
Podujatie je organizované Slovenskou agentúrou životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného  
prostredia Slovenskej republiky, Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky, Katedrou environmentálnej ekológie  

a manažmentu krajiny PriF UK Bratislava.

Cieľ konferencie:
Cieľom konferencie je vytvoriť priestor pre prezentáciu najnovších poznatkov a skúseností v rámci procesu SEA/EIA  
na úrovni EÚ, SR a v okolitých krajinách a poskytnúť tiež fórum pre odbornú diskusiu účastníkov konferencie. V roku 
2022 bude jedna z tém zameraná na proces posudzovania vplyvov v oblasti ochrany prírody a krajiny.

Konferencia je určená pre všetkých účastníkov procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie SEA/EIA, odborníkov, 
pedagógov a vedeckých pracovníkov z vysokých škôl a akadémií; pracovníkov oddelení životného prostredia podnikov, 
samospráv, štátnej správy; študentov vysokých škôl a mladých vedeckých pracovníkov; záujemcov z radov verejnosti 
a mimovládnych organizácií, ako aj pre každého, kto má záujem získať informácie o procese alebo odovzdať svoje 
skúsenosti, postrehy a názory iným.

Cieľová skupina konferencie: 

Miesto konania konferencie:
Hotel Senec ****, Slnečné jazerá – sever, 903 01 Senec, Slovenská republika 
Infolinka: 00 421 18 333
Rezervačné oddelenie: tel.: 00 421 2 20 20 3330; e- mail: rezervacie@trinityhotels.sk; 
Recepcia hotela: tel.: 00 421 2 45 92 7255, e-mail: recepcia@hotelsenec.sk 

HOTEL SENEC ****  sa nachádza priamo na brehu Slnečných jazier v Senci, v tichej lokalite pri jazere. Ponúka pohodlné 
ubytovanie v 80 izbách s celkovou kapacitou 206 osôb a jedno z najväčších a najmodernejších kongresových centier  
na Slovensku, ktoré môže v jednom momente využívať až 1000 osôb.
Hotel disponuje 300 parkovacími miestami, ktoré sa nachádzajú priamo pred hotelom, prípadne pred Aquaparkom Senec 
(cca 50 metrov), ktoré tiež slúži aj pre hotelových hostí. Taktiež je možné využiť 2 nabíjacie stanice pre elektromobily.

SEA/EIA 2022
VI. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou

POZVÁNKA

11. - 12. október 2022
Hotel Senec****, Senec 

Tematické okruhy konferencie:
A. Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie z hľadiska legislatívnych predpisov v oblasti posudzovania 
vplyvov na životné prostredie a ochrany prírody a krajiny
B.  Praktické skúsenosti s procesom posudzovania vplyvov v kontexte požiadaviek ochrany prírody a krajiny 
C.  Posudzovanie vplyvov vybraných navrhovaných činností a zložiek životného prostredia


