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Posudzovanie vplyvov na životné prostredie 
(Environmental Impact Assessment – v medzinárod-
nej skratke EIA) sa v Slovenskej republike začalo 
vykonávať pred jedenástimi rokmi v roku 1994, kedy 
vstúpil do platnosti zákon NR SR č. 127/1994 Z. z. o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Z dôvodu 
zabezpečenia plnej harmonizácie slovenskej legislatívy 
v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie s 
právom Európskej únie bol v roku 2000 prijatý zákon 
č. 391/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR 
SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie. Od toho času je slovenská legislatíva v ob-
lasti posudzovania vplyvov stavieb, zariadení a činností 
(ďalej len EIA) plne zharmonizovaná s právom Európskej 
únie.

 V zákone NR SR č.127/1994 Z. z. bol podrobne 
upravený proces EIA. Podstatne jednoduchšie bolo v 
tomto zákone upravené hodnotenie vplyvov návrhov zá-
sadných rozvojových koncepcií, územnoplánovacích do-
kumentácií a všeobecne záväzných právnych predpisov 
(Strategic Environmental Assessement v medzinárodnej 
skratke SEA). Potreba vypracovania nového zákona 
vyplynula zo skutočnosti, že Európske spoločenstvo v 
poslednom období prijalo ďalšie smernice, týkajúce sa 
najmä posudzovania vplyvov strategických dokumentov 
(politiky, koncepcie, plány, programy – ďalej len SEA) na 
životné prostredie a to: smernicu Európskeho parlamen-
tu a Rady 2001/42/ES o posudzovaní vplyvov niekto-
rých plánov a programov na životné prostredie (smer-
nica SEA) a smernicu Európskeho parlamentu a Rady 
2003/35/ES, ktorou sa zabezpečuje účasť verejnosti 
pri navrhovaní určitých plánov a programov týkajúcich 
sa životného prostredia a ktorou sa menia a dopĺňajú, s 
ohľadom na účasť verejnosti a prístup k spravodlivosti, 
smernice Rady 85/337/EHS a 96/11/ES. Pre SR ako 
členský štát tak vyplynula povinnosť plnej harmonizácie 
slovenského práva s uvedenými smernicami. Ďalším 
dôvodom bola skutočnosť, že SR v decembri 2003 
podpísala Protokol o strategickom environmentálnom 
hodnotení k Dohovoru o posudzovaní vplyvov presahu-
júcich štátne hranice (Protokol SEA) a povinnosťou bolo 
vytvoriť legislatívne podmienky pre jeho uplatňovanie. 
Posledným dôvodom vypracovania nového zákona bolo 
vytvorenie podmienok na pristúpenie SR k Dohovoru o 
prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodova-
com procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach 
životného prostredia (Aarhuský dohovor). V novom 
zákone sú tiež zohľadnené praktické skúsenosti z de-
saťročného uplatňovania zákona NR SR č. 127/1994 v 
znení neskorších predpisov. Zákon zabezpečuje úplnú 
zlučiteľnosť s právom EÚ a medzinárodnými dohovormi, 
ktorými je SR viazaná a ku ktorým uvažuje v krátkej 
dobe pristúpiť. Prijatie nového zákona o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie a jeho uplatňovanie je tiež 
základnou podmienkou pre financovanie projektov zo 
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.

Nový zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nado-
budol účinnosť 1. februára 2006, upravuje posudzova-
nie vplyvov na životné prostredie komplexne.

Predmetom nového záko-
na je:

• proces posudzovania vplyvov 
strategických dokumentov na životné 
prostredie,

• proces posudzovania vplyvov sta-
vieb, zariadení a iných činností na život-
né prostredie,

• posudzovanie vplyvov strategic-
kých dokumentov a navrhovaných čin-
ností presahujúcich štátne hranice,

• pôsobnosť orgánov štátnej správy 
v oblasti posudzovania vplyvov na život-
né prostredie. 

