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I. Základné údaje o obstarávateľovi 
1. Názov 

Banskobystrický samosprávny kraj  

2. Identifikačné číslo 

37 828 100 

3. Adresa sídla 

Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného 

zástupcu obstarávateľa  

Ing. Ján Lunter – predseda BBSK 

Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 

telefónne číslo: +421 48 4325 111 

email: predseda@bbsk.sk  

5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od 

ktorej možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente, a miesto na 

konzultácie  

Mgr. Andrea Rúfusová, PhD. – hlavná koordinátorka tvorby Envirostratégie BBSK 

oddelenie stratégií a analýz 

email: andrea.rufusova@bbsk.sk  

telefónne číslo: +421 940 984 054 

Ing. arch. Hana Kasová – gestorka Envirostratégie BBSK 

vedúca oddelenia územného plánovania a životného prostredia 

Banskobystrický samosprávny kraj   

email: hana.kasova@bbsk.sk 

telefónne číslo: +421 48 4325 123 

II. Základné údaje o strategickom dokumente 
1. Názov 

Zelený kraj – stratégia environmentálnej politiky Banskobystrického samosprávneho kraja 

(ďalej len „Envirostratégia BBSK“) 

2. Charakter 

Svet čelí mnohým environmentálnym problémom, ktoré majú stále väčší dopad na zdravie 

obyvateľstva, ekonomiku, zamestnanosť, ale aj bežný život obyvateľov. Environmentálne 

výzvy, ktorým čelí Slovensko, si vyžiadali dlhodobú víziu a strategické smerovanie. Potreba 

novej, modernej stratégie environmentálnej politiky, ktorá bude reflektovať aktuálnu situáciu 

a urgentné problémy bola premietnutá do strategického dokumentu Zelenšie Slovensko -

Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030. Tento dokument bol 

schválený uznesením vlády č. 87/2019 zo dňa 27. 02. 2019. 

Rovnako týmto uznesením vláda odporúča predsedom samosprávnych krajov podieľať 

sa na plnení cieľov a opatrení stratégie a ich premietnutí do regionálnych a miestnych 

strategických dokumentov. Banskobystrický samosprávny kraj pristúpil k svojej úlohe podieľať 

sa na tvorbe a ochrane životného prostredia vypracovaním Envirostratégie BBSK. Jej 

spracovanie bolo schválené na 27. Zastupiteľstve BBSK uznesením ZBBSK č. 483/2020.   

Podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších 

predpisov v zmysle § 4 je podieľanie sa na tvorbe a ochrane životného prostredia jednou 
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z hlavných úloh kraja. Na jej plnenie však potrebuje mať aktuálnu víziu a jednotné strategické 

smerovanie.   

Banskobystrický samosprávny kraj doteraz nemal komplexný strategický dokument v oblasti 

životného prostredia, a hoci je vízia kraja ako Zeleného regiónu so zdravým a adaptabilným 

prostredím prioritnou oblasťou 1 v Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja BBSK 2015 –

2023, a rovnako je jednou z hlavných priorít v pripravovanej Integrovanej územnej stratégii 

BBSK, súčasná prax hovorí, že len málo aktivít bolo doteraz efektívne koordinovaných alebo 

vzájomne prepojených.  

3. Hlavné ciele 

Envirostratégia BBSK bude prvým komplexným plánom pre manažment všetkých 

zložiek životného prostredia kraja a východiskom pre Adaptačnú stratégiu kraja na nepriaznivé 

dôsledky zmeny klímy, Nízkouhlíkovú stratégiu BBSK,  Program hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja (PHSR) a Integrovanú územnú stratégiu BBSK; územnoplánovacím podkladom pre 

nový územný plán regiónu, podkladom pre územné plánovanie a vypracovanie verejných 

politík  samospráv, rozhodovanie a efektívne nastavenie finančných nástrojov. Zároveň bude 

platformou  pre spoluprácu rôznych aktérov a umožní nám reagovať na výzvy a problémy 

životného prostredia spoločne a efektívne.  

