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Návrh záverov z IV. ročníka medzinárodnej konferencie SEA/EIA 2016,  

Horný Smokovec 24. – 25. 5. 2016 

 

RNDr. Soňa Antalová, ECO-AS, s. r. o., Bratislava 

Ing. Elena Bodíková, EIB s.r.o. Bratislava 

RNDr. Mária Hrnčárová, SAŽP 

Ing. Katarína Kováčová, SAŽP 

Ing. Milan Luciak, MŽP SR 

RNDr. Gabriel Nižňanský, MŽP SR 

doc. RNDr. Katarína Pavličková, CSc., UK Bratislava 

 

Na základe jednotlivých prednesených príspevkov na konferencii, záverov z diskusie, ako aj 

návrhov odporúčaní účastníkov konferencie, boli navrhnuté nasledujúce odporúčania na 

zdokonalenie procesu SEA/EIA na Slovensku rozdelené do 3 oblastí:  

 

I. Oblasť spolupráce na úrovni susedných štátov SR - cezhraničná spolupráca 

s Rakúskom, Českom, Poľskom, Maďarskom a Ukrajinou 

 

II. Oblasť tvorby národných právnych predpisov v oblasti posudzovania vplyvov 

na životné prostredie 

 

III. Oblasť optimalizácie praktického výkonu procesu posudzovania vplyvov na 

životné prostredie v podmienkach SR 

 

I. Oblasť spolupráce na úrovni susedných štátov SR - cezhraničná spolupráca 

s Rakúskom, Českom, Poľskom, Maďarskom a Ukrajinou 

 

- pokračovať v optimalizácii postupov pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

presahujúcich štátne hranice prostredníctvom bilaterálnych zmlúv, tam kde je to 

potrebné, 

 

- pokračovať vo vzájomnej výmene znalostí a skúseností spoločným riešením 

vybraných „problematických“ tém a okruhov súvisiacich s procesom posudzovania na 

životné prostredie. 

 

 

II. Oblasť procesu tvorby národných právnych predpisov v oblasti posudzovania 

vplyvov na životné prostredie 

 

- dokončiť transpozíciu smernice 2014/52/EÚ v aktuálnom znení. 

 

V procese prípravy nového zákona odporúčame: 

- zosúladiť termíny v procese posudzovania a spôsob zverejňovania informácií 

o procese posudzovania, 

- reambulovať prílohu č. 8 zákona, 

- upraviť a zjednodušiť obsah  dokumentácií, 

- zaviesť povinnosť spracovania dokumentácie len odborne spôsobilými osobami (týka 

sa i SEA) v súlade s požiadavkami EÚ, 

- zaviesť sankcie. 
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III. Oblasť optimalizácie praktického výkonu procesu posudzovania vplyvov na životné 

prostredie v podmienkach SR 

 

a) Metodické príručky a metodické usmernenia v závislosti od financií 

 vypracovať príručku na integrovanie problematiky zmeny klímy  do procesu 

EIA a SEA, zriadiť na jej vyhotovenie pracovnú skupinu a uskutočniť 

pracovný seminár k prerokovaniu jej návrhu a vychádzať z príručky 

vypracovanej z MDVRR SR, 

 vypracovať príručku pre hodnotenie kumulatívnych vplyvov v rámci procesu 

EIA a SEA, 

 vypracovať samostatnú príručku pre metodický postup posudzovania 

územnoplánovacej dokumentácie, 

 aktualizovať metodiku kvality dokumentácie.  

 

 

b) Vzdelávanie účastníkov procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie 

 zabezpečiť pravidelné vzdelávanie pre pracovníkov orgánov štátnej správy, 

samosprávy, odborných organizácií, spracovateľov dokumentácií, ako aj 

všetky subjekty zapojené do procesu posudzovania vplyvov, 

 zabezpečiť vzdelávacie aktivity pre pracovníkov samosprávy zameraných na 

územné plánovanie a prácu stavebných úradov vo vzťahu k procesom 

SEA/EIA, 

 pokračovať v tradícii pravidelných medzinárodných konferencií SEA/EIA 

v dvojročných intervaloch, 

 pripraviť pracovné skupiny, konferencie/školenia k téme zmeny klímy, 

kvalita dokumentácie a iné. 

 

 

c) Zabezpečenie informovanosti účastníkov procesu posudzovania vplyvov na životné 

prostredie 

 pokračovať v dobudovávaní a prevádzke Informačného systému SEA/EIA, 

 vydávať Spravodajcu SEA/EIA v tlačenej aj internetovej verzii  v závislosti 

od financií, 

 podporovať realizáciu inovatívnych foriem spolupráce, vzdelávania a šírenia 

informácií (napr. vedomostná mapa...), 

 zvážiť technické zabezpečenie zamedzenia kopírovania zverejňovaných 

údajov a informácií v dokumentáciách EIA/SEA (kvôli možnosti udržania si 

know how). 

 

 

Zodpovedné MŽP SR . 


