti 
Biocídy“, 8% požiadaviek z oblasti „Chemikálie“ a 3% požiadaviek z oblasti „Detergenty“.   
 
 
Počas fungovania celého systému sa vyskytli aj zvláštne stavy. Žiadateľ sa obrátil na CCHLP 
s požiadavkou o opätovné zaslanie odpovede z dôvodu zlého zobrazenia znakov 
v odpovedi, alebo odpoveď nemohla byť systémom automaticky doručená z dôvodu jej 
vyradenia ako nežiadúcej (nevyžiadanej) pošty pravdepodobne v dôsledku nastavenia 
bezpečnostných opatrení na strane žiadateľa alebo uvedením nesprávnej elektronickej 
adresy žiadateľom. V týchto prípadoch boli vypracované odpovede opätovne odoslané na 
adresy žiadateľov mimo systému asistenčného pracoviska. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007L0020:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007L0069:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_414/l_41420061230en00780080.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007L0070:EN:NOT
http://helpdesk.ccsp.sk/


 
Pomocou systému rieši požiadavky niekoľko zodpovedných riešiteľov. Obtiažnejšie otázky 
riešitelia konzultujú navzájom, prípadne s ostatnými odborníkmi CCHLP, ktorí sú zameraní 
na danú oblasť. Užitočné informácie sú zverejňované prostredníctvom systému vo forme 
otázok a odpovedí zoradených do oblastí a konkrétnych tematických okruhov. Tieto 
zverejnené otázky a odpovede slúžia širokej verejnosti, ale aj samotným riešiteľom.  Skôr 
ako sa žiadateľ so svojou požiadavkou prostredníctvom tohto systému obráti na CCHLP, 
môže vyhľadávať v týchto zodpovedaných otázkach – odpovediach. Odpovede sú na 
vysokej profesionálnej úrovni a spĺňajú informatívne i vzdelávacie kritérium. CCHLP 
neposkytuje právne poradenstvo a nezodpovedá za akékoľvek právne dôsledky vyplývajúce 
z aplikácie uvedených stanovísk. Zverejnené odpovede prostredníctvom systému 
asistenčného pracoviska interpretujú chemickú legislatívu, ktorá je harmonizovaná s 
legislatívou EÚ. Úlohou je uľahčiť implementáciu chemickej legislatívy. 
 
Vzhľadom na skutočnosť, že komunikačným jazykom systému je slovenčina, využívajú 
systém aj spoločnosti z Českej republiky (CCHLP bolo oficiálne požiadané českou agentúrou 
pre životné prostredie o možnosť poskytnúť prepojenie na internetovú stránku. V rámci 
spolupráce česká agentúra životného prostredia má na svojej stránke prepojenie na stránku 
často kladených otázok REACH, ktorú spravuje CCHLP). Asistenčné pracovisko CCHLP 
poskytuje obmedzene poradenstvo spoločnostiam so sídlom mimo SR. CCHLP  však 
odporúča, aby sa takéto spoločnosti obrátili so svojou požiadavkou na národné asistenčné 
pracovisko. 
 
V rámci účinnosti zákona o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a v snahe 
zefektívniť spoluprácu pri osobných návštevách, CCHLP pred časom uviedlo do prevádzky 
systém elektronickej rezervácie návštev klientov zaoberajúcich sa biocídnymi výrobkami – 
„Kalendár“. Systém umožňuje rezerváciu vopred zvoleného dňa a časového úseku v 
danom mesiaci, kedy by sa mala návšteva v CCHLP uskutočniť za účelom osobného 
rokovania. V roku 2008 bolo prostredníctvom systému „Kalendár“ rezervovaných viac ako 
150 návštev. Systém počas roku využilo viac ako 65 klientov zaoberajúcich sa biocídnymi 
výrobkami v Slovenskej republike 

. 
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CCHLP priebežne aktualizovalo stránku reach.ccsp.sk v súvislosti s  novou európskou 
chemickou legislatívou REACH a informačným systémom na podporu pri plnení požiadaviek 
vychádzajúcich z REACH. Na stránke reach.ccsp.sk počas roku 2008  pribudli časti  
POPLATKY REACH, TESTOVACIE METÓDY REACH a SIEF - Fórum na výmenu informácií 
o látkach. Najvyššia dynamika zmien bola zaznamenaná na stránke o usmerneniach 
k nariadeniu REACH, ktoré obsahujú informácie o tom, ako splniť povinnosti uložené týmto 
nariadením.  
 
Aby sa zabezpečila podpora všetkých procesov REACH, boli vyvinuté nástroje informačných 
technológií, ktoré slúžia na ukladanie a výmenu informácií a údajov o chemikáliách (REACH-
IT, IUCLID5, internetová stránka Európskej chemickej agentúry). CCHLP odporúčalo, aby sa 
spoločnosti riadili usmerneniami jednotlivých procesov a nástrojov. Spoločnosti sa môžu 
obrátiť na asistenčné pracoviská Helpdesk ECHA a Helpdesk IUCLID5 s požiadavkami, 
ktoré súvisia s procesmi a nástrojmi informačných technológií. Najvyššiu (dvojnásobnú) 
návštevnosť  zaznamenala stránka reach.ccsp.sk počas obdobia predregistrácie REACH. 
CCHLP pravidelne informovalo prostredníctvom stránky reach.ccsp.sk o priebehu procesu 
predregistrácie, pričom vychádzalo zo zdrojov poskytovaných Európskou chemickou 
agentúrou (ECHA). Priebeh posledného týždňa procesu predregistrácie je zobrazený na 
nasledujúcom obrázku.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCHLP v súvislosti s uvedením novej európskej chemickej legislatívy REACH  
do účinnosti  v rámci svojej publikačnej činnosti pripravilo brožúru "REACH – Informácia 
o novej chemickej legislatíve". Je určená výrobcom, dovozcom a následným užívateľom. 
Oboznamuje so základnými informáciami týkajúcimi sa zodpovedností a povinností 
priemyslu vyplývajúcich z novej chemickej legislatívy REACH. Záujemca môže požiadať  
o brožúru  prostredníctvom elektronickej pošty na adrese chemicals@ccsp.sk,  kde  
do predmetu pošty uvedie heslo „ brozura REACH“ a v správe pošty uvedie priezvisko  
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a meno, názov spoločnosti, adresu elektronickej pošty a poštovú adresu (sídlo spoločnosti), 
na ktorú bude brožúra odoslaná bezodplatne do vyčerpania zásob. Do konca roka 2008 
CCHLP poskytlo záujemcom 377 brožúr (z toho 203 kusov v roku 2008), od času uvedenia 
tejto publikácie do praxe.  
 
CCHLP sa  v roku 2008 prostredníctvom svojho zástupcu zúčastnilo na zasadaní pracovnej 
skupiny pre spoluprácu v procese tvorby harmonizovaných bezpečnostných opatrení v 
súvislosti s REACH-IT, ktoré sa uskutočnili na pozvanie Európskou chemickou agentúrou. 
 
 
 
 
 



4. HOSPODÁRENIE S ROZPOĆTOVÝMI PROTRIEDKAMI 
 
4.1.    ROZPOČET  CENTRA PRE CHEMICKÉ LÁTKY   

 
4.1.1. Záväzné ukazovatele  
 
 Na zabezpečenie plnenia úloh, ukazovateľov  a chodu organizácie boli rozpísané záväzné 
ukazovatele štátneho rozpočtu  na rok 2008 nasledovne:                                         
 
Program 07L Tvorba a implementácia politík 
Podprogram 05 Administrácia rozpočtových organizácií rezortu MH SR 
 
Záväzné ukazovatele na rok 2008 v tis. Sk                                               
                                                                  Skutočnosť   Schválený rozpočet    Upravený rozpočet      
                                                                                                              
II. Výdavky spolu                                           12 229                  11 595                       11  514   
      v tom: 
      Bežné výdavky (600)                                 11 929                 11 395                        11 314 
      A.2. mzdy, platy, služobné príjmy   
              a ostatné osobné vyrovnania (610)      5 923                   5 864                          5 864   
       
      Počet zamestnancov podľa prílohy č. 1 
      k uzneseniu vlády SR  č. 867/2007           21 osôb               21 osôb                      16 osôb 
 
A.3. Kapitálové výdavky spolu (700)        
    z toho: obstaranie kapitálových  

             aktivít (710)                                      300                              200                              200 
 
 
4.1.2. Rozpočtové opatrenia 
 
K 31.12.2008 boli v Centre pre chemické látky a prípravky vykonané 4 rozpočtové opatrenia 
v právomoci správcu kapitoly:  
 
1)  Interným rozpočtovým opatrením č. 1 zo dňa 09.04.2008  z dôvodu riešenia potrieb 
kapitoly nám bol s účinnosťou od 1.5.2008 znížený počet zamestnancov vo fyzických 
osobách o 2 osoby, v priemernom ročnom prepočítanom stave o 1 osobu, zároveň so  
znížením výdavkov spolu o 484 tis. Sk, z toho limit mzdových prostriedkov o 359 tis. Sk 
a poistné o 125 tis. Sk. 
 
2) Dňa 25.06.2008 nám bolo oznámené schválenie viazania limitu bežných výdavkov 
v kategórii 630 – tovary a služby vo výške 150 tis. Sk. 
 
