Sekcia
MŽP SR

Zodpovedná
zložka SAŽP

SEP

CEI
(OAHŽPES)

Zodpovedný riešiteľ

Priorita

Návrh Plánu hlavných úloh Slovenskej agentúry životného prostredia na rok 2014
(tematické okruhy, úlohy)

termín

P.č.

I. Hodnotenie stavu životného prostredia
1

Indikátorové hodnotenie životného prostredia v SR

XII.2014

Mgr. Kapusta

1

Plán 2014
plán výkonov
(hodiny)

príspevok MŽP SR
bez miezd (EUR)

mzdy (EUR)

17 350

18 320,00 €

125 042 €

2450

1 500,00 €

17 657 €

iné zdroje (EUR)

Stručná anotácia úlohy:
Cieľom tejto úlohy je predkladať laickej, odbornej verejnosti aj verejným činiteľom včasné, cielené a relevantné informácie o ŽP formou indikátorového hodnotenia, ktoré vychádza z metodológie tzv. integrovaného environmentálneho hodnotenia
ŽP rozpracovanej OECD a EEA, založenej na príčinno-následnej (kauzálnej) súvislosti medzi stavom a trendmi vývoja ŽP, tlakmi na ŽP, realizovanými opatreniami na nápravu tohto stavu a o následkoch vyplývajúcich z aktuálneho stavu ŽP na zdravie
človeka, diverzitu, kvalitu a funkčnosť ekosystémov a na vývoj tzv. kumulatívnych environmentálnych problémov. Predmetom úlohy bude aj podpora zabezpečenia funkcionality systému zberu, spracovania, uloženia a sprístupňovania údajov a
informácií o ŽP, ako aj ich zdieľania na európskej úrovni.
Hlavné aktivity:
- aktualizácia indikátorov zložiek, faktorov a starostlivosti ŽP;
- pravidelné sledovanie a aktualizácia národných a medzinárodných strategických a právnych dokumentov súvisiacich s predmetom úlohy;
- zabezpečenie prevádzky IS indikátorov, vrátane funkcionality systému zberu, spracovania, uloženia, publikovania a sprístupňovania údajov a informácií o ŽP;
Výstupy (fyzické):
- aktualizované súbory indikátorov ŽP vystavené na Enviroportáli;
- aktualizovaný prehľad právnych predpisov za jednotlivé zložky a faktory ŽP a strategických dokumentov za jednotlivé zložky a faktory ŽP na národnej a medzinárodnej úrovni na Enviroportáli;
- IS nasadený na produkčných serveroch SAŽP;
- využitie výstupov pri príprave strategických a koncepčných dokumentov MŽP SR;
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Indikátorové hodnotenie vplyvov vybraných sektorov na životné prostredie

XII.2014

SEP

CEI
(OAHŽPES)