Strategický dokument je návrh po-
litiky, rozvojovej koncepcie, plánu a 
programu vrátane tých, na financovaní 
ktorých sa podieľa EÚ, ako aj ich modifi-
kácií, ktoré sú predmetom schvaľovania 
na štátnej, regionálnej alebo miestnej 
úrovni, alebo ktoré sú pripravované na 
schválenie prostredníctvom parlamentného alebo vlád-
neho postupu a ktoré vyžadujú predpisy, ktoré by moh-
li  mať vplyv na životné prostredie, vrátane vplyvu na 
chránené územia, okrem materiálov legislatívnej pova-
hy. Navrhovaná činnosť – je projekt, stavba, prevádzka, 
zariadenie a iný zásah do životného prostredia. 

Podľa závažnosti možných negatívnych vplyvov na  
životné prostredie sa z hľadiska posudzovania členia 
strategické dokumenty a navrhované činnosti na dve 
skupiny: (1.) podliehajúce povinnému hodnoteniu (prí-
loha č. 1 a príloha č. 8 zákona), (2.) podliehajúce posu-
dzovaniu na základe rozhodnutia príslušného orgánu v 
zisťovacom konaní. 

U navrhovaných činností v odôvodnených prípadoch 
podliehajú posudzovaniu aj navrhované činnosti neuve-
dené v prílohe č. 8 zákona, ak tak rozhodne príslušný 
orgán ochrany prírody a krajiny. Pôjde najmä o prípa-
dy navrhovaných činností nedosahujúcich  prahové 
hodnoty podľa prílohy č. 8, avšak sú napr. situované 
v citlivých oblastiach a ich vplyvy by mohli spôsobiť 
podstatné zmeny v biologickej rozmanitosti, štruktúre a 
funkcii ekosystémov. Uvedenou úpravou sa zabezpeču-
je možnosť adekvátnej  ochrany životného prostredia. 
Pri rozhodovaní bude príslušný orgán vychádzať z ob-
dobných kritérií ako v zisťovacom konaní. V zákonom 
určených prípadoch podliehajú posudzovaniu aj návrhy 
na zmenu činností, ktoré by mohli mať významný vplyv 
na životné prostredie.

Účastníci procesu posudzovania
Na procese posudzovania vplyvov strategických do-

kumentov a navrhovaných činností na životné prostre-
die sa zúčastňujú:

• príslušný orgán – orgán štátnej správy, ktorý ria-
di proces posudzovania vplyvov na životné prostredie 
podľa zákona a je ním Ministerstvo životného prostredia 
SR, krajský úrad životného prostredia, obvodný úrad ži-
votného prostredia,

• rezortný orgán - ústredný orgán štátnej správy, do 
pôsobnosti ktorého patrí posudzovaná činnosť,

• obstarávateľ - právnická alebo fyzická osoba, kto-
rá zabezpečuje vypracovanie strategického dokumentu, 

• navrhovateľ - právnická alebo fyzická osoba za-
mýšľajúca vykonávať činnosti, ktorá má byť posudzova-
ná podľa tohto zákona,

• schvaľujúci orgán – orgán verejnej správy, prísluš-
ný na schválenie strategického dokumentu,

• povoľujúci orgán - orgán štátnej správy, príslušný 
na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobit-
ných predpisov,

• dotknutý orgán - orgán štátnej správy, ktorého 
záväzný posudok, súhlas, stanovisko alebo vyjadrenie, 
vydávané podľa osobitných predpisov, podmieňuje po-
volenie činnosti,

• dotknutá obec - obec, na území ktorej sa má čin-
nosť realizovať a obec, ktorej územie zasiahne vplyv 
činnosti,

• verejnosť – chápaná v najširšom slova zmysle, 
vrátane zainteresovanej verejnosti (občianska iniciatíva, 
občianske združenie, mimovládna organizácia),

• odborne spôsobilé osoby - odborníci (znalci, exper-
ti atď.) z rôznych oblastí vedy, techniky a praxe zapísaní 
v zozname odborne spôsobilých osôb.