3) Dňa  04.12.2008  bolo  povolené prekročenie a zároveň viazanie rozpočtových 
prostriedkov, čím sa riešilo prerozdelenie výdavkov na zvýšenie kategórie  610 – mzdy, 
platy, služobné príjmy a OOV  o 300 tis. Sk, pri súčasnom znížení kategórie 630- tovary 
a služby o 200 tis. Sk, ako i kategórie  710 -  obstaranie kapitalových aktivít o 100 tis. Sk. 
Rozpočtovým opatrením sa zabezpečili finančné prostriedky na posilnenie hmotnej 
zainteresovanosti zamestnancov organizácie. 
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4)  Interným rozpočtovým opatrením zo dňa  30.12.2008   bolo vykonané zosúladenie   
rozpočtovaných prostriedkov  so skutočným čerpaním finančných prostriedkov v jednotlivých 
položkách a podpoložkách ekonomickej klasifikácie, pri dodržaní rozpísaných záväzných 
ukazovateľov rozpočtu na rok 2008. 
  
 
4.1.3.  Príjmy Centra pre chemické látky a prípravky 
 
Centrum pre chemické látky a prípravky ako rozpočtová organizácia nemala na rok 2008 
predpísaný záväzný ukazovateľ rozpočtu príjmov. 
 K 31.12.2008 vykazujeme na rozpočtovom účte iných nedaňových príjmov príjem vo výške 
69 tis. Sk, ktorý Centrum pre chemické látky a prípravky ako rozpočtová organizácia nemala 
na rok pozostáva z prijatých refundácii od Európskej komisie za časť  vynaložených 
nákladov na zahraničné pracovné cesty v  predchádzajúcom rozpočtovom roku, t.j.  v  roku  
2007.    
 
 
4.1.4. Výdavky Centra pre chemické látky a prípravky 
 
 
Výdavky Centra za rok 2008 boli čerpané celkom vo výške 11 514 tis. Sk, čo je 99,3 % 
čerpanie z upraveného rozpočtu. Z celkových výdavkov tvorili bežné výdavky 98,3 % a  
kapitálové  17,4  %. Bežné výdavky boli čerpané na 99,3 %, kapitálové na 100 %. 
Celkové nedočerpanie rozpočtových prostriedkov v objeme 81 tis. Sk ovplyvnila refundácie 
nákladov na ZPC, ktorá prišla od chemickej agentúry ECHA so sídlom v Helsinkách  vo 
výške 80 tis. Sk,  dňa  31.12.2008.                                                                                                                     

 
V tis. SK 

 
    Rozpočet 2008 
 

     Skutočnosť     
Ukazovateľ  

schválený 
 

Upravený    2008            2007 

% plnenia   
    
rozpočtu    

7   Index  
7   2007/ 

   2008 

 
600 - Bežné výdavky 
 

 11 929   11 395   11 314         10 254 99,3 110,3 

610 – Mzdy, platy, 
služobné   príjmy a 
ostatné OOV 

 5 923     5 864 
   
   5 864       

              

 
 

   4 903        
 

 

100,0 119,6 

 
620 – Poistné a 
príspevok do poisťovní 
 

 2 070     1 980 1 980          1 573 100,0 125,9 

630 - Tovary a služby  3 906     3 527 3 446      
 
    3 752 

 
97,7 91,8 

 
640 - Bežné transfery 
 

     30          24 24    26 100,0 92,3 

700 – Kapitálové 
          výdavky          300       200   200    480 

 
100,0 

 
41,7 
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Výdavky spolu 
 
 

12 229   11 595 11 514           10 734 99,3 107,3 

 
 
 

 
4.1.5. Bežné výdavky  
 

Bežné výdavky  boli  za   rok   2008   čerpané  vo  výške 11 314 tis. Sk,   čo     v       
porovnaní  
s rozpočtovanými   prostriedkami  v   objeme   11 395 tis. Sk,    predstavuje  99,3  %  plnenie 
rozpočtu 
organizácie.  

Na nedočerpanie rozpočtu celkom o  81 tis Sk,  mala vplyv tá skutočnosť, že 
v posledný deň roka  t. j. 31.12.2008 nám bola poukázaná refundácia vo výške 80 tis. Sk, od 
Európskej komisie za časť nákladov  vynaložených na ZPC, ktorá sa uskutočnila  v mesiaci 
november 2008.  

V štruktúre bežných výdavkov za rok 2008 v  porovnaní s rokom 2007 vykazujeme  
medziročný nárast vo výške 10,3 %,  na tomto náraste má  najväčší podiel kategória 610 – 
Mzdy, platy  služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania  s  19,6 %-ním podielom a 
kategória 620 – Poistné a príspevok do poisťovní s 25,9 %-ním podielom, naopak  
medziročné zníženia čerpania výdavkov vykazuje kategória 630 – Tovary a služby  o  8,2 %,  
a kategória 640- bežné transfery o 7,7 % .    

Oproti predchádzajúcim rokom, v roku 2008 sme nezaznamenali výraznú zmenu 
štruktúry a výšky výdavkov v tejto triede.   

  
 
Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie  za rok 2008 podľa  
kategórii: 
                                                                                                                                                     
v tis. Sk 
 

         Ukazovateľ 
Skutočno
sť rok   
2007 

Schválený
 rozpočet 
 r. 2008 

 

Upravený
rozpočet

      r. 2008 

Skutočnosť
r. 2008 

% 
plnenia 

Index 
2008/ 
2007 

 
600 - Bežné výdavky 
 

10 254 11 929 11 395 11 314 99,3 110,3

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

 
4 903 

 
5 923 5 864 

 
5 864 

 
100,0 119,6

620 - Poistné a 
príspevok do poisťovní 
 

1 573 2 070 1 980 1 980 100,0 125,9

 
630 - Tovary a služby 
 

3 752 3 906 3 527 3 446 97,7 
 

91,8 
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640 - Bežné transfery 
 

26    30    24 24 100,0 92,3 

 
 

 
610 – Mzdové prostriedky 
 
Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2008  bol schválený objem 
finančných prostriedkov určených na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 
vyrovnania v celkovej výške 5 923 tis. Sk, limit zamestnancov bol schválený  v počte 22 
osôb.           

Rozpočtovým opatrením zo dňa 09.04.2008  nadriadený orgán nám znížil počet 
zamestnancov vo fyzických osobách o 2 osoby a  nadväzne na to objem mzdových 
prostriedkov o 359 tis. Sk. 

Ďalším rozpočtovým opatrením zo dňa 04.12.2008 bolo povolené prekročenie limitu 
výdavkov na mzdy o 300 tis. Sk, so zámerom posilniť hmotnú zainteresovanosť 
zamestnancov. Toto prerozdelenie -  zvýšenie  výdavkov do miezd bolo riešené viazaním 
rozpočtových prostriedkov, spolu vo výške 300 tis. Sk,  z toho v kategórii 630- tovary 
a služby 200 tis. Sk a  v triede 700- kapitálové výdavky,  100 tis. Sk.  

Uvedeným rozpočtovým opatrením použiteľný mzdový objem – limit - vo výške 5 864 
tis. Sk bol čerpaný na 100 %,  z toho pre   11 zamestnancov  (priemerný počet prepočítaný)  
v  štátnej službe 4 560 tis. Sk, pre 5 zamestnancov ( priemerný počet prepočítaný) pri 
výkone práce vo verejnom záujme 1 304 tis. Sk.  

Čerpanie mzdových prostriedkov  v štruktúre: 
611 – tarifný plat, osobný plat , základný plat  – čerpanie vo výške 3 898 tis. Sk,  
612 -  príplatky – čerpanie vo výške 1 358 tis. Sk 
614 – odmeny – čerpanie vo výške 608 tis. Sk  

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku vzrástli výdavky na mzdy, platy, 
služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania o 19,6 %, týmto nárastom, ako je už uvedené, 
sa  posilnila hmotná zainteresovanosť zamestnancov potrebná pre  ich stabilizáciu v 
organizácii. 
 
620 - Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní        
 
Organizácia v roku 2008 splnila zákonnú povinnosť voči zdravotným poisťovniam a sociálnej 
poisťovni, celkom odviedla príspevky vo výške 1 980 tis. Sk, čo je 100,0 % čerpania  
z upraveného  rozpočtu. V porovnaní s rokom 2007 vzrástli výdavky na poistenie a príspevok  
do poisťovní  o 25,9 %, čo je v priamej súvislosti s objemom čerpaných mzdových prostriedkov. 
 
