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Slovenská agentúra životného prostredia organizuje v 
spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR, Štátnou 
ochranou prírody SR, Katedrou krajinnej ekológie PRiF UK 
v Bratislave a Ústavom záhradnej a krajinnej architektúry 
FA STU v Bratislave II. ročník konferencie s medzinárodnou účas-
ťou SEA/EIA 2012, ktorý sa uskutoční 29. až 30. mája 2012 v 
Nízkych Tatrách na Táloch v priestoroch hotela Partizán. 

Cieľom konferencie je vytvoriť priestor pre prezentá-
ciu najnovších poznatkov a skúseností v rámci procesu 
posudzovania vplyvov na životné prostredie SEA/EIA na 
Slovensku a v okolitých krajinách EÚ a poskytnúť tiež fó-
rum pre odbornú diskusiu účastníkov konferencie.

Tematické okruhy konferencie:
• problematika SEA/EIA vo vzťahu k legislatíve na národ-

nej, príp. európskej úrovni,
• posudzovanie vplyvov strategických dokumentov na 

životné prostredie,
• posudzovanie vplyvov na život-

né prostredie v územiach vý-
znamných z hľadiska ochrany 
prírody a krajiny,

• posudzovanie vplyvov na život-
né prostredie, najmä priemysel-
ných činností, dopravy a činnos-
tí odpadového hospodárstva, 

• postupy, metódy a metodiky 
hodnotenia vplyvov na životné 
prostredie, použitie výsledkov 
špecializovaných analýz pre 
EIA, napr. posudzovanie vplyvov 
na zdravie a rizikové analýzy, 

II. ročník konferencie s medzinárodnou 
účasťou SEA/EIA 2012

Zvýšiť transparentnosť a úspešnosť čerpania financií z verejných zdrojov je cieľom interaktívnej Mapy vzorových 
úspešne realizovaných projektov Operačného programu Životné prostredie (OPŽP). Ministerstvo životného prostredia SR 
ako riadiaci orgán pre OPŽP ju do prevádzky spustilo v polovici februára. Mapa je k dispozícii pre všetkých návštevníkov 
portálu OPŽP www.opzp.sk 24 hodín denne. Vizuálne konkretizovanie prijímateľov v jednotlivých regiónoch Slovenska 
okrem iného prináša aj informáciu o konkrétnych projektoch v blízkom okolí, ktoré môžu mať priamy dosah na život jeho 
obyvateľov. Interaktívnosť mapy spočíva v zobrazení podľa miesta realizácie projektu, fotografickej dokumentácie projektu 
a farebnom rozdelení podľa jednotlivých prioritných osí programu. Jej cieľom je priblížiť dosah pomoci fondov Európskej 
únie v konkrétnych regiónoch Slovenska, vizuálne konkretizovať prijímateľov a informovať o konkrétnych projektoch. 
Mapa aktuálne obsahuje 27 vybraných projektov realizovaných po celom Slovensku, tak aby boli zastúpené všetky priorit-
né osi operačného programu. Postupne bude ich počet na mape pribúdať o ďalšie úspešné projekty podporené z OPŽP.

Interaktívna mapa projektov 
realizovaných z fondov EÚ

• skúsenosti účastníkov s procesom EIA a SEA.
Konferencia je určená pre všetkých účastníkov procesu 

posudzovania vplyvov na životné prostredie, odborníkov, 
pedagógov a vedeckých pracovníkov vysokých škôl a aka-
démií; pracovníkov oddelení životného prostredia priemysel-
ných podnikov, VÚC, miest, štátnej správy; študentov vyso-
kých škôl a mladých vedeckých pracovníkov; záujemcov 
z radov verejnosti a mimovládnych organizácií, ako aj pre 
každého, kto má záujem získať informácie o procese alebo 
odovzdať svoje skúsenosti, postrehy a názory iným.

Na konferencii sa zhodnotia závery minulej konferencie 
a vypracujú sa nové podnety, ktoré by mali prispieť k zefek-
tívneniu a zvýšeniu hodnoty celého procesu posudzovania 
vplyvov na životné prostredie na Slovensku.

Kontakt: SAŽP, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, 
tel./fax +421 48 4374163, e-mail: eia@sazp.sk

Výzva 
k podaniu návrhu na udelenie 

Ceny Technickej univerzity vo Zvolene

Pri príležitosti 250. výročia vysokoškol-
ského technického štúdia na Slovensku, 
205. výročia vysokoškolského lesníckeho 
štúdia na Slovensku a 60. výročia založe-
nia Vysokej školy lesníckej a drevárskej, 
od roku 1992 Technickej univerzity vo 
Zvolene, rektor TU vo Zvolene udelí na 
akademickej slávnosti 11. septembra 2012 
Cenu Technickej univerzity vo Zvolene.

Cena sa udeľuje raz za päť rokov ako 
osobitný prejav uznania jednotlivcom alebo 
kolektívom za:
• významný prínos v rozvoji vedeckého 

poznania v lesníctve, drevárstve, ekoló-
gii a environmentálnej technike,

• významné zásluhy o rozvoj lesníckeho 
a drevárskeho vysokého školstva, eko-
logického a environmentálno-technické-
ho vzdelávania,

• významné zásluhy o rozvoj výskumu v 
lesníctve, drevárstve, ekológii a environ-
mentálnej technike,

• realizovanie výsledkov lesníckeho, dre-
várskeho, ekologického a environmen-
tálno-technického výskumu v praxi.

V súlade so Štatútom Ceny Technickej 
univerzity vo Zvolene návrhy na udelenie 
ceny je potrebné predložiť na Rektorát TU 
vo Zvolene, T. G. Masaryka 24, 960 53 
Zvolen najneskôr do 15. mája 2012. 

Štatút Ceny je verejne prístupný na webo-
vej stránke www.tuzvo.sk. 

Návrh na udelenie Ceny musí obsahovať 
profesijný životopis, písomné zdôvodnenie 
a oblasť, v ktorej má byť ocenenie udelené.

prof. Ing. Ján Tuček, CSc.
rektor 
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