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Riaditeľ EEA - belgický profesor Hans Bruyninckx, vo funkcii od 1.júna 2013, zvolený v decembri 2012

EEA - podpora trvalo udržateľného rozvoja poskytovaním pomoci pri dosahovaní významného a 
merateľného zlepšenia životného prostredia v Európe na základe včasných, cielených, relevantných a 
spoľahlivých informácií pre tvorcov politík a verejnosť.  EEA je primárny zdroj environmentálnych 
vedomostí a poznatkov na  európskej úrovni a zohráva vedúcu úlohu pri podpore dlhodobého prechodu 
k udržateľnej spoločnosti. Zároveň  je vedúcou inštitúciou v oblasti  výmeny poznatkov o životnom 
prostredí a v budovaní kapacít (33 členov + 6 spolupracujúcich Západný Balkán)

7 EAP – Environmentálny akčný prán – prijatý v novembri 2013, PO 5...“prehĺbiť vedomosti v oblasti 
životného prostredia a zdokonaliť faktickú základňu politiky “... Oblasť, kde sa realizuje  EEA. Zdokonaliť 
vedomostnú a faktickú základňu pre politiku Únie v oblasti ŽP. 

Nová stratégia EEA (MAWP) na obdobie rokov 2014-2018 – prijatá v októbri 2013

AWP 2015 - ročný plán práce EEA, prijatie v novembri 2014

SOER 2015 – Životné prostredie Európy – Stav a perspektíva, 5-ročná správa EEA

www.sazp.sk

Európska environmentálna agentúra (EEA) bola zriadená nariadením č. 1210/1990 o 
Európskej environmentálnej agentúre a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej 
sieti (Eionet). 
Činnosť EEA sa začala v roku 1994, jej sídlo je v Kodani.
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Slovenská republika a EEA

Slovenská republika sa oficiálne stala členom EEA 1. augusta 2001, keď vstúpila do platnosti 
Zmluva medzi Európskym spoločenstvom a Slovenskou republikou o účasti Slovenskej 
republiky v EEA a Európskej informačnej a monitorovacej sieti (Eionet). EEA bola prvá z 
agentúr EÚ, ktorá umožnila členstvo aj krajinám, ktoré v tom čase neboli členskými 
krajinami EÚ.

Európske tematické centrá - konzorciá odborných inštitúcií  z členských krajín, 
kontrahované EEA

http://www.eionet.europa.eu/menutopics

Air pollution and Climate Change mitigation
Biological Diversity – Ústav krajinnej ekológie, SAV
Climate Change impacts, vulnerability and Adaptation
ETC WMGE Waste and Material in Green Economy
Inland, Coastal and Marine waters
Urban, Land and Soil systems



Národná sieť Eionet SK – november 2015

Člen Riadiacej rady EEA - MB - GR SAŽP - Martin Vavřinek, MB alternant : Norbert 
Kurilla, GR SEP MŽP SR
Inštitúcia Národného ohniskového bodu -NFP organizácia – SAŽP, poverená 
Ministerstvom životného prostredia SR  
Národný ohniskový bod - NFP SK - Katarína Kosková, asistent Sylvia Baslarová
Národné referenčné centrá - NRC - národná inštitúcia, nie jedna osoba...oficiálni 
reprezentanti za krajinu v špecializovaných oblastiach
Hlavný kontaktný bod - PCP – koordinátor NRC 
SR zapojená do 23 NRC z 24, 21 odborných organizácií, 70 odborníkov, (6 rezort MŽP, 13 
mimo rezort MŽP, 2 MVO
Nová štruktúra NRC – prijatá na MB mítingu v marci 2014, nové profily NRC v 
nadväznosti na novú stratégiu EEA 
Poradca pre krajinu - CDO – Milan Chrenko 
SNE – národný experti v EEA – momentálne žiadny 
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Povinnosti Eionet SK

- aktívna účasť na MB mítingoch a seminároch – 3 x do roka, 
- aktívna účasť na NFP mítingoch – 3 x do roka – koordinácia činnosti  NRC, nominácia expertov do 
národnej siete... 
- aktívna účasť na NRC mítingoch a webinaroch – podľa požiadaviek a tém