Ing. Štroffeková

1

1900

2 320,00 €

13 693 €

Stručná anotácia úlohy:
V nadväznosti na systém práce Európskej environmentálnej agentúry, ktorá spracúva v spolupráci s Eurostatom, DG Environment a DG konkrétneho sektoru indikátory a správy hodnotiace vplyv ekonomických sektorov na ŽP, SAŽP zabezpečuje
plnením tejto úlohy na Slovensku kontinuálne hodnotenie vplyvu vybraných sektorov ekonomických činností (poľnohospodárstvo, energetika, doprava, priemysel, cestovný ruch, lesné hospodárstvo) na životné prostredie formou indikátorov, ako aj
stavu implementácie environmentálnych aspektov do sektorových politík.
Hlavné aktivity:
- aktualizácia indikátorov a metainformácií v kvantitatívnom aj kvalitatívnom vyjadrení;
- aktualizácia národných a medzinárodných strategických dokumentov a právnych predpisov;
Výstupy (fyzické):
- textová, grafická, tabuľková - elektronická verzia aktualizovaných sektorových indikátorov na Enviroportáli;
- textový prehľad aktuálnych právnych predpisov a strategických dokumentov na Enviroportáli;
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Podpora a hodnotenie vývoja implementácie medzinárodných aktivít so zameraním na trvalo
CEI
XII.2014 OENA/SEP
Ing. Guštafíková
1
9000
7 000,00 €
64 864 €
udržateľný rozvoj (TUR), zelený rast (ZR) a efektivitu zdrojov (EZ)
(OAHŽPES)
Stručná anotácia úlohy:
Podpora a hodnotenie vývoja implementácie medzinárodných aktivít so zameraním na trvalo udržateľný rozvoj (TUR), zelený rast (ZR) a efektivitu zdrojov (EZ) je nevyhnutnou súčasťou ozeleňovania slovenskej ekonomiky. Cieľom úlohy bude aj
príprava podkladov na hodnotenie plnenia medzinárodných povinností v Slovenskej republike týkajúcich sa horeuvedených oblastí.
Hlavné aktivity:
- realizácia aktivít na podporu problematiky zeleného rastu (ZR) v podmienkach SR a hodnotenie vývoja jeho implementácie v SR;
- udržiavanie a revidovanie základne indikátorov environmentálneho piliera TUR, ZR a EZ v SR;
- predkladanie informácií laickej, odbornej verejnosti a verejným činiteľom;
- odpočtovanie včasných a cielených informácií o stave a pokroku v implementácii relevantných medzinárodných iniciatív súvisiacich so ŽP prostredníctvom vybraných súborov indikátorov;
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Výstupy (fyzické):
- aktualizované indikátory zeleného rastu na Enviroportáli;
- aktualizované indikátory udržateľnej spotreby a výroby a efektivity zdrojov na Enviroportali;
- aktualizované indikátory TUR na Enviroportáli;
- aktualizované informácie o vývoji v jednotlivých oblastiach ako na medzinárodnej, tak aj národnej úrovni (ZR, TUR a EZ) na Enviroportáli;
- BEYOND GDP – zhodnotenie medzinárodnej situácie a možnosti využitia v podmienkach SR;
CEI
Správa o stave životného prostredia SR v roku 2013
XII.2014
SEP
Ing. Lieskovská
1
(OAHŽPES)
Stručná anotácia úlohy:
Spracovanie návrhu textu Správy o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2013 v zmysle príslušných právnych predpisov a odsúhlasenej obsahovej štruktúry.

2000

5 000,00 €

14 414 €

Hlavné aktivity:
- spracovanie štruktúry a odsúhlasenie s MŽP SR;
- spracovanie požiadaviek na poskytnutie údajov na relevantné rezorty;
- spracovanie návrhu Správy o stave ŽP SR v roku 2013;
- zapracovanie pripomienok MŽP SR;
- zalomenie publikácie a odovzdanie do tlače, tlač a distribúcia;
Výstupy (fyzické):
- štruktúra Správy o stave ŽP SR v roku 2013;
- požiadavky vo forme tabuliek;
- návrh Správy, zalomenie publikácie;
- tlačená publikácia + CD (po 300 ks);
- vydanie aktualizovanej Environmentálnej regionalizácie SR (v prípade zabezpečenie doplnkových finančných zdrojov)
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Environmentálna regionalizácia Slovenska (ERS)

XII.2014

SEP

CTKEVV
(OSŽPEVV)

Ing. Slámková

2

2000

2 500,00 €

14 414 €

Stručná anotácia úlohy:
V zmysle PHÚ 2013 bola predmetná úloha zameraná na aktualizáciu čiastkových vstupných analytických podkladov za zložky ŽP a zároveň rozpracovanie záverečnej syntézy ERS, so smerovaním na vydanie 4. aktualizovanej a doplnenej publikácie
„Environmentálna regionalizácia SR“. V r. 2014 sa navrhovaná úloha zameriava na realizáciu syntetických prác na ERS a prípravu mapových a textových podkladov.
Hlavné aktivity:
- spracovanie čiastkových syntéz za zložky ŽP a záverečnej syntézy ERS, vrátane jej verifikácie na úrovni MŽP SR;
- generalizácia syntézy ERS pre potreby vymedzenia 5 stupňov environmentálnej kvality územia SR, ako i pre aktualizované vymedzenie konkrétnych regiónov environmentálnej kvality;
- využitie aktualizovanej ERS v environmentálnej, výchovno-vzdelávacej a propagačnej činnosti;
Výstupy (fyzické):
- aktualizované mapové výstupy na úrovni máp „Envirokvalita 7.1 – 7.6“ v zmysle publikácie Environmentálna regionalizácia SR, 3. vydanie, 2010;
- aktualizovaný a doplnený sprievodný text;
- aktualizované súbory analytických máp za jednotlivé zložky ŽP a rizikové faktory;