Štruktúra výdavkov poistného do zdravotných a sociálnej poisťovne: 
621 -  poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne  vo výške    182 tis. Sk 
622 -  poistné do Spoločnej  zdravotnej poisťovne    vo výške    148 tis. Sk 
623 -  poistné do Ostatných zdravotných poisťovní   vo výške    239 tis. Sk  
625 -  poistné do Sociálnej poisťovne spolu              vo výške  1 411 tis. Sk 
 
630 - Tovary a služby 
 
MH SR rozpočtovým opatrením zo dňa 25. 6. 2008 znížilo bežné výdavky pre CCHLP v 
kategórii 630 - tovary a služby o 150 tis. Sk. Súčasne požadovalo pripraviť rozpis tohto 
rozpočtového opatrenia v Rozpočtovom informačnom systéme na príslušné podpoložky. 
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Čerpanie výdavkov na tovary a služby   v roku 2008 predstavuje sumu 3 446 tis. Sk,   čo   je 
čerpanie na 97,7 %, v porovnaní s predchádzajúcim rokom kleslo čerpanie výdavkov na tejto 
položke o 8,2 %.  Nižšie čerpanie je  ovplyvnené hlavne nižším čerpaním prostriedkov 
v podpoložke 633- materiál, konkrétne v 633 001 – interiérové vybavenie, oproti  roku 2007 
je  nižšie o 42,5 %,   v roku 2007 sa  dokončilo zariaďovanie kancelárií  potrebným 
vybavením. 
 
Čerpanie výdavkov podľa jednotlivých položiek kategórie 630                                                                          
 
V tis. SK 

       Ukazovateľ 
Skutočno
sť rok   
2007 

 
 
Schválený
 rozpočet 
 r. 2008 

 

 
Upravený
rozpočet

      r. 2008 

 
Skutočnosť

 
r. 2008 

% 
plnenia 

 
Index 
2008/ 
2007 

 
630 – Tovary a služby 
            z toho: 
 

3 752 3 906 3 527 3 446 97,7 91,8 

 
631 -  Cestovné 
náhrady  
 

 944 1 500 1 013  933 92,1 98,8 

632 -  Energie, voda a 
           komunikácie  

 
   307 

 
 345  325  325 100,0 105,9

 
633 -  Materiál 
 

  779  297  448 448 100,0 
 

57,5 
 

 
635 -  Rutinná a     
          štandartná 
údržba  

  109   88  149 149 100,0 136,7

 
637 – Služby 
 

    1 613      1 676           1 592 1 591 99,9 98,6 

 
 
631 - Cestovné náhrady  
 
Na celkovom čerpaní  položky vo  výške 933 tis. Sk sa  podieľali takmer výlučne zahraničné 
pracovné cesty,  čerpanie v objeme  929  tis. Sk,  čo predstavuje 99,6 % z rozpočtovaných 
prostriedkov. 

Na tuzemské    pracovné  cesty  sa čerpali  prostriedky celkom vo výške 4 tis. Sk, 
z toho   výdavky za účasť jedného zamestnanca na konferencii vo výške 2 tis. Sk, výdavky 
za miestnu hromadnú dopravu „MHD“,  tiež vo výške 2 tis. Sk.  
          Na celkovom počte uskutočnených 59 zahraničných pracovných cestách sa   
zúčastnilo 59 zamestnancov z úseku chémie a biocídov. Z celkového počtu 12 odborných 
zamestnancov z úsekov 
 chémie a biocídov  sa na zahraničných pracovných cestách  zúčastnilo opakovane 8 
zamestnancov,  čo v ročnom priemere  predstavuje  7  pracovných ciest na jedného  
zamestnanca. 

Účasť zamestnancov na zahraničných pracovných cestách je v priamej súvislosti 
s plnením povinností, ktoré organizácii vyplývajú podľa ustanovenia § 37 zákona č. 163/2001 
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Z. z. a podľa ustanovenia § 30 zákona č. 217/2003 Z. z.  Tieto zákonné povinnosti 
organizácie, ako národnej kompetentnej autority Slovenskej republiky pre chemické látky, 
 prípravky a  biocídy,  vyžadujú zabezpečovať  medzinárodnú výmenu informácií 
s národnými orgánmi ostatných  členských štátov EÚ a Európskou komisiou. To súvisí 
s povinnosťou vysielať pracovníkov Centra na odborné rokovania  národných orgánov 
členských štátov  a Európskej komisie a zabezpečovať účasť na rokovaní Stálych výborov 
Európskej komisie.  Účasť na rokovaniach Európskej komisie organizácia  zabezpečuje na 
základe vyžiadania účasti príslušným Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie, ktoré 
našej organizácii, ako národnej kompetentnej autority zasiela priamo Európska komisia.    
         Účasť na ZPC je nevyhnutnou podmienkou pre harmonizáciu a  implementáciu 
Európskej chemickej legislatívy a legislatívy pre oblasť biocídov,  z toho dôvodu, že 
Európska komisia metodicky usmerňuje prácu národných kompetentných orgánov členských 
štátov. 
          

Od 1.6.2007 vstúpila do platnosti nová chemická legislatíva „REACH“ , na jej 
uvádzanie do praxi bola vytvorená  chemická agentúra „ECHA“ so sídlom v Helsinkách. 
Náklady na zahraničné pracovné cesty do Helsínk  sa oproti ostatným destináciam EÚ 
zdvojnásobili až strojnásobili, agentúra z tohoto dôvodu refunduje účastníkom všetky 
vynaložené náklady, podľa vlastných predpisov, s výnimkou vzdelávania. V roku  2008 sa 
uskutočnilo do Helsínk 23 pracovných ciest, čo predstavuje oproti roku 2007, kedy bola 
uskutočnená jedna cesta, nárast o 230 %. 
 V roku 2008 nám boli z počtu  23 ciest, poskytnuté  refundácie na 18 pracovných 
ciest, vo výške 588 tis. Sk, vybavovanie refundácií je však zdĺhavé, za účasť na pracovných 
cestách v   4. štvrťroku sú poskytované až v nasledujúcom rozpočtovom roku a preto sa 
stávajú príjmom štátneho rozpočtu.   

Za účasť na ostatných pracovných cestách (mimo Helsínk) v  počte 36, hlavne do 
Bruselu kde je sídlo Komisie, a do Ispry (Taliansko), boli poskytnuté refundácie na 15 
pracovných ciest vo výške 181 tis. Sk, spolu za rok 2008 nám boli poskytnuté refundácie vo 
výške 769 tis. Sk, na  33 zahraničných  pracovných ciest. Refundácie poskytované Bruselom 
a Isprou,  nie sú v rovnakej  výške ako  z  ECHA, sú neporovnateľne nižšie, refundujú sa len 
náklady na letenky.   

V porovnaní s rokom 2007 kedy nám boli poskytnuté refundácie z celkového počtu 
zahraničných pracovných ciest  41  na    22  pracovných ciest  vo výške 247 tis. Sk, sme 
zaznamenali v roku 2008 nárast refundácií hlavne v dôsledku zvýšenia počtu pracovných 
ciest do agentúry ECHA v Helsinkách.  
 Bez prijatých  refundácií,  skutočné náklady na zahraničné pracovné cesty v roku 
2008  by boli vo výške 1 700  tis. Sk, čo by predstavovalo  49,3 % podiel z celkového 
čerpania nákladov položky 630- tovary a služby a to by  malo za následok  nedostatok 
finančných prostriedkov na zabezpečenie ďalších nevyhnutných  potrieb tejto položky.  
 
 
632 - Energia, voda a komunikácie   
  
Čerpanie výdavkov  vo výške 325 tis. Sk bolo v súlade s rozpočtovanou výškou. V porovnaní 
s rokom 2007 vykazujeme  nárast nákladov celkom o 18 tis. Sk, hlavne z dôvodu nárastu 
nákladov za tepelnú energiu a to o 13 tis. Sk.  

Od 1.4.2008, kedy nadobudol platnosť zákon č. 68/2008 Z. z. o úhrade  za služby 
verejnosti poskytované STV a SRo., v zmysle uvedeného zákona sme uhradili poplatky za 
rok 2008 vo výške 5 tis. Sk,  pričom organizácia nevlastní ani rozhlasový, ani televízny 
prijímač.  

Úhrady za energie, vodné a stočné, sú refakturované správcom budovy, 
telekomunikačné služby za prístup do siete Internet a príslušné doplnkové služby, sú  
zmluvne uzatvorené s inými dodávateľmi.       
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633 - Materiál  
 
Čerpanie položky za rok 2008 vo výške 448 tis. Sk  je v súlade s rozpočtovanou výškou. 
V porovnaní s rokom 2007, kedy čerpanie bolo vo výške 779 tis. Sk,  bolo čerpanie nižšie 
o 57,5 %, najmä z dôvodu nižšieho čerpania rozpočtových výdavkov na podpoložkách  
softvér a licencie (menej o 185 tis.Sk) a interiérové vybavenie (menej o 141 tis. Sk) 
  
633 001 – interiérové vybavenie, čerpanie vo výške 64 tis. Sk, nákup kancelárskych stoličiek, 
 
633 002 -výpočtová technika, čerpanie vo výške 118 tis. Sk na nákup LCD monitorov a 
komponentov k PC, 
 
633 004 – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie, čerpanie vo výške 15 
tis. Sk na zakúpenie jedného vysávača a kávovaru, 
 
633 005 – špeciálne stroje, zariadenia, technika a náradie, čerpanie vo výške 21 tis. Sk na 
nákup komunikátora GPRS na komunikáciu s PSN a SRP, 
 
633 006- všeobecný materiál vo výške 71 tis. Sk, na nákup kancelárskych potrieb 
a kancelárskeho papiera pre tlačiarne a rozmnožovacie stroje, tonerov, diskiet, hygienických 
potrieb, doplnenie lekárničky, elektroinštalačného a iného materiálu  pre bežnú údržbu, 
 