  

Predbežná vízia: Zelený kraj aj pre budúce generácie 

Hlavný strategický cieľ: Zlepšenie stavu životného prostredia v Banskobystrickom kraji. 

Na dosiahnutie daného cieľa sú vytýčené priority: udržateľne hospodáriť s vodnými zdrojmi, 

zabezpečiť efektívnu ochranu prírody a podporovať biodiverzitu, chrániť a udržateľne využívať 

pôdu, udržateľne využívať lesné ekosystémy s dôrazom na zachovanie ekosystémových 

služieb, udržateľne využívať horninové prostredie, zmierňovať zmenu klímy a zvýšiť odolnosť 

kraja na jej nepriaznivé prejavy, zlepšiť kvalitu ovzdušia, zavádzať princípy obehového 

hospodárstva, zlepšiť environmentálne povedomie a správanie obyvateľstva, zlepšiť kvalitu 

údajov a ich využívanie pri manažmente životného prostredia. 

Strategický rámec pre jednotlivé priority bude obsahovať špecifické ciele a súbor 

odporúčaných opatrení, merateľné ukazovatele a zodpovedných aktérov. Súčasťou stratégie 

je implementačný časť – akčný plán. 

Envirostratégia BBSK je určená veľkej cieľovej skupine – širokej verejnosti (obyvateľom), 

samosprávam, regionálnej samospráve, štátnej správe a štátnym odborným organizáciám, 

mimovládnym organizáciám a socio-ekonomickým aktérom.  

4. Obsah (osnova) 

Predslov 

Obsah 

Vízia a princípy 

Envirostratégia BBSK a jej globálny dosah 

Analytická časť 

Globálne environmentálne výzvy, ktoré nás viedli k spracovaniu stratégie 

Legislatívno-strategický rámec 

Základné informácie o BBSK 

Udržateľné využívanie a efektívna ochrana prírodných zdrojov 

Vodné hospodárstvo 

Ochrana prírody, krajiny a biodiverzity 

Využívanie pôdy 

Lesné hospodárstvo 
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Využívanie horninového prostredia 

Zmena klímy a ochrana ovzdušia 

Zmena klímy 

Povodňové riziko 

Sucho a nedostatok vody 

Kvalita ovzdušia 

Zelené hospodárstvo 

Obehové hospodárstvo 

Energetika 

Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta 

Strategická časť 

Udržateľné využívanie a efektívna ochrana prírodných zdrojov 

Dostatok čistej vody pre všetkých 

Účinná ochrana prírody a krajiny 

Udržateľné hospodárenie s pôdou 

Plnenie funkcií lesov 

Racionálne využívanie horninového prostredia 

Zmena klímy a ochrana ovzdušia 

Predchádzanie zmene klímy a zmierňovanie jej dosahov 

Ochrana pred následkami povodní 

Riešenie sucha a nedostatku vody 

Čisté ovzdušie 

Zelené hospodárstvo 

Smerom k obehovému hospodárstvu 

Ekonomická a zároveň ekologická energia 

 

Environmentálna výchova a vzdelávanie v každom veku 

Lepšie údaje pre lepšie rozhodovanie 

Implementačná časť 

Plán implementácie 

Princípy a nástroje implementácie  

Možnosti financovania  

Plán monitoringu a vyhodnocovania  

Akčný plán 

Prílohy* 

Zoznam použitých skratiek a vysvetlenie pojmov 

Príklady dobrej praxe 

*bude doplnené na základe potreby 

5. Uvažované variantné riešenia zohľadňujúce ciele a geografický rozmer strategického 

dokumentu 

Envirostratégia BBSK stanovuje na základe analýz a odborných výstupov tematických 

pracovných skupín strategické ciele, súbor navrhovaných opatrení na ich dosahovanie a akčný 

plán a nie je spracovaná vo variantnom riešení.  
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6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania 