II. Environmentálna informatika
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CORINE: validácia, verifikácia a vyhodnotenie zmien v krajinnej pokrývke (land cover)

XII.2014

OI

CEI
(OAHŽPES)

Ing. Tóbik

1

59 745

123 355,00 €

430 584 €

3000

3 000,00 €

21 621 €

Stručná anotácia úlohy:
Medzinárodný projekt: GMES Initial Operations (GIO) Land Monitoring 2011 – 2013 in the framework of regulation (EU) No 911/2010.
Úloha je zameraná na validáciu, verifikáciu a vyhodnotenie zmien v krajinnej pokrývke (land cover) za obdobie 2006 – 2012 na medzinárodnej úrovni. Výstupom projektu budú sprístupnené aktualizované údaje o krajinnej pokrývke (Corine Land
Cover 2012) prostredníctvom štandardných INSPIRE služieb. Projekt korešponduje s plnením smernice INSPIRE, kde land cover patrí pod prílohu II. smernice a s úlohou PHU NIPI (národná infraštruktúra pre priestorové informácie) zabezpečí
aktualizáciu priestorových informácií pre tému 2. – krajinná pokrývka. Projekt by mal zabezpečiť preukázanie platnosti a využiteľnosť týchto priestorových informácií, ktoré sa najmä v súčasnej dobe rôznych environmentálnych hrozieb stávajú
základnou bázou pre rozhodovanie na národnej, regionálnej či lokálnej úrovni.
Hlavné aktivity:
- verifikácia údajov získaných automatizovaným procesom zo satelitných snímok;
- úprava a zlepšenie výsledkov automatizovaného procesu;
- zmeny 2006 – 2012 a vrstva Corine Land Cover 2012;
- publikovanie INSPIRE služieb (discovery, view and download services);
Výstupy (fyzické):
- mapová aplikácia: http://geo.enviroportal.sk/corine/;
- mapová služba WMS: http://nipi.sazp.sk/ArcGIS/rest/services/corine;
- aktualizovaná vrstva CORINE Land Cover 2012 (shp);
- záverečný odovzdávací report, finančný report;
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LINUX/UNIX - poskytovanie sieťových služieb

XII.2014

OI

CEI
(OAHŽPES)

Ing. Machková

1

4000

5 000,00 €

28 828 €

Stručná anotácia úlohy:
Využitie open source technologií, konsolidácia a virtualizácia serverov - sieťových služieb, implementácia medzinárodných štandardov do sieťových služieb, zabezpečenie kontrolných mechanizmov: riadená dokumentácia, monitoring, štatistika,
audit.
Hlavné aktivity:
- prevádzka IS verejnej správy a IS vyplývajúcich z medzinárodných záväzkov, štandardné sieťové služby: DNS, MAIL, WWW, NTP, FTP, SSH, DB, MAP, GEO, GIS, WIKI, eLEARN, CAL, CMS a INTRAnet;
- monitoring, helpdesk, dokumentácia, podpora pre vývojové teamy, programátorov a koordinácia sieťových služieb SAŽP;
- upgrade OS, reconfigurácie SW, reinštalácie HW, správa diskového poľa, clustrov, zabezpečenie servisu/opráv;
- technická a systémová podpora pre riešenie úloh PHÚ;

Výstupy (virtuálne):
- počet služieb cca 80 permanentne bežiacich a monitorovaných;
- počet užívateľov/mailboxov cca 200 SAŽP, cca 40 SMOPAJ, cca 300 ŠOP SR, cca 80 SSJ, cca 150 SIŽP;
- počet serverov s nepretržitou prevádzkou cca 10;
- počet virtuálnych serverov s nepretržitou prevádzkou cca 40;
- počet spravovaných domén cca 30;
- diskové pole cca 30TB + plánované rozšírenie SAN;
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Konferencia Enviro-i-Fórum 2014