- Eionet forum, http://forum.eionet.europa.eu/login/login_form

- pravidelné stretnutie NRC na národnej úrovni  raz do roka, výmena skúseností, vzájomná 
informovanosť, sledovanie tendrov pre jednotlivé tematické oblasti, projektová činnosť 

- zasielanie pripomienok, správ, vyjadrení, stanovísk vypĺňanie odborných dotazníkov, poskytovanie PDF, 
komunikácia s EEA – zastrešovanie   odborných tém na národnej úrovni a posun na medzinárodnú úroveň, 
sprostredkovatelia medzi európsku a národnou úrovňou, s cieľom zabezpečiť obojsmerné zdieľanie 
informácií a obojstranný prínos 
- EEA – C-Central D-Data R-Repository, REPORTNET
- spolupráca s MŽP SR a inými  rezortnými a mimorezortnými inštitúciami, ministerstvami podľa 
požiadaviek, 
dodržiavanie termínov, formátov, ohlasovacích povinností, včasné informovanie v prípade nedodržania 
termínov

- SK CIRCA, http://nfp-sk.eionet.europa.eu:8980/eionet-circle/

- Titan  

- v  kópii na nfpsk@sazp.sk v EN

nrcsk@sazp.sk, nfpsk@sazp.sk

www.sazp.sk
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Code of Conduct (EECOC) – Pracovný poriadok, princípy spolupráce

• Mítingy – politika preplácania EEA
• Pozvanie a registrácia
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• Podkladové materiály – dostupné dva týždne pred konaním mítingu
• Action list a Minutes
• Webináre a online konferencie
• Pripomienkovanie materiálov – CC nfpsk@sazp.sk v anglickom jazyku
• Požiadavky z EEA na NRC – vždy v CC NFP
• PDF – dodržiavanie termínov a formátov
• Preklady a jazykové korekcie
• Tréning pre nových NFP, asistentov a reportérov podľa potreby
• Upresnenie NFP role

• Nominácia expertov do NRC SK
• Koordinácia korešpondencie všetkými smermi 
• Koordinácia Country visits – vedenie, príprava
• Podpora NRC 
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Národná sieť Eionet SK
• MB alternant - Norbert Kurilla
• NFP asistent - Sylvia Baslarová
• NRC Land Use and Spatial Planning - Ingrid Belčáková, Ida Vanáková
• NRC FLIS – Dušana Dokupilová
• NRC Waste – Marianna Pobožná
• NRC Environment and Transport – Natália Broošová
• NRC Mitigation of AP & CC – Terézia Šedová
• NRC Environment and Energy – Igor Vereš
• NRC CC impacts, vulnerability and adaption – Lenka Kubričanová
• NRC Water quality and ecological status – Mária Plachá
• NRC Water quantity – Eugen Kullman
• NRC Biodiversity data and information – Janka Galvánková
• NRC Biodiversity and ecosystems indicators and assesment – Matej 

Schwarz, Michaela Mrázová
• NRC Environment and agriculture – Lucia Ambrušová
• NRC Industrial Pollution – Katarína Lišková



NFP pracovné skupiny: 
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• WG E3I – Improvement & Innovation 
Initiative

• ICT UG – Eionet Information and 
Communication Technology Tools 
Developments

• WG Copernicus - The European Earth 
Observation Programme

• WG EPDF – Eionet Priority Data Flows
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PDF – Priority Data Flows - Prioritné dátové toky 2014 – 2015

18. Hodnotiaca správa 

1.AE1: LRTAP data
2.AE1b: NEC data
3.AE: Greenhouse gas emissions data – nehodnotené v roku 2015 
4.AQDIPR-D: Assessment methods
5.AQDIPR-E1a: Primary validated assessment data
6.AQDIPR-E2a: Primary up-to-date assessment data
7.CDDA1: Designated areas
8.E-PRTR1: European Pollutant Release and Transfer Register
9.ME1: Marine data

http://www.eionet.europa.eu/dataflows/pdf2014

96% - trend +2%
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PDF – Priority Data Flows - Prioritné dátové toky 2015 – 2016 
http://www.eionet.europa.eu/dataflows/pdf2014

Review and recommendations for future reporting of country core data 
flows
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NFP míting 2014, Bratislava Ministerská návšteva 2014 SOER 2015

Najvýznamnejšie podujatia 
2014 - 2015:

