Slovenská agentúra životného prostredia
vás pozýva v spolupráci
s Ministerstvom životného prostredia SR,
Štátnou ochranou prírody SR,
Katedrou krajinnej ekológie PriF UK Bratislava
a Katedrou UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj, FEE TUZVO

na VI. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou

Hotel **** / Mesto Vysoké Tatry

12. – 13. máj 2020
Prvý cirkulár
Úvod
Vážení priatelia,
dovoľujeme si Vás týmto srdečne pozvať na VI. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou SEA/EIA 2020.
Konferencia je určená pre všetkých účastníkov procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie SEA/EIA, odborníkov, pedagógov a vedeckých pracovníkov z vysokých škôl
a akadémií; pracovníkov oddelení životného prostredia priemyselných podnikov, samospráv, štátnej správy; študentov vysokých škôl a mladých vedeckých pracovníkov; záujemcov z radov verejnosti a mimovládnych organizácií, ako
aj pre každého, kto má záujem získať informácie o procese
alebo odovzdať svoje skúsenosti, postrehy a názory iným.

Cieľ konferencie
Cieľom konferencie je vytvoriť priestor pre prezentáciu najnovších poznatkov a skúseností v rámci procesu SEA/EIA na
úrovni EÚ, SR a v okolitých krajinách a poskytnúť tiež fórum
pre odbornú diskusiu účastníkov konferencie. V roku 2020
bude jedna z tém zameraná na proces posudzovania vplyvov v oblasti ochrany prírody a krajiny.

• postupy, metódy a metodiky hodnotenia vplyvov na životné prostredie, použitie výsledkov špecializovaných
analýz pre EIA, napr. hodnotenie vplyvov na štruktúru a
scenériu krajiny, vizuálnych vplyvov; hodnotenie podľa
čl 6.3 a 6.4. smernice o ochrane prirodzených biotopov
a voľne žijúcich rastlín a väzba s EIA/SEA,
• monitorovanie fauny a flóry v rámci plnenia požadovaného rozsahu poprojektovej analýzy.

Predbežný program konferencie
12. 5. 2020
08.30 – 18.00
13. 5. 2020
08.30 – 12.00
		
od 13.30

registrácia, odborný program konferencie
registrácia, odborný program konferencie,
závery konferencie
exkurzia

Rokovací jazyk
Rokovacími jazykmi konferencie sú slovenčina, čeština
a angličtina.
Tlmočenie bude zabezpečené.

Tematické okruhy konferencie

Formy prezentácie

• problematika SEA/EIA vo vzťahu k legislatíve na európskej a národnej úrovni,
• požiadavka EÚ na úpravu súčasného SEA/EIA procesu v
národnej legislatíve,
• skúsenosti s procesom posudzovania vplyvov v okolitých
krajinách Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Rakúsku,
• posudzovanie vplyvov strategických dokumentov na životné prostredie,
• posudzovanie vplyvov na životné prostredie plánov,
stratégií a činností s dosahom a dopadom na územia významné z hľadiska ochrany prírody a krajiny a predmety
ich ochrany,

• prednáška (v rozsahu 15 min),
• posterová prezentácia.

Organizačné pokyny
KONFERENČNÉ POPLATKY: Účasť na konferencii je bezplatná.
Konferencia je hradená z finančných prostriedkov Operačného programu Kvalita životného prostredia, v rámci národného
projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na
Slovensku, jeho Prioritnej osi 1 (PO1) Udržateľné využívanie
prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmen-

tálnej infraštruktúry, Hlavnej aktivity 3 (HA3): Informačné
aktivity v oblasti ochrany prírody a krajiny.
Finančné prostriedky projektu pokrývajú náklady na organizáciu konferencie, prenájom kongresových priestorov a
techniky, občerstvenie a obed počas konferencie, spoločenskú večeru a exkurziu.