Stretnutia pracovných skupín, spracovanie analýz a strategického 
rámca 

03 – 10/2021 

Tvorba akčného plánu 12/2021 

Oznámenie o strategickom dokumente a začiatok procesu SEA 11/2021 

Predloženie strategického dokumentu na rokovanie zastupiteľstva 
BBSK 

10/2022 

 

7. Vzťah k iným strategickým dokumentom 

Pri tvorbe Envirostratégie vychádzame z platných národných právnych predpisov a platných 

strategických dokumentov. Základný strategický dokument pre tvorbu Envirostratégie BBSK 

je Zelenšie Slovensko – Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030.   

Ďalšie strategické dokumenty budú podrobne vymenované v samotnom strategickom 

dokumente, sú to najmä: 

Strategické dokumenty a politiky EÚ a SR 

− Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj 

− Dohovor o biologickej diverzite  

− Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy 

vodného vtáctva (Ramsarský dohovor) 

− Dohoda o ochrane netopierov v Európe  

− Európska zelená dohoda (European Green Deal)  

− Európska stratégia pre nízkoemisnú mobilitu 

− Plán prechodu na konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo do roku 2050 

− Energetický plán do roku 2050  

− Nízkouhlíková stratégia rozvoja SR do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 

− Integrovaný národný energetický a klimatický plán na roky 2021 – 2030   

− Koncepcia mestského rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030  

− Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy 

− Vízia a stratégia Slovenska do 2030 

− Koncepcia vodnej politiky na roky 2021-2030 s výhľadom do roku 2050 

− H2Odnota je voda - Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody 

− Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy  

− Akčný plán k Stratégii adaptácie SR na zmenu klímy (v príprave)  

− Plán obnovy a odolnosti (v príprave) 

− Akčný plán Národného lesníckeho programu Slovenskej republiky na obdobie rokov 2015 

– 2020  

− Koncepcia ochrany prírody a krajiny do roku 2030 

− Aktualizovaná národná stratégia ochrany biodiverzity do roku 2020  

− Stratégia „Z farmy na stôl“ 

− Spoločná poľnohospodárska politika 2021 – 2027 a jej strategický plán  

− Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity na rok 2030 

− Program odpadového hospodárstva SR na roky 2021 – 2025 

− Rezortná koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025 

 

Strategické dokumenty VÚC 

− Územný plán veľkého územného celku Banskobystrický kraj v znení ďalších zmien 

a doplnkov 
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− Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho 

kraja na roky 2015-2023 

− Regionálna inovačná stratégia Banskobystrického kraja 

− Rozvoj cyklistickej dopravy na území BBSK 

− Koncepcia rozvoja cestovného ruchu Banskobystrického samosprávneho kraja na roky  

2016 – 2021 

− Koncepcia rozvoja školstva v Banskobystrickom samosprávnom kraji na roky 2021 - 2025  

− Regionálny  plán udržateľnej mobility Banskobystrického samosprávneho kraja (v príprave) 

− Koncepcia rozvoja práce s mládežou v Banskobystrickom samosprávnom kraji na roky 

2021 – 2025   

− Kostrová sieť cyklistických komunikácií Banskobystrického kraja 

− Koncepcia rozvoja cestovného ruchu Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 

2016-2021 

− Regionálna surovinová politika pre oblasť nerastných surovín Banskobystrického kraja 

− Regionálny plán udržateľnej mobility BBSK (v príprave) 

− Regionálna surovinová politika pre oblasť nerastných surovín Banskobystrického kraja 

(2006)   

 

Iné strategické dokumenty 

− Koncepcia rozvoja prírodného cestovného ruchu v Banskobystrickom kraji do roku 2030  

− Stratégia rozvoja udržateľného cestovného ruchu v Národnom parku Muránska planina 

do roku 2030 (v príprave RA BBSK, n. o.) 

