
Zoznam návrhov 
 

Pre realizáciu existuje v  súčasnosti právny rámec iba sčasti. Jedná sa o súhrn 
požiadaviek účastníkov projektu nad rámec odporúčaní pre budúci proces 
a ďalší vývoj právneho stavu. Týmto zoznamom návrhov sa bude zaoberať 

bilaterálna pracovná skupina. 
 

Zoznam je rozčlenený na štyri podtémy. Inak je usporiadanie jednotlivých 
bodov náhodné a nevzniká ním nárok na prípadnú prioritu alebo dôležitosť.  

 
*** 

 
Vysvetlenie pojmov (Harmonizácia) 

 
 

1. Jednotná a odsúhlasená interpretácia znenia Dohovoru Espoo: je nutné, aby sa 
vytvorila jednotná a odsúhlasená forma pomoci pri interpretácii pojmu „značne 
negatívne vplyvy plánovaných projektov na životné prostredie presahujúce štátne 
hranice“.  

 
2. Rozdielne prahové hodnoty v obidvoch štátoch: v obidvoch štátoch existujú 

rozdielne prahové hodnoty pre hodnotenie vplyvov na životné prostredie.  Toto je 
skutočnosť, ktorá je v zhode s EÚ. Dotknuté združenia občanov treba v danom 
prípade o tejto skutočnosti výslovne informovať. 

 
3. Rozdielny význam procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) v 

obidvoch štátoch: na základe informácií konštatujeme , že výsledok procesu 
posudzovania vplyvov na životné prostredie je v Slovenskej republike podkladom pre 
rozhodovanie samotného povoľovacieho orgánu (napr. stavebný úrad) a nie je pre 
tento orgán bezprostredne záväzný. Pri nezohľadnení výsledku procesu EIA ale musí 
povoľovací orgán svoje konanie výslovne odôvodniť. Z toho dôvodu bol do článku 6 
bilaterálnej dohody zahrnutý bod, že aj v konkrétnom povoľovacom konaní môže 
Rakúska republika požadovať konzultácie. 

 
4. EIA verzus SEA: v novom slovenskom zákone č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie je upravené strategické hodnotenie vplyvov na životné 
prostredie (SEA). V Rakúskej republike je táto problematika rozčlenená do 
zložkových zákonov. Dohovor Espoo sa ale vzťahuje iba na proces EIA. Avšak 
v rámci režimu Espoo UN-ECE sa medzičasom dohodol protokol pre SEA. Smernica 
EÚ pre SEA predpokladá podobne ako Dohovor Espoo cezhraničnú účasť verejnosti. 
Cieľom by malo byť dosiahnutie kontinuálnej harmonizácie cezhraničnej účasti 
verejnosti v reťazci procesu plány/programy, rozhodovanie o variantoch, EIA pri 
projektoch, ale hlavne, aby sa uplatňovali princípy bilaterálnej dohody medzi 
Rakúskou republikou a Slovenskou republikou pri realizácii Dohovoru Espoo aj 
v oblasti SEA.  

 
5. Zintenzívnené využívanie procesu strategického posudzovania vplyvov na 

životné prostredie (SEA): v Rakúskej republike je upravená SEA v zložkových 
zákonoch.  Napr. v Dolnom Rakúsku predpokladá Zákon o územnom plánovaní v §§ 
21 ods. 8, aby bol pri vplyvoch regionálnych vývojových konceptov na životné 
prostredie presahujúcich štátne hranice informovaný susedný štát. Mimovládne 
organizácie dali podnet na to,  aby sa SEA v Rakúskej republike stala samostatným 
konaním tak, ako to je v Slovenskej republike. 
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*** 
 

Šírenie informácií 
 
 

6. Zlepšenie informovanosti: pre jednotlivých občanov by mal byť uľahčený prístup 
k informáciám, čím by sa zlepšila účasť občanov na rozhodovacom konaní. 