633 009 – knihy, časopisy, noviny – čerpanie vo výške 131 tis. Sk na nákup odborných  
špecializovaných cudzojazyčných publikácii, odborných ekonomických časopisov  a dennej 
tlače, 
 
633 013 – softvér a licencie, čerpanie vo výške 20 tis. Sk za licencie pre 22 PC pre 
komplexné riešenie s ohľadom bezpečnosti osobných počítačov, zapojených do siete 
Internet, 
 
633 016- reprezentačné, čerpanie vo výške 8 tis. Sk na uskutočnené 4 medzinárodné 
mítingy zamerané na oblasť biocídov,  
 
 
635 - Rutinná a štandardná údržba    
 
Čerpanie za položku celkom vo výške 149 tis. Sk  v podpoložkách;  
 
-  v podpoložke 635 002  na systémovú údržbu šiestich ekonomických softvérov vo výške 92 
tis. Sk, na údržbu  technickej časti počítačov, 6 tis. Sk 
 
-   v podpoložke  635 005 špeciálne stroje, prístroje a zariadenia 3 tis. Sk, za pravidelnú 
kontrolu funkčnej schopnosti elektrickej zabezpečovacej signalizácie 
 
V porovnaní s rokom 2007 (109 tis. Sk) je čerpanie položky vyššie  o 36,7 %,  aj  z dôvodu 
prípravy  prechodu na EURO, kde u ekonomických softvérov sa zabezpečili skúšobné 
migrácie na EURO menu. 
 
637 – Služby         
 
Čerpanie vo výške 1 591 tis. Sk, nedočerpanie 1 tis. Sk,  t. j.,  99,9% čerpanie rozpočtu. 
V porovnaní s rokom 2007 je nižšie  čerpanie výdavkov na tejto položke o 22 tis. Sk,  čo bolo 
ovplyvnené najmä zníženým čerpaním prostriedkov v podpoložke – všeobecné služby 
hlavne za prekladateľskú činnosť. 
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637 001- školenie, kurzy, semináre, čerpanie vo výške 253 tis. Sk,  z toho za účasť 
zamestnancov na odborných kurzoch a seminároch ( ekonomické a manažérske zručnosti) 
vo výške 26 tis. Sk a za účasť zamestnancov na  jazykovej  príprave v anglickom jazyku,  
227 tis. Sk 
 
637 002- konkurzy a súťaže - čerpanie výdavku    vo výške  35 tis. Sk  za   spracovanie        
súťažných  podkladov k realizovanému verejnému obstarávaniu 
 
637 003 – propagácia, reklama a inzercia- čerpanie vo výške 3 tis. Sk na tlač vizitiek       
 
637 004- všeobecné služby – čerpanie vo výške 577 tis. Sk za : 

- za čistenie a upratovanie priestorov organizácie  41 tis. Sk 
- za prekladateľské služby  275 tis. Sk 
- za služby  správcovi  budovy (strážna služba a odvoz odpadu)  74 tis. Sk 
- za spracovávanie účtovníctva a miezd 186 tis. Sk 
- za viazanie Zbierok zákonov za rok 2007  2 tis. Sk 

       
      637 005 – špeciálne služby – čerpanie vo výške 27  tis. Sk,  za  signalizačno - požiarnu        
ochranu registratúrneho strediska 
       
      637 011 – štúdie, expertízy, posudky – čerpanie   vo   výške   37 tis. Sk za právne stanovisko 
vo veci posudzovania konfliktu záujmov v kontexte plnenia úloh podľa zákonov č. 163/2001 Z. z. 
a č. 217/2003 Z. z..   

 
637 012 – poplatky, odvody a dane čerpanie vo výške 1 tis. Sk, za transakcie ŠP ako klienta 
ŠP a za hotovostné finančné operácie vo VÚB   
 
637 014-  stravovanie - čerpanie vo výške 172 tis. Sk na stravovanie zamestnancov 
organizácie podľa platných  predpisov 
 
637 015- poistné - čerpanie vo výške 27 tis. Sk  za poistenie majetku organizácie 
 
637 016 – prídel do sociálneho fondu - čerpanie vo výške 57 tis. Sk,  v nadväznosti  na 
čerpanie  mzdových nákladov 
 
637 027 – odmeny na základe dohôd o vykonaní práce – čerpanie vo výške 403 tis. Sk, sú to 
odmeny za práce a činnosti pre oblasť chémie, externým spôsobom sa z časti nahrádzalo  
vykonávanie špičkových činností za chýbajúcich zamestnancov. 
 
640 - Bežné transfery 
                                                                                                                                                                       
v tis. Sk 

 
            Názov 

 

Skutočnosť 
rok 2007 

 
Schválen

ý 
  rozpočet
  r. 2008 

  
  Upravený
  rozpočet 
    r. 2008   

 
  Skutočnosť  
 
    r. 2008  

% 
plnenia 

Index 
2008/ 
2007 

 
640 - Bežné transfery   
z toho:   

642 013                   
642  015                  

 

  
     26 
 
     17     
       9 
 

     30 
     
       0 
     30 

      24 
 
        0 
      24    

       24 
 
         0 
       24   

100,0 
 
 
100,0 

89,7 
 
 
   

266,7
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Čerpanie vo výške 24 tis. Sk, len  na podpoložke  642 015-  nemocenské. V roku 2008 sme 
nemali ani jeden prípad odchodu do dôchodku. V porovnaní s rokom 2007 je čerpanie tejto 
položky ako celku nižšie o 10,3 %. 
 
 
4.1.6. Kapitálové výdavky   
 
Kapitálové výdavky  boli za rok 2008 čerpané celkom vo výške 200 tis. Sk,  čo je po  úprave 
rozpočtu 100,0 % plnenie. Kapitálových výdavky boli čerpané len v jednej v položke 
rozpočtovej klasifikácie: 
 
713 – nákup strojov, prístrojov a zariadení, techniky a náradia  
 v tom: 
713 002 - nákup  3 ks PC,  vo výške 92 tis. Sk 
              - nákup 1 servera  vo výške 108 tis. Sk. 
 
Server bol potrebný na zefektívnenie infraštruktúry lokálnej siete organizácie. 
 
 
4.1.7. Majetok Centra pre chemické látky a prípravky        
 
Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok sa v Centre pre chemické látky a prípravky 
oceňuje v obstarávacej cene a odpisuje sa rovnomernými daňovými odpismi. 
 Celkový majetok našej rozpočtovej organizácie k 31.12.2008 predstavuje sumu  3 
670 tis. Sk, z toho: 
- dlhodobý nehmotný majetok spolu  916 tis. Sk, oproti roku 2007  poklesol celkom o 340 tis. 
Sk, z dôvodu vyradenia neaktuálneho softvéru z predchádzajúcich rokov. 
 
- dlhodobý hmotný majetok  2 754 tis. Sk, z toho: 
- stroje, prístroje a zariadenia , z toho výpočtová technika v hodnote  1 695tis. Sk, 
- interiérové vybavenie  vo výške 1 059 tis. Sk 
 
Oproti roku 2007 sa objem tohto majetku zvýšil, dôvodom bolo vyradenie opotrebovaného 
majetku. 
 
Zásoby 
Materiál na sklade v hodnote 231 tis. Sk predstavuje kancelárske potreby a ostatný materiál, 
predovšetkým ND k PC. 
 
Finančný majetok  
K 31.12.2008 to predstavujú len prostriedky na účte sociálneho fondu vo výške 30 tis. Sk.            
 
Prechodné účty aktív 
Prechodné účty aktív k 31.12.2008 sú vo výške  29 tis. Sk, sú to náklady budúcich období.  
 
 
4.1.8. Stav pohľadávok a záväzkov      
 
 Pohľadávky  
K 31.12.2008 neevidujeme  žiadne  pohľadávky  voči  zamestnancom. 
 
 Záväzky 
K 31.12.2008 záväzky po lehote splatnosti dlhšej ako 1 rok  z obchodného styku 
neevidujeme. 
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4.1.9. Vyhodnotenie výsledkov kontrol 
 
V roku 2008 nebola v organizácii vykonaná vonkajšia kontrola. 
 
 V súlade so zákonom č. 165/2008 Z.z.  a ročným plánom vnútorných auditov na rok 2008 
MH SR vykonalo v CCHLP v mesiacoch jún - júl vnútorný audit. Pre úspešný výkon auditu 
CCHLP poskytlo požadovanú dokumentáciu, vytvorilo vhodné materiálne a technické 
podmienky a poskytlo požadovanú súčinnosť. Cieľom auditu bolo vyhodnotenie opatrení a 
kontrolných mechanizmov pri odstraňovaní rizík. 
Vykonaným auditom neboli zistené žiadne porušenia rozpočtového hospodárenia 
v organizácii.  
 
Bola vykonaná inventarizácia majetku CCHLP. 
 
 
4.2. MIMOROZPOČTOVÉ ÚČTY   
 
4.2.1. Mimorozpočtové príjmy vedené na bežnom účte – Správne poplatky    
 
Príjmy,  ktoré  súvisia  s  uplatňovaním  ustanovenia   § 33 ods. 2,   zákona  č. 217/2003 Z. 
z., o oznamovaní   biocídnych   výrobkov    subjektami výrobnej a obchodnej sféry,   sú 
vedené  na mimorozpočtovom  účte  „BÚ - Správne poplatky“.  

