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 Sekcia programov cezhraničnej spolupráce 
 Odbor riadenia a implementácie programov cezhraničnej spolupráce 

 
 
 

ZÁPISNICA  
 

z verejného prerokovania 
Správy o hodnotení vplyvu na životné prostredie pre strategický dokument – „Program 

cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027“ 

a 

návrhu strategického dokumentu – „Program cezhraničnej spolupráce Interreg  
Slovensko – Rakúsko 2021-2027“ 

 
Miesto: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR,  

Račianska 153/A, 830 03 Bratislava, zasadačka na 1. posch. 

Dátum: 28.7.2022, 14:00 – 15:00 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny (Príloha č. 1) 

 
V súvislosti s prípravou Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027 
(ďalej len „Program“) a procesom posudzovania vplyvu na životné prostredie, v súlade so zákonom  
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 č. 24/2006 Z. z.“), sa dňa 28.7.2022 uskutočnilo 

verejné prerokovanie Správy o hodnotení vplyvu na životné prostredie pre strategický dokument  
– „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027“ (ďalej len „správa 

o hodnotení“) a návrhu strategického dokumentu – „Program cezhraničnej spolupráce Interreg 

Slovensko – Rakúsko 2021-2027“ (ďalej len „návrh strategického dokumentu“). 

Verejné prerokovanie otvoril p. Mgr. Tomáš Swiatlowski, PhD., zástupca Riadiaceho orgánu 

Programu (ďalej len „zástupca RO“), ktorý privítal zúčastnených a uviedol, že správa o hodnotení, návrh 

strategického dokumentu a oznámenie o mieste a termíne verejného prerokovania boli riadne zverejnené 

na všetkých platformách stanovených v zmysle ustanovení Zákona č. 24/2006 Z. z.1  

Zástupca RO následne odovzdal slovo p. prof. Ing Miroslavovi Badidovi, PhD., vedúcemu tímu 

spracovateľov správy o hodnotení (ďalej len „vedúci tímu“), ktorý predstavil prítomných členov tímu 
spracovateľov správy o hodnotení (ďalej len „členovia tímu“) – p. doc. Ing. Lýdiu Sobotovú, PhD.,  
p. prof. Ing. Dušana Šeba, CSc. a p. Ing. Tibora Dzura, PhD. Vedúci tímu a prítomní členovia tímu 

následne odprezentovali jednotlivé kapitoly správy o hodnotení, oboznámili zúčastnených s priebehom 

                                                 
1 Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu boli dňa 7.7.2022 zverejnené na webových sídlach 

https://www.mirri.gov.sk/ a https://www.sk-at.eu/sk/ a dňa 15.7.2022 na webovom sídle https://www.enviroportal.sk/. Dňa 

8.7.2022 boli uvedené dokumenty zaslané dotknutým subjektom prostredníctvom elektronickej pošty. V zmysle ustanovení 

Zákona č. 24/2006 Z. z. bola informácia o zverejnení predmetných dokumentov uverejnená dňa 7.7.2022 v hromadnom 
informačnom prostriedku s celoštátnym dosahom – v denníku Pravda. Oznámenie o mieste a termíne konania verejného 

prerokovania bolo dňa 15.7.2022 zaslané dotknutým subjektom prostredníctvom elektronickej pošty a zverejnené na webovom 
sídle https://www.enviroportal.sk/. Dňa 18.7.2022 bolo oznámenie zverejnené na webových sídlach https://www.mirri.gov.sk/ 
a https://www.sk-at.eu/sk/, a tiež v hromadnom informačnom prostriedku s celoštátnym dosahom – v denníku Pravda. 

https://www.mirri.gov.sk/
https://www.sk-at.eu/sk/
https://www.enviroportal.sk/
https://www.enviroportal.sk/
https://www.mirri.gov.sk/
https://www.sk-at.eu/sk/
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jej prípravy a zhrnuli doručené stanoviská a pripomienky dotknutých subjektov, ohľadom ktorých 

prebehla medzi prítomnými účastníkmi verejného prerokovania krátka diskusia. Vedúci tímu záverom 

zhrnul jednotlivé body a predstavil vhodné odporúčania (Príloha č.2).  

Následne p. Mgr. Lenka Barcajová, zástupkyňa Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len 

„MŽP“), vyhlásila, že predmetné dokumenty boli vypracované v súlade so Zákonom č. 24/2006 Z. z. 

a nemá k nim pripomienky.  

Na verejnom prerokovaní neboli vznesené žiadne ďalšie pripomienky.2  

Na záver zástupca RO poďakoval všetkým zúčastneným a ukončil verejné prerokovanie. 

 
 
Zoznam príloh: 

Príloha č. 1 – Prezenčná listina 

Príloha č. 2 – Prezentácia 

 
 
 
 

 

                                                 
2 Na verejnom prerokovaní nebol prítomný žiaden zástupca dotknutých orgánom ani zástupca verejnosti. 



 

 

 

Prezenčná listina  
z verejného prerokovania  

Správy o hodnotení vplyvu na životné prostredie pre strategický dokument – „Program cezhraničnej 

spolupráce Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027“ a návrhu strategického dokumentu – „Program 
cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027“ 

dňa 28. júla 2022 v Bratislave 

 

P. č. Meno a priezvisko Inštitúcia 

1. prof. Ing. Dušan Šebo, CSc. TUKE 

2. doc. Ing. Lýdia Sobotová, PhD. TUKE 

3. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD. TUKE 

4. Ing. Tibor Dzuro, PhD. TUKE 

5. Mgr. Tomáš Swiatlowski, PhD. MIRRI SR 

6. Ing. Silvia Švecová, PhD. MIRRI SR 

7. Mgr. Lenka Barcajová MŽP SR 

8. Ing. Barbora Bednáriková, MSc. MIRRI SR 

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

 

Príloha č. 1



Príloha č. 2
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