VI.2014

OI

CEI
(OAHŽPES)

Bc. Petríková

1

1500

4 000,00 €

10 811 €

Stručná anotácia úlohy:
Odborná konferencia zameraná na popularizáciu dostupnosti informácií o ŽP, na využívanie informačných technológií pri ich spracovaní, ktoré vyplýva z medzinárodnej a národnej legislatívy o poskytovaní informácií o ŽP. Je organizovaná pod
záštitou MŽP SR a v roku 2014 by mal prebehnúť už jej 10. ročník.
Podujatie sa každoročne zameriava na sledovanie trendov v environmentálnej informatike, na výmenu skúseností a prezentuje konkrétne IT riešenia na zber, analýzu a spracovanie informácií z rôznych oblastí životného prostredia. Predstavuje
úspešne realizované aj plánované projekty, možnosti ich financovania a legislatívne rámce. Konferencia sa zameriava na prezentáciu dostupnosti environmentálnych informácií a využívanie informačných technológií pri ich spracovaní. Toto fórum
prezentuje a zviditeľňuje nielen prácu SAŽP, rezortných organizácií a samotného MŽP SR, ale aj práce ďalších mimorezortných inštitúcií a vytvára možnosti zviditeľňovania činnosti rezortu a spolupráce jeho odborných organizácií.
Hlavné aktivity:
- odborné a organizačné zabezpečenie konferencie;
- zborník príspevkov na CD;
- propagácia podujatia v médiách a na stránkach rezortných organizácií a partnerov podujatia;
- webstránka EiF http://enviroiforum.sazp.sk;
- spracovanie všetkých príspevkov a zabezpečenie ich sprístupnenia verejnosti;
- zabezpečenie sponzorov (partnerské zmluvy a spoločenský program);
Výstupy (fyzické):
- zborník príspevkov na CD;
- propagačné materiály, webstránka EiF;
- spracovanie všetkých prezentácií a ich následné sprístupnenie verejnosti;
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EnviroInfo - rezortný metainformačný systém

XII.2014

OI

CEI
(OAHŽPES)

Ing. Tóbik

1

4300

5 000,00 €

30 990 €

Stručná anotácia úlohy:
Cieľom metainformačného systému je štandardizovaným spôsobom zozbierať a následne sprístupniť metaúdaje, t.j. údaje o údajoch (dokument, databáza, mapa) a o priestorových údajoch (súboroch, sériách súborov a službách) vytvorených a
poskytovaných MŽP SR a jeho organizáciám v zmysle príslušnej legislatívy. Prístup k metaúdajom je umožnený prostredníctvom elektronického katalógu, ktorý je dostupný prostredníctvom siete Internet tak, aby mohol slúžiť širokej odbornej i laickej
verejnosti.
Hlavné aktivity:
- prevádzka internetovej aplikácie Enviroinfo;
- dostupnosť služieb pre NIPI (budovanie EnviroGeoportálu);
- väzba na Národný geoportál a jeho informačný systém vo vzťahu k budovaniu RPI;
- harmonizácia metainformačného systému EnviroInfo s ISUŽP - prepojenie IS;
- školenia zodpovedných a poverených osôb a osôb rezortných a mimorezortných organizácií;
- vývoj metainformačného systému vo vzťahu k aktivitám EÚ (Copernicus-SEIS);
Výstupy (fyzické):
- internetová stránka http://enviroinfo.enviroportal.sk/ (aktualizácia);
- manuál: EnviroInfo - používateľská príručka v 2.0, používateľská príručka pre zodpovedné osoby v 1.0;
- navrhované: PGR - tvorba a aktualizácia metaúdajov podľa zákona o NIPI v podmienkach SAŽP;
- školiaci materiál pre tvorbu metaúdajov;
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Enviroportál

XII.2014

OI

CEI
(OAHŽPES)

Mgr. Horváthová

1

3470

4 065,00 €

25 008 €

Stručná anotácia úlohy:
Enviroportál slúži na publikovanie verifikovaných a aktuálnych informácií z oblasti ŽP, pričom reaguje na špecifické potreby užívateľov (zverejňovanie projektových výziev, avizovanie legislatívnych zmien a pod.). Portál poskytuje jednotný prístup
užívateľom k výstupom z informačných systémov a databáz odborných organizácií MŽP SR, resp. relevantných organizácií iných rezortov ako aj ďalších súvisiacich informácií.