Prijaté  poplatky sú  príjmom  štátneho  rozpočtu  v zmysle  § 17,  ods. 2,   zákona  č. 
145/1995  Z. z.  o  správnych  poplatkoch a mesačne odvádzané na účet príslušného 
daňového úradu.  

Za rok 2008 sme odviedli celkom  13 950 tis. Sk  (rozpočtované výdavky na rok 
2008 na činnosť organizácie rozpísané vo výške 11595 tis. Sk),  čo v porovnaní  s rokom 
2007, kedy boli odvedené správne poplatky vo výške  4 990 tis. Sk,  to predstavuje  279,6  % 
-ný nárast. 
Uvedená suma odvedených správnych poplatkov za rok 2008 predstavovala enormný nárast 
práce pre zamestnancov úseku biocídov, boli vydané rozhodnutia v 443 prípadov, avšak, 
bez možnosti  adekvátneho ohodnotenia týchto zamestnancov.  
 
 
4.2.2. Mimorozpočtové príjmy vedené na bežnom účte – Sociálny fond 
 
Zostatok ku dňu 31.12.2008 na tomto „BÚ – účet sociálneho fondu neúročený“  evidujeme vo 
výške 30 tis. Sk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Výročná správa za rok 2008  - 40 - 



5. PERSONÁLNA ČINNOSŤ         

 

5.1. POČET A ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV   
 
Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2008 bol schválený limit  
zamestnancov  vo fyzických osobách  v počte 20 osôb, v prepočítanom priemernom 
evidenčnom stave 21 osôb. 

Skutočný počet zamestnancov v evidenčnom stave k 31.12.2008 bol 20, z toho  l2 
štátnych zamestnancov, pričom 1 štátny zamestnanec mal skrátený služobný čas  a 8 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, z toho 4 pracovné miesta tejto 
kategórie boli obsadené tiež na kratší pracovný čas. 
 V mimoevidenčnom stave bol zaradený 1 štátny zamestnanec  z dôvodu jeho 
vyslania ako národného experta do nezávislej chemickej agentúry ECHA,  ktorá bola  
zriadená na základe nariadenia REACH.     

MH SR s účinnosťou od 1.5.2008 znížilo pre CCHLP počet zamestnancov vo 
fyzických osobách o 2 osoby a v priemernom ročnom prepočítanom počte o 1 osobu. 
Súčasne znížilo  výdavky spolu o 484 tis. Sk z toho limit mzdových prostriedkov o 359 tis. 
Sk.  
 
 
Limit počtu zamestnancov pre rok 2008: 
 
 

         
                                 Rok 2008 

   
         Ukazovateľ 
      Štátna služba Výkon práce vo 

verejnom záujme 
        Spolu 

 
Počet zamestnancov 
vo fyzických osobách spolu 

 
                                

 
           

 
          20 

 
Skutočnosť – počet  
zamestnancov 
vo fyzických osobách 

 
           12 

 
          8 

 
          20 

 
 
Priemerný evidenčný prepočítaný stav za rok 2008 
 
 
Priemerný evidenčný prepočítaný stav celkom rozpis                                             20,67:           
 
Priemerný evidenčný prepočítaný stav spolu – skutočný                                        15,43            
z toho: štátna služba                                                                                                10,77            
            verejná služba                                                                                                4,66            
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Veková štruktúra zamestnancov k 31.12.2008  
 
     Vek 
 

             Počet            v  % V mimoevidenčnom 
stave 

do 20 rokov 0 0  
20 až 29 rokov 3 15,0  
30 až 39 rokov 3 15,0 1 
40 až 49 rokov 7 35,0  
50 až 59 rokov 5 25,0  
60 rokov a viac 2 10,0  
Spolu 20 100 1 

 
Priemerný vek zamestnancov k 31.12.2008:  45 rokov 
 
 
 
Štruktúra zamestnancov podľa pohlavia k 31.12.2008 
 
 Štátna služba Verejný 

záujem 
     Spolu 

Ženy 8 6 14 
Muži 4 2   6 
 
 
Vzdelanostná štruktúra zamestnancov k 31.12.2008   
 
 
 

Štátna služba Verejný 
záujem 

  Spolu 

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 11 3 14 
Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa  0 1   1 
Úplné stredné odborné vzdelanie  1 3  4 
Nižšie vzdelanie  1 1 
Počet zamestnancov   20 
 
 
Pohyb zamestnancov za rok 2008    

 
V roku  2008 boli prijatí zamestnanci na 3 voľné  štátnozamestnanecké miesta  podľa 

zákona č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe,  z toho na 2 miesta v  dočasnej štátnej službe v 
 zmysle   ustanovení § 25 ods. 3, zákona,  1 zamestnanec na voľné miesto v stálej  štátnej 
službe formou trvalého preloženia  z iného služobného úradu v súlade s § 29 ods. 5 zákona 
o štátnej službe  a 5 zamestnancov pre výkon práce vo verejnom záujme, spolu  prijatých 8 
zamestnancov. 

V roku 2008 neukončil  zamestnanecký pomer ani jeden zamestnanec.    
V roku 2008 nebolo realizované ani jedno výberové konanie. 
 

Hodnotenie zamestnancov 
 
Vykonalo sa služobné hodnotenie štátnych zamestnancov za rok 2007 aj 2008. Vypracovali 
sa písomné pokyny pre štátnych zamestnancov na rok 2008.  Štátni zamestnanci odovzdali v 
zákonnom termíne majetkové priznania štátnych zamestnancov za rok 2007.  
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5. 2. VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV     
 
Pri zabezpečovaní  rôznych foriem vzdelávania zamestnancov  v roku  2008 sa vychádzalo 
z cieľa zabezpečiť zvyšovanie výkonnostného potenciálu zamestnancov, t. j. zabezpečiť 
efektívne rozvíjanie odborných vedomostí a schopností zamestnancov v súlade s potrebami 
organizácie. 
 Vzdelávanie pre všetkých zamestnancov služobný úrad zabezpečoval 
prostredníctvom: 
-   akreditovaných vzdelávacích agentúr  tuzemských (prednášky, školenia, odborný výcvik) 

   -   seminárov, konferencií, workshopov medzinárodného  a tuzemského charakteru 
 
 
5.2.1. Externé vzdelávanie 
 
Vzdelávanie bolo realizované formou účasti na: 
 
-  špecializovaných   odborných tuzemských a zahraničných školeniach, pracovných 
stretnutiach  v jednotlivých komisiách a výboroch 
-    jazykovom vzdelávaní 

 
Špecializované odborné vzdelávanie bolo v roku 2008 orientované na prehlbovanie  
a aktualizovanie odborných vedomostí z novelizovaných právnych predpisov a ich 
uplatňovania v praxi (napr. k problematike účtovníctva, mzdovej problematiky, finančnej 
kontroly, k inventarizácie majetku v správe štátu, k zákonu o ochrane osobných údajov, 
k zákonom o zdravotnom a sociálnom poistení a predovšetkým v  II. polroku 2008 na 
zabezpečenie bezproblémového prechodu na euro od  1.1.2009). 
 

Ďalšia časť vzdelávacích aktivít bola určená odborným zamestnancom na úseku 
chémie a biocídov, hlavne pre ich prípravu na novú chemickú legislatívu „REACH“, ďalej na 
získanie manažérskych zručností v oblasti obchodného rokovania, hlavne však, ako zvládať 
prácu s problémovým klientom apod.   .             
  
Účasť pracovníkov CCHLP  na školeniach, tréningových kurzoch, workshopoch:  

• Training for trainers from the Member State national authorities – Session 2 
(organizátor ECHA a Európska komisia) – dvaja pracovníci 

• Kurz Alternativní metody odhadu toxicity – in silico (odborný garant  Státní  zdravotní  
ústav Praha) – dvaja pracovníci 

• Workshop on REACH Exposure Scenarios (Human Health) - Authority, ECHA and 
Industry Perspectives (poriadaný Nordic Exposure Group) – dvaja pracovníci 

• Seminár k REACH IT organizovaný ECHA v spolupráci s Európskou komisiou – dvaja 
pracovníci .  

• Training for trainers from the Member State national authorities – Session  3 
(organizátor ECHA v spolupráci s Európskou komisiou) – dvaja pracovníci 

• Kurz o používaní socio-ekonomickej analýzy v rámci návrhov na reštrikcie  podľa 
nariadenia REACH (organizovaný ECHA pre zástupcov národných orgánov a členov 
výborov SEAC a RAC a vybraných zástupcov priemyslu). – dvaja pracovníci 

• Tréning REACH – IT (organizátor ECHA) – dvaja pracovníci 

 
Jazykové vzdelávanie  bolo zamerané na výučbu  anglického jazyka formou skupinovej 
výučby pre štátnych zamestnancov a zamestnancov organizácie, u ktorých používanie 
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anglického jazyka  súvisí  s výkonom ich služobných a pracovných povinností na 
zasadnutiach jednotlivých komisií EÚ a OECD.  

 
 
5.2.2. Interné vzdelávanie 
 
Interné vzdelávanie sa realizovalo prostredníctvom interných seminárov z oblasti chémie 
a biocídov Na interných seminároch informujú pracovníci o výsledkoch medzinárodných 
rokovaní,  na ktorých sa  zúčastnili, a o úlohách, ktoré z nich pre CCHLP vyplývajú. 
 