• 22.-23.10.2014, NFP míting, Bratislava, Hotel Devín
• stretnutie národných ohniskových bodov zo všetkých členských a spolupracujúcich krajín EEA, 

vedúcich programov EEA, vedúcich konzorcií ETC 
• ministerská návšteva delegácie EEA a environmentálne debaty s najvyššími predstaviteľmi MŽP SR 

vrátane ministra ŽP 
• verejná prednáška riaditeľa EEA na tému Cirkulárna ekonomika na Prognostickom ústave SAV, BA 

• 5.5.2015 SOER 2015 
• národné podujatie k uvedeniu  5 ročnej správy EEA o stave životného prostredia v Európe
• workshop ku Globálnym megatrendom  na národnej úrovni

• 28.-30.10.2015 InSEIS Moldova country visit

• Aktivita 3 - Budovanie kapacít a zdieľanie vedomostí v procese 

založenia Agentúry životného prostredia - do tejto aktivity 
Moldavský tím expertov zahrnul Slovenskú republiku a požiadal 
o zorganizovanie Študijnej návštevy do Slovenskej agentúry 
životného prostredia; ktorá by zahŕňala prezentáciu štruktúry 
SAŽP, rozdelenie kompetencií, úlohy SAŽP, postavenie v 
systéme; Moldavská delegácia v SAŽP
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Hlavné riadiace/schvaľovacie 
procesy

• MAWP 2014 – 2018

• AWP 2016

• EEA programové dokumenty 2017-2019
• AWP 2017
• MAWP 2014-2018
• MASPP 2017-2019 

• Environment Knowledge Community (EKC)
• EEA, ESTAT, JRC, RTD, ENV, CLIMA, 

• EEAcademy



http://epanet.pbe.eea.europa.eu/

• Združenie riaditeľov európskych environmentálnych agentúr a inštitúcií podobného zamerania

• Slúži na výmenu skúseností a poznatkov v oblasti praktickej implementácie environmentálnej politiky 
a stratégii v oblasti životného prostredia a trendov. 

• Slovenská agentúra životného prostredia je riadnym členom EPA network. 

• Plenárne zasadnutia: 
• Lotyšsko, Riga – apríl 2015

• Island, Reykjavík – september 2015

• EPA network pracuje prostredníctvom  Interest Groups (IG)

• 11 aktívnych IG:
Better Regulation - BRIG
Carbon Capture and Storage – SK, SHMÚ 
Climate Change and Adaptation – SK, SHMÚ 
Sustainable use of Natural Resources 
Genetically Modified Organisms (GMO) – SK, SAŽP
Green Economy  - SK, SAŽP
Noise, SK - nezávislý expert za hluk 
Black Carbon – SK, SHMÚ
Natural Resources  
West Balkan – SK, SAŽP
Citizen Sience – SK, SAŽP
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Stránka EEA http://www.eea.europa.eu/about-us

Stránka SAŽP www.sazp.sk

Enviroportal http://www.enviroportal.sk

Eionet http://www.eionet.europa.eu/

Odoberanie EEA publikácií http://eea-subscriptions.eu/subscribe

Európske tematické centrá http://www.eionet.europa.eu/topics

EEA fórum pre verejnosť   http://community.eea.europa.eu/

Produkty EEA http://www.eea.europa.eu/sk/products

EEA pressroom http://www.eea.europa.eu/sk/pressroom

Pracovné pozície http://www.eea.europa.eu/about-us/jobs

SOER 2015 http://www.eea.europa.eu/soer 

Facebook, Twitter , You tube 

Užitočné linky 

www.sazp.sk
Signály 2015

SOER 2015



Návrhy na zefektívnenie spolupráce a komunikácie

• problémy s účasťou na NRC – individuálne, v 
rámci inštitúcií?

• problémy s vykonávaním činnosti v rámci NRC na 
úrovni inštitúcie

• komunikáciou v rámci NRC?

• zabezpečovanie pripomienok a vyjadrení, spätná 
väzba k pripomienkam  

• spätná väzba po NRC workshopoch smerom k NFP   

• komunikácia a kontakt s NFP, MB? 

• čo by ste očakávali od NFP a MB? 

• zlepšili? zmenili, odporučili, zrušili? 
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Ďakujeme za pozornos ť!
Odbor medzinárodnej spolupráce a reportingu

nfpsk@sazp.sk

www.sazp.sk OMSRNové trendy v doprave