Hlavné aktivity:
Obsahová časť:
- spracovanie dôležitých termínov vyplývajúcich zo zákonov (IPKZ, EIA/SEA, odpady, voda, ovzdušie, ochrana prírody, PZPH);
- informácie o legislatívnych zmenách plánovaných + schválených za oblasť ŽP;
- rozšírenie a doplnenie častých a typických otázok súvisiacich s témou ŽP;
- mapovanie aktuálnych tém ŽP, významných environmentálnych dní a osobností;
- preklad nosných tém portálu do anglického jazyka;
- spracovanie ukážok filmov do videotéky;
- obsahový update portálu;
Technická časť:
- vytvorenie autorizovanej sekcie portálu s jednotnou autentifikáciou postavenej na paradigme RBAL (Role Based Access List);
- vytvorenie prepojenia so systémami IPKZ, IS Odpady, Natura, Enviróza na aplikačnej úrovni cez http protokol;
- vytvorenie responzívneho designu s následnou úpravou prezentačnej vrstvy aplikácie cez css+ html5, na interaktívne časti bude využitý framework JQuery;
- migrácia aplikácie zelený svet so zachovaním existujúcej aplikačnej logiky, s úpravou a modernizáciu prezentačej časti a úpravou dátovej vrstvy;
- technický update a údržba portálu;
Výstupy (fyzické):
Obsahová časť:
- kalendár dôležitých termínov; legislatívne zmeny; FAQ a služba Vy sa pýtate, my odpovedáme;
- kalendár významných osobností a dní; anglická mutácia portálu; spravodajstvo a publicistika na aktuálne témy ŽP; videotéka; aktualizovaný obsah web stránky reflektujúci potreby užívateľov;
Technická časť:
- personalizácia výstupov podľa požiadaviek užívateľa; dynamická mapa zobrazujúca: skládky IPKZ, produkciu a nakladanie s odpadmi, skládky odpadov; výstupy zo školských programov Natura a Enviróza; responzívny dizajn portálu; fotogaléria
Zelený svet (ročníky 1999 až 2013); web stránka rešpektujúca aktuálne technické štandardy a moderný dizajn;
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SEIS, Copernicus - medzinárodná environmentálna informatika

XII.2014

OI

CEI
(OAHŽPES)

Mgr. Pastorek

1

1300

2 500,00 €

9 369 €

Stručná anotácia úlohy:
Vierohodné a ľahko dostupné informácie o stave prostredia, v ktorom žijeme, majú byť samozrejmosťou každého moderného politického systému. Európska komisia preto vydala dokument, ktorým navrhuje zlepšenie a zefektívnenie existujúcich
environmentálnych informačných tokov vytvorením Európskeho spoločného systému informácií o ŽP - SEIS (Shared Environment Information System).
Program Copernicus je spojená iniciatíva Európskej Komisie (ďalej EK) a Európskej vesmírnej agentúry (ďalej ESA). Cieľom iniciatívy je vytvorenie funkčného systému na pozorovanie Zeme, racionalizovanie používania dát z rôznych zdrojov na získanie
kvalitných informácií, služieb a na poskytovanie nezávislého prístupu k informáciám vo vzťahu k ŽP. Koordináciou in-situ terestriálneho monitoringu bola poverená Európska environmentálna agentúra.
Dôležitou agendou je koordinácia aktivít v oblasti hodnotenia ekosystémových služieb a problematiky Ecosystem Accounting v súčinnosti s MŽP SR, MF SR a inými organizáciami v SR. V rámci tejto iniciatívy vypracuje SAŽP katalóg dátových zdrojov
pre hodnotenie ekosystémových služieb na Slovensku.
Hlavné aktivity:
- spolupráca s OI MŽP SR na vytvorení Národnej pracovnej skupiny pre Copernicus;
- koordinácia aktivít pri riešení programu Copernicus s MŠVVaŠ SR, MV SR, MŽP SR a MPaRV SR a ich rezortnými organizáciami;
- spolupráca s MŽP SR v aktivitách súvisiacich s ekosystémovými službami a ekosystémovým účtovníctvom;
- vypracovanie katalógu dátových zdrojov pre hodnotenie ekosystémových služieb a ekosystémové účtovníctvo;
Výstupy (fyzické):
- štatút Národnej pracovnej skupiny pre Copernicus;
- katalóg dátových zdrojov pre hodnotenie ekosystémových služieb a ekosystémové účtovníctvo;
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Infraštruktúra priestorových informácií a katalóg objektov rezortu MŽP SR (IPIKO)

