
Posudzovanie vplyvov strategických dokumentov s regionálnym dosahom 
na životné prostredie 

 
Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) je 
predmetom posudzovania vplyvov strategických dokumentov na životné prostredie 
strategický dokument s regionálnym dosahom pripravovaný pre oblasť poľnohospodárstva, 
lesníctva, rybárstva, priemyslu, energetiky, dopravy, odpadového hospodárstva, vodného 
hospodárstva, telekomunikácií, cestovného ruchu, územného plánovania alebo využívania 
územia, regionálneho rozvoja a životného prostredia, ako aj strategický dokument 
spolufinancovaný Európskou úniou, ktoré majú pravdepodobne významný vplyv na životné 
prostredie a zároveň vytvárajú rámec na schválenie niektorej z navrhovaných činností 
uvedených v prílohe č. 8 zákona. 

Podľa § 4 ods. 4 zákona sa strategický dokument s regionálnym dosahom, ktorý je 
spolufinancovaný Európskou úniou posúdi podľa zákona v súlade s ustanoveniami osobitných 
predpisov. 

Podľa § 4 ods. 5 zákona, posudzovanie vplyvov strategického dokumentu nenahrádza 
posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti uvedenej v tretej časti zákona. 

Podľa § 4 ods. 6 zákona sa osobitné požiadavky na vypracovanie strategických 
dokumentov podľa osobitných predpisov nevzťahujú na posudzovanie vplyvov strategických 
dokumentov podľa tohto zákona. 

 
Vecný a časový harmonogram procesu posudzovania vplyvov strategických dokumentov 

s regionálnym dosahom 
 
1. Obstarávateľ strategického dokumentu - VUC s regionálnym dosahom (ďalej len 

„obstarávateľ“) doručí príslušnému orgánu oznámenie o vypracovaní predmetného 
strategického dokumentu (ďalej len „oznámenie“) v písomnom vyhotovení a na 
elektronickom nosiči dát, vypracované podľa § 5 ods. 5 a prílohy č. 2 zákona. Príslušný orgán 
– okresný úrad v sídle kraja v prípade, že oznámenie nemá potrebné náležitosti, vráti ho do 5 
pracovných dní od jeho doručenia obstarávateľovi na doplnenie a určí rozsah jeho doplnenia. 

Príslušný orgán po obdržaní úplného oznámenia oznámi obstarávateľovi adresu, na 
ktorú možno predkladať stanoviská verejnosti, a bezodkladne vyzve obstarávateľa na 
zverejnenie oznámenia, ak ide o strategický dokument s miestnym alebo regionálnym 
dosahom, formou informácie o oznámení povinne na úradnej tabuli, nepovinne miestnou 
tlačou, miestnou televíziou alebo podobne (ďalej len „spôsob v mieste obvyklý“) spolu s 
informáciou, kde možno do oznámenia nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na 
vlastné náklady zhotoviť kópie. 

Príslušný orgán do piatich dní od doručenia oznámenia zverejní oznámenie na 
webovom sídle MŽP SR a doručí oznámenie spolu s informáciou o mieste a čase konania 
konzultácie podľa § 63 zákona dotknutému orgánu, schvaľujúcemu orgánu a ak ide o 
strategický dokument s miestnym dosahom, aj obci, na ktorej katastrálnom území sa má 
navrhovaná činnosť realizovať, a obci, ktorej územie môže zasiahnuť vplyv navrhovanej 
činnosti alebo strategického dokumentu (ďalej len „dotknutá obec“). 

Príslušný orgán môže určiť, že z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí bude 
oznámenie na nahliadnutie len v ním vybraných obciach; zoznam obcí, v ktorých do 
oznámenia možno nahliadnuť, oznámi aj ostatným dotknutým obciam do piatich dní. 
Dotknuté obce do troch pracovných dní od doručenia oznámenia informujú o ňom verejnosť 
spôsobom v mieste obvyklým a zverejnia zoznam obcí, v ktorých do oznámenia možno 



nahliadnuť spolu s informáciou o tom, kde a kedy možno do oznámenia nahliadnuť, robiť si z 
neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie spôsobom v mieste obvyklým. 

Dotknutý orgán a dotknutá obec doručia písomné stanoviská k oznámeniu príslušnému 
orgánu do 15 dní od doručenia oznámenia. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko 
k oznámeniu príslušnému orgánu do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené 
dotknutou obcou spôsobom v mieste obvyklým. 

2. Príslušný orgán následne určí rozsah hodnotenia strategického dokumentu a podľa 
potreby aj jeho časový harmonogram po prerokovaní s obstarávateľom, schvaľujúcim 
orgánom, dotknutým orgánom, a ak ide o strategický dokument s miestnym dosahom, aj s 
dotknutou obcou; ak ide o strategický dokument, ktorý môže mať vplyv samostatne alebo v 
kombinácii s iným strategickým dokumentom alebo s inou činnosťou na územie sústavy 
chránených území, aj po dohode so štátnym orgánom ochrany prírody a krajiny. 

