KOLOKVIÁLNA ŠTÁTNA SKÚŠKA Z OBLASTI ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŢÉRSTVA - TÉZY
1. Štvorúrovňový model environmentálneho riadenia organizácie. Proaktívne
a reaktívne
environmentálne riadenie, podstata, princíp a poslanie. Proaktívne
environmentálne riadenie, ako
dobrovoľný nástroj riadenia.
2. Spoločenská zodpovednosť organizácií (CSR), pojem a význam. Význam,
úlohy a poslanie
environmentálnej dimenzie v kontexte konceptu Triple-bottom-line.
Základné koncepty a
implementačné modely CSR.
3. Stakeholder manaţment, pojem a význam; stakeholderi a shareholderi
organizácie, identifikácia a
klasifikácia stakeholderov, pojem a význam, metódy; zapojenie
stakeholderov. Monitoring a
reporting výstupov stakeholder manaţmentu - GRI, verzia 3.0., štruktúra a
moţnosti; verifikácia
reportov, význam a poslanie noriem rady AA 1000.
4. Úlohy, moţnosti a principiálne postupy stakeholder manaţmentu v
procese tvorby a realizácie
environmentálnej politiky organizácie.
5. Úlohy, moţnosti a principiálne postupy stakeholder manaţmentu v
procesoch prípravy a
realizácie environmentálne orientovaných projektov; analýza nákladov a
výnosov (CBA).
6. Systém environmentálneho manaţérstva, štruktúra, význam, poslanie a
úlohy základných prvkov
systému podľa normy ISO 14001.
7. Vytvorenie, dokumentácia, zavedenie, udrţiavanie a certifikácia
systému environmentálneho
manaţérstva.
8. Integrovaný manaţérsky systém; manaţérske systémy, ktoré ho môţu
tvoriť; princípy, úlohy a
poslanie horizontálnej a vertikálnej integrácie.
9. Posudzovanie vplyvov na ţivotné prostredie, EIA a SEA, pojem a význam;
princíp a postup
krokov procesu posudzovania. Integrovaná prevencia a kontrola
znečisťovania (IPKZ), pojem,
význam a poslanie; princípy a postup krokov procesu IPKZ; EPER a E-PRTR,
pojem a význam;
BAT, BATNEEC a BREF, pojem a význam. Prevencia závaţných priemyselných
havárií, pojem
a význam; Kategorizácia organizácií.
10. Klasifikácia a verifikácia emisií skleníkových plynov, pojem a
význam. Protokol o skleníkových
plynoch, séria noriem ISO 1406X. Posudzovanie ţivotného cyklu emisií
skleníkových plynov,
PAS 2050: 2008, uhlíková stopa.
11. Hodnotenie a označovanie environmentálne vhodných produktov, pojem a
význam.
Environmentálne označovanie typu I, II a III, význam a poslanie,
environmentálne značky. Zelené
obstarávanie (GPP), pojem a význam, strategický a právny rámec pre GPP v
rámci SR.
12. Posudzovanie ţivotného cyklu (LCA), pojem a význam; fázy procesu LCA,
činnosti a účel.

Hodnotenie environmentálneho správania organizácie (EPE), pojem a význam,
proces EPE a
pouţívané ukazovatele.
13. Ekodizajn (DfE), pojem a význam. Produkt a ţivotný cyklus produktu,
význam jednotlivých
procesov základných fáz a procesov ţivotného cyklu produktu, DfE benefity
v kontexte
jednotlivých procesov. DfE nástroje - analýza materiálových a
energetických tokov,
environmentálne hodnotenie, overovanie a označovanie technológií.
14. Prevencia, principiálne prístupy a spôsoby prevencie. Riadenie
bezpečnosti. Nebezpečné látky,
rozdelenia a klasifikácia, Karta bezpečnostných údajov. Environmentálne
riziká - havarijný
scenár a identifikácia reťazca udalostí, programy prevencie na báze
havarijných scenárov.
15. Havarijná pripravenosť a odozva, pojem a význam. Východiská programov
havarijnej
pripravenosti. Environmentálne riziká - havarijná pripravenosť. Havarijný
plán, základné časti,
ich poslanie a účel. Implementácia havarijného plánu.

KOLOKVIÁLNA ŠTÁTNA SKÚŠKA Z OBLASTI MANAŢÉRSTVA ĽUDSKÝCH SÍDIEL TÉZY
1. Environmentálne a zdravotné riziká. Metodika hodnotenia rizík a
vyuţitie výstupov v oblasti riadenia
rizík.
2. História vzniku a rozvoja ľudských sídiel v jednotlivých epochách
vývoja ľudských kultúr.
Usporiadanie spoločenských vzťahov a ich vplyv na vývoj civilizácie.
3. Stav osídlenia sveta a globálne problémy - preľudnenie a potravinové
zdroje, environmentálne
problémy veľkomiest, hladomor, surovinové a energetické zdroje a odpady,
pitná voda a ochrana
svetových oceánov.
4. Aspekty TUR ľudských sídiel. Bariéry TUR. Koncepcia trvalej
udrţateľnosti a Agenda Habitat
(trvalo udrţateľný ţivot, trvalo udrţateľný rozvoj, trvalo udrţateľná
spoločnosť).
5. Manaţment krízových situácií v ľudských sídlach. Environmentálne
plánovanie a manaţment a trvalá
udrţateľnosť ľudských sídiel (Lokálna agenda 21), Program manaţmentu
miest a obnova vidieka.
6. Zdravie obyvateľov. Environmentálno-zdravotné indikátory. Zdravie
verejnosti. Determinanty
zdravia. Hodnotenie zdravotného stavu populácie. Manaţment ochrany a
podpory zdravia.
Charakteristika sociálnej a zdravotníckej starostlivosti.
7. Voda v ľudských sídlach, problematika pitnej vody. Environmentálne a
zdravotné súvislosti.
8. Ovzdušie v ľudských sídlach, environmentálne a zdravotné aspekty.
Vnútorné ovzdušie a jeho kvalita.
9. Environmentálno-zdravotné aspekty fyzikálnych faktorov pôsobiacich v
ľudských sídlach a
urbanizovanom prostredí. Špecifické faktory pracovného prostredia
človeka.
10. Charakteristika vidieckej krajiny, jej význam, funkcie a oblasti
moţného rozvoja. Zhodnotenie
vidieckej krajiny na Slovensku pomocou SWOT analýzy.
11. Charakteristika ekologickej a konvenčnej poľnohospodárskej výroby vo
vidieckej krajine, jej význam
a vplyv na ţivotné prostredie. Legislatíva a dokumenty pre rozvoj
vidieka.
12. Vymedzenie a charakteristika pojmov „prírodné dedičstvo" a „kultúrne
dedičstvo" a ich význam.
Charakterizujte Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného
dedičstva a jeho uplatňovanie
v SR. (Charakterizujte lokality a artefakty prírodného a kultúrneho
dedičstva, ktoré má SR zapísané v
zozname svetového dedičstva).
13. Abiotické (horninové) prostredie ako zdroj environmentálnej
kontaminácie zloţiek ţivotného
prostredia (pôda, voda, ovzdušie). Moţnosti remediácie krajinných zloţiek
(pôda, voda, ovzdušie)
kontaminovaných toxickými kovmi, ropnými derivátmi a aciditou (aktívne a
pasívne systémy).