Oproti pôvodnému zákonu sa navrhuje zmena pojmu 
príslušný orgán, ktorý pôvodne znamenal orgán štátnej 
správy, do pôsobnosti ktorého patrí navrhovaná činnosť 
na „rezortný orgán“. V pôvodnom zákone nebol vyme-
dzený pojem príslušný orgán, tzn. podľa smerníc orgán 
štátnej správy, zodpovedný za plnenie povinností vyplý-
vajúcich zo zákona. Zavedenie tohto pojmu si vyžaduje 
rozdelenie kompetencií v oblasti posudzovania vplyvov 
na životné prostredie medzi viacero subjektov. Novými 
pojmami sú i pojmy obstarávateľ a schváľujúci orgán. 

Zmeny oproti zákonu č. 127/1994 Z. z.
Presunutie niektorých kompetencií na KÚŽP a ObÚŽP
Dôležitou zmenou oproti zákonu NR SR  č. 127/1994 

Z. z., podľa ktorého štátnu správu v oblasti posudzova-
nia vplyvov na životné prostredie v celom rozsahu zabez-
pečovalo Ministerstvo životného prostredia SR, je nové 

EIA/SEA

Nový zákon o posudzovaní vplyvov  
na životné prostredie

O legislatívnom rámci EÚ v SEA diskutovali slovenskí odborníci s flámskymi koncom 
apríla v Bratislave (viac informácií nájdete v prílohe). Na snímke Ing. Viera Husková, 
riaditeľka odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie MŽP SR 
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rozdelenie výkonu štátnej správy medzi Ministerstvo 
životného prostredia SR, krajské úrady životného pro-
stredia a obvodné úrady životného prostredia.

Ministerstvo životného prostredia SR je ústredný or-
gán štátnej správy v oblasti posudzovania vplyvov na 
životné prostredie, zabezpečuje úlohy kontaktného bodu 
pri posudzovaní vplyvov presahujúcich štátne hranice, 
zabezpečuje posudzovanie strategických dokumentov 
medzinárodného dosahu, spolupracuje s rezortným 
orgánom pri posudzovaní strategických dokumentov s 
celoštátnym dosahom, zabezpečuje posudzovanie na-
vrhovaných činností uvedených v časti A prílohy č. 8 
zákona, ktoré zo zákona povinne podliehajú posudzova-
niu. Ministerstvo vedie centrálnu evidenciu posúdených 
dokumentov a navrhovaných činností a zabezpečuje 
komplexný informačný systém. Zabezpečuje odbornú 
spôsobilosť a vedie zoznam odborne spôsobilých osôb 
na posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Je kon-
taktným bodom v oblasti posudzovania vplyvov na ži-
votné prostredie vo vzťahu k EÚ.

Krajský úrad životného prostredia vykonáva najmä 
posudzovanie strategických dokumentov s dosahom na 
územie svojho územného obvodu, vykonáva zisťovacie 
konanie strategických dokumentov a navrhovaných čin-
ností s dosahom na územie svojho územného obvodu 
a posudzovanie týchto aktivít, ak takáto povinnosť vy-
plynie zo zisťovacieho konania. Rozhoduje v konaní o 
pochybnostiach, či niektoré náklady znáša obstarávateľ 
a navrhovateľ. Určuje, ktorý obvodný úrad je príslušným 
orgánom, ak má strategický dokument dosah na viac 
obvodov. Vo veciach, v ktorých v správnom konaní 
koná obvodný úrad, vykonáva štátnu správu v druhom 
stupni.

Obvodný úrad životného prostredia vykonáva najmä 
posudzovanie strategických dokumentov s dosahom 
na svoj územný obvod, vykonáva zisťovacie konanie 
pre strategické dokumenty a navrhované činnosti s do-
sahom na svoj územný obvod a posudzovanie týchto 
činností a dokumentov, ak takáto povinnosť vyplynie zo 
zisťovacieho konania. Rozhoduje vo veciach podnetu, či 
ide o zmenu činnosti, či ide o dotknutú obec, či niektoré 
náklady znáša navrhovateľ. 