− Program odpadového hospodárstva BBK na roky 2016 – 2020  

− Regionálne územné systémy ekologickej stability 

8. Orgán kompetentný na jeho prijatie 

Zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja 

9.Druh schvaľovacieho dokumentu (napr. uznesenie Národnej rady Slovenskej 

republiky, uznesenie vlády Slovenskej republiky, nariadenie) 

Uznesenie Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja 

III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického 

dokumentu na životné prostredie vrátane zdravia  
1. Požiadavky na vstupy 

Vo fáze prípravy strategického dokumentu sa vychádza z platných strategických dokumentov 

a legislatívnych predpisov. 

Medzinárodné strategické dokumenty a záväzky:  

Parížska dohoda, Agenda 2030, Stratégia EÚ na podporu zelenej infraštruktúry, Európska 

zelená dohoda, Stratégia EÚ  pre adaptáciu na zmenu klímy, Environmentálny akčný plán 

Európy (7 EAP), Iniciatíva Európskej komisie „Dohovor primátorov a starostov, Európsky 

ekologický dohovor,   

Národné strategické dokumenty:  

Envirostratégia 2030 – Zelené Slovensko, Akčný plán sucho – Hodnota je voda, Stratégia 

adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, Akčný plán pre životné 

prostredie a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky IV (NE–HAP), Nízkouhlíková stratégia 

SR, Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja Slovenska a ďalšie sektorové strategické 

dokumenty (podrobne budú vymenované v rámci samotného dokumentu)  
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Národná legislatíva:  

Ústava Slovenskej republiky a právne predpisy SR v oblasti životného prostredia  

Základným strategickým dokumentom, z ktorého Envirostratégia BBSK vychádza a ktorý chce 

premietnuť na regionálnu úroveň je stratégia Zelenšie Slovensko – stratégia environmentálnej 

politiky Slovenskej republiky do roku 2030. Stratégia Zelenšie Slovensko definuje víziu do roku 

2030, zohľadňujúc možný, pravdepodobný a želaný budúci vývoj, identifikuje základné 

systémové problémy, nastavuje ciele na rok 2030, navrhuje rámcové opatrenia na zlepšenie 

súčasnej situácie a obsahuje aj základné indikátory, ktoré umožňujú overovať dosiahnuté 

výsledky.  

Obstarávateľ koordinuje prípravu Envirostratégie BBSK v rámci desiatich tematických 

pracovných skupín, ktoré vo veľkej miere kopírujú stratégiu Zelenšie Slovensko. Tematické 

pracovné skupiny pozostávajú z desiatok odborníkov príslušných oblastí. Jej príprava 

prebieha v rámci bližšej spolupráce BBSK, SAŽP a ŠOP SR na základe memoranda 

o spolupráci.  

2. Údaje o výstupoch 

Výstupom bude samotná Envirostratégia BBSK s jej analytickou, strategickou 

a implementačnou časťou.  

Analytická časť je spracovaná na základe dostupných dát, zachytáva súčasný stav 

v jednotlivých témach životného prostredia a definuje problémy. Strategická časť formuluje 

ciele a okruhy opatrení, ktoré sú potrebné na dosiahnutie stanovených cieľov. Príprava 

Envirostratégie BBSK prebieha participatívne a to práve z dôvodu, aby realizátormi potrebných 

aktivít v rámci jednotlivých opatrení stanovených v akčnom pláne boli rôzni kľúčoví aktéri 

z územia BBSK a tým sa riešili problémy ŽP v kraji komplexne a spoluprácou.  

Envirostratégia BBSK bude platná pre celé územie samosprávneho kraja.   

3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie 

Priame vplyvy samotného strategického dokumentu budú z dlhodobého hľadiska pozitívne 

a významné, a vychádzajú z charakteru návrhov opatrní v jednotlivých strategických 

oblastiach.  

