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POSUDZOVANIE VPLYVOV ZMIEN NAVRHOVANÝCH ČINNOSTÍ NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 
ERIKA SZANKOVÁ 
 
ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT OF MODIFICATION OF ACTIVITIES 
 
 
ABSTRAKT  
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie je jedným z nástrojov environmentálnej politiky trvalo 

udržateľného rozvoja a jeho výsledky prispievajú k zlepšeniu rozhodovacieho procesu. V súčasnosti 

platná legislatíva, zákon č. 24/2006 Z. z. bol z dôvodu súladu s európskou legislatívou novelizovaný 

zákonom č. 287/2009 Z. z. V príspevku sú navrhnuté metodické postupy posudzovania zmien 

navrhovaných činností podľa novelizácie zákona.  
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ABSTRACT (TIMES NEW ROMAN, VŠETKY PÍSNEMÁ VEĽKÉ, BOLD, KURZÍVA) 
Assessment of environmental impacts is one of instruments of environmental policy for sustainable 

development and the results will contribute to better decision making. The current legislation, Act no. 

24/2006 Z. z. is amend by Act No. 287/2009 Z. z.,the reason was compliance with EU legislation. The 

paper proposing methodologies for assessing modifications of  the proposed activities under the 

amendment to the Act.  
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ÚVOD 
Posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie je dnes celosvetovo koordinovaný a jednotný 
preventívny nástroj environmentálneho manažérstva a trvalo udržateľného rozvoja, na Slovensku je 
v súčasnosti legislatívne upravený zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie, ktorý bol zmenený a doplnený zákonom č. 287/2009 Z. z. Zmenou legislatívy dôjde 
k pozitívnym zmenám v posudzovaní, nakoľko sa budú posudzovať aj doteraz neposudzované zmeny 
činností, resp. činností, pri ktorých sa navrhovateľ posudzovaniu vyhol „podlezením“ prahových 
hodnôt. 
Cieľom „zdokonalenej“ legislatívy je predovšetkým zlepšenie alebo zachovanie kvality zložiek 
životného prostredia a krajiny, ako aj chránených častí krajiny. Pripravované činnosti majú byť 
navrhované tak, aby čo najmenej zasiahli do prírody, nepoškodzovali chránené časti krajiny 
a nezhoršovali zdravotný stav obyvateľstva a stav životného prostredia nielen na Slovensku, ale aj 
v dotknutých krajinách. V súčasnosti sa pripravuje ďalšia zmena, resp. skvalitnenie legislatívy 
„vynútené“ EÚ v súvislosti s účasťou verejnosti na rozhodovaní o povolení činností. Príspevok 
vychádza z naznačených pozícií a bližšie vysvetľuje dopady zmien na procesnosť EIA. 
 
1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NOVELIZÁCII ZÁKONA 
Novela zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, t. j. zákon č.  287/2009 Z. 
z., nadobudla účinnosť 1. septembra 2009.  
Dôvodom pre novelizáciu zákona bolo nesprávne, resp. nepresné prebratie niektorých ustanovení 
smernice Rady 85/337/EHS o posudzovaní vplyvov niektorých verejných a súkromných projektov na 
životné prostredie do zákona o EIA. Najzávažnejším nedostatkom zákona o EIA je možné automatické 
vylúčenie určitých navrhovaných činností – „podprahových projektov“ z procesu posudzovania 
vplyvov na životné prostredie, ktoré by mohli mať závažný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, 
resp. naplnenie konečnej kapacity činností po krokoch s vyhnutím sa procesu EIA. 
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Zmeny sa týkajú hlavne §18 zákona, podľa ktorého predmetom povinného posudzovania je aj každá 
zmena navrhovanej činnosti ak v jej dôsledku dôjde k dosiahnutiu alebo prekročeniu prahovej 
hodnoty uvedenej v prílohe č. 8 časti A a každá zmena uvedená v prílohe č. 8 časti A, ak príslušný 
orgán vydá vyjadrenie, že táto zmena môže mať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie. 
Predmetom zisťovacieho konania je každá zmena navrhovanej činnosti, ak dôjde k dosiahnutiu 
niektorej z hodnôt uvedených v prílohe č. 8 časti B a tiež každá zmena podľa uvedenej prílohy časti B, 
ak príslušný orgán vydá vyjadrenie o podstatnom nepriaznivom vplyve zmeny na životné prostredie. 
[7] 
Dokumentáciou potrebnou na predloženie zmeny navrhovanej činnosti je „Oznámenie o zmene 
navrhovanej činnosti“.  Náležitosti Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti uvádza príloha č. 8a, 
ktorá je vložená pred prílohu č. 9 „Obsah a štruktúra zámeru“.  
 