Prehľad interných seminárov v r.2008:  
 

• Chemický Program OECD 
• Systém asistenčného pracoviska CCHLP 
• Výbor členských štátov a úlohy CCHLP 
• REACH IT 
• Úlohy MSCA podľa REACH  
• Výbor pre hodnotenie rizík 
• Implementácia REACH v EÚ 
• Znižovanie rizika chemických látok 
• Sieť asistenčných pracovísk členských štátov 
• Implementácia nariadenia REACH - informácia z 5. Stretnutia CA pre       
• implementáciu REACH 
• Identifikácia SVHC - Kandidátsky zoznam 
• REHCORN a Sieť komunikácie rizika 
• Reštrikcie 
• Expozičné scenáre 
• Všeobecné pravidlá používania informačných technológii 

 
 
5.2.3. Náklady na vzdelávanie  
 
Celkové náklady na zabezpečenie vzdelávania všetkých zamestnancov organizácie v roku 
2008 boli vo výške     253 tis. Sk, čo v porovnaní s rokom 2007, kedy bolo čerpanie vo výške 
103 tis. Sk,  to      predstavuje  nárast  výdavkov  o 124 tis. Sk.  Tento nárast bol čiastočne 
zapríčinený aj v súvislosti s prípravou organizácie a zamestnancov na plynulý 
a bezproblémový prechod na euro menu v požadovaných oblastiach,  hlavne v ekonomickej. 
           Na odborné semináre a školenia z oblasti ekonomiky, správneho poriadku a  
manažérskych zručností ktoré organizovali  tuzemské akreditované agentúry sme čerpali 
náklady vo výške 16 tis. Sk, na poplatky za vložné  na kurzy, ktoré boli organizované 
v členských štátoch únie, sme čerpali  náklady  vo výške 10 tis. Sk.  
           Najväčšiu položku nákladov tvorili  náklady za jazykovú prípravu  zamestnancov 
organizácie, čerpanie  vo výške 227 tis. Sk.   
            Do položky na vzdelávanie nie sú zahrnuté náklady na vzdelávanie,   ktoré sa 
realizuje zároveň formou pracovného stretnutia  v komisii  ( v roku 2008  7 prípadov), 
nakoľko takto vzniknuté náklady sa nedajú správne vyčísliť,  zahrnuté sú preto do celkových 
nákladov na zahraničné pracovné cesty. 
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5. 3. SOCIÁLNY PROGRAM 
 
Sociálny program bol v roku 2008 realizovaný v súlade so Zásadami tvorby a čerpania 
sociálneho fondu na rok 2008 a ďalšími internými a všeobecne záväznými predpismi. 
Centrum pre chemické látky a prípravky poskytovalo zamestnancom v rámci sociálnej 
starostlivosti príspevky na stravovanie a tak ako v predchádzajúcich obdobiach na konci roka 
aj darčekové poukážky na nákup tovaru v obchodnom systéme TESCO. 

Príspevok na stravovanie bol poskytnutý celkom vo výške 18 tis. Sk. Stravovanie  
bolo zabezpečované prostredníctvom stravovacích poukážok, hodnota poukážky bola 89,- 
Sk. 
 Darčekové poukážky na nákup tovaru v obchodnom systéme TESCO boli poskytnuté 
v celkom vo výške 23 tis. Sk.  
 S ohľadom na naše možnosti pri tvorbe sociálneho fondu a jeho skutočnej výšky za 
rok 2008, iné použitie fondu  organizácia  nemohla poskytnúť. 
 
 
 

5.4. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 
 
Centrum pre chemické látky a prípravky zabezpečovalo plnenie úloh v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci v súlade so zákonom  č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Zamestnanci organizácie boli preškolení a oboznámení s predpismi o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci. 

Centrum pre chemické látky a prípravky vytvorilo v roku 2008 vhodné pracovné 
podmienky pre všetkých zamestnancov  pri práci s počítačom dokončením výmeny starých 
monitorov za LCD monitory (3 kusy), zároveň sa uskutočnila  výmena opotrebovaných 
kancelárskych stoličiek 9 kusov, za stoličky ergonomického tvaru typu SPRING, ako 
prevencia k predchádzaniu poškodenia pohybového aparátu zamestnancov. Podľa 
finančných možností budeme v tomto trende  pokračovať aj v roku 2009.    
 V priestoroch organizácie  je zakázané fajčiť, požívať alkoholické nápoje, omamné a 
psychotropné látky, ako i prichádzať pod ich vplyvom do práce. 
 
 
 
 

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 2008 splnilo úlohy národného orgánu SR na 
národnej úrovni, na úrovni EÚ a OECD v rámci schváleného a upraveného rozpočtu na rok 
2008.  

Prehľad plnenia úloh je podrobne uvedený v bode 3 Činnosti organizácie a ich náklady. 
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 7. HODNOTENIE HLAVNEJ ČINNOSTI 
 
Odborná činnosť CCHLP v oblasti hodnotenia chemických látok a biocídov je mimoriadne 
náročná. Vyžaduje systematické sledovanie a aplikáciu vedeckého vývoja a trendov 
v relevantných oblastiach. Okrem vysokých nárokov na profesionálnu zdatnosť vyžaduje aj 
dobrú znalosť anglického jazyka a dobré komunikačné schopnosti na medzinárodnej úrovni. 
Získanie a udržanie skutočne kvalitných odborníkov je podmienené motiváciou odborného 
rastu a náležitým finančným ohodnotením. Pretrváva však neadekvátne finančné 
ohodnotenie pracovníkov, ktoré neodráža požiadavky na ich odbornú zdatnosť a pracovný 
výkon.    

Hlavné činnosti vykonané v roku 2008 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, v súvislosti so vstupom do účinnosti ustanovení  nariadenia REACH, bolo potrebné 
zabezpečiť aj   plnenie úloh podľa novej chemickej legislatívy . CCHLP plnilo tieto povinnosti 
profesionálne a zodpovedne. Je potrebné zdôrazniť, že vzhľadom na poddimenzovaný počet 
odborných pracovníkov nie je možné plniť všetky  úlohy. V r. 2008 sa z tohto dôvodu 
nevykonávala činnosť v programe OECD pre vysokoobjemové látky.  Aktivity na pôde OECD 
sa obmedzili na informatívnu účasť na vybraných podujatiach. 

 
 

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

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

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

• Ministerstvom životného prostredia - hlavne s odborom manažmentu 
environmentálnych rizík,  

• orgánmi kontroly a inšpekcie  
• priemyslom,  

Na úrovni EÚ CCHLP spolupracovalo s Európskou komisiou a jej inštitúciami a s Európskou 
chemickou agentúrou.     

 
8.1. PREHĽAD VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A VÝSTUPOV CCHLP V ROKU 2008 
Hlavné činnosti CCHLP sú uvedené v časti 3.  

V tejto časti sú uvedené prehľady vybraných výstupov organizácie v roku 2008, 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 

 
Výročná správa za rok 2008  - 46 - 



orgánov, prípadne boli súčasťou spolupráce viacerých zainteresovaných strán v procese 
prípravy právnych predpisov.  

 
Pre potreby Európskej komisie (EK) 
 

• Na vyžiadanie oddelenia EK pre preklady návrhov európskych legislatívnych 
dokumentov bolo spracovaných viac ako 50 stanovísk k prekladu niektorých 
termínov, výrazov  alebo názvov chemických látok. 

• Na vyžiadanie sekretariátu pracovnej skupiny a výboru pre detergenty revízia návrhu 
slovenského znenia Nariadenia komisie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentoch s cieľom upraviť 
prílohy V a VI k tomuto nariadeniu (výnimka pre povrchovo aktívnu látku), 

• Vypracovanie stanoviska k návrhu legislatívy EÚ - dokumenty DS 704/08 and DS 
707/08 na rokovanie COREPER - Rada Európy.  

• Aktívna účasť na procese prípravy novely smernice  98/8/EC. Prípravu novely  
koordinovala EK.   

• Zástupca centra ako vedúci Komponentu č. 1 pre inventarizáciu biocídnych výrobkov, 
viedol medzinárodnú inventarizačnú skupinu v rámci projektu EK zameranú na 
implementáciu legislatívy EÚ pre biocídne výrobky v Tureckej  republike 

• Na žiadosť pracovnej skupiny EK  pre obmedzenia chemických látok (aktualizácia 
smernice 76/769/EC) boli v spolupráci s Národným toxikologickým centrom 
poskytnuté údaje o nehodách v súvislosti s používaním lampových olejov 
a zapaľovačov grilov na báze uhľovodíkových látok označených rizikovou vetou R65.  

• V zmysle  §52 (6) smernice 2006/122/EC bola EK v stanovenom termíne zaslaná 
informácia o používaní a zásobách PFOS v SR.  

• Príprava  odborného   stanoviska pre  EK vo  veci   jednotnému prístupu  pre  
schvaľovanie   alternatívnych  metód 

• Na základe požiadavky  EK sme spolupracovali na korigende slovenského textu 
Nariadenia Komisie (ES) č. 340/2008 o poplatkoch, ktoré sa majú zaplatiť ECHA 
podľa nariadenia   č. 1907/2006  (REACH). 