 
7. Zapojenie komunikačných kanálov MVO: tieto by mali byť okrem súčasných 

informačných tokov častejšie využívané za účelom  rýchlejšieho šírenia informácií.  
 

8. Intenzívnejšia účasť verejnosti: účasť verejnosti by sa mala stať skutočnou 
participačnou kultúrou, ktorá má väčší význam ako len splnenie legislatívnych 
náležitostí (viď aj články 4 až 6 Dohovoru Espoo). 

 
9. Nezúčastnenie sa jedného štátu na procese posudzovania susedného štátu: aj 

neúčasť štátu na procese posudzovania podľa smernice EIA alebo Dohovoru Espoo  
by mala byť oznámená občanom druhého štátu.  

 
10. Informovanosť občanov o obsahu bilaterálnej dohody: mali by byť poskytnuté 

informácie o obsahu bilaterálnej dohody medzi Rakúskou republikou a Slovenskou 
republikou. 

 
11. Zlepšenie zverejnenia projektovej dokumentácie na internete: oficiálna 

projektová dokumentácia je už v súčasnosti  zverejnená na internete v zmluvných 
štátoch a prístupná v príslušnej jazykovej verzii vždy, keď navrhovateľ projektu 
požiadal o proces EIA a zároveň predložil kompletné podklady o projekte. Navrhuje 
sa zlepšenie a optimalizácia výmeny informácií o projektoch presahujúcich štátne 
hranice, u ktorých sa musí povinne vykonať proces EIA (viď aj článok 11 bilaterálnej 
dohody) na internete. Rovnako by mali byť zverejnené aj dodatočné informácie, ktoré 
sa v priebehu projektu ukázali ako bilaterálne relevantné. Aj staršie projekty by mali 
byť k dispozícii na príslušnej platforme. Malo by sa zaviesť resp. rozšíriť používanie 
abstraktov a textových vyhľadávačov. Súhrnné, ľahko čitateľné a zrozumiteľné 
informácie o projekte poskytnuté obidvomi štátmi v obidvoch jazykoch by mohli 
výmenu informácií uľahčiť. 

 
12. Optimalizácia čitateľnosti a zrozumiteľnosti posudkov a projektových 

podkladov pre laikov v  procese posudzovania vplyvov na životné prostredie: 
posudky a odborné podklady by mali byť pre dotknutú verejnosť formulované 
zrozumiteľne a jasne. Mali by sa vypracovať zrozumiteľné a prehľadné zhrnutia 
a krátke súhrny o projekte. 
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*** 
 

Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) 
 
 

13. Odbúranie a prekonanie jazykových bariér: jazyková rozdielnosť predstavuje väčší 
problém, ako sa doteraz predpokladalo. Odporúča sa záväzné angažovanie 
tlmočníkov a prekladateľov do procesov EIA a SEA. 

 
14. Zriadenie projektového fondu pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie: 

viaceré strany dali podnet k tomu, aby bol zriadený všeobecný projektový fond pre 
posudzovanie vplyvov na životné prostredie alebo pre posudzovanie vplyvov na 
životné prostredie v rámci Dohovoru Espoo. Tento fond by mohol byť napĺňaný zo 
stanoveného podielu promile z projektových nákladov, neutrálne spravovaný a mohol 
by financovať tie oblasti, ktoré nebolo možné dovtedy zrealizovať z dôvodu 
nedostatku prostriedkov (mediátorov, právnu pomoc, databanku Dohovoru Espoo a 
domovskú stránku, včasné preklady, znalcov, rôzne náhrady nákladov, atď.). 

 
15. Najlepšie príklady z praxe: navrhuje sa vypracovanie informácie o projektoch alebo 

realizácii procesu, ktoré sa obzvlášť dobre osvedčili (príklady „best-practice“ porovnaj 
aj www.partizipation.at). 