Ustanovenie podrobných krokov SEA
Posudzovanie strategických dokumentov z hľadiska 

vplyvu ich realizácie na životné prostredie  je veľmi 
dôležitým inštitútom, pretože prijatie strategického do-
kumentu v značnej miere ovplyvňuje realizáciu kon-
krétnych činností – napr. koncepcia rozvoja diaľničnej 
siete predurčuje jednotlivé stavby diaľnic na niekoľko 
rokov dopredu. Posudzovanie strategických dokumen-
tov umožňuje riešiť zásadné problémy, ktoré už nie je 
možné riešiť a postihnúť pri posudzovaní stavieb, zaria-
dení a činností. Posudzovanie strategických dokumen-
tov navrhovaným spôsobom vo veľkej miere prispeje 
k posilneniu princípov prevencie v ochrane životného 
prostredia.

V súvislosti s implementáciou smernice SEA sa v 
novom zákone podrobne upravuje len proces posudzo-
vania strategických dokumentov, nakoľko všetky druhy 
strategických dokumentov sa na Slovensku posudzovali 
už od roku 1994. Štruktúra a následnosť jednotlivých 
krokov pri posudzovaní strategických dokumentov sa 
navrhuje podobná ako pri posudzovaní navrhovaných 
činností (EIA). Odlišný je len názov dokumentácie, kto-
rá súvisí s prvým krokom procesu posudzovania, kde 
v prípade posudzovania strategického dokumentu sa 

vypracováva a predkladá tzv. oznámenie a v prípade 
posudzovania navrhovanej činnosti sa vypracováva a 
predkladá tzv. zámer.

Osobitný postup sa uplatňuje pri posudzovaní stra-
tegických dokumentov s celoštátnym dosahom. Ide o 
strategické dokumenty, ktoré schvaľuje vláda, kde za 
priebeh celého procesu posudzovania zodpovedá ten 
ústredný orgán štátnej správy, ktorý predkladá návrh 
strategického dokumentu na rokovanie vlády SR. 

V zákone sa upravuje posudzovanie strategických do-
kumentov z vecného hľadiska, to znamená, že sa jedná 
o okruh odborových strategických dokumentov, ktoré 
môžu mať závažný vplyv na životné prostredie, a preto 
podliehajú posudzovaniu podľa tohto zákona. Ide najmä 
o koncepcie uvedené v prílohe č. 1 návrhu zákona z 
oblasti energetiky, dopravy, poľnohospodárstva, lesné-
ho hospodárstva, priemyslu a ďalších, ďalej strategické 
dokumenty z oblasti regionálneho rozvoja a využívania 
územia, ako aj strategických dokumentov, u ktorých 
nutnosť posudzovania vyplýva z osobitného predpisu, 
napr. zákon o ochrane prírody a krajiny, ktorý transpo-
nuje požiadavky smernice 92/43/EHS. V prílohe č. 1 sú 
uvedené strategické dokumenty, ktoré vždy podliehajú 
povinne posudzovaniu. Ďalšie strategické dokumenty 
sa budú posudzovať podľa zákona len vtedy, pokiaľ tak 
rozhodne príslušný orgán v zisťovacom konaní. Rovnako 
ako smernica SEA sa zákon nevzťahuje na strategické 
dokumenty, ktorých jediným účelom je národná obra-
na, civilná ochrana, finančné alebo rozpočtové plány a 
programy. 

