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ÚLOHA SAŽP V PROCESE POSUDZOVANIA VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE  

ROLE OF SLOVAK ENVIRONMENTAL AGENCY IN EIA PROCESS 

ING. INGRID KRIŠTOFOVÁ, ING. KATARÍNA ŠUCHOVÁ, RNDR. MÁRIA HRNČÁROVÁ 

SAŽP,Tajovského 28,975 90 Banská Bystrica, SR  
E-mail: eia@sazp.sk  

Abstract 
The Slovak Environmental Agency (SEA) is a scientific organisation of the Ministry of the Environment of the Slovak 
Republic, operating on the whole territory of Slovakia. Its activities are focused on the improvement and protection of 
the environment on the principles of sustainable development.  
SEA performs the environmental impact assessment on the basis of the Ministry of the Environment of the Slovak 
Republic request.  
SEA superintends EIA Documentary Center in Banska Bystrica.  
SEA creates and operates the EIA information system.  
SEA provides consulting in EIA process and gives seminar meetings and training in EIA field. 
SEA elaborates the preliminary environmental study and the environmental impact statement on the basis of investor 
request.  
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Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), je odbornou organizáciou s celoslovenskou 

pôsobnosťou, ktorej činnosť je zameraná na ochranu a tvorbu životného prostredia na princípoch trvalo 
udržateľného rozvoja. Vznikla v roku 1993 v Banskej Bystrici a jej zriaďovateľom je Ministerstvo životného 
prostredia Slovenskej republiky. 

Slovenská agentúra životného prostredia v Banskej Bystrici sa okrem iného zaoberá aj 
problematikou posudzovania vplyvov na životné prostredie (Environmental Impact Assessment – EIA). 
Kompetenčne ju rieši Centrum environmentalistiky a informatiky a personálne ju zabezpečujú špecialisti 
odboru environmentalistiky a siedmych regionálnych pracovísk. 

Medzi najdôležitejšie aktivity na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie patri a: 
1) Vypracúvanie odborných stanovísk k pripravovaným stavbám v zmysle zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. 
v znení zákona NR SR č. 391/2000 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (ďalej len „zákon 
EIA“). Od účinnosti zákona (1. 9. 1994) bolo na SAŽP k 31. 12. 2002 posúdených 781 akcií z toho 663 
zámerov a 102 správ o hodnotení. Z vyššie uvedeného počtu akcií dominujú hlavne obchodné centrá, 
čerpacie stanice a čistiarne odpadových vôd. 

Posudzované akcie na SAŽP v procese EIA za roky 1995 – 2002 (Zdroj: SAŽP) 

3

42 52 63 54 56

221

278

0

50

100

150

200

250

300

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

 

mailto:eia@sazp.sk


Zborník 5.  Banskoštiavnické dni  Banská Štiavnica 1. –  3. 10. 2003  
 

 209 

2) Spracovanie zámerov a správ pre hodnotenie vplyvov na životné prostredie podľa zákona EIA (napríklad 
Úpravárenské zariadenie Klasov, Skladový a administratívny areál Košice, Priemyselný park Kechnec). 
3) Spracovanie ekologických štúdií vplyvov a prejavov na životné prostredie (napríklad Environmentálne 
hodnotenie vybraných lokalít priemyselných parkov, Čiernohorská železnica – rekonštrukcia a dobudovanie 
infraštruktúry). 
4) Hodnotenie vplyvov územných plánov, rozvojových koncepcií  na životné prostredie podľa § 35 zákona 
EIA (napríklad ÚP SÚ Nitra, UŠ ÚPN-VÚC okresu Topoľčany, UŠ ÚPN – VÚC Nové Zámky, UŠ ÚPN – 
VÚC Komárno, UPD – SÚ Veľký Slavkov). 
5) Prevádzkovanie Dokumentačného centra EIA s celoslovenskou pôsobnosťou (zriadené  k 1. 1. 2002), 
ktorého úlohou je: 
• evidencia a uchovávanie dokumentácie z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie 
• poskytovanie informácií z dokumentácie účastníkom procesu posudzovania, vrátane verejnosti 
• spracovávanie informácií ako podklad pre budovanie Informačného systému EIA 
• komplexné sústreďovanie a uchovávanie informácií o procese posudzovania vplyvov na životné 
prostredie v SR 
• budovanie knižnice s publikáciami z oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie (dostupná 
literatúra, metodické príručky, videofilmy, propagačné materiály a pod.) a jej prevádzka. 
6) Budovanie a prevádzkovanie informačného systému o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (IS 
EIA). Tento IS tvorí komplexný systém informovanosti o stave, priebehu a výsledkoch procesu 
posudzovania vplyvov na životné prostredie ako aj bezprostredne súvisiacich aktivitách. Zabezpečuje tak 
informačnú podporu pre výkon jednotlivých ustanovení zákona EIA. 
7) Semináre a školenia v oblasti EIA (napríklad Projektová škola EÚ, školenia pre odbory životného 
prostredia krajských a okresných úradov). 
8) Konzultácie v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie. 
9) Twinningový projekt „Implementácia Smerníc Rady EÚ pre hodnotenie dopadu na životné prostredie“, 
ktorý bol úspešne ukončený v apríli tohoto roku. Projekt bol podpísaný medzi Ministerstvom životného 
prostredia Slovenskej republiky a Ministerstvom životného prostredia Nemecka. Realizáciu projektu 
zabezpečovala Slovenská agentúra životného prostredia v Banskej Bystrici. Trval 15 mesiacov a jeho cieľom 
bolo: 

• úplná harmonizácia slovenského zákona s legislatívou EÚ 

• dobudovanie dokumentačného centra 

• vytvorenie informačného systému EIA 

• organizovanie workshopov o procese EIA 

• vypracovanie tréningového materiálu pre školenie lektorov 

10) Vydávanie propagačných, informačných alebo rôznych tréningových materiálov, ktoré účelovo 
prispievajú k zvýšeniu informovanosti občanov o procese posudzovania na Slovensku. 

Najkomplexnejším a v súčasnosti azda najprístupnejším a najvyužívanejším zdrojom poskytovania 
informácii je internetová stránka EIA, ktorú každý záujemca nájde na lokalite www.sazp.sk/eia. 

http://www.sazp.sk/eia