2. POSTUP POSUDZOVANIA ZMENY NAVRHOVANEJ ČINNOSTI 
Pri posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti môžu nastať 4 prípady spôsobu posudzovania, ktoré 
závisia od toho, či a ako proces posudzovania pre konkrétnu činnosť prebiehal doteraz. Tieto prípady 
vyplývajú z novelizácie zákona a sú to nasledovné [7]: 
1) Navrhovaná činnosť doteraz nepodliehala posudzovaniu vplyvov na ŽP, ale navrhovateľ zamýšľa 

vykonať zmenu činnosti, ktorá bude podliehať zisťovaciemu konaniu podľa prílohy č. 8 časti B (§18 
ods. 3 zákona č. 287/2009 Z. z.). Navrhovateľ v tomto prípade postupuje nasledovne (viď Obr. 1): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1 Schematické znázornenie posudzovania podľa §18 ods. 3 zákona č. 287/2009 Z. z. 
 
2) Navrhovaná činnosť podliehala zisťovaciemu konaniu podľa prílohy č. 8 časti B, ale navrhovateľ 

zamýšľa vykonať zmenu činnosti, ktorá bude opäť podliehať zisťovaciemu konaniu podľa prílohy č. 
8 časti B (§18 ods. 5 zákona č. 287/2009 Z. z.). Navrhovateľ v tomto prípade postupuje nasledovne 
(viď Obr. 2): 
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Obr. 2 Schematické znázornenie posudzovania podľa §18 ods. 5 zákona č. 287/2009 Z. z. 
 
 
3) Navrhovaná činnosť doteraz nepodliehala posudzovaniu vplyvov na ŽP alebo podliehala 

zisťovaciemu konaniu, ale navrhovateľ zamýšľa vykonať zmenu činnosti, ktorá bude podliehať 
povinnému hodnoteniu podľa prílohy č. 8 časti A (§18 ods. 2 zákona č. 287/2009 Z. z.). 
Navrhovateľ v tomto prípade postupuje nasledovne (viď Obr. 3): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3 Schematické znázornenie posudzovania podľa §18 ods. 2 zákona č. 287/2009 Z. z. 
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4) Navrhovaná činnosť podliehala povinnému hodnoteniu podľa prílohy č. 8 časti A, ale navrhovateľ 
zamýšľa vykonať zmenu činnosti, ktorá bude opäť podliehať povinnému hodnoteniu podľa prílohy 
č. 8 časti A (§18 ods. 4 zákona č. 287/2009 Z. z.). Navrhovateľ v tomto prípade postupuje 
nasledovne (viď Obr. 4): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 4 Schematické znázornenie posudzovania podľa §18 ods. 4 zákona č. 287/2009 Z. z. 
 

Vzhľadom k tomu, že v druhom a štvrtom prípade je potrebné vypracovať Oznámenie o zmene 
navrhovanej činnosti aj Zámer, náležitosti týchto dvoch dokumentácií sú porovnané v ďalšej kapitole. 
 
 
3. POROVNANIE NÁLEŽITOSTÍ „ZÁMERU“ A „OZNÁMENIA O ZMENE ČINNOSTI“ PODĽA ZÁKONA Č. 

24/2006 Z. Z., KTORÝ JE ZMENENÝ A DOPLNENÝ ZÁKONOM  
Č. 287/2009 Z. Z. 

 
Prvé štyri body Zámeru sa štruktúrou a obsahovo (aj keď nie detailne) zhodujú s náležitosťami, ktoré 
má podľa legislatívy obsahovať aj Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti. Posledný bod 
Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie“ je jedinou 
časťou dokumentácie, ktorá sa v zámere nevyskytuje (viď  Obr. 5) (mimo prípadu, keď zámer 
nahrádza správu o hodnotení).  
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Tab. 1 Porovnanie náležitostí Zámeru a Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 5 Porovnanie náležitostí zámeru a oznámenia o zmene navrhovanej činnosti 

ZÁMER OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI 

 I. Základné údaje o navrhovateľovi 
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4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje 
oprávneného zástupcu navrhovateľa 
5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje 
kontaktnej osoby, od ktorej možno dostať relevantné informácie o 
navrhovanej činnosti a miesto na konzultácie 

II. Základné údaje o navrhovanej činnosti 
1. Názov 
2. Účel 
3. Užívateľ 
4. Charakter navrhovanej činnosti 
5. Umiestnenie navrhovanej činnosti 
6. Prehľadná situácia umiestnenia navrhovanej činnosti 
7. Termín začatia a skončenia výstavby a prevádzky navrhovanej 
činnosti 
8. Stručný opis technického a technologického riešenia 
9. Zdôvodnenie potreby navrhovanej činnosti v danej lokalite 
10. Celkové náklady 
11. Dotknutá obec 
12. Dotknutý samosprávny kraj 