 
16. Spresnenie procesov EIA presahujúcich štátne hranice prostredníctvom 

aktuálnych schém o priebehu procesu EIA a opisov procesu z praxe: tieto 
schémy by mali jasne vyznačiť vzájomné závislosti pri procesoch presahujúcich 
štátne hranice a dokumentovať s nimi súvisiace lehoty. Schémy by mali taktiež slúžiť 
ako doplnok bilaterálnej dohody na uľahčenie aplikácie a realizácie bilaterálnej 
dohody (viď www.espoo-ce.info). 

 
17. Predĺženie lehoty na odvolanie: táto požiadavka o predĺžení lehoty na odvolanie v 

hlavnom konaní  bola predložená z rôznych strán.  
 

18. Predĺženie doby vystavenia podkladov posudzovania vplyvu na životné 
prostredie: možnosť dotknutých strán nahliadnuť do podkladov projektu je často 
označovaná za príliš krátku. Doba možnosti nahliadnutia by mala byť predĺžená. 
Článok 9 bilaterálnej dohody poukazuje jednoznačne na komplexnosť posudzovania 
vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice. 

 
19. Zlepšenie časového plánovania: termíny zasadaní by mali byť tak časovo 

prispôsobené, aby sa na nich mohli zúčastniť aj zamestnané subjekty bez 
dodatočných nákladov (dovolenka, a pod.).  Obzvlášť v rámci verejných prerokovaní 
by malo byť všetkým stranám poskytnuté dostatočné množstvo času na prednesenie 
námietok a komentárov.  

 
20. Výber odborne spôsobilých osôb: verejnosť by mala byť lepšie a zrozumiteľnejšie 

oboznámená s funkciou, postavením, kvalifikáciou, výberom a spôsobom práce 
odborne spôsobilých osôb vo všeobecnosti a aj  úradných a externých znalcov 
v špecifických prípadoch. 
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*** 
 

Účastníci konania 
 
 

21. Prípravné práce zo strany navrhovateľa: navrhovateľovi projektu sa odporúča ako 
dobrovoľná prípravná činnosť pred samotným procesom posudzovania vplyvov na 
životné prostredie, aby dobrovoľne informoval verejnosť o zámere projektu (priebeh 
procesu, akcie pre verejnosť, mediácia, občiansko-právna zmluva atď.)  

 
22. Úloha dotknutých obcí: úloha dotknutých obcí a ich zástupcov je často opisovaná 

ako rozpoltená. Rovnako sa tiež často kritizujú aj starostovia obcí, ktorým sa vytýka  
nedostatočné množstvo kontaktov s obyvateľstvom. Do tejto oblasti by mali byť 
implementované  zlepšenia. Spolupráca medzi obcami, úradmi príslušnými pre 
posudzovanie vplyvov na životné prostredie a občanmi by sa mala zlepšiť  z hľadiska 
výmeny informácií a realizácie procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie.  

 
23. Použitie nástroja občiansko-právnej zmluvy v prípravnej fáze procesu: kvôli 

upevneniu dohôd a dohovorov medzi navrhovateľmi projektu a dotknutými stranami 
(občianskymi skupinami) sa poukazuje na problematiku dohovorov pri neformálnej 
úprave spolupráce. Poukazuje sa taktiež na nástroj občiansko-právnej zmluvy, ktorý 
by slúžil na písomné ustanovenie dojednaných bodov medzi stranami. 

 
24. Prieskum verejnej mienky medzi obyvateľstvom ako pomocný nástroj pred 

samotným konaním na úradoch: pri niektorých projektoch v minulosti sa úsilie 
o dosiahnutie akceptácie medzi obyvateľmi ešte pred samotným procesom ukázalo 
ako veľmi pozitívne. Odstránili sa tým obavy a emócie a proces sa tým urýchlil 
a uľahčil. 

