
Návrh záverov z V. ročníka medzinárodnej konferencie SEA/EIA 2018, 

Demänovská Dolina 23. – 24. 5. 2018 
 

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 4 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  

 

IV. Oblasť technicko- organizačného zabezpečenia konferencie SEA/EIA 
 

 

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

Českom, Poľskom, Maďarskom a Ukrajinou  

 pokračovať v oblasti rozvoja 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  

V procese prípravy nového zákona a vyhlášky o odbornej spôsobilosti odporúčame:  

 zosúladiť termíny v procese posudzovania a spôsob zverejňovania informácií o procese 

posudzovania,  

 reambulovať prílohu č. 8 zákona,  

 upraviť a zadefinovať požadovaný obsah dokumentácií,  

 zaviesť sankcie, 

 doriešiť problematiku platnosti rozhodnutí zo zisťovacieho konania, 

 zamerať sa na možnosť zavedenia koordinovaných postupov. 

 

III. Oblasť optimalizácie praktického výkonu procesu posudzovania vplyvov na životné 

prostredie v podmienkach SR  

Metodické príručky a metodické usmernenia v závislosti od financií  

 Pokračovať v plnení úloh, ktoré vyplývali zo záverov predchádzajúcej konferencie a 

neboli kompletne splnené: 

 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.  



 Definovať a vypracovať metodický nástroj na identifikáciu činností, ktoré budú vyžadovať 

hodnotenie podľa článku 4.7 RSV a definovať väzby s procesom posudzovania EIA. 

 

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,  

 pokračovať v tradícii pravidelných medzinárodných konferencií SEA/EIA v dvojročných 
intervaloch,  

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

kvalita dokumentácie a nové metodické postupy hodnotenia vplyvov. 

 

Vzdelávanie odborne spôsobilých osôb 

 zabezpečiť školenia odborne spôsobilých osôb za účelom zvyšovania ich odbornosti 

a smerovania k zvýšeniu kvality dokumentácie EIA/SEA (SAŽP, univerzity, skúsení 
experti). 

 

Zabezpečenie informovanosti účastníkov procesu posudzovania vplyvov na životné 

prostredie  

 pokračovať v dobudovávaní a prevádzke Informačného systému SEA/EIA,  

 riešiť technické zabezpečenie  ochrany osobných údajov podľa osobitného predpisu 

v súvislosti s EIA/SEA. 

 

IV. Oblasť technicko- organizačného zabezpečenia konferencie SEA/EIA 

 do programu konferencie SEA/EIA zahrnúť zabezpečenie exkurzie za účelom 

oboznámenia sa s činnosťami, ktoré sú realizované a boli posudzované podľa zákona - 
pozitívne a tiež negatívne príklady.  

 

Zodpovedné MŽP SR . 
 