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu, a ak je určený, aj časový harmonogram, 
doručí príslušný orgán obstarávateľovi spolu so stanoviskami doručenými k oznámeniu do 
desiatich dní od uplynutia poslednej lehoty na pripomienkovanie oznámenia. 

V časovom harmonograme sa určí časová postupnosť a podľa potreby aj lehoty 
jednotlivých krokov hodnotenia. 

Príslušný orgán zverejní rozsah hodnotenia strategického dokumentu na webovom sídle 
MŽP SR bezodkladne po jeho určení a zároveň oznámi adresu, na ktorú možno predkladať 
stanoviská verejnosti k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu. 

Obstarávateľ zverejní rozsah hodnotenia strategického dokumentu bezodkladne po 
jeho doručení, ak ide o strategický dokument s miestnym alebo regionálnym dosahom, 
formou informácie o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu spôsobom v mieste 
obvyklým. 

Verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby 
môžu predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu do desiatich dní 
od jeho zverejnenia príslušnému orgánu, ktorý ich po vyhodnotení doručí obstarávateľovi. 

3. Obstarávateľ zabezpečí hodnotenie vplyvu návrhu strategického dokumentu na 
životné prostredie najmenej v rozsahu určenom v rámci rozsahu hodnotenia strategického 
dokumentu. 

Výsledok hodnotenia vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie sa uvedie 
v správe o hodnotení vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie (ďalej len 
„správa o hodnotení strategického dokumentu“). 

Podrobnosti o obsahu a štruktúre správy o hodnotení strategického dokumentu sú 
uvedené v prílohe č. 4 zákona. 

Obstarávateľ predloží príslušnému orgánu správu o hodnotení strategického dokumentu 
spolu s návrhom strategického dokumentu. Príslušný orgán v prípade neúplnej správy 
o hodnotení strategického dokumentu ju vráti bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 
piatich pracovných dní od jej doručenia obstarávateľovi na doplnenie, pričom určí rozsah jej 
doplnenia. 

Správu o hodnotení strategického dokumentu predkladá obstarávateľ príslušnému 
orgánu v počte určenom v rozsahu hodnotenia v písomnom vyhotovení a na elektronickom 
nosiči dát. 

4. Príslušný orgán po obdržaní úplnej správy o hodnotení strategického dokumentu a 
návrhu strategického dokumentu oznámi obstarávateľovi adresu, na ktorú možno predkladať 
stanoviská verejnosti, a bezodkladne vyzve obstarávateľa na zverejnenie informácie, a ak ide 
o strategický dokument s miestnym alebo regionálnym dosahom, spôsobom v mieste 
obvyklým. 



Príslušný orgán zverejní bezodkladne správu o hodnotení strategického dokumentu a 
návrh strategického dokumentu na webovom sídle MŽP SR s uvedením adresy, na ktorú 
možno predkladať stanoviská verejnosti, a termínu, do ktorého možno predkladať stanoviská. 

Príslušný orgán najneskôr do piatich pracovných dní od obdržania správy o hodnotení 
strategického dokumentu oznámi miesto a čas konania konzultácií zároveň doručí správu o 
hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu v písomnej forme alebo 
na elektronickom nosiči dát na zaujatie stanoviska schvaľujúcemu orgánu, dotknutému 
orgánu; ak ide o strategický dokument s miestnym dosahom, aj dotknutej obci a ak ide o 
strategický dokument, ktorý môže mať vplyv samostatne alebo v kombinácii s iným 
strategickým dokumentom alebo s inou činnosťou na územie sústavy chránených území, aj 
štátnemu orgánu ochrany prírody a krajiny. 

Ak príslušný orgán určí, že z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí bude správa o 
hodnotení strategického dokumentu na nahliadnutie len v ním vybraných dotknutých obciach 
oboznámi s tým najneskôr do piatich pracovných dní aj ostatné dotknuté obce a zároveň im 
doručí netechnické zhrnutie poskytnutých informácií. V uvedenej lehote doručí netechnické 
zhrnutie poskytnutých informácií alebo všeobecné záverečné zhrnutie aj zainteresovanej 
verejnosti pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov. 

Ak ide o strategický dokument s miestnym dosahom, dotknutá obec do troch 
pracovných dní od doručenia správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu 
strategického dokumentu informuje o tom verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a oznámi, 
kde a kedy možno do správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického 
dokumentu nahliadnuť, robiť z nich výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. 

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu musia 
byť verejnosti prístupné najmenej 21 dní. 

