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Curriculum vitae SAŽP
1. 1. 2003: Nový štatút SAŽP upra-

vuje pôsobnosť SAŽP takto:
- všeobecné a prierezové čin-

nosti na všetkých odborných 
úsekoch, 

-  hodnotenie stavu životného 
prostredia a environmentálna 
regionalizácia, 

-  environmentálne plánovanie 
a environmentálna optimalizá-
cia, 

-  posudzovanie vplyvov na ži-
votné prostredie, 

-  optimalizácia priestorového 
usporiadania a funkčného využitia mestskej a vidiec-
kej krajiny, jej tvorba a ochrana, 

-  krajinnoekologické plánovanie, 
-  starostlivosť o kultúrnu krajinu a prírodné dedičstvo, 
-  environmentálne riziká a environmentálna bezpeč-

nosť, 
-  odpadové hospodárstvo a obaly, 
-  integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania, 
-  environmentálne označovanie výrobkov, 
-  systém environmentálne orientovaného riadenia a au-

ditu, 
-  ekonomika starostlivosti o životné prostredie, 
-  environmentálny monitoring a informatika, 
-  environmentálna história, dokumentaristika a vedec-

kotechnické informácie, 
-  environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia, 
-  programovanie a implementácia environmentálnych 

projektov
SAŽP bola organizačne členená na ústredie SAŽP v 

B. Bystrici a na desať odborných centier (B. Bystrica (3), 
Bratislava (2), B. Štiavnica, Košice, Prešov, Prievidza a Žilina). 
K 30. 4. 2003 v SAŽP pracovalo 313 pracovníkov.

1. 1. 2004: Vznik 10 kancelárií Regionálnych poradenských 
a informačných stredísk (REPIS)

1. 1. 2005: Vznik 11. centra - Centra Bazilejského dohovoru
26. 10. 2005: SAŽP boli udelené certifikáty na EMS podľa 

ISO 14001:2004 a na QMS podľa ISO 9001:2001
16. 4. 2007: Zmena Štatútu a Zriaďovacej listiny SAŽP. 

Úprava pôsobnosti SAŽP na:
-  manažment environmentálnych rizík a environmentál-

na bezpečnosť,
-  prevencia závažných priemyselných havárií,
-  integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania život-

ného prostredia,
-  environmentálne hodnotenie a označovanie výrobkov 

a technológií, 
-  environmentálne manažérstvo a audit,

-  eliminácia environmentálnych záťaží,
-  odpadové hospodárstvo a využívanie obalov,
-  starostlivosť o prírodné zdroje a obnoviteľné zdroje 

energie,
-  posudzovanie vplyvov na životné prostredie,
-  environmentálna informatika a monitoring,
-  hodnotenie environmentálnej situácie a environmentál-

na regionalizácia,
-  krajinné plánovanie,
-  environmentálna veda a výchova,
-  programovanie a implementácia environmentálnych 

projektov,
-  rozvoj ekonomických nástrojov environmentálnej poli-

tiky.
SAŽP je organizačne členená na ústredie SAŽP v 

B. Bystrici a na deväť odborných centier, a to:
-  Centrum odpadového hospodárstva  a Bazilejského 

dohovoru (COH) so sídlom v Bratislave,
-  Centrum environmentálneho manažérstva (CEM) so 

sídlom v Trnave,
-  Centrum hodnotenia environmentálnej kvality regiónov 

(CER) so sídlom v Košiciach,
-  Centrum starostlivosti o vidiecke životné prostredie 

(CTK) so sídlom v B. Bystrici,
-  Centrum starostlivosti o mestské životné prostredie 

(CMŽP) so sídlom v Žiline,
-  Centrum rozvoja environmentalistiky (CRE)  so sídlom 

v B. Bystrici,
-  Centrum krajinného plánovania, prírodných a energe-

tických zdrojov (CKP) so sídlom v Prešove,
-  Centrum environmentálnej informatiky (CEI) so sídlom 

v B. Bystrici,
-  Centrum programovania environmentálnych projek-

tov a environmentálnej výchovy (CPEP) so sídlom v 
B. Bystrici.