Opatrenia majú prispieť k zlepšeniu životného prostredia, pričom cieľom je zastaviť stratu 

biodiverzity, zabezpečiť účinnú ochranu prírody a krajiny, zlepšiť komunikáciu a spoluprácu pri 

zabezpečovaní tejto ochrany v území, udržateľne využívať pôdu, zvýšiť odolnosť kraja na 

negatívne dôsledky zmeny klímy, eliminovať znečistenie ovzdušia, znižovať emisie CO2, 

eliminovať dopady environmentálnych záťaží, prejsť od lineárneho k obehovému 

hospodárstvu, ale aj zvýšiť environmentálne povedomie obyvateľov a návštevníkov kraja 

a posilniť ich vzťah k prírode. Vzhľadom na prepájanie súvislostí jednotlivých tém a oblastí 

Envirostratégie BBSK predpokladáme aj synergické pozitívne pôsobenie opatrení na životné 

prostredie.  

Pri samotnej realizácii aktivít, ktoré budú stanovené v akčnom pláne, dôjde k vplyvom 

na životné prostredie, pričom niektoré z nich môžu byť hodnotené ako negatívne. V prípade, 

že aktivity budú na základe svojich parametrov zaraditeľné do prílohy č. 8 zákona 

o posudzovaní, dôjde k posúdeniu jednotlivých aktivít v súlade so zákonom o posudzovaní 

a budú navrhnuté vhodné opatrenia na eliminovanie takýchto vplyvov.  

Nepriame vplyvy sa prejavia premietnutím Envirostratégie BBSK, jej cieľov a opatrení, 

do rôznych typov dokumentov, napríklad územnoplánovacej dokumentácie regiónu ako aj 

územnoplánovacích dokumentácií obcí, programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí, 
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či ďalších regionálnych a lokálnych stratégií. Tu rovnako predpokladáme, že pôjde o vplyvy 

pozitívne, viac aj menej významné.  

4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva 

Envirostratégia BBSK stanovuje opatrenia pre témy, ktoré majú významnú väzbu na zdravie 

obyvateľov, ide najmä o:  

- zabránenie znečisťovania vôd a zabezpečenie prístupu k čistej pitnej vode, 

- zlepšovanie kvality ovzdušia, 

- adaptačné opatrenia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, 

- sanovanie najrizikovejších environmentálnych záťaží v kraji, atď.. 

Predpokladáme, že navrhované opatrenia v jednotlivých oblastiach a ich implementácia, 

prinesú zlepšenie kvality zložiek životného prostredia, ktoré zároveň prispeje k zlepšeniu 

kvality a pohody života obyvateľstva a teda vplyv strategického dokumentu na zdravotný stav 

obyvateľstva bude pozitívny. 

5. Vplyvy na chránené územia [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia 

európskeho významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), národné 

parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti a pod.] vrátane 

návrhu opatrení na ich zmiernenie 

Vplyv strategického dokumentu na chránené územia predpokladáme predovšetkým pozitívny, 

trvalý, keďže strategický dokument koncepčne nastavuje opatrenia, ktoré majú prispieť 

k zlepšeniu kvality životného prostredia v kraji.  

Dokument vzniká v súčinnosti so zástupcami Štátnej ochrany prírody SR. Ambíciou 

Envirostratégie BBSK je zlepšiť stav životného prostredia v kraji a posilniť jeho ochranu. V 

súlade s cieľmi Európskej zelenej dohody, Stratégie environmentálnej politiky SR do roku 2030 

a ďalšími medzinárodnými a domácimi cieľmi budú ciele a opatrenia Envirostratégie BBSK 

zamerané konkrétne na zvýšenie odolnosti krajiny na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, 

udržateľné využívanie zdrojov, elimináciu znečistenia a podporu biodiverzity. Očakáva sa 