Obstarávateľ do uplynutia doby sprístupnenia správy o hodnotení strategického 
dokumentu a návrhu strategického dokumentu zabezpečí v spolupráci s príslušným orgánom 
ich verejné prerokovanie. Termín a miesto verejného prerokovania oznámi obstarávateľ 
príslušnému orgánu najneskôr 10 dní pred jeho konaním a zároveň ho zverejní na 
internetovej stránke obstarávateľa a v tlači najmenej desať dní pred jeho konaním. 
Informáciu o verejnom prerokovaní zároveň zašle dotknutým orgánom, a ak ide o strategický 
dokument s miestnym dosahom, aj dotknutej obci najneskôr desať dní pred jeho konaním. 

Príslušný orgán zverejní informáciu o mieste a čase konania verejného prerokovania 
bez zbytočného odkladu na svojom webovom sídle. Ak ide o strategický dokument s 
miestnym dosahom, dotknutá obec bezodkladne informuje verejnosť o verejnom prerokovaní 
spôsobom v mieste obvyklým. 

Obstarávateľ následne v spolupráci s príslušným orgánom vyhotoví záznam o verejnom 
prerokovaní najneskôr do desiatich pracovných dní od jeho konania. 

Dotknuté orgány a dotknutá obec doručia príslušnému orgánu písomné stanoviská k 
správe o hodnotení strategického dokumentu a k návrhu strategického dokumentu najneskôr 
do 21 dní od doručenia správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického 
dokumentu. Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko príslušnému orgánu najneskôr do 21 
dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu dotknutou 
obcou spôsobom v mieste obvyklým. 

Na stanovisko doručené po uplynutí lehôt nemusí príslušný orgán prihliadať. Príslušný 
orgán po vyhodnotení pripomienok a stanovísk môže požiadať obstarávateľa o ďalšie 
informácie vyplývajúce z predložených stanovísk, ktoré má k dispozícii a ktoré sú potrebné 
na vypracovanie záverečného stanoviska. Obstarávateľ musí poskytnúť príslušnému orgánu 
na požiadanie nevyhnutné doplňujúce informácie k správe o hodnotení strategického 
dokumentu, ktoré má k dispozícii. 



5. Príslušný orgán následne určí spracovateľa odborného posudku na základe správy o 
hodnotení strategického dokumentu s prihliadnutím na záznam z verejného prerokovania a 
stanoviská k správe o hodnotení, a to najneskôr do desiatich dní od uplynutia poslednej 
lehoty na pripomienkovanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu 
strategického dokumentu. O tejto skutočnosti zároveň informuje obstarávateľa. 

Odborne spôsobilá osoba vypracuje odborný posudok najneskôr do 30 dní od doručenia 
oznámenia o jej určení za spracovateľa odborného posudku. Obstarávateľ zabezpečí 
vypracovanie odborného posudku u odborne spôsobilej osoby určenej príslušným orgánom a 
doručí ho príslušnému orgánu do 30 dní od doručenia oznámenia odborne spôsobilej osobe 
o jej určení za spracovateľa odborného posudku. Súčasťou odborného posudku je aj návrh 
záverečného stanoviska. 

6. Príslušný orgán v súčinnosti s orgánom na ochranu zdravia vypracuje záverečné 
stanovisko z posúdenia strategického dokumentu do 15 dní od uplynutia poslednej lehoty na 
vypracovanie odborného posudku a jeho doručenia príslušnému orgánu. 

V záverečnom stanovisku z posúdenia strategického dokumentu príslušný orgán okrem 
celkového hodnotenia vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie uvedie, či 
odporúča, alebo neodporúča jeho prijatie, prípadne za akých podmienok, ako aj požadovaný 
rozsah jeho sledovania a vyhodnocovania. 

Príslušný orgán doručí záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu 
obstarávateľovi, schvaľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, ak ide o strategický dokument s 
miestnym dosahom, aj dotknutej obci do 15 dní od doručenia odborného posudku a zverejní 
ho na webovom sídle MŽP SR. 

Dotknutá obec zverejní záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu v 
lehote do troch pracovných dní od jeho doručenia v mieste obvyklým spôsobom a oznámi, 
kde a kedy možno doň nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady 
zhotoviť kópie. 

 
Schvaľovanie strategického dokumentu 

 
7. Ak ide o prípravu a schvaľovanie strategického dokumentu, musí sa prihliadať na 

existenciu aj obsah záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu a najmä na 
podmienky prijatia strategického dokumentu. 

Schvaľujúci orgán nemôže bez záverečného stanoviska z posúdenia strategického 
dokumentu schváliť strategický dokument, ktorý je predmetom posudzovania. Schvaľujúci 
orgán je povinný vziať do úvahy výsledky účasti verejnosti, a to najmä stanoviská verejnosti, 
výsledky konzultácií a verejného prerokovania s verejnosťou, vznesené pripomienky 
verejnosti. 