V SAŽP k 31. 12. 2007 pracovalo 277 zamestnancov.
17. 5. 2008: 15. výročie vzniku SAŽP

environmentálnej regionalizácie SR a bazálnych envi-
ronmentálnych informácií o sídlach SR bude SAŽP ďalej 
pokračovať v budovaní databázy odborných podkladov 
pre zostavenie Národného environmentálneho akčného 
plánu (NEAP) SR III. Ďalej bude plniť úlohy v oblasti po-
skytovania odborných informácií a hodnotení podporujú-
cich politiku riadenia a recyklácie odpadov, zavádzania 
environmentálnych manažérskych systémov, dobrovoľ-
ných environmentálnych nástrojov, udeľovania národnej 
značky Environmentálne vhodný produkt a environmen-
tálnej značky Európskeho spoločenstva Európsky kvet, 

zlepšovania kvality života v mestských a vidieckych 
oblastiach, vypracovávania ukazovateľov pre využívanie 
obnoviteľných zdrojov energie, posudzovania vplyvov na 
životné prostredie, hodnotenia a riadenia environmentál-
nych rizík a chemickej bezpečnosti, hodnotenia stavu 
životného prostredia a environmentálnej regionalizácie 
atď. Dôležitou sa javí spolupráca s medzinárodnými orga-
nizáciami, predovšetkým s Európskou environmentálnou 
agentúrou a jej členskými organizáciami, ale aj rozvíjanie 
spolupráce s OECD, Eurostat a pod. 

Významnou oblasťou aktivít SAŽP v nasledujúcom 

období bude riešenie projektov zo štrukturálnych fondov 
zameraných na jednotlivé zložky životného prostredia.

SAŽP čakajú v ďalších rokoch úlohy a projekty, kto-
rých  realizácia bude závisieť vo veľkej miere od odbor-
ných schopností zamestnancov SAŽP. Preto je potrebné 
pokračovať v odbornom vzdelávaní a zlepšovaní mana-
žérskych zručností zamestnancov tak, aby došlo k ich 
stabilizácii, a tým k vytvoreniu lepších podmienok na 
dosiahnutie vytýčených cieľov.

doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc.
generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia

17. 5. 1993: Rozhodnutie ministra životného prostredia SR 
o zriadení Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) 
s celoslovenskou pôsobnosťou

1. 7. 1993: Vznik SAŽP ako rozpočtovej organizácie s na-
sledujúcou pôsobnosťou: 

- tvorba a uplatňovanie štátnej environmentálnej 
politiky, právnych a ekonomických nástrojov a 
environmentálnych projektov,

- územné plánovanie, územný rozvoj a stavebný 
poriadok, ochrana prírody a krajiny, 

-  odpadové hospodárstvo, 
- informatika a monitoring, 
- posudzovanie vplyvov na životné prostredie, 
- rizikové faktory, 
- environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia 

SAŽP bola organizačne členená na centrum v Banskej 
Bystrici a územné pobočky so sídlom v Bratislave, Trnave, 
Nitre, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach a Prešove. 

1. 4. 1995: SAŽP rozšírila svoju pôsobnosť o:
- dokumentáciu environmentálneho informačného sys-

tému, 
- hodnotenie stavu životného prostredia, environmen-

tálnu regionalizáciu 
15. 6. 1996: SAŽP rozšírila svoju pôsobnosť o: 
- environmentálne hodnotenie a označovanie výrobkov, 

certifikačné a štandardizačné  práce v tejto oblasti,
- monitorovanie environmentálnej techniky a technoló-

gií pre potreby environmentálneho hodnotenia výrob-
kov

12. 9. 1996: Prechod SAŽP na odvetvovú organizačnú 
štruktúru, vznik odvetvovo pôsobiacich centier 

17. 3. 1997: SAŽP rozšírila svoju pôsobnosť o: 
- problematiku chemických látok 

1. 4. 1999: SAŽP rozšírila svoju pôsobnosť o: 
- koordináciu ochrany kultúrneho a prírodného dedič-

stva
1. 7. 2000: Zo SAŽP sa odčleňuje organizačná zložka 

zaoberajúca sa ochranou prírody a krajiny. SAŽP prostred-
níctvom svojho zástupcu začína plniť funkciu národného 
ohniskového bodu Európskej environmentálnej agentúry a je 
národným uzlom Európskej informačnej a pozorovacej siete 
(EIONET) 

1. 1. 2001: SAŽP prechádza na formu príspevkovej orga-
nizácie 

1. 4. 2001: SAŽP rozšírila svoju pôsobnosť o:
- problematiku krajinnoekologického plánovania

1. 9. 2002: SAŽP rozšírila svoju pôsobnosť o:
- programovanie environmentálnych projektov, 
- environmentálne plánovanie, 
- integrovanú prevenciu a kontrolu znečisťovania, 
- prevenciu závažných priemyselných havárií 
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