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Medzinárodné projekty

Čo je e-MAT?
Projekt e-MAT sa zaoberal optimalizáciou a zvýšením efektívnosti procesu medzištátneho 
posudzovania vplyvov na životné prostredie aktuálne navrhovaných projektov v hraničných 
regiónoch medzi Slovenskom a Rakúskom v súlade s Dohovorom Európskej hospodárskej 
komisie OSN o posudzovaní vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice 
(Dohovor z Espoo), Aarhuským dohovorom, smernicou Európskeho parlamentu a Rady 
č. 2011/92/EU o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na život-
né prostredie a Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rakúskej republiky 
o vykonávaní Dohovoru z Espoo. Hlavným cieľom tohto jedinečného pilotného projektu je 
využitím metód znalostného manažmentu skvalitniť proces posudzovania vplyvov na život-
né prostredie v pohraničných oblastiach Rakúska a Slovenska prostredníctvom realizácie 
transferu vedomostí, prepojenia a vytvárania sietí medzi občanmi, inštitúciami, ministerstva-
mi, mimovládnymi organizáciami atď. a prispieť tak k udržateľnému životnému prostrediu 
a inovačnému rozvoju tohto regiónu. Projekt, prostredníctvom svojich hlavných výstupov, 
podporuje vo všetkých svojich oblastiach včasnú bilaterálnu spoluprácu, výmenu informácií 
a koordináciu plánovaných, ako aj prebiehajúcich navrhovaných činností, ktoré majú vplyv na 
životné prostredie susednej krajiny, spolu s rovnocenným zapojením verejnosti oboch štátov 
do tohto procesu. 
Model bilaterálnej spolupráce
Vytvorením informačnej platformy a sietí sa vytvorili predpoklady na zlepšenie medzi-
štátnej spolupráce a riešenie problémov životného prostredia v pohraničných regiónoch. 
Z dlhodobého hľadiska to bude viesť k budovaniu trvalo udržateľného pohraničného re-
giónu bez konfliktov v oblasti životného prostredia. Taktiež sa očakáva zníženie problémov, 
súvisiacich s jazykovou bariérou, rôznou kultúrou a právnym systémom. Úspešné výstupy 
projektu vytvorili model bilaterálnej spolupráce v oblasti riešenia problémov v posudzovaní 
vplyvov, presahujúcich štátne hranice aj pre iné európske štáty. 
Okrem spustenia portálu ďalšími nosnými projektovými aktivitami je vytvorenie siete v rámci 
vzájomnej spolupráce, činnosť spoločnej platformy expertov v ,,Center of Competence“, me-
todické školiace vzdelávacie a propagačné aktivity pre účastníkov procesu EIA. 

Prvý spoločný EIA portál dvoch štátov v Európe
www.eiaportal-at-sk.eu

Slávnostným uvedením do používania verejnosti spoločného rakúsko-slovenského 
portálu EIA sa ukončil bilaterálny slovensko-rakúsky projekt e-MAT: Vývoj nástrojov 
manažmentu v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) v hraničných 
regiónoch medzi Rakúskom a Slovenskom. Portál je prvým svojho druhu v Európe. 
Záverečnej konferencie, ktorú zorganizovala Slovenská agentúra životného prostredia 
3. decembra 2013 v Bratislave, sa zúčastnilo 60 odborníkov partnerských organizácií, 
štátnej správy, samosprávy, ako aj odbornej verejnosti zo Slovenska a Rakúska, za 
účasti predstaviteľky Európskej komisie direktoriátu životného prostredia Iris Valkovic, 
Ministerstva životného prostredia SR RNDr. Gabriela Nižňanského, Spolkového minis-
terstva poľnohospodárstva, lesníctva, životného prostredia a vodného hospodárstva 
Mag. Johannesa Kresbacha, Spolkového ministerstva dopravy, inovácií a technológií 
Dr. Christine Rose a Úradu krajinskej vlády Dolného Rakúska DI Wolfganga Hackla.

Projekt sa realizoval v období od 1. februára 2011 do 31. decembra 2013, bol financova-
ný v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca Slovenská republika – Rakúsko 
2007 – 2013, prioritnej oblasti P2 ,,Dostupnosť a udržateľný rozvoj“, aktivity ,,Energetická 
efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie, ochrana životného prostredia, manažment rizík“ z 
Európskeho fondu pre regionálny rozvoj a pre slovenských partnerov aj z národného spolufi-
nancovania. Ďalšie informácie: www.sazp.sk, www.enviroportal.sk              Mgr. Alena Kostúriková

Na snímke (zľava) Iris Valkovis, DG Environment EK, Johannes Kresbach, Spolkové ministerstvo 
poľnohospodárstva, lesníctva, životného prostredia a vodného hospodárstva a ESPOO kontaktný bod 
pre Rakúsko, Gabriel Nižňanský, MŽP SR a ESPOO kontaktný bod pre Slovensko, Mária Hrnčárová, 
projektová manažérka slovenského tímu SAŽP – hlavného slovenského partnera projektu e-MAT

O význame nadnárodnej spolupráce v posudzovaní vplyvov na životné prostredie, presahujúcich štát-
ne hranice, hovorila predstaviteľka Európskej komisie direktoriátu životného prostredia Iris Valkovic

Praktické skúsenosti v posudzovaní vplyvov na životné prostredie, presahujúcich štátne hranice s 
okolitými krajinami s dôrazom na Rakúsku republiku, prezentoval RNDr. Gabriel Nižňanský, MŽP SR

Účastníci slávnostného uvedenia portálu do používania verejnosťou