pozitívny vplyv na kvalitu ekosystémov a ekosystémových služieb. Jedným z hlavných 

strategických cieľov je zabezpečiť efektívnu ochranu prírody, krajiny a biodiverzity v rámci 

systému chránených území, ale aj mimo neho. Okrem priamych manažmentových opatrení 

a ochrany bude stratégia podporovať aj aktivity zamerané na podporu spolupráce 

a komunikácie za účelom zavádzať princípy integrovaného manažmentu krajiny, 

environmentálne vzdelávania osvetu, podporu občianskeho aktivizmu — aj v spolupráci 

s dotknutými CHÚ. Strategický dokument bude obsahovať odporúčané opatrenia, ktoré budú 

v súlade s národnými cieľmi v oblasti ochrany životného prostredia.  

Z koncepčného hľadiska opatrenia na zmiernenie vplyvov na chránené územia predstavujú 

opatrenia, ktoré sú súčasťou tvorby Envirostratégie BBSK: 

− zabezpečiť prípravu Envirostratégie BBSK v spolupráci s kľúčovými dotknutými stranami: 

tieto sú súčasťou tematických pracovných skupín prípravy Envirostratégie BBSK, vrátane 

zástupcov ŠOP SR a niektorých správ chránených území, Lesov SR, š. p., Neštátnych 

vlastníkov lesov, Združenia vlastníkov spoločenstevných a súkromných lesov 

Banskobystrického kraja, Slovenského vodohospodárskeho podniku š. p.,   

− rešpektovať platnú legislatívu a strategické materiály v oblasti ochrany prírody a krajiny, 

− rešpektovať platnú legislatívu týkajúcu sa chránených oblastí prirodzenej akumulácie vôd, 

− rešpektovať platnú legislatívu a strategické materiály v oblasti ochrany vôd.     

Ďalšie konkrétne opatrenia sa môžu vzťahovať priamo na jednotlivé aktivity akčného plánu. 

Ak v týchto prípadoch dôjde k identifikovaniu predpokladaných nepriaznivých vplyvov 

na chránené územia, budú tieto eliminované vhodnými opatreniami. V prípade, že budú 
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aktivity na základe svojich parametrov zaraditeľné do prílohy č. 8 zákona o posudzovaní, dôjde 

k posúdeniu jednotlivých aktivít v súlade so zákonom o posudzovaní.    

6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu 

Postup prípravy Envirostratégie BBSK bol ovplyvnený špecifickými podmienkami v území 

danými globálnou krízou spôsobenou pandémiou choroby COVID-19, ktorá zároveň 

predstavuje najvýznamnejšie riziko súvisiace s tvorbou a implementáciou stratégie. Ďalšími 

rizikami súvisiacimi s tvorbou a implementáciu Envirostratégie BBSK je volatilita globálneho 

ekonomického vývoja (akcelerovaná pandémiou COVID-19) a v dobe jeho tvorby 

nevyjasnené, resp. meniace sa podmienky podpory rozvoja kraja z fondov Európskej únie; 

nakoľko mnoho odporúčaných opatrení a v konečnej fáze aj projektov akčného plánu bude 

závisieť od financovania v ďalšom eurofondovom období 2021 – 2027. 

K ďalším rizikám patria: 

Riziká spojené s charakterom udalostí: 

● Voľby do VÚC a komunálne voľby (2022); 

● Politická nestabilita; 

● Ekonomická nestabilita na národnej úrovni; 

● Nové zistenia analýz (vrátane zlej interpretácie); 
● De-informovanosť alebo nedostatok informácií; 
● Systémové fungovanie regionálneho rozvoja vs. systém spravovania a tvorby stratégií; 
● Medzi-inštitucionálna i vnútro-inštitucionálna (ne)koordinácia (množstvo pripravovaných 

strategických dokumentov, rozličné záujmy); 

● Byrokratickosť a administratívne brzdy; 
● Opomenutie kľúčového aktéra; 
● Vysoká miera neistoty (rámce); 
● Napätie medzi zdrojmi a potrebami; 
● Napätie medzi očakávaniami a reálnymi možnosťami, resp. politickou vôľou (naprieč 

úrovňami). 

