
ENI SEIS II Podpora v oblasti zdieľania odbornosti a 
vedomostí Slovenskej Eionet praxe v environmentálnom 

hodnotení a implementácie princípov podľa SEIS 
(SEIS – Zdieľaný environmentálny informačný systém) 

v krajinách Východného partnerstva 
financované cez European Neighbourhood Instrument (ENI SEIS 
II Východ), implementovaný Európskou environmentálnou agentúrou 

www.sazp.sk



SK PRES 2016

• európska 
politika 
susedských 
vzťahov jednou 
z priorít vlády 
SR s cieľom 
podporiť 
stabilizáciu 
susedstva a 
rozvíjať vzťahy 
s partnermi na 
základe 
spoločných 
záujmov a 
potrieb

október 2016

• 1. formálna 
ministerská 
konferencia o 
ŽP a zmene 
klímy v histórii 
Východného 
partnerstva 
(október 2016) 
- Deklarácia o 
spolupráci v 
oblasti 
životného 
prostredia 
a zmeny klímy

ENI SEIS East II

• 1. regionálne 
zasadnutie 
riadiaceho 
projektového 
výboru ENI 
SEIS II East 

www.sazp.sk

2. fáza spolupráce s EEA a krajinami
Východného partnerstva o ďalšom
vykonávaní Zdieľaného systému
environmentálnych informácií (SEIS) v
rokoch 2016-2020 nadväzujúc na
činnosti vykonávané v rámci iných
projektov (ENPI-SEIS, 2010 - 2015
a InSEIS, 2014 - 2015)



www.sazp.sk

• využívanie modelu Eionet ako modelu implementácie 
SEIS v regióne východnej ENP (European Neighborhood
Policy)

• Podpora a odborné znalosti siete pri realizácii 
projektových aktivít, najmä pri budovaní kapacít a pri 
prenose skúseností pri uplatňovaní príslušných postupov, 
nástrojov a systémov používaných v kontexte EÚ/

EHP

• MŽP SR + SAŽP podpora v oblasti zdieľania odbornosti a 
vedomostí slovenskej Eionet praxe v environmentálnom 
hodnotení a implementácii princípov podľa SEIS.

2017



www.sazp.sk

• Podpora ďalšej implementácie 
princípov SEIS v 6 krajinách 
východného partnerstva

• Posilnenie pravidelného vydávania 
environmentálnych indikátorov a 
hodnotenia ŽP 

Cieľ 
projektu 

ENI SEIS II

• Budovanie kapacít a odovzdávanie 
skúseností v aplikovaní relevantných 
praktík, nástrojov a systémov 
používaných v EU a EEA kontexteVýsledok



• Integrované hodnotenie ŽP založené na 
skúsenosti s SOER 2015 v regionálnom 
kontexte

• Proces prípravy a vydávanie národných 
správ o ŽP

• Prístup ,,market style‘‘

• EEA publikácia Study on the
effectiveness and afficiency of recent
environmental assessments for
policymaking, public awareness in the
region and the six Eastern Partnership
countries

• Skupinová aktivita SWOT (SOE report 
process and context)

www.sazp.sk

KICK OFF míting 28.-30. november 2017

Road map a strategický návod pre vývoj 
národného hodnotenia ŽP v regióne EAP 

na základe zdieľania skúseností 
slovenských expertov na hodnotenie ŽP



• Počas jednotlivých country visits a tréningu na 
spracovanie správ o ŽP sú diskutované rôzne témy: 
• Zámer environmentálneho reportingu

• Správa o stave ŽP

• Hodnotenie a rekapitulácia správ o stave ŽP jednotlivých 
krajín

www.sazp.sk

Country visits

Slovenskí odborníci na správu o stave ŽP zdieľajú 
skúsenosti z národného procesu s cieľom vytvorenia 
pravidelného reportingového procesu a hodnotení 
ŽP (štruktúra, databázy, práca s verejnosťou, 
spolupracujúce inštitúcie, metodológia) pomocou 
skupinových cvičení.



Belarus

•18 – 20 april 2018

Georgia

•15-17 may 2018

Azerbaijan

•17-19 July 2018

Ukraine

•2-4 october 2018

Moldova

•2-4 april 2019

Armenia

•Planned for June 2019
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Country visits



Country 
profile (4 
týždňe)

Roadmap
(8 

týždňov)

Metodologický 
dokument na 
spracovávanie 

správ o stave ŽP 
(step by step prístup; 

okt 2019)
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Výstupy projektu



Podpora a 
komunikácia
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Rozvoj ďalšej 
spolupráce v 

regióne

Methodological
document & 
webstránka

Príprava closing
mítingu v októbri 

2019

Prezentácia na 
rôznych 

medzinárodných 
fórach

Nasledujúce kroky v projekte



Ďakujem za pozornosť. 
Mgr. Sylvia Baslarová – projekt manažér

sylvia.baslarova@sazp.sk
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