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V prekrásnom prostredí Nízkych Tatier, na Táloch, sa 29. a 30. mája 2012 usku-
točnil II. ročník konferencie o problematike posudzovania vplyvov na životné prostre-
die – SEA/EIA 2012 s medzinárodnou účasťou. Prípravu a organizáciu konferencie 
zabezpečovala Slovenská agentúra životného prostredia, Centrum environmentalistiky 
a informatiky v Banskej Bystrici, 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.

Štatistika
Konferencie sa zúčastnilo 168 domácich a zahraničných účastníkov z radov všetkých  

subjektov procesu SEA/EIA, t. j. zástupcov štátnej správy a samosprávy, odborných or-
ganizácií, pedagógov a vedeckých pracovníkov z vysokých škôl a akadémií, zástupcov 
navrhovateľov, spoločností zaoberajúcich sa spracovaním dokumentácie v procese po-
sudzovania vplyvov na životné prostredie,  študentov vysokých škôl, mladých vedeckých 
pracovníkov, ako aj mimovládnych organizá-
cií. Treba vyzdvihnúť záujem o konferenciu 
zahraničných účastníkov, našich susedov z 
Českej republiky a Rakúskej republiky.

Konferencia vytvorila priestor na prezen-
táciu najnovších poznatkov a skúseností v 
rámci procesu SEA/EIA na Slovensku a v 
okolitých krajinách EÚ a poskytla priestor 
pre odbornú diskusiu účastníkov v 6 tematic-
kých blokoch: (1) Problematika SEA/EIA vo 
vzťahu k národnej a európskej legislatíve, (2) 
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie 
v územiach významných z hľadiska ochrany 
prírody a krajiny, (3) Posudzovanie vplyvov 
na životné prostredie, najmä priemyselných 
činností, dopravy a činností odpadového 
hospodárstva, (4) Posudzovanie vplyvov 
strategických dokumentov na životné 
prostredie, (5) Postupy, metódy, metodiky 
hodnotenia vplyvov na životné prostredie, 
použitie výsledkov špecializovaných analýz 
pre EIA, (6) Skúsenosti účastníkov s proce-
som EIA a SEA.

K jednotlivým témam odznelo 27 príspev-
kov, ktoré sú uverejnené v zborníku z konfe-
rencie, a vystavených 11 posterov.

Krátke zhodnotenie
Konferenciu otvorili odborný garant konfe-

rencie riaditeľ odboru environmentálneho po-
sudzovania MŽP SR RNDr. Gabriel Nižňanský 
a riaditeľ pre stratégiu a projekty SAŽP 
RNDr. Ľuboš Čillag. Na úvod konferencie 
RNDr. Gabriel Nižňanský vyhodnotil závery 
I. ročníka medzinárodnej konferencie SEA/
EIA 2010 a skonštatoval, že aj naďalej 
pretrvávajú niektoré otvorené otázky v ob-
lasti právnych predpisov a implementácie 
procesu posudzovania vplyvov na životné 
prostredie v podmienkach SR, týkajúce sa 
neprehľadnosti spôsobenej väčším počtom 
novelizácií zákona o posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie, kvality dokumen-
tácie, nedostatku metodík na hodnotenie 
vplyvov a kontroly navrhnutých opatrení na 
minimalizáciu a elimináciu vplyvov vyplýva-
júcich z EIA/SEA a pod. 

Medzinárodná konferencia SEA/EIA 
na Slovensku sa stáva pravidelnou udalosťou

Prvý deň odznelo 16 príspevkov, ktoré sa týkali prvých štyroch tém. Najväčší počet 
prezentácií sa týkal posudzovania vplyvov na životné prostredie v územiach význam-
ných z hľadiska ochrany prírody a krajiny, napr. prístupov k stanoveniu významnosti 
vplyvov na územia sústavy NATURA 2000 v členských krajinách, ako aj prístupov sme-
rujúcich k minimalizácii a eliminácii vplyvov vznikajúcich z uskutočnenia procesu EIA/
SEA. Najväčšie výhrady sa týkali určovania významnosti a váhy kritérií, ktoré nezohľad-
ňujú význam a únosné zaťaženie chránených území. Prístupy k posudzovaniu EIA/SEA 
v územiach významných z hľadiska ochrany a prírody v Českej republike boli vysvetlené 
v dvoch príspevkoch na základe vhodne zvolených príkladov.

Z poobedňajšieho programu veľmi zaujala prednáška týkajúca sa posudzovania fe-
derálnych ciest v Rakúsku. Líniovým stavbám sa venovali aj ďalšie dva príspevky o 
migračných štúdiách a migračných objektoch pre voľne žijúce živočíchy. V poslednom 
bloku prednášok prvého dňa konferencie odzneli skúsenosti s procesom posudzova-

nia strategického dokumentu Programu 
odpadového hospodárstva SR (POH SR) a 
bol predstavený návrh metodického postu-
pu, ktorý by sa mal používať pri hodnotení 
strategických dokumentov zaoberajúcich sa 
starostlivosťou o lesy. 

Záujem účastníkov konferencie nepoľavo-
val ani na druhý deň. V prvom bloku 4 hod-
notných prednášok o postupoch, metódach 
a metodikách hodnotenia vplyvov na životné 
prostredie a použití výsledkov špecializova-
ných analýz pre EIA zaujali metódy hodnotenia 
vplyvu golfových ihrísk na životné prostredie z 
hľadiska ochrany vôd a prednáška rakúskych 
účastníkov o jednom z výstupov projektu 
e-MAT zameranom na identifikáciu, zdieľanie 
a rozvíjanie údajov a informácií súvisiacich s 
EIA. Posledný blok štyroch prednášok, ako 
napr. EIA – proces odborníkov alebo laickej 
verejnosti?, Dá sa EIA/SEA naučiť? zhrnul 
postrehy, úvahy a dlhoročné skúsenosti s pro-
cesom EIA/SEA na Slovensku. 

Závery
Po ukončení odborného programu a disku-

sie sa účastníkom predostrel návrh záverov 
ako spoločného posolstva účastníkov konfe-
rencie napĺňajúceho spoločný cieľ – podporiť 
skvalitňovanie a zefektívňovanie procesu 
posudzovania vplyvov na životné prostredie 
v podmienkach SR. Závery po pripomienko-
vaní účastníkmi budú sprístupnené spolu s 
ostatnými súvisiacimi materiálmi na webovej 
stránke http://enviroportal.sk/environmentalne-
temy/starostlivost-o-zp/eia-sea-posudzovanie-vplyvov-
na-zp/publikacie/skolenia-pre-verejnost. 

Poďakovanie patrí nielen organizátorom 
a prednášajúcim, ale aj ostatným účastní-
kom za prejavený záujem o konferenciu, 
výbornú atmosféru sprevádzanú množ-
stvom zaujímavých diskusií, rozhovorov 
a nadviazaných kontaktov. Dúfame, že 
myšlienka vyjadrená v titulku tohto článku 
bude platiť ešte dlhé roky.

RNDr. Mária Hrnčárová
Slovenská agentúra životného prostredia

Banská Bystrica
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Realizačný tím rakúsko-slovenského projektu e-MAT

Diskusia účastníkov konferencie

Zástupcovia zahraničných účastníkov