Strategický dokument, ktorý pravdepodobne môže mať samostatne alebo v kombinácii s 
iným dokumentom alebo činnosťou významný vplyv na územie sústavy chránených území, 
môže schvaľujúci orgán schváliť, len ak sa na základe výsledku posudzovania vplyvov 
preukáže, že nebude mať nepriaznivý vplyv na integritu takého územia z hľadiska cieľov jeho 
ochrany. 

Ak sa na základe výsledku posudzovania vplyvov preukáže nepriaznivý vplyv 
strategického dokumentu na integritu územia sústavy chránených území z hľadiska cieľov 
jeho ochrany a ak neexistujú alternatívne riešenia bez nepriaznivého vplyvu alebo ak takéto 
nie sú s menším nepriaznivým vplyvom, strategický dokument sa môže schváliť len z 
naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu a za podmienky uloženia kompenzačných 
opatrení podľa osobitného predpisu. Ak sa na príslušnom území vyskytujú prioritné biotopy 
alebo prioritné druhy, strategický dokument možno schváliť len z takých naliehavých 
dôvodov vyššieho verejného záujmu, ktoré sa týkajú verejného zdravia, verejnej bezpečnosti 



alebo priaznivých dôsledkov zásadného významu na životné prostredie, alebo ak podľa 
stanoviska Európskej komisie súvisí s inými naliehavými dôvodmi vyššieho verejného 
záujmu. 

Ak obstarávateľ nezohľadní pripomienky vyplývajúce zo záverečného stanoviska z 
posúdenia strategického dokumentu a ak ide o dopracovanie strategického dokumentu, je 
povinný svoj postup zdôvodniť a také odôvodnenie zverejniť a doložiť ho spolu so 
záverečným stanoviskom z posúdenia strategického dokumentu schvaľujúcemu orgánu k 
návrhu strategického dokumentu. Obstarávateľ zverejní stanoviská a pripomienky uplatnené k 
návrhu strategického dokumentu, pričom uvedie, ako ich zohľadnil a zapracoval do tohto 
návrhu, ako zohľadnil obsah a závery správy o hodnotení, ako zohľadnil dôsledky schválenia 
strategického dokumentu na životné prostredie a zdravie, a uvedie dôvody na zvolenie 
konkrétnej alternatívy strategického dokumentu v porovnaní s inými alternatívami. 

Ak schvaľujúci orgán schváli strategický dokument v inom znení, aké bolo predložené, 
v spolupráci s obstarávateľom vypracuje informácie podľa predošlého odseku. 

Obstarávateľ doručí schválený strategický dokument, ktorému predchádzalo 
posudzovanie podľa tohto zákona, spolu s vypracovanými informáciami v listinnom 
vyhotovení a na elektronickom nosiči dát príslušnému orgánu a zároveň ho zverejní na 
svojom webovom sídle alebo iným vhodným spôsobom. 

Príslušný orgán zverejní schválený strategický dokument spolu s vypracovanými 
informáciami na webovom sídle ministerstva najneskôr do piatich dní od jeho doručenia. 

 
Sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov strategického dokumentu na životné 

prostredie 
 
8. Obstarávateľ a rezortný orgán sú povinní zabezpečiť sledovanie a vyhodnocovanie 

vplyvov schváleného strategického dokumentu na životné prostredie, prípadne použiť na tento 
účel existujúci monitoring, aby sa predišlo zdvojovaniu monitorovania. 

Sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie 
spočíva v 

a) systematickom sledovaní a vyhodnocovaní jeho vplyvov, 
b) vyhodnocovaní jeho účinnosti, 
c) zabezpečení odborného porovnania predpokladaných vplyvov uvedených v správe o 

hodnotení strategického dokumentu so skutočným stavom. 
Ak obstarávateľ zistí, že skutočné vplyvy strategického dokumentu na životné 

prostredie posudzovaného podľa tohto zákona sú horšie, ako sa uvádza v správe o hodnotení 
strategického dokumentu, je povinný zabezpečiť opatrenia na ich zmiernenie a zároveň 
zabezpečiť zmenu, doplnenie, prípadne prepracovanie strategického dokumentu. 

Obstarávateľ a rezortný orgán sú povinní bezodkladne oznámiť príslušnému orgánu 
informácie o výsledkoch sledovania a vyhodnocovania vplyvov strategického dokumentu na 
životné prostredie, ako aj o zabezpečení povinností podľa predošlého odseku v elektronickej 
podobe alebo v listinnej podobe. 

Príslušný orgán bezodkladne zverejní doručené informácie na webovom sídle MŽP SR. 
 