 
Členstvo v  odborných pracovných skupinách  EK: 

• Pracovná skupina pre obmedzenia chemických látok – smernica 76/769/EC 
(Limitations Working Group) 

 
Členstvo v  odborných pracovných skupinách  pre biocídy: 

• Stály výbor pre biocídne výrobky 
• Pravidelné stretnutie zástupcov kompetentných autorít členských štátov EÚ 

a Európskej komisie (CA meetings), 
• Skupina pre autorizáciu, registráciu a vzájomné uznanie autorizácií biocídnych 

výrobkov (PARMFG), 
• Stredoeurópska skupina pre biocídne výrobky (MEGB) 

 
Pre potreby Európskej chemickej agentúry (ECHA) 

• Na základe výzvy ECHA CCHLP vypracovalo stanovisko k účasti pozorovateľov zo 
strany priemyslu, mimovládnych organizácií na zasadnutiach Výboru pre sociálno- 
ekonomickú analýzu.  

• Na základe výzvy ECHA CCHLP zaslalo návrh na publikovanie dokumentov, ktoré sú 
relevantné pre prácu Výboru pre sociálno- ekonomickú analýzu.   

• Na základe žiadosti kompetentného orgánu  REACH V. Británie bola v súvislosti 
s prípravou prílohy XV REACH poskytnutá informácia o používaní tetrachlóretylénu.  
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• Príprava stanoviska k materiálu ECHA: "Draft proposal for the access of inspectors 
from national enforcement authorities to data from REACH IT" zo 4. stretnutia SON.  

 
 

Členstvo a činnosť vo výboroch ECHA: 
• Výbor členských štátov (MSC) 
• Výbor pre hodnotenie rizík (RAC) 
• Výbor pre sociálno-ekonomickú analýzu (SEAC) 
• Podvýbor   pre  nanomateriály 

 
Pre potreby OECD: 

 
• Zástupca CCHLP je členom pracovnej skupiny pre biocídy pri OECD 

 
Pre potreby ústredných orgánov štátnej správy 
 
• Odborná spolupráca s MH SR pri novelizácii národnej legislatívy  pre biocídne výrobky 
• Na požiadanie MH SR pripomienkovanie slovenskej verzie Nariadenia EC No.1451/2007 
• Na požiadanie MH SR príprava podkladov pre stanovisko SR k návrhu Nariadenia CLP 

(pripomienky SE, DE a FIN k zabezpečeniu kvality údajov o fyzikálnej nebezpečnosti) 
• Na žiadosť MŽP SR a MH SR spracovanie podkladu pre pripomienkovanie materiálu 

Lead and Cadmium:  Need for International Action 
• Poskytnutie stanoviska k uplatňovaniu článku 45 návrhu nariadenia CLP na základe 

žiadosti francúzskeho Ministerstva zdravotníctva (pre MH SR),  
• Poskytnutie stanoviska k zmenám v návrhu nariadenia CLP na základe iniciatívy 

zástupcov Dánska, Francúzska, Poľska a Švédska (pre MH SR),  
• Príprava slovenského znenia zoznamu NLP (v SR pôvodne výnos MH SR č. 8/2001 

zoznam chemických látok nepodliehajúcich oznámeniu) revidovaného Európskou 
komisiou v roku 2007 (pre MH SR),  

• Poskytnutie stanoviska k slovenskému prekladu návrhu zmeny nariadenia REACH (2. 
korigendum REACH)(pre MH SR),  

• Poskytnutie stanoviska k doplneniu článku 8 návrhu nariadenia CLP (pre MH SR),  
• Poskytnutie stanoviska k žiadosti o informácie o látkach nahlásených CCHLP v súvislosti 

s Protokolom o perzistentných organických látkach (pre MŽP SR),  
• Poskytnutie stanoviska k návrhu nariadenia 1336/2008/ES, ktorým sa mení a dopĺňa 

nariadenie (ES) č. 648/2004 s cieľom prispôsobiť ho nariadeniu (ES) č. 1272/2008 
o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí a rozhodnutia (v skutočnosti vydaného 
ako smernica 2008/112/ES) o zmene a doplnení smerníc Rady 76/768/EHS, 
88/378/EHS, 1999/13/ES a smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES, 
2002/96/ES a 2004/42/ES s cieľom prispôsobiť ich nariadeniu (ES) č. 1272/2008 (pre MH 
SR),  

• Poskytnutie stanoviska k návrhu MH SR na nominovanie expertov pre spoluprácu 
s Európskou chemickou agentúrou (pre MH SR),  

• Návrh CCHLP na informovanie MV SR za účelom odstránenia nesúladu vyhlášky MV SR 
č. 96/2004 s kritériami klasifikácie podľa výnosu MH SR č. 2/2005 MH SR (pre MH SR),  

• Poskytnutie stanoviska k transpozícii pripravovaného nariadenia CLP do národnej 
legislatívy. (pre MH SR),  

• Oprava a doplnenie citácií vo vládnom návrhu zákona č. 405/2008 Z.z. ktorým sa mení a 
dopĺňa zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach  a chemických prípravkoch (pre MH 
SR),  

• Poskytnutie stanoviska k slovenskému prekladu pripravovaného nariadenia CLP (pre MH 
SR),  
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• Poskytnutie stanoviska k správe o hodnotení činnosti Environmentálne spracovanie 
zmesných odpadových plastov s výstupom ropných frakcií (pre MŽP SR),  

• Poskytnutie stanoviska k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú požiadavky 
na aerosólové rozprašovače (pre MH SR),  

• Poskytnutie stanoviska k návrhu výnosu MH SR, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MH SR 
č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z.z. (pre MH SR). 

• Pripomienkovanie materiálu MH SR "Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, 
ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 329/2007 Z. z., ktorým sa 
vydáva zoznam účinných látok vyhovujúcich na zaradenie do biocídnych výrobkov v 
znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 189/2008 Z. z.“. 

• Príprava návrhu odpovede na list Obchodného zastupiteľstva Ruskej federácie v SR pre  
MH SR. 

 
 
Pre ostatné orgány štátnej správy 
 
• Poskytnutie stanoviska k  žiadosti spoločnosti Mondi SCP, a.s., o vydanie stanoviska 

k používaniu povrchového glejidla Raiprint 625-S žiadaného na základe rozhodnutia 
RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši (pre RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši).  

• Príprava pripomienok k návrhu novely nariadenia Rady č. 2377/1990 na žiadosť 
ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej  a potravinovej správy SR 

• Na základe žiadosti Slovenskej agentúry životného  prostredia CCHLP vypracovalo 
Stanovisko k listu “Štokholmský dohovor o POPs – nové POPs – endosulfán”. 

• Spolupráca so Slovenskou obchodnou inšpekciou  
  
 
Pre iných žiadateľov 
 

• Príprava stanoviska k dokumentom navrhnutým na rokovanie na Fóre VI IFCS vo 
veci potreby medzinárodných aktivít pri používaní Pb a Cd.   

• Vypracovanie podkladov pre Národnú správu o rozvoji a stave vzdelávania dospelých 
(1997-2007) pre UNESCO.  

 
 
Informácie pre verejnosť 

CCHLP pripravilo a zverejnilo na svojej web stránke tieto Usmernenia a správy ECHA, 
preložené do slovenského jazyka: Usmerneniu pre zdieľanie údajov, Usmernenie pre 
požiadavky na látky vo výrobkoch podľa REACH vrátane aktualizácie prekladu Usmernenia 
pre vedecký výskum a vývoj a technologicky orientovaný výskum a vývoj, Usmernenie pre 
medziprodukty, Usmernenie pre monoméry a polyméry. Ďalej bol zverejnený dokument 
Často kladené otázky k nariadeniu REACH zo strany priemyslu.  

 
 
Prednášková činnosť 
 

• RNDr. Ján Čepček, PhD.:  „Nariadenie o klasifikácií,  označovaní a balení chemikálií 
- globálny harmonizovaný systém“. Modra-Harmónia, október 2008, SAŽP pod 
gesciou MŽP SR, odborné školenie „Aktuálne zmeny v chemickej legislatíve v SR 
v súvislosti s reformou EÚ legislatívy pre chemikálie“   

• Klöslová Z. Hodnotenie  zdravotných  rizík chemických  látok, expozičné  scenáre. 
Euroleg  Centrum. Nitra,   28. 11. 2007 
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• Klöslová Z.:CSA/CSR a REACH. Zväz chemického a farmaceutického  priemyslu. 
Šoporňa,   20. 03. 2008. 

• Klöslová Z., DUBAJOVÁ, J.,  VASSÁNYI, Z., DRÍMAL, M.: Monitoring  of  
Occupational  Exposure  to  Polyaromatic  Hydrocarbons in Slovakia. The Central 
and Eastern European Conference on Health and the Environment, Cluj-Napoca, 
Rumunsko, 19.. – 22. 10. 2008. 

• DRÍMAL, M., MAJEROVÁ, J., Klöslová  Z.: Project  introduction and  discussion – 
Exposure assessment  of  consumers via  chemicals used  in  household. Slovak  
specific  exposure factors. The Central and Eastern European Conference on Health 
and the Environment, Cluj-Napoca, Rumunsko,  19.. – 22. 10. 2008. 