XII.2014

OI

CEI
(OAHŽPES)

Ing. Tuchyňa

1

4500

Stručná anotácia úlohy:
Úloha zabezpečuje plnenie požiadaviek implementácie a prevádzky infraštruktúry priestorových informácií v rezorte MŽP SR s prepojením na praktické aplikácie v nasledovných oblastiach:
- úlohy súvisiace s budovaním a prevádzkou infraštruktúry priestorových informácií v rámci MŽP SR;
- aktivity súvisiace s plnením Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR vyplývajúcich z iniciatív plnenia Dunajskej stratégie;
Hlavné aktivity:
- tvorba metaúdajov, sieťových služieb, harmonizácia priestorových údajov, harmonizovaný prístup a zdieľanie priestorových údajov a služieb, monitoring a príprava reportingu;
- plnenie úloh Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR prioritne v oblasti Otvorených informácií;
- identifikácia možností participácie na aktivitách Stratégie Európskej Únie pre Dunajský región (predovšetkým v klasteroch Danube Data Cluster, Smart Specialisation);

8 000,00 €

32 432 €

Výstupy (fyzické):
- aktualizované metaúdaje v metainformačnom systéme EnviroInfo;
- aktualizované sieťové služby za SAŽP a relevantné organizácie rezortu MŽP SR;
- aktualizovaný Katalóg objektov MŽP SR;
- harmonizované licencie k priestorovým údajom;
- aktualizované údaje k INSPIRE monitoringu;
- príprava údajov za rezort MŽP SR pre Portál Otvorených dát;
- príprava projekt. návrhov v spolupráci s relevantnými partnermi na národnej i EU úrovni (DG JRC);
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Informačný systém monitoringu ŽP (ISM)

XII.2014

OI

CEI
(OAHŽPES)

Ing. Cimerman

1

2500

1 000,00 €

18 018 €

Stručná anotácia úlohy:
ISM sa buduje ako GIS orientovaný informačný systém, ktorý perspektívne umožní prístup do vzdialených údajových základní prevádzkovateľov ČMS cez webové služby, s cieľom vytvoriť previazaný celok informačných zdrojov jednotlivých ČMS,
schopný podať čo najobjektívnejšiu výpoveď o stave zložiek životného prostredia a naň pôsobiacich vplyvov. Informácie o ISM sú priebežne sprístupňované na stránkach enviroportal.sk.
Hlavné aktivity:
- upgrade a tvorba interaktívnych WEB mapových aplikácií na publikovanie a názornú grafickú prezentáciu údajov (najmä časových radov) z monitoringu ŽP pre odbornú a laickú verejnosť;
- upgrade a tvorba mapových služieb a tematických vrstiev, ktoré budú aj súčasťou budovaného Geoportálu;
Výstupy (fyzické):
- tematické stránky ISM na Enviroportali;
- webmapové služby na ArcGIS servery SAŽP;
- webmapové aplikácie publikujúce časovú radu nameraných údajov pre školy a širokú verejnosť;
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Informačný systém odborov životného prostredia, OÚ

XII.2014

OI
SOPTK

CEI
(OAHŽPES)

