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EÚ program

Prioritná os: P2 Dostupnos ť a trvalo udržate ľný rozvoj

Príslušná oblas ť:Energetická efektívnos ť a obnovite ľné
zdroje energie, ochrana životného prostredia, manažm ent 
rizík

Financovanie: Európsky fond regionálneho rozvoja a 
národné spolufinancovanie

Program cezhrani čnej spolupráce 
Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013



Programov á oblas ť

Rakúsko
Viedeň
Burgenlandsko
Dolné Rakúsko

Slovenská
republika
Bratislavský
samosprávny kraj
Trnavský
samosprávny kraj



Projektový tím

Vedúci partner: 
Úrad krajinskej vlády Dolného Rakúska

Partneri:
Slovenská agentúra životného prostredia 
Spolkové ministerstvo po ľnohospodárstva, lesníctva, 
životného prostredia a vodného hospodárstva, 
Spolkové ministerstvo dopravy, inovácií a technológií
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Ekologické právne zastúpenie Dolného Rakúska 
Ekologické právne zastúpenie Viedne



Východisk á projektu

V uvedenom regióne sa v súčasnosti vykonáva alebo 
plánuje celý rad rozvojových projektov a investícií, ktoré
môžu mať vplyv na životné prostredie oboch štátov a 
podliehajú podľa Espoo dohovoru cezhraničnému 
posudzovaniu EIA a SEA.

Do procesu cezhraničného posudzovania je potrebné
rovnocenne zapojiť všetkých účastníkov procesu 
posudzovania vrátane verejnosti oboch štátov, pretože 
výsledok posudzovania sa berie do úvahy pri všetkých 
rozhodnutiach, ktoré sú potrebné pre schválenie 
navrhovaných činností a strategických dokumentov.



Projekty, ktorými sa zaoberáme …



Konkrétne projekty

� Zelený most na dia ľnici D2 – Moravský Sv. Ján, 

� Diaľnica D4, križovatka DNV II/505 - št. hranica 
SR/RR,

� Budovanie železni čného koridoru -
dvojko ľajové rozšírenie železni čného mosta po 
Merchegg, 

� Územný plán mesta Bratislava, 

� Súhrnný vodohospodársky úpravný projekt 
Dunaj na východ od Viedne, 

� Veterné elektrárne - Rozšírenie veterného 
parku v obci Kittsee. 



… zisten é problémy

nedostatok informácií vyvoláva zbytočný nesúhlas verejnosti, 
čím sa brzdia často závažné rozvojové činnosti regiónu

nedostatočná informovanosť o 
projektoch

neznalosť procesu, nedodržanie lehôt

predloženie neúplných dokumentov zbytočne predlžujú a 
predražujú proces

neskoré zapojenie verejnosti

nie vždy rovnocenné zapojenie do procesu všetkých 
účastníkov procesu oboch štátov, vrátane verejnosti



… čo je potrebn é projektom 
podpori ť?

optimalizácia projektov s ohľadom na ŽP a 
zdravie ľudí už pri plánovaní a projektovaní

environmentálne správanie všetkých aktérov procesu

Dosiahnuť
bezproblémovú
akceptáciu 
navrhovaných 
činností

minimalizovať dôvody k vytváraniu konfliktov

včasné zapojenie účastníkov procesu vrátane verejnosti 
do procesu posudzovania

poskytnutie dostatku informácií o výhodách a 
nevýhodách posudzovaných projektov

umožniť verejnosti oboch štátov uplatniť si všetky práva na 
účasť v procese cezhraničného posudzovania

Prijať viditeľné, merateľné a udržateľné opatrenia v 
oblasti ochrany a starostlivosti o ŽP a zdravie ľudí

komu, kedy, ako, čo



Hlavný cieľ projektu

Optimalizácia procesu cezhraničného posudzovania vplyvov 
na životné prostredie v hraničných regiónoch medzi 
Rakúskom a Slovenskom metódami vedomostného 
manažmentu s cieľom prispieť k dosiahnutiu trvalo 
udržateľného, ekologického a inovatívneho rozvoja regiónu 
bez konfliktov.

Očakáva sa aj zblíženie v prípade problémov na základe 
jazykovej bariéry, kultúry, právneho systému atď.



Cieľové skupiny projektu

Všetci ú častníci cezhraničného posudzovania oboch štátov: 
prístup k dvojjazyčnému zdroju komplexných údajov a 
informácií, prostredníctvom elektronického portálu. 
Spracovatelia, navrhovatelia, investori - výmena skúseností
a informácií ohľadom vypracovania dokumentácií, predloženia,  
realizácie a monitoringu projektov pomocou elektronického 
portálu, pracovných stretnutí a poskytnutím konzultácií.
MVO a verejnos ť - prístup k poskytnutiu informácií o projektoch 
a o stave cezhraničného posudzovania pomocou portálu a 
účasť na pracovných stretnutiach a konzultáciách.
Príslušné orgány, samospráva, štátna správa, dotknut é
orgány – školenia, tréningy, networking, metodické príručky, 
formuláre



Aktivity projektu

Aktivity týkajúce sa publicity a informovanosti o p rojekte 
(povinná etapa)

Modul A: Informa čná a dátová platforma

Modul B: Zosie ťovanie

Modul C: Tréningové a vzdelávacie aktivity

Modul D: Spolo čné akcie

Všeobecná koordinácia projektu



Identifik ácia problémov

� Zvýšiť efektívnosť cezhraničnej účasti 
verejnosti

� Vzájomne pochopiť rozdielne procesy a 
správne systémy

� Vzájomne pochopiť rozdielne právne 
predpisy



Zvýši ť efektívnos ť cezhrani čnej 
účasti verejnosti

� Verejnosť dotknutej strany sa môže 
zúčastňovať na cezhraničnom posudzovaní v 
tom istom rozsahu a za tých istých 
podmienok ako verejnosť krajiny pôvodu 
(Dohovor Espoo článok 2 ods. 6) – čo ale s 
jazykovou bariérou - potrebné pomôcť -
dvojjazyčný web (DE+SK) prípadne EN 
(schémy procesu, podklady k projektom, 
časový harmonogram procesu posudzovania, 
FAQ, glossár, legislatíva, kontakty na 
odborníkov e - MAT network, vedomostná
mapa, metodické informačné materiály)



Vzájomne pochopi ť rozdielne 
procesy a správne systémy

� Center of Competence:

Platforma na osobnú výmenu k procesno-
právnym základom a k jednotlivým projektom 
v procese posudzovania a neposlednej 
miere zbližovanie v prípade problémov na 
základe jazykovej bariéry, kultúry, právneho 
systému atď.



1. CoC Baden



1. CoC Baden



Zasadanie Espoo kontaktn ého bodu



5. CoC Hainburg





Zdroj inform ácií

� e-MAT – web stránka

� EIAportal – web stránka 







Ďakujem za pozornosť

maria.hrncarova@sazp.sk


