Štátne skúšky: EPM (šk. r. 2016/2017)
Povinný predmet: Environmentálne plánovanie a manažment
1. Výklad pojmu udržateľný rozvoj. Dimenzie udržateľného rozvoja. Strategické dokumenty
platné na Slovensku podporujúce udržateľný rozvoj na národnej, regionálnej a miestnej
úrovni.
2. Princípy, kritériá a indikátory udržateľného rozvoja – stručná charakteristika a praktické
príklady uplatnenia na národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Príklady
environmentálnych ukazovateľov udržateľného rozvoja.
3. Postup tvorby stratégie udržateľného rozvoja pre vybrané územie. Vysvetlenie
základného obsahu stratégie, spôsoby získavania vstupných údajov a použitých metód.
4. Úlohy miestnej Agendy 21 a proces jej tvorby. Význam miestnej Agendy 21 pre
zabezpečenie udržateľného rozvoja krajiny na miestnej úrovni. Úloha samosprávy pri
podpore udržateľného rozvoja krajiny.
5. Systém územného plánovania v Slovenskej republike na národnej, regionálnej a miestnej
úrovni a problematika ochrany, manažmentu, plánovania a tvorby krajiny, ktorá je v ňom
obsiahnutá.
6. Proces tvorby územného plánu na Slovensku.
7. Všeobecné princípy a význam procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie.
Základné smernice a dohovory EÚ v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie.
8. Účel zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení
neskorších predpisov. Vysvetlenie pojmu „vplyv na životné prostredie“. Príklady
priamych, nepriamych a kumulatívnych vplyvov na životné prostredie a opatrení na ich
elimináciu resp. minimalizáciu.
9. Základné kroky procesu posudzovania vplyvov strategických dokumentov na životné
prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
v znení neskorších predpisov. Strategické dokumenty podliehajúce hodnoteniu podľa
zákona (príklady).
10. Základné kroky procesu posudzovania vplyvov nových činností a zmien činností na
životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie v znení neskorších predpisov.
11. Úloha verejnosti v rámci ochrany životného prostredia (s dôrazom na SR) a účasť
verejnosti ako nástroja ochrany životného prostredia. Dohovor EHK OSN o prístupe
k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti
v záležitostiach životného prostredia (Aarhuský dohovor) a jeho uplatnenie v SR.
12. Metódy hodnotenia vplyvov na jednotlivé zložky životného prostredia.
13. Princípy monitoringu. Základný a účelový monitoring uplatňovaný pri hodnotení kvality
prostredia. Čiastkové monitorovacie systémy.

14. Zber a spravovanie údajov o životnom prostredí, informačné systémy o životnom
prostredí. Inštitúcie zabezpečujúce údaje do informačných systémov o zložkách životného
prostredia (typy dát, spôsob ich zberu a evidencie).
15. INSPIRE a národná infraštruktúra pre priestorové informácie – európska a národná
úroveň. Priemet Smernice Európskej komisie a Rady (2007/2/ES) o INSPIRE do
slovenského právneho systému. Cieľ a účel INSPIRE. Metaúdaje – ich charakteristika
a štruktúra.
16. Národná infraštruktúra pre priestorové informácie, právna úprava, ZB GIS, zdroje
digitálnych máp. Využitie priestorových informácií v manažmente krajiny.
17. Vysvetlite pojem spoločenská zodpovednosť. Vysvetlite prínos zavedenia konceptu
spoločenskej zodpovednosti pre podniky. Charakterizujte normu STN EN ISO 14031 a tri
oblasti hodnotenia environmentálneho správania, ktoré sa v návrhu normy STN EN ISO
14031 vytvorili.
18. Vysvetlite hlavné princípy environmentálneho manažérskeho systému a auditu.
Charakterizujte normu STN EN ISO 14001.