Ing. Košková

1

3350

2 500,00 €

24 144 €

Stručná anotácia úlohy:
Zmena názvu úlohy, reflektujúca zmeny v štátnej správe. Zabezpečenie chodu a prevádzky ISOŽP po prechode agendy ŽP pod MV SR k okresným úradom. Koordinácia Projektovej rady ISOŽP, zmena štatútu projektovej rady zohľadňujúca nové zmeny
v štátnej správe. Posilnenie riadenia a koordinácie úlohy zo strany príslušných sekcií MŽP. Aktualizácia vzhľadu a obsahu www stránky ISOŽP. Subsystém Príroda – implementácia spätnej väzby užívateľov systému, vytvorenie centrálneho dátového
skladu, prepojenie s metadátovým katalógom. Plán, spracovanie a realizácia školení pre jednotlivé IS. Organizácia pracovného stretnutia informatikov. Organizácia workshopu pre pracovníkov štátnej správy počas konferencie Enviro-i-fórum 2014.
Hlavné aktivity:
- aktualizácia web stránky http://www.sazp.sk/isuzp/;
- APV Príroda priebežné zabezpečenie ostrej prevádzky, vytvorenie centrálneho dátového skladu, prepojenie s metadátovým katalógom;
- plán, spracovanie a realizácia školení pre jednotlivé IS;
- organizácia pracovných stretnutí informatikov okresných úradov;
- nový štatút a organizácia projektovej rady;
- príprava identifikácie nového projektu ISOŽP;
- prevádzka jednotlivých subsystémov ISOŽP;
Výstupy (fyzické):
- jednotlivé aplikácie subsystémov ISOŽP - prevádzka http://www.sazp.sk/isuzp/;
- štatút projektovej rady IS;
- zápisy z pracovných stretnutí, projektovej rady;
- správa o realizácii informačného systému v aktuálnom roku;
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Tvorba statických a dynamických www pre internet a intranet

XII.2014

OI

CEI
(OAHŽPES)

p.Vlček

1

2500

500,00 €

18 018 €

Stručná anotácia úlohy:
Úloha zameraná na zverejňovanie informácií o činnosti SAŽP, o projektovej činnosti a marketingových aktivitách SAŽP. Zároveň úloha zabezpečuje tvorbu technických aj obsahových nových stránok pod správou SAŽP a participuje na výstupoch z
informačných systémov. Zabezpečuje prostredníctvom redaktorov napĺňanie informácií na stránke SAŽP a kompletnú tvorbu a životný cyklus ostatných stránok pod správou SAŽP.
Hlavné aktivity:
- správa web stránky SAŽP (systémová);
- napĺňanie web stránky SAŽP;
- správa a napĺňanie intranet stránky SAŽP;
- správa a vývoj ostatných web domén v správe SAŽP;
- tvorba multimediálnych, výukových a náučných CD pre prezentovanie aktivít SAŽP;

Výstupy (fyzické):
- www.sazp.sk - aktuálna, moderná a technicky vyladená, spĺňajúca štandardy prístupnosti web stránok, prepojená na iné IS SAŽP, MŽP SR a rez.organizácií, napĺňanie jej obsahu s použitím redakčného systému a s pridelením prístupových práv
zodpovedným osobám, sprostredkovanie výstupov projektov, napojenie na IS SAŽP, marketingové informácie, preberanie informácií a tlačových správ z MŽP SR, rezortných organizácií, prípadne od partnerov, špeciálne výstupy na základe
požiadaviek;
- intranet SAŽP - informácie interného charakteru, register dokumentov, správy zo ZPC, dokumenty QMS/EMS, príkazy GR;
- envirofilm.sk, enviromagazin.sk, euroenviro.sk, mikroregióny, SEV, školy, projektové stránky a pod. Správa a vývoj špecifických stránok, ktoré nemohli byť začlenené pod existujúcu stránku na serveri sazp.sk, vzhľadom na špecifické požiadavky
zadávateľov (iná technológia, iný design, a pod.). Stránky sú vyvíjané v zmysle aktuálnych požiadaviek zadávateľov zo SAŽP príp. rezortných organizácií; multimediálne CD/DVD ako výstup z projektov, konferencií prípadne iných aktivít.
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GIS podpora pre infraštruktúru priestorových informácií a katalóg objektov rezortu MŽP SR

XII.2014

OI

CEI
(OAHŽPES)