Skrátenie termínov posudzovania a úprava niektorých limitov
Na základe desaťročných skúseností s posudzova-

ním vplyvov na životné prostredie boli v novom zákona 
upravené niektoré lehoty pre jednotlivé etapy posudzo-
vania a určené tak, aby umožnili seriózne posúdenie 
navrhovanej činnosti bez zbytočných prieťahov. Doba 
trvania vlastného povinného posudzovania (bez doby na 
vypracovanie, resp. doplnenie správy o hodnotení) od 
doručenia zámeru príslušnému orgánu do vydania záve-
rečného stanoviska by nemala presiahnuť 7 mesiacov. 
V tejto dobe by sa však mali zároveň vyriešiť i zásadné 
otázky stretov záujmov a pod., čo by malo potom pris-
pieť k urýchleniu vlastného povoľovacieho procesu. Pri 
posudzovaní vplyvu strategických dokumentov na život-
né prostredie by doba posudzovania nemala presiahnuť 
4 mesiace.

V zákone boli tiež upravené niektoré limity pre po-
sudzovanie navrhovaných 
činností uvedené v prílohe 
č. 8, napr. pri posudzovaní 
vplyvov čistiarní odpado-
vých vôd a kanalizačných 
sietí, kde zisťovaciemu 
konaniu podliehali všetky 
uvedené činnosti bez li-
mitu, bol stanovený limit 
pre zisťovacie konanie 
od 2 000 ekvivalentných 
obyvateľov. Limity pre po-
sudzovanie boli upravené  
napr. aj pre posudzovanie 
garáži a parkovísk, čím 
sa podstatne zníži napr. 
počet polyfunkčných do-
mov, ktoré budú podliehať 
zisťovaciemu konaniu.

Celý proces posudzovania je vedený mimo správneho konania 
Z charakteru procesu posudzovania, množstva, rôz-

norodosti a rôzneho stupňa zainteresovanosti jeho jed-
notlivých subjektov vyplynulo, že na tento proces nie je 
účelné vztiahnuť v plnom rozsahu ustanovenia zákona 
zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny po-
riadok). V pôvodnom zákone sa ustanovenia zákona o 
správnom konaní vzťahovali na vykonávanie zisťovacie-
ho konania, na rozhodovanie o pochybnostiach, či ide o 
zmenu činnosti a či ide o dotknutú obec a na pochyb-
nosti, či niektoré náklady znáša navrhovateľ. Podľa no-
vého zákona sa  ustanovenia zákona o správnom konaní  
vzťahujú len na rozhodnutie o pochybnostiach, či nie-
ktoré náklady znáša navrhovateľ alebo obstarávateľ. To 
znamená, že všetky ostatné rozhodnutia, ktoré vydáva 
príslušný orgán nie sú vydávané podľa zákona o správ-
nom konaní, a preto sa voči nim nemožno odvolať.

Platnosť záverečného stanoviska
Záverečné stanoviská vydávané podľa zákona č. 

127/1994 Z. z. mali neobmedzenú platnosť. Platnosť 
záverečného stanoviska podľa nového zákona je obme-
dzená na 3 roky od jeho vydania, možno ju však predĺžiť 
o ďalšie 2 roky a to i opakovane, pokiaľ sa preukáže, že 
nedošlo k podstatným zmenám v navrhovanej činnosti 
alebo v dotknutom území. Ak bolo záverečné stanovisko 
vydané pred 1. februárom 2006, kedy nadobudol účin-
nosť zákon a nebolo začaté konanie o povolení posudzo-
vanej činnosti podľa osobitných predpisov, je potrebné 
požiadať Ministerstvo životného prostredia SR o jeho 
predĺženie. To znamená, že o predĺženie treba  požiadať 
u tých záverečných stanovísk, ktoré boli vydané pred  
1. februárom 2003.