II. Názov zmeny navrhovanej činnosti 
III. Údaje o zmene navrhovanej činnosti 
1. Umiestnenie navrhovanej činnosti 
2. Stručný opis technického a technologického riešenia vrátane 
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3. Prepojenie s ostatnými plánovanými a realizovanými činnosťami v 
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a technológie 
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6. Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia 
dotknutého územia vrátane zdravia ľudí 

13. Dotknuté orgány 
14. Povoľujúci orgán 
15. Rezortný orgán 

IV. Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva vrátane 
kumulatívnych a synergických 

16. Druh požadovaného povolenia navrhovanej činnosti podľa 
osobitných predpisov 
17. Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch navrhovanej činnosti 
presahujúcich štátne hranice 

V. Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie 
1. Informácia, či navrhovaná činnosť bola posudzovaná podľa zákona 
2. Mapy širších vzťahov s označením umiestnenia zmeny 
navrhovanej činnosti v danej obci a vo vzťahu k okolitej zástavbe 
3. Výpis z katastra nehnuteľností 
4. Odborné stanovisko orgánu ochrany prírody a krajiny 
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navrhovanej činnosti je v súlade s platnými územnoplánovacími 
dokumentáciami platnými pre dané územie 
6. Dokumentácia k zmene navrhovanej činnosti: 

6. 1. Dátum spracovania 
6. 2. Meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu  
spracovateľa 
6. 3. Podpis spracovateľa 
6. 4. Podpis navrhovateľa 

III. Základné informácie o súčasnom stave životného prostredia 
dotknutého územia 
1. Charakteristika prírodného prostredia vrátane chránených území 
2. Krajina, krajinný obraz, stabilita, ochrana, scenéria 
3. Obyvateľstvo, jeho aktivity, infraštruktúra, kultúrnohistorické 
hodnoty územia 
4. Súčasný stav kvality životného prostredia vrátane zdravia 
IV. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej 
činnosti na životné prostredie vrátane zdravia a o možnostiach 
opatrení na ich zmiernenie 

V. Porovnanie variantov navrhovanej činnosti a návrh 
optimálneho variantu 
VI. Mapová a iná obrazová dokumentácia 
VII. Doplňujúce informácie k zámeru 
VIII. Miesto a dátum vypracovania zámeru 
IX. Potvrdenie správnosti údajov 
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Vychádzajúc z toho môžeme konštatovať, že:  
 

Zámer      Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti + Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie 
 
Otázne potom je, či pri požadovanej zmene činnosti je potrebné po vypracovaní Oznámenia o zmene 
navrhovanej činnosti vypracovať aj Zámer, keďže náležitosti oboch dokumentácií sú „takmer“ 
rovnaké. Detailnejšie rozpracovanie dokumentácie by proces posudzovania vplyvov na jednej strane 
skvalitnilo, ale na druhej strane by ho možno aj zbytočne predĺžilo o niekoľko mesiacov, pričom by 
ešte viac zaťažovalo účastníkov procesu. 
Prevedený rozbor poukazuje na slabiny a nedostatky novelizácie (tak, ako to bolo odborníkmi 
z prostredia EÚ avizované už skôr) a otvára ďalšie problémové okruhy a nezhodu s európskou 
legislatívou, napr. v oblasti účasti verejnosti (jej formy) pri povoľovaní stavieb v rámci EIA. 
 
ZÁVER 
Novelizácia zákona, ktorá zmenila a doplnila doteraz používaný zákon o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie, upresnila a sprísnila postup pri posudzovaní zmien navrhovaných činností. 
K súčasnému zákonu pribudla príloha „Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti“, ktorá svojimi 
náležitosťami kopíruje Zámer. Existujú prípady posudzovania, kedy je potrebné vypracovať obe 
dokumentácie, aj keď podávajú rovnaké informácie. Pre praxou požadované skrátenie procesu 
posudzovania by bolo vhodnejšie skôr zjednodušiť dokumentovanie a vypustiť jednu z dokumentácií, 
prípadne jednu doplniť druhou.  
Novelizáciou zákona sa zabezpečilo, že tzv. „podprahové projekty“ nebudú zanedbávané, ale bude sa 
posudzovať každá zmena činnosti, ktorá presiahne limitné hodnoty určené legislatívou. Predíde sa 
tak z minulosti častým situáciám, keď navrhovateľ v snahe po zrýchlení realizácie činnosti (napr. 
stíhanie termínov podporných výziev a európskych projektov), obchádzal proces EIA „podliezaním“ 
prahových hodnôt a viacetapovým navyšovaním kapacít, resp. rozsahov činnosti. 
Ak má byť proces EIA účinným preventívnym nástrojom environmentálneho manažérstva a trvalo 
udržateľného rozvoja, musí sa neustále zdokonaľovať vychádzajúc aj zo skúseností pozitívnych, ale aj 
negatívnych. 
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