Vzťahové riziká: 

● Diverzita záujmov jednotlivých samospráv a zodpovedných aktérov v území 
● Napätie v reakcii na rozličné udalosti (vojna, terorizmus) a nárast extrémizmu 

● Nejasnosť v sektorálnych stratégiách. 

● Chýbajúca spolupráca a komunikácia  

Systémové riziká: 

● Nechuť / nedôvera; 
● Problémy s ľudskými, finančnými, časovými a organizačnými kapacitami; 
● Strata konzistentnosti; 
● (Ne)stabilita aparátu zabezpečenia tvorby stratégie. 
 

7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice 

Strategický dokument nebude mať vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice.  

IV. Dotknuté subjekty 
1. Vymedzenie dotknutej verejnosti vrátane jej združení 

Dotknutá verejnosť pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov je verejnosť, ktorá má 

záujem alebo môže mať záujem o prípravu strategických dokumentov pred ich schválením. 

V užšom vymedzení sú dotknutou verejnosťou obyvatelia Banskobystrického kraja. 

Medzi dotknutú verejnosť pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov patrí fyzická 

osoba staršia ako 18 rokov, právnická osoba, občianska iniciatíva (fyzické osoby staršie ako 
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18 rokov, ktoré podpíšu spoločné stanovisko k návrhu strategického dokumentu. Občianska 

iniciatíva sa preukazuje podpisovou listinou, v ktorej je uvedené meno, priezvisko, trvalý pobyt, 

rok narodenia a podpis osôb, ktoré spoločné stanovisko podporujú). 

2. Zoznam dotknutých subjektov 

Dotknuté obce: 

● Mestá a obce na území BBSK (516) a susediace s územím BBSK 

Dotknuté susediace VÚC: 

● Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66  Košice 
● Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
● Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina  
● Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
● Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 24, 949 01 Nitra 
 

Orgány štátnej správy: 

● Okresný úrad Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica 
● Okresný úrad Banská Štiavnica, Križovatka 4, 969 54 Banská Štiavnica 
● Okresný úrad Brezno, Nám. M.R. Štefánika 40, 977 01 Brezno 
● Okresný úrad Detva, Záhradná 12, Detva 
● Okresný úrad Krupina, ČSA 2190/3, Krupina 
● Okresný úrad Lučenec, Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec 
● Okresný úrad Poltár, Železničná 2, Poltár 
● Okresný úrad Revúca, Komenského 40, 050 01 Revúca 
● Okresný úrad Rimavská Sobota, Námestie Mihálya Tompu 2, 979 11 Rimavská Sobota 
● Okresný úrad Veľký Krtíš, Námestie A.H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš 
● Okresný úrad Zvolen, Námestie SNP 35, 961 08 Zvolen 
● Okresný úrad Žarnovica, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica 
● Okresný úrad Žiar nad Hronom, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar n. Hronom 
● RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote, ul. S. Tomášika 14, 979 01 Rimavská Sobota 
● RÚVZ so sídlom v Lučenci, Petőffiho 1, 984 38 Lučenec 
● RÚVZ so sídlom vo Veľkom Krtíši, Banícka 5, 990 01 Veľký Krtíš  
● RÚVZ so sídlom v Žiari nad Hronom, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom  
● RÚVZ so sídlom vo Zvolene, Nádvorná 3366/12, 960 01 Zvolen 
● RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica 
● Hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici, Kammerhofská 25, 969 01 Banská Štiavnica, 
● Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, Ul. 9. mája 2, 975 90 Banská Bystrica 
● Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Štefánikova 15, 

