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Slovenská agentúra životného prostredia so sídlom 
v Banskej Bystrici prešla v poslednom čase niekoľký-
mi organizačnými zmenami, ktoré sa týkajú štruktúry 
pracovísk a systému práce. Zmeny sú vždy zložitým 
obdobím, majú smerovať k efektívnejšiemu riadeniu a 
hospodáreniu. Dúfam, že súčasná štruktúra a zavádza-
ný systém riadenia prinesie želané výsledky. 

V apríli tohto roku vydal minister životného prostre-
dia Slovenskej republiky novú zriaďovaciu listinu a nový 
štatút našej organizácie, ktorým určil predmet činnosti, 
pôsobnosť a hlavnú činnosť agentúry, ako aj organizač-
né členenie.

Pôsobnosť agentúry je najmä v týchto odvetviach 
starostlivosti o životné prostredie:

• manažment environmentálnych rizík a environme-
 tálna bezpečnosť,

• prevencia závažných priemyselných havárií,
• integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania  

 životného prostredia,
• environmentálne hodnotenie a označovanie výrob-

 kov a technológií,
• environmentálne manažérstvo a audit,
• eliminácia environmentálnych záťaží,
• odpadové hospodárstvo a využívanie obalov,
• posudzovanie vplyvov na životné prostredie,
• hodnotenie environmentálnej situácie a environ- 

 mentálna regionalizácia,
• environmentálna informatika a  monitoring,
• starostlivosť o mestské a vidiecke životné prostredie,
• starostlivosť o prírodné zdroje a obnoviteľné  

 zdroje energie,
• krajinné plánovanie, 
• environmentálna veda a výchova, 

Úlohy Centra rozvoja environmentalistiky sú rozmanité. 
Pracovníci centra riešia a zabezpečujú koordináciu prác 
na medzinárodnej úrovni, v spojitosti s plnením povin-
ností vyplývajúcich z členstva SR v Európskej environ-
mentálnej agentúre a poskytovaním informácií pre EEA, 
OECD a EÚ. 

Centrum environmentálnej informatiky buduje a prevádzku-
je environmentálne informačné systémy. Zabezpečuje 
tiež prevádzku medzirezortného  Informačného systé-
mu o území ako praktickej implementácie tvorby en-
vironmentálnej infraštruktúry priestorových informácií 
v rezorte Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky. 

Ako vyplýva z tejto stručnej charakteristiky, činnosť 
agentúry je zameraná takmer na všetky zložky životné-
ho prostredia. Spolupráca medzi centrami agentúry pri 
riešení tak rozmanitých úloh z oblasti ochrany a tvorby 
životného prostredia musí byť samozrejmosťou. Tímy 
odborných pracovníkov riešia problematiku a úlohy, 
ktoré pomáhajú zlepšiť, obnoviť a revitalizovať životné 
prostredie, v ktorom žijeme. Agentúra vykonáva každo-
ročne veľa aktivít, z ktorých možno spomenúť napríklad 
zvyšovanie environmentálneho povedomia občanov a 
hlavne mládeže. Každoročne sa organizuje festival fil-
mov o životnom prostredí Envirofilm, vydáva sa odbor-
ný časopis Enviromagazín. Agentúra organizačne za-
bezpečuje Program obnovy dediny, ako pomoc malým 
obciam v aktivitách na zlepšenie životného prostredia.

Niektoré činnosti agentúry majú trvalý, prípadne 
opakujúci sa charakter.  Na niektorých úsekoch hlav-
ných činností dochádza k posilňovaniu - chemická 
bezpečnosť, proces posudzovania vplyvov na životné 
prostredie (prevádzkovanie dokumentačného centra 
EIA), vyhľadávanie, príprava a získavanie zahraničných 
projektov, cezhraničná spolupráca, informatika, monito-
ring, hodnotenie a riadenie environmentálnych rizík, en-
vironmentálne manažérske a audítorské systémy, IPKZ, 
dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky.