• Doc. Ing. Viktor Prachar : Handling of product authorisations in Slovakia after Annex 
I listing.  8th Fresenius Conference on Biocidal Products Directive,  Kolín nad Rýnom, 
25.02. – 27.02. 2008 

• Doc. Ing. Viktor Prachar : Die Zusammenarbeit der zuständigen Behörden der 
mitteleuropäischen Länder bei der Harmonisierung und Umsetzung des EU-Rechts 
für Biozid-Produkte. Österreichische Wirtschafftkammer und Fachverbund der 
Chemischen Industrie. Fachtagung: Aktueller Stand des Biozid-Produkte-Rechts 
2008, Viedeň 4.-5. 12. 2008 

• Ing. Jana Kovačičová CSc :  Introducing chemicals on EU market – role of GLP“ – 
Seminár ÚNMS v rámci EÚ projektu  Tureckom, Bratislava, 3.3.2008  

• Ing. Jana Balejíková: “Hodnotenie chemickej bezpečnosti (CSA) a Správa o 
chemickej bezpečnosti (CSR)”, ZCHFP,  konferencia Chémia 2008, Liptovský Ján, 
september 2008 

     
    
 

8.2. USKUTOČNENÉ ZAHRANIČNÉ PRACOVNÉ CESTY 
 
CCHLP má povinnosť zúčastňovať sa zasadnutí kompetentných orgánov, Stáleho výboru 
pre biocídy na pôde Európskej komisie a taktiež ďalších odborných stretnutí na pôde 
európskej komisie. V zmysle nariadenia REACH má CCHLP ako národný kompetentný 
orgán povinnosť zúčastňovať sa na stretnutiach Výboru členských štátov, Výboru pre 
hodnotenie rizík a Výboru pre sociálno-ekonomickú analýzu. Súčasťou pracovných 
povinností je aj účasť na ďalších súvisiacich aktivitách organizovaných ECHA, ako sú 
workshopy a tréningy. 

 

Prehľad uskutočných ciest 

Biocides Directive workshop, Slovenia 20.-23.1.2008. Slovinsko-Ľjubľana 
First meeting of the Committee for Risk 
Assessment (RAC-1) 

28.-31.1.2008. Fínsko-Helsinki 

42nd Joint Meeting of the Chemicals Committee 
and the Working Party on Chemicals, Pesticides 
and Biotechnology OECD 

12.-16.2.2008. Paríž-Francúzsko 

REACH IT Stakeholder Workshop 14.-15.2.2008. Belgicko-Brussel 
4.stretnutie REHCORN 18.-21.2.2008. Fínsko-Helsinki 
The First Meeting of the Member State Committee 
(MSC-1), ECHA 

25.-28.2.2008. Fínsko-Helsinki 

I. 28th meeting of the Competent Authorities for 
Directive 98/8/EC 
II. 12th meeting of the Standing Committee on 
Biocidal Products  

19.-22.2.2008. Belgicko-Brussel 
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Die Biozid – Produkte Richtlinie 25.-27.2.2008. Nemecko-Kolín 
TC NES PBT and vPvB subgroup meeting 2.-7.3.2008. Taliansko – Ispra 
Meeting of the Limitations  Working Group for CA 
MS 

5.- 8.3.2008. Belgicko-Brussel 

Úlohy kompetentných orgánov členských štátov 
podľa nariadenia REACH. Koordinácia s ECHA.  

9.-12.3.2008. Fínsko-Helsinki 

Biocides Technical Meeting 10.-14.3.2008. Taliansko-Arona 
Second meeting of the Committee for Risk 
Assessment (RAC-2) 

10.-13.3.2008. Fínsko-Helsinki 

3rd Meeting of the Competent Authorities for the 
implementation of  (EC)1907/2006 (REACH) 

26.-29.3.2008. Belgicko-Brussel. 

Zasadnutie Výboru pre socio-ekonomickú analýzu 1.-4.4.2008. Fínsko – Helsinki 
Záverečnáé vyhodnotenie EU Twinning projektu 
Harmonization and Implementation of the Directive 
on Biocidal Products – TR/2004/IB/EN/03”Lessons 
Learned” 

3.4.2008. Rakúsko-Viedeň 

16th Technical Committee on New and existing 
Chemicals following (EEC) 793/93 and 
67/548/EEC 

9.4.2008. Taliansko-Arona 

REACH-IT ,5. stretnutie REHCORN 15.-18.4.2008. Fínsko-Helsinki 
Workshop to launch the OECD (Q)SAR Application 
Toolbox 

14.-16.4.2008. Francúzsko-Paríž 

Meeting for elaborating of a CSR template 23.-24.4.2008. Fínsko-Helsinki 
17th  Meeting of the Task Force on Harmonisation 
of  Classification and Labelling  

23.-26.4.2008. 
 

Paríž-Francúzsko 
 

3rd Security Officers  Network meeting 28.-30.4.2008. Fínsko-Helsinki 
REACH-IT Stakeholder Workshop 6.-8.5.2008 Fínsko-Helsinki 
Training for trainers from the Member State 
national authorities-Session 2 

18.-21.5.2008. Fínsko-Helsinki 

I.  Product Authorisation and Mutual Recognition 
Facilitation Group meeting 
II.  29th meeting of the Competent  Authorities for 
Directive 98/8/EC 
III.  13th meeting of the Standing Committee on 
Biocidal  Products  

26.-31.5.2008. Belgicko-Brussel 

RIP 3.6 SEG Meeting 3.-4.6.2008 Taliansko-Ispra 
Biocides Technical Meeting 9.-13.6.2008.. Taliansko-Arona 
4th Meeting of the Competent Authorities for the 
implementation of  (EC) 1907/2006  (REACH) 

15.-18.6.2008. Brussel-Belgicko 

The Second Meeting of the Member State 
Committee (MSC-2) 

23.-26.6.2008. Fínsko-Helsinki 

Meeting of Detergents Working Group 30.6.-1.7.2008. Belgicko-Brussel 
Third meeting of the Committee for Risk 
Assessment (RAC-2) 

30.6.-3.7.2008.. Fínsko-Helsinky 

Meeting of the Commission WG on Restrictions on 
the Marketing and use … (76/769/EC) 

1.-3.7.2008. Belgicko-Brussel 

3rd Meeting of the Member States Committee 2.-5.9.2008. Fínsko-Helsinki 
1.stretnutie RCN a 6.stretnutie REHCORN 7.-10.9.2008. Fínsko-Helsinki 
I. 30th meeting of the Competent  Authorities for 
Directive 98/8/EC 
II. 14th meeting of the Standing Committee on 
Biocidal Products 

17.-20.9.2008. Belgicko-Brussel 
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5th  Meeting of the Competent Authorities for the 
implementation of  (EC) 1907/2006(REACH), 
Európska komisia, ECHA 

24.-27.9.2008. Belgicko-Brussel 

Alternativní metody testování toxicity 29.9.-2.10.2008. Česká rep.-Praha 
Training the trainers from national authorities-
Session 3 

30.9.-3.10.2008. Fínsko-Helsinki 

4th Meeting of the Member States Committee 6.-10.10.2008. Fínsko-Helsinki 
Meeting of the Commission WG on Restrictions on 
the Marketing and use…(76/769/EC) 

12.-14.10.2008. Belgicko-Brussel 

Biocides Technical Meeting 12.-17.10.2008. Taliansko-Arona 
Workshop on Applying socio-economic analysis as 
part of restriction proposals under the REACH 
Regulation 

20.-22.10.2008. Fínsko-Helsinky 

Seminár o aplikácii socio-ekonomickej analýzy pre 
časť návrhov na reštrikcie podľa Nariadenia 
REACH; 2.zasadnutie Výboru pre socio-
ekonomickú analýzu 

20.-24.10.2008. Fínsko-Helsinki 

Workshop on REACH Exposure Scenarios (HH)-
Authority, ECHA and Industry Perspectives 

21.-24.10.2008. Dánsko-Kodaň 

5th Meeting of the Members States Committee 3.-6.11.2008. Fínsko-Helsinki 
4th Security Officers Network meeting 5.-7.11.2008. Fínsko-Helsinki 
2nd Meeting of the Competent Authorities Subgroup 
on Nanomaterials  

9.-12.11.2008. Belgicko-Brussel 

3rd MEGB Meeting 9.-12.11.2008. Maďarsko-Budapešť 
Fourth meeting of the Committee for Risk 
Assessment (RAC-4) 

17.-20.11.2008. Fínsko-Helsinki 

I.  PA&MRFG Meeting 
II.  31st meeting of the Competent Authorities for 
Directive 98/8/EC 
III.  15th meeting of the Standing Committee on 
Biocidal Products 

25.-29.11.2008. Belgicko-Brussel 

Meeting of Detergents Working Group and 
Committee 

8.-10.12.2008. Belgicko-Brussel 

Biocides Technical Meeting 8.-13.12.2008. Francúzsko-Paríž 
 

 

 

 

9. ZVEREJNENIE VÝROČNEJ SPRÁVY 
 
Výročná  správa za rok 2008 bude zverejnená na internetovej stránke Centra pre chemické 
látky a prípravky – www.cchlp.sk 

 

  
 
 
 
 
 