811 05 Bratislava 
● Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 

Bratislava 
● Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 
● Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212 
● Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava 37 
● Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava 
● Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5,P. O. BOX 82,817 82 Bratislava 
● Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava 
● Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 
● Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 
● Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 
● Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP č. 33,813 31 Bratislava-Staré Mesto 
 

Ďalšie dotknuté subjekty: 

● Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, 811 09 Bratislava 
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● Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská 
Bystrica 

● ŠOP SR Banská Bystrica, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica 
● ŠOP SR – Správa CHKO Cerová vrchovina, Železničná 31, 979 01 Rimavská Sobota 
● ŠOP SR – Správa CHKO Štiavnické vrchy, Kammerhofská 26, 969 01 Banská Štiavnica 
● ŠOP SR – Správa CHKO Poľana, J. M. Hurbana 20, 960 01 Zvolen 
● ŠOP SR – Správa NP Nízke Tatry, Partizánska cesta 69, 974 01 Banská Bystrica 
● ŠOP SR – Správa NP Muránska planina, Ul. Janka Kráľa 12, 050 01 Revúca  
● ŠOP SR – Správa NP Veľká Fatra, P. O. Hviezdoslava 38, 036 01 Martin 
● LESY Slovenskej republiky, š. p., Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica 
● Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, 
● SAD Zvolen a. s., Balkán 53, 96095 Zvolen  
● SAD Lučenec a. s., Mikušovská cesta 17, 984 01 Lučenec 
● ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
● Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská 

Bystrica 
● Slovenský Plynárenský priemysel, a. s., Horná 61A, 974 01 Banská Bystrica 
● Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina 
● Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 
● Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 
● Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica 
● Slovenský pozemkový fond, Skuteckého 21, 974 01 Banská Bystrica 
● NDS a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 
  

3. Dotknuté susedné štáty 

Banskobystrický samosprávny kraj susedí s Maďarskom, avšak toto nebude Envirostratégiou 
BBSK dotknuté.   

V. Doplňujúce údaje 
1. Mapová a iná grafická dokumentácia (napr. výkres širších vzťahov v mierke 

primeranej charakteru a pôsobnosti strategického dokumentu) 

Mapová dokumentácia a grafická dokumentácia bude súčasťou Envirostratégie BBSK, ale nie 

je súčasťou oznámenia o strategickom dokumente.    

2. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu 

Väčšina materiálov, z ktorých sme pri spracovaní Envirostratégie BBSK vychádzali je uvedená 

v kapitole II.7 tohto oznámenia o strategickom dokumente, pričom základným východzím 

dokumentom je stratégia Zelenšie Slovensko – stratégia environmentálnej politiky Slovenskej 

republiky do roku 2030.  

Pri vypracovaní Envirostratégie BBSK vychádzame z dátových podkladov najmä 

zo Štatistického úradu SR, Ministerstva životného prostredia SR, Slovenského 

hydrometeorologického ústavu, Výskumného ústavu vodného hospodárstva, Národného 

poľnohospodárskeho a potravinového centra,  Národného lesníckeho centra, SAŽP a ďalších 

a výstupov tematických pracovných skupín, ktoré sú odborne zastrešované externými 

odbornými garantami zo SAŽP, ŠOP SR, SHMÚ, UMB v Banskej Bystrici, Národného 

poľnohospodárskeho a potravinového centra a špecialistami z mimovládnych organizácií 

EKOPOLIS a Priatelia Zeme-CEPA.  

VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia 
Banská Bystrica, november 2021 
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VII. Potvrdenie správnosti údajov 
1. Meno spracovateľa oznámenia 

RNDr. Alexandra Jóbová, oddelenie územného plánovania životného prostredia Ú-BBSK 

Mgr. Andrea Rúfusová, PhD., oddelenie stratégií a analýz Ú-BBSK 

2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu 

obstarávateľa, pečiatka.  

Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja  

 
   

 

         

 
Ing. Ján Lunter 

predseda BBSK 