Práca s verejnosťou
Zapojenie verejnosti do procesu posudzovania je 

skoro totožné s predchádzajúcim zákonom, dáva mož-
nosť jednotlivcom i spoločenstvám podieľať sa na „roz-
hodovaní“ v záležitostiach, ktoré sa ich bytostne dotý-
kajú – zdravie a pohoda ich rodín a kvalita ich okolia. 
Verejnosť bude „konzumentom“ životného prostredia 
poškodeného vplyvmi navrhovanej činnosti, a preto má 
právo ešte pred vydaním takéhoto povolenia poznať  a 
reagovať na čo najúplnejšie informácie o predpoklada-
ných vplyvoch činnosti na životné prostredie, vrátane 
zdravia. Účasť verejnosti napomôže navrhovateľovi i 
príslušnému orgánu pochopiť očakávania a námietky 
zainteresovanej verejnosti a dotknutých orgánov, iden-
tifikovať potenciálne kontroverzné otázky a získať dopl-

Zákony

Výstavbe mostu na Kysuciach predchádzala EIA
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ňujúce relevantné informácie týkajúce sa navrhovanej 
činnosti.

Zákon neupravuje podrobne formy a spôsoby in-
formovania verejnosti ani ďalšiu prácu s verejnosťou 
v procese posudzovania. V zákone sa len ustanovuje 
povinnosť informovania verejnosti spôsobom v mieste 
obvyklým, to znamená podľa konkrétnych možností 
obcí (napr. na úradnej tabuli, miestnou tlačou, miest-
nou televíziou a pod). Obstarávateľ, prípadne navrho-
vateľ v spolupráci s príslušným orgánom zabezpečí 
verejné prerokovanie návrhu strategického dokumen-
tu alebo navrhovanej činnosti. Zákon nepredpisuje 
ani formu verejného prerokovania. Ponecháva to na 
obec a obstarávateľa alebo navrhovateľa, ktorí sú ho 
povinní zabezpečiť. Či verejné prerokovanie splní svoj 
účel, závisí od mnohých faktorov ako sú celkový stav 
životného prostredia v dotknutom území, závažnosť a 
rozsah predpokladaných vplyvov, schopnosť a ochota 
verejnosti a obce navzájom komunikovať a pod.

Zákon definuje pojem verejnosť v najširšom slo-
va zmysle, vrátane zainteresovanej verejnosti v sú-
lade s predpismi EÚ a ostatnými medzinárodnými 
dokumentmi v tejto oblasti. Informovanie verejnosti 
sa zabezpečuje prostredníctvom internetu, médií a 
prostredníctvom dotknutej obce. V zákone sa navyše 
vyčleňuje v rámci všeobecného pojmu verejnosť tzv. 
zainteresovaná verejnosť - tri formy združení verejnosti 
- a upravuje podmienky ich vzniku a ich postavenie v 
procese posudzovania, resp. i v ďalšom konaní. Ide o: 
(a) občiansku iniciatívu, (b) občianske združenie a (c) 
mimovládnu organizáciu podporujúcu ochranu životné-
ho prostredia.

Všetky uvedené subjekty, po ich vzniku ustanove-
ným spôsobom, dostávajú informácie a zúčastňujú sa 
na procese posudzovania. Občianskemu združeniu a 
mimovládnej organizácii sa priznáva navyše postave-
nie účastníka v správnom konaní, v ktorom sa rozho-

duje o povolení navrhovanej činnosti podľa osobitných 
predpisov. V prípade občianskeho združenia sa toto 
právo (postavenie) týka výlučne účasti na povoľovaní 
konkrétnej činnosti, pri posudzovaní ktorej podľa tohto 
zákona dané občianske združenie vzniklo.

Na vznik občianskej iniciatívy sa ustanovuje splnenie 
určitých podmienok – musí ísť o skupinu najmenej 500 
fyzických osôb starších ako 18 rokov, z toho aspoň 250 
s trvalým pobytom v dotknutej obci, musia podpísať 
spoločné stanovisko k navrhovanej činnosti, podpisová 
listina sa musí predložiť príslušnému orgánu. Podpisová 
listina musí v záhlaví každej strany obsahovať jedno-
značný údaj o tom, aké spoločné stanovisko sa pod-
pismi podporuje. Občianska iniciatíva po jej vzniku 
ustanoveným spôsobom dostáva informácie, rozhodnu-
tia  a záverečné stanovisko a zúčastňuje sa na procese 
prostredníctvom svojho splnomocnenca. Tým sa však 
nevylučuje možnosť jednotlivých členov iniciatívy ako 
súčasti verejnosti využívať tiež sprostredkujúcu funkciu 
dotknutej obce.