Hlavní garanti konferencie

UBYTOVANIE A DOPRAVA: Ubytovanie a dopravu na konferenciu si účastník hradí sám.

Prípravný výbor

VÍZOVÁ POVINNOSŤ: Organizátori účastníkom z krajín s vízovou povinnosťou nezabezpečujú sprostredkovanie víz.
MIESTO KONANIA: Mesto Vysoké Tatry. Presné miesto konania konferencie bude oznámené všetkým prihláseným
účastníkom konferencie.
ZBORNÍK: Účastníkom konferencie bude k dispozícii elektronický zborník príspevkov z konferencie na webovej
stránke konferencie.
EXKURZIA: Belianska jaskyňa. O prípadnej zmene cieľa exkurzie budú informovaní prihlásení účastníci konferencie.
SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV: Osobné údaje účastníkov konferencie budú spracovávané a použité v súlade s
platnou legislatívou Európskej únie a Slovenskej republiky.

Prihlášky a príspevky
PRIHLASOVANIE ÚČASTI NA KONFERENCIU: Prihlasovanie
účasti na konferenciu bude prebiehať elektronicky cez online formulár na webovej stránke konferencie
http://globus.enviroportal.sk/konferencia-sea-eia-2020/
podľa termínov uvedených v časti „Dôležité termíny“.
Počet účastníkov je obmedzený. Ako účastníci konferencie
budú uprednostnení autori prednášok a posterov, teda tí,
čo sa zaregistrujú s anotáciou prednášky/posterov v termíne do 16. 3. 2020.
ZASLANIE PRÍSPEVKOV NA KONFERENCIU: Názov a anotáciu prednášky v slovenčine/češtine a angličtine v rozsahu
cca 300 slov je potrebné zaslať na adresu eia@sazp.sk do
16. 3. 2020.

generálny riaditeľ sekcie environmentálneho hodnotenia
a odpadového hospodárstva MŽP SR,
Ing. Martin Lakanda, generálny riaditeľ ŠOP SR,
RNDr. Richard Müller, PhD., generálny riaditeľ SAŽP.

Ing. Roman Skorka, riaditeľ odboru posudzovania vplyvov
na životné prostredie MŽP SR,
Mgr. Paula Mičová, PhD. odbor posudzovania vplyvov na
životné prostredie MŽP SR,
Ing. Marta Mutňanová, riaditeľka sekcie ochrany prírody
a krajiny ŠOP SR,
doc. RNDr. Katarína Pavličková, CSc., PriF UK Bratislava,
doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD., FEE TUZVO vo Zvolene,
RNDr. Radoslav Považan, PhD., SAŽP Banská Bystrica,
Ing. Andrea Saxová, SAŽP Banská Bystrica

Organizačný výbor
Ing. Katarína Kováčová, SAŽP Banská Bystrica,
Ing. Alica Kučerová, SAŽP Banská Bystrica
Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
Fax/tel: +421 48 4374 163
e-mail: eia@sazp.sk

Dôležité termíny
do 16. 3. 2020
		

registrácia účastníkov a zaslanie anotácií
prednášok

3. 4. 2020
		

oznámenie autorom o prijatí príspevkov,
zaslanie pokynov

17. 4. 2020
		

rozposlanie programu konferencie, potvrdenie účasti na konferencii

30. 4. 2020

odovzdanie príspevkov do zborníka

6. 5. 2020
		

uzávierka záväzných prihlášok na konferenciu

Mediálni partneri konferencie

Festival environmentálnych výučbových
programov
Šiška 2017
je národného
realizovanýprojektu
v rámci Národného projektu Informovanosť.
Aktivita
je realizovaná
v rámci
Projektinformovanosti
je spoluﬁnancovaný
z Kohézneho
fondu v rámci
Operačného
programu
Kvalita životného
Zlepšovanie
a poskytovanie
poradenstva
v oblasti
zlepšovania
kvality životného
prostrediaprostredia.
na Slovensku.
Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.
Európska únia
Kohézny fond

