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I. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou 
SEA/EIA 2010 sa uskutočnil 25. až 26. mája 2010 na 
Donovaloch v priestoroch hotela Residence. Garanciu 
konferencie prevzali Ministerstvo životného prostredia 
SR, Slovenská agentúra životného prostredia, Katedra 
krajinnej ekológie PRiF UK v Bratislave a Ústav záhrad-
nej a krajinnej architektúry FA STU v Bratislave. Prípravu 
a organizáciu konferencie zabezpečovala Slovenská 
agentúra životného prostredie, Centrum rozvoja environ-
mentalistiky v Banskej Bystrici.

Účastníci
Konferencie sa zúčastnilo 144 domácich a zahranič-

ných účastníkov z radov všetkých účastníkov procesu 
SEA/EIA, odborníkov, pedagógov a vedeckých pracov-
níkov z vysokých škôl a akadémií, študentov vysokých 
škôl, mladých vedeckých pracovníkov, záujemcov z 
radov verejnosti a mimovládnych organizácií. A v nepo-
slednom rade aj 2 zástupcov Environment DG Európskej 
komisie. Konferencia by sa mala organizovať každé dva 

roky, striedavo v Českej republike a na Slovensku. Preto 
je pochopiteľné, že najviac zahraničných účastníkov tvo-
rili českí kolegovia. 

Program a rokovanie
Konferencia vytvorila priestor na prezentáciu naj-

novších poznatkov a skúseností v rámci procesu SEA/
EIA na Slovensku a v okolitých krajinách EÚ a poskytla 
priestor pre odbornú diskusiu účastníkov konferencie 
prostredníctvom príspevkov rozdelených do 4 tematic-
kých blokov:
• Problematika SEA/EIA vo vzťahu k národnej a európ-

skej legislatíve,
• Skúsenosti účastníkov s procesom EIA,
• Strategické posudzovanie vplyvov na životné 

prostredie,
• Postupy, metódy, metodiky hodnotenia vplyvov na 

životné prostredie.
K jednotlivým témam autori doručili organizátorom 

Medzinárodná konferencia SEA/EIA 2010
priniesla odporúčania

32 príspevkov, ktoré sú uverejnené 
v zborníku z konferencie. Súčasťou 
konferencie bola tiež prezentácia 
9 posterov.

Prvý deň odznelo až 21 príspev-
kov, ktoré sa týkali prvých troch 
tém. Jednotlivé príspevky boli veľmi 
zaujímavé a dotýkali sa viacerých 
problémov, ktoré sa v rámci proce-
su posudzovania vplyvov na životné 
prostredie počas 15-ročnej praxe na-
akumulovali.

Niektorí prednášajúci poukázali na 
skutočnosť, že zatiaľ na Slovensku 
neexistuje spoľahlivý mechanizmus 
na kontrolu navrhnutých opatrení na 
minimalizáciu a elimináciu vplyvov vyplývajúcich z EIA/
SEA (vrátane monitoringu). Aby proces posudzovania 
vplyvov na životné prostredie mal funkčný zmysel, je 
potrebné túto skutočnosť odstrániť.

Pre správny priebeh celého procesu EIA je potreb-
né zvyšovať aj odbornú úroveň samospráv, pracovníci 
stavebných úradov často zle chápu, alebo vôbec neo-
vládajú proces EIA a výsledok je taký, že buď vydajú 
rozhodnutie bez EIA, alebo požiadavky zo záverečného 
stanoviska nepremietnu do ďalších povolení.

Väčšiu pozornosť treba tiež venovať vypracovaniu, 
aktualizovaniu a publikovaniu rôznych metodík na hod-
notenia vplyvov pri rôznych navrhnutých činnostiach, 
čo by umožnilo kvalitnejšie a objektívnejšie výsledky 
hodnotenia jednotlivých vplyvov na životné prostredie. 
Súčasne je potrebné začleniť metódy rizikovej analýzy 
do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie 
a zároveň zvýšiť úroveň hodnotenia zdravotných rizík 
na zdravie človeka. V diskusii účastníci 
často poukazovali na kvalitu dokumen-
tácie. Je potrebné stále zvyšovať kva-
litu dokumentácie a jej zrozumiteľnosť, 
zaviesť vhodný spôsob pravidelnej kon-
troly kvality a vyhotoviť databázu kvalit-
ných dokumentácií EIA/SEA, prípadne 
aj vyhlasovať najlepšie dokumentácie. 

Posudzovanie EIA a SEA nie je mož-
né izolovať od legislatívy Slovenskej 
republiky. Existuje určitá previazanosť a 
táto by mala byť dodržaná, teda ak je 
niečo schválené a záväzné, malo by to 
platiť a nie pokúšať sa cez proces EIA 
nulifikovať predchádzajúce rozhodnutia.

Súčasťou konferencie bol aj spolo-
čenský večer. Tento sa uskutočnil v 
prvý večer konferencie v priestoroch hotela Residence. 
Večer bol venovaný nielen dobrému jedlu, ale aj príjem-
ným neformálnym priateľským stretnutiam a odborným 
diskusiám k príspevkom, ktoré počas dňa odzneli.

Plná konferenčná miestnosť na druhý deň dopoludnia 
signalizovala, že posledná prednášaná téma vzbudila u 
poslucháčov záujem. Odznelo v nej desať príspevkov a 
bola venovaná postupom, metódam a metodikám hod-
notenia vplyvov na životné prostredie.

Závery a odporúčania
Ku koncu druhého rokovacieho dňa boli účastníkom 

rozdané dotazníky k zhodnoteniu a záverom z I. ročníka 
konferencie a následne bol spracovaný návrh záverov 
konferencie, heslovite sumarizovaný do 3 hlavných od-
porúčaní (pozri prílohu na s. 3).

Vychádzajúc z odovzdaných dotazníkov možno kon-
štatovať, že účastníci konferencie boli s úrovňou veľmi 
spokojní, všetci sa vyjadrili za ďalšie organizovanie kon-
ferencie, nakoľko konferencia k predmetnej problemati-
ke na Slovensku veľmi chýba. Navrhujú, aby sa konfe-
rencia organizovala na viacej dní ako len na dva, aby bol 
vytvorený širší priestor na odbornú diskusiu k jednotli-
vým zaujímavým príspevkom. Účastníci konferencie sa 
nielen v dotazníkoch, ale aj osobne pochvalne vyjadrili 
k jej organizačnej a odbornej úrovni. Poďakovanie patrí 
nielen organizátorom a prednášajúcim, ale aj ostatným 
účastníkom za skvelú atmosféru sprevádzanú množ-

stvom zaujímavých diskusií, ktorá sa niesla celým prie-
behom konferencie. Organizátorom teda neostáva nič 
iné, len v naštartovanom tempe pokračovať a začať plá-
novať konferenciu SEA/EIA 2012, na ktorú sa už teraz 
veľmi tešíme. Podrobnosti z konferencie si záujemcovia 
môžu pozrieť na stránke www.enviroportal.sk.  
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Plná konferenčná miestnosť signalizovala veľký záujem poslucháčov o dané témy
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Počas prestávok zaujímavé postery oslovili nejedného účastníka 
konferencie