 
25. Zisťovacie konanie v Rakúskej republike: v súčasnosti môžu občania a MVO 

v Rakúskej republike podať žiadosť na zisťovacie konanie prostredníctvom 
príslušného ekologického právnika dotknutej spolkovej krajiny, iné potenciálne strany 
procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie toto oprávnenie nemajú. Často 
sa poukazuje na to, že by bolo treba tento stav zmeniť. 

 
26. Zlepšenie profesionality a vzdelávania MVO a OI: MVO a OI získali síce právo 

účasti v procese posudzovania – chýba však kontinuálne vzdelávanie a ďalšie 
vzdelávanie MVO. 

 
27. Princípy čestnosti, otvorenosti a transparentnosti by mali byť vždy zdôrazňované 

a viditeľne aplikované v praxi. 
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Príloha B: Zoznam účastníkov 
 
Účastníci/účastníčky projektu „Stratégie realizácie Dohovoru Espoo a Aarhuského dohovoru: 
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie v cezhraničnom rámci“: 

 
ARBTER, Dr. Kerstin IRLVEK, Franz GR  PRADER, Thomas Dr. 
BALUŽÁK, Pavel Ing. JAKUBEC, Miroslav RANNER, Andreas Mag.Dr. 
BAUMGARTNER, Christian 
Dr. JAŠŠOVÁ, Ivana 

RAUTER, Friedrich WHR 
Dipl.Ing. 

BECKER, Barbara DI  JOBST, Robert REHM, Wolfgang 
BELÁČEK, Milan Ing. Arch. KAFFAREK, Werner Dr. RODAK, Dalibor PhD 

BIANCHI, Gabriel Dr. KARAFFA, Josef Ing. Mgr. 
ROSSMANN, Harald 
Univ.Prof.Dr. 

BRENKUSOVÁ, Mária KARL, Johann Bgm. ROŠŤANSKÁ, Zuzana Mgr. 
BREZANSKY, Alfred DI KARL, Susanne Ing. RUSINA, Peter DI 
CERNOHOUS, Tomáš Mgr. KIRCHNER, Helmut DI RUŽIČKOVÁ, Jana PhD. 
CHLADEK, Karin Mag. KIZEK, Ján Ing. Mgr. RYNESCH, Susanne 
CHLADEK, Karl KLINGEL, Matthias UGR ŠACHA, Dušan Mgr. 
CHLADEK, Gertrude KLOSER, Ewald Dr. ŠALING, Miloš Ing. 
CHMELA, Kazimír Ing. KLOSIUS, Hella SALZL, Walter 

CHOBOTUVA, Veronika 
KLUVÁNKOVÁ -ORAVSKÁ, 
Tatiana Dr. 

SCHEUMBAUER, Ingrid 
Bgm-in. 

DERAY, Michal Dr. KOHL, Josef Bgm. 
SCHLEDERER, Raimund 
Mag. 

DOPHEIDE, Ralf DI KOHL, Romana GR SCHMALFUSS, Roland 
DURCANSKÁ, Daniela KOLKOVÁ, Ľubica SCHMIDT, Peter Bgm. 
EICHELMANN, Ulrich DI KOLLÁR, Ján Mgr. SCHOBESBERGER, Günter 

FALTNER, Christian GR KORDINA, Hans DI 
SCHÖNSTEIN, Richard Dipl.-
Ing. 

FARKAŠ, Josef Ing. KÓŠOVÁ, Martina Mgr. 
SCHÖNSTEIN-WIPPEL, 
Beatriz Mag. 

FEHRINGER, Christoph KOSTELANČÍKOVÁ, Vlasta 
SCHÖRNER, Georg 
Univ.Lekt. Dr. 