Dôležitou činnosťou agentúry je plnenie úloh, ktoré 
súvisia s členstvom Slovenskej republiky v Európskej 
únii. Ide o činnosti spojené s harmonizáciou legislatívy, 
štandardizáciou správ o životnom prostredí, účasťou 
v pracovných skupinách v rámci rozličných štruktúr 
Európskej únie. Agentúra zastupuje Slovenskú republiku 
v Európskej environmentálnej agentúre (Management 
Board, Národný ohniskový bod, prevádzkovanie národ-
ného uzla EIONET, budovanie databáz, podávanie infor-
mácií a správ a pod.). 

Okrem týchto aktivít agentúra rozvíja  aj činnosť pre-
dovšetkým riešením projektov, komerčnou činnosťou 
tak, aby naplnila určenú formu hospodárenia ako prís-
pevková organizácia. 
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• programovanie a implementácia environmentál-
 nych projektov,

• rozvoj ekonomických nástrojov environmentálnej  
 politiky. 

K novým činnostiam agentúry pribudli napríklad čin-
nosti súvisiace s cieľmi informačnej a komunikačnej 
stratégie NATURA 2000, prevádzka siete Regionálnych 
environmentálnych poradenských a informačných stre-
dísk (REPIS), výkon kontaktného bodu Štokholmského 
dohovoru či plnenie environmentálnych úloh vyplývajú-
cich z Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja 
a akčných plánov zameraných na jej plnenie. Tým sa 
rozšíril záber činností agentúry. Deväť odborných centier 
agentúry a ústredie sú rozmiestnené v šiestich krajských 
mestách, v ďalších mestách sú odbory a pracoviská. 

K najväčším pracoviskám patrí Centrum odpadového hos-
podárstva a Bazilejského dohovoru v Bratislave.  Jeho hlavná 
pôsobnosť spadá do oblasti odpadového hospodár-
stva a obalov, vrátane plnenia úloh kontaktného bodu 
Štokholmského a Bazilejského dohovoru.

Centrum environmentálneho manažérstva v Trnave patrí zas, 
čo sa týka personálneho obsadenia, k tým najmenším,  
avšak z hľadiska svojho poslania k významným praco-
viskám. Problematika environmentálneho hodnotenia a 
označovania výrobkov sa dotýka v bežnom živote kaž-
dého z nás. 

Centrum hodnotenia environmentálnej kvality regiónov v 
Košiciach zhromažďuje, vyhodnocuje, porovnáva, ka-
tegorizuje a zverejňuje informácie a poznatky o stave 
životného prostredia na území SR. 

Centrum krajinného plánovania, prírodných a energetických 
zdrojov v Prešove spracúva metodické postupy a pod-
klady pre krajinnoekologické plány, ako aj typológiu 
vhodnosti uplatnenia jednotlivých druhov obnoviteľných 
zdrojov energie v jednotlivých regiónoch SR. 

Centrum starostlivosti o mestské životné prostredie v Žiline 
sa sústreďuje na činnosť zameranú na strategické plá-
novanie rozvoja mesta, environmentálny manažment, 
obnovu a regeneráciu mestského prostredia. Ide o veľmi 
aktuálnu tému, lebo podiel mestského obyvateľstva sa 
na Slovensku zvyšuje a obyvatelia v mestách chcú mať 
tiež zdravé životné prostredie.  

Ďalšie štyri centrá sú umiestnené v Banskej Bystrici. 
Centrum starostlivosti o vidiecke životné prostredie sleduje a 
monitoruje uplatňovanie nástrojov ochrany a tvorby 
vidieckej krajiny na princípoch trvalo udržateľného roz-
voja.

Centrum programovania environmentálnych projektov a envi-
ronmentálnej výchovy zabezpečuje programovanie environ-
mentálnych projektov, koordinuje projektovú činnosť v 
agentúre, spolupracuje s projektovými manažérmi cen-
tier  a zabezpečuje environmentálnu výchovu na stredis-
kách environmentálnej výchovy. Činnosť centra - práca 
s mládežou a jej výchova k trvalo udržateľnému rozvoju, 
je zrkadlom vzťahu spoločnosti k životnému prostrediu. 