Občianske združenie môže vzniknúť buď z občian-
skej iniciatívy (jej časti) alebo priamo za účelom ochra-
ny životného prostredia pri danej navrhovanej činnosti. 
Ustanovujú sa tu tiež podmienky pre vznik občianskeho 
združenia, ktoré sa odlišujú od podmienok podľa osobit-
ného predpisu o združovaní občanov. Občianske združe-
nie musí byť zaregistrované podľa zákona o združovaní 
občanov, musí sa preukázať podpisovou listinou a splniť 
podmienky ustanovené týmto zákonom. Postavenie ob-
čianskeho združenia v procese posudzovania je obdob-
né ako postavenie občianskej iniciatívy. Občianskemu 
združeniu sa navyše priznáva postavenie účastníka 
správneho konania, v ktorom sa rozhoduje o povolení 
posudzovanej činnosti podľa osobitných predpisov.

V novom zákone sa priznáva osobitné postavenie v 
procese posudzovania i mimovládnej organizácii pod-
porujúcej ochranu životného prostredia, ktorá ale mu-
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sela byť založená pred viac ako 2 rokmi a ktorá podá 
písomné stanovisko k posudzovanej činnosti. Po splnení 
podmienok ustanovených zákonom je postavenie mimo-
vládnej organizácie v procese posudzovania obdobné 
ako postavenie občianskeho združenia – priznáva sa 
jej postavenie účastníka správneho konania, v ktorom 
sa rozhoduje o povolení  posudzovanej činnosti podľa 
osobitných predpisov. 

Zverejňovanie a archivovanie dokumentácie
Dokumentácia z procesu posudzovania (napr. zámer, 

správa o hodnotení, rozhodnutia, záverečné stanovis-
ká) sa zverejňuje v elektronickej forme na internetovej 
stránke www.enviroportal.sk a je k dispozícii širokej 
verejnosti. Kompletná dokumentácia z procesu posu-
dzovania každej posudzovanej činnosti i strategického 
dokumentu je archivovaná 15 rokov od skončenia pro-
cesu posudzovania na MŽP SR a v Dokumentačnom 
centre EIA na Slovenskej agentúre životného prostredia 
v Banskej Bystrici.

Súvisiace predpisy
K zákonu bola vydaná jedna vyhláška MŽP SR č. 

113/2006 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o od-
bornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na 
životné prostredie. Táto vyhláška, ktorá nadobudla účin-
nosť 1. februára 2006, nahradila vyhlášku MŽP SR č. 
52/1995 Z. z. o zozname odborne spôsobilých osôb na 
posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Odborne 
spôsobilé osoby zapísané do zoznamu odborne spôsobi-
lých osôb na posudzovanie vplyvov na životné prostre-
die  podľa doterajších predpisov sa naďalej považujú za 
odborne spôsobilé na posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie. (Pozn. red.: Ďalšie informácie o zákone, ako 
aj o odbornej spôsobilosti nájdete v prílohe na s. 2 - 5).

Ing. Viera Husková
riaditeľka odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie 

MŽP SR
Ilustračné foto: Ingrid Krištofová

Slovenská agentúra životného prostredia
v Banskej Bystrici,

Technická univerzita vo Zvolene

organizujú pod záštitou 
Ministerstva životného prostredia SR

2. ročník konferencie

Enviro-i-fórum

18. - 20.10.2006
Zvolen, Technická univerzita

Ďalšie informácie sú v prílohe Enviromagazínu a na internetovej 
stránke www.sazp.sk/enviroiforum.
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