FRAGER, Stefan KOSTOLNÁ, Andrea Mgr. SCHRAMM, Christian Mag. 
FRIED, Doris DI KOTLÁROVÁ, Martina SCHREFEL, Christian 
FRITZ, Paul WHR Mag. Dr. KRASA, Gottfried WHR Dr. SCHWARZ, Rudolf DI 
FRITZ, Helmut Bgm. KRENN, Brigitte Mag. USR SCHWEINBERGER, Hans 
FRÜHSTÜCK, Hermann 
Mag. KRIŠTOFOVÁ, Ingrida Ing. ŠEMBERA, Tomáš Mgr. 
FÜRY, Jozef Dipl.-Ing. KUCERA, Ilse UGR SIEGL, Helmuth DI 
GABLER, Thomas DI KUNA, Karin ŠIŠOLÁK, Michal 
GANTHALER, Sylvia DI KUSEBAUCH, Gerhard STRAKA, Peter Mgr. PhD. 
GÉZE, Ernest Ing. KUŠIK, Tomáš RNDr. STROPKOVÁ, Slávka Mgr. 
GLOBANOVÁ, Elena Ing. LANGER, Peter STUDICKA, Viera 

GRABNER, Barbara Mag. 
LANGMANTEL, Gabriele 
Mag. ŠUCHOVÁ, Katarína Ing. 

GRILL, Leo Dr. LECHNER, Peter Mag (FH) 
TAGHIAN, Christiana Arch. 
DI 

GROIDL, Peter Ing. LEHOTSKÁ, Blanka PhD. TAKÁĈOVÁ, Eva 
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GROIDLOVÁ, Zuzana Mgr. LEITGEB, Sylvia THENNER, Josef UGR 
GROSS, Margit Mag. LEITNER, Gerald TISOVSKÁ, Agnesa Ivanka 
HAAS, Werner Dr. LUCIAK, Milan DI TRIMMEL, Siegfried DI 
HABELER, Thomas MADER, Helmut Ing. TRUBÍNIOVÁ, Ľubica Ing. 
HABERLER, Michael MANZANO, Carl Mag. TVRDON, Michal Mgr. 
HACKL, Wolfgang DI (FH) MARTIN, Patrik Ing. Arch. UHLAR, Stanislav 
HAJSZAN, Regina MATZ, Waltraud UNGER, Claudia 
HALLON, Pavol Ing. MAURER, Manuela Dipl.-Ing.
HANISCH, Katrin DI MIKULA, Margarete VALACHOVIČ, Dušan Ing. 
HARINGOVÁ, Zuzana MÍKUŠOVÁ, Maria Mgr. VÁVRA, Dušan Ing. 
HARTL, Christa UGR MIRWALD, Brigitta DI VONGREJ, Slavo Mgr. 

HIRTOVÁ, Maria 
MORAVČÍKOVÁ, Zuzana 
Mgr. VRÁTNA, Nada Ing. Arch. 

HOIS, Martin DI MUCHA, Igor Prof. Dr. WEINKE, Ulla Mag. 
HOLCÍK, Vladimír Ing. PARÍŠEK, František Mgr. WOGOWITSCH, Rudolf 
HOLCINGEROVÁ, 
Magdalena PARŠOVÁ, Jarmila WÖSENDORFER, Johann 
HOMBAUER, Anton WHR 
Mag. Dr. 

PAILÍNIOVÁ, Zora Kalka Ing. 
Arch. ZAJAC, Marcel 

HOŠOVSKÁ, Henrieta Ing. 
Arch. 

PAVLIĈKOVÁ, Katarina  
Doc. RNDr. ŽARNOVIČAN, Hubert PhD. 

HUDÁKOVÁ, Jana Ing. PITTNAUER, Sabine Mag. ZELENAKOVA, Maria 
HUDECOVÁ, Bohumila PLATZER, Michael DI Dr. ZILLINGER, Manfred 
HÚSKOVÁ, Viera DI POLÁK, Pavol ZLOCHOVÁ, Katarína 
HUTER, Erwin DI POPP, Christian DI ZUNA-KRATKY, Thomas Dr. 

 
 