Ing. Nováček

1

4000

7 000,00 €

28 828 €

Stručná anotácia úlohy:
Funkčný GIS systém je nevyhnutný pre zabezpečenie pracovných úloh, ktoré využívajú alebo ich výsledkom sú priestorové informácie – priestorové údaje. Prijatím zákona 3/2010 Z.z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie, ktorým sa
transponovala smernica o INSPIRE, sa nároky na funkčný GIS zvýšili. Úloha pozostáva z 5 pracovných balíkov, v ktorých obsiahnuté činnosti zabezpečujú integrovaný GIS, počnúc tvorbou priestorových vrstiev, ich spracovaním, možnosťou zdieľania
prostredníctvom aplikačného servera – ArcSDE, cez vytváranie mapových kompozícií, ktoré slúžia ako vstupný podklad pre publikovanie mapových služieb prostredníctvom ArcGIS server na internet (WMS, WFS, WCS a iné). Významnou činnosťou je
aj tvorba analógových výstupov mapových kompozícií na veľkoformátovom plotri. Poskytovanie technickej a odbornej podpory ako aj konzultácie k problematike GIS pracovníkom SAŽP, riešiteľom projektov, vedeckej a odbornej verejnosti,
študentom.
Hlavné aktivity:
- zabezpečenie prevádzky klientskych GIS aplikácií (najmä produkty ArcGIS desktop) na pracoviskách SAŽP;
- celoročná prevádzka mapového servera (ArcGIS server) pre zabezpečenie funkčnosti informačných systémov dostupných najmä na web adrese http:/geo.enviroportal.sk a http://geoportal.sazp.sk;
- tvorba priestorových údajov (napr.: mapovaním, GIS analýzami priestorových údajov, diaľkovým prieskumom Zeme – DPZ, atď.) a mapových kompozícií na základe požiadaviek informačných systémov (EIA, SEVESO a iné), požiadaviek MŽP SR a
iných riešených projektov na SAŽP;
- prevádzka veľkoformátového plotra HP DesignJet 5500ps a veľkoformátového skenera CONTEX XL54 – možnosť spracovania a tvorby materiálov do šírky 1m;
- prevádzka funkčného dátového skladu priestorových údajov SAŽP;
Výstupy (fyzické):
- priestorové dáta – vektorové, rastrové;
- tlačené mapy, sprievodné plagáty a grafiky;
- mapové prílohy dokumentov, mapy, prílohy informačných materiálov;
- administratívna dokumentácia – správy, protokoly o zdieľaní údajov, licenčné zmluvy, technická dokumentácia atď.
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NIPI – Národná infraštruktúra pre priestorové informácie

XII.2014

OI

CEI
(OAHŽPES)

Ing. Žiačik

1

6000

6 000,00 €

43 242 €

Stručná anotácia úlohy:
NIPI predstavuje informačný systém zameraný na sprístupnenie geopriestorových údajov o životnom prostredí a jeho zložkách v rámci národnej aj celoeurópskej úrovne. Hlavným východiskom pre napĺňanie tohto cieľa je Smernica ES/2/2007 o
INSPIRE, transponovaná do našej legislatívy v znení zákona o NIPI (vstup do platnosti 1.2.2010). Smernica stanovuje všeobecné pravidlá pre vybudovanie tejto infraštruktúry predovšetkým na podporu env.politík a politík, ktoré majú dopad na ŽP.
Hlavným cieľom INSPIRE je zabezpečiť sprístupnenie veľkého množstva kvalitných a štandardizovaných priestorových informácií na úrovni Spoločenstva a na všetkých úrovniach členských štátov. Technické a legislatívne rámce praktickej
implementácie budú pre jednotlivé okruhy určovať implementačné pravidlá, ktoré stanovia východiská pre napĺňanie požiadaviek ustanovených Smernicou.
Hlavné aktivity:
- úlohy na medzinárodnej úrovni: členstvo a zastupovanie SR v INSPIRE Commitee – Members, National Contact points a IOC Task Force (TF) representative, Data Quality Contact Point;
- úlohy na národnej úrovni - medzirezortnej - práca v KR NIPI a ES NIPI - koordinácia činnosti povinných osôb;
- úlohy vyplývajúce z INSPIRE ROADMAP;
- úlohy zo zákona o NIPI - § 9 ods. 1 - návrh generálnej dohody o vzájomnom využívaní priestorových údajov a služieb priestorových údajov;
- úlohy na rezortnej úrovni - podpora činnosti Rezortnej pracovnej skupiny NIPI;
- úlohy pre propagáciu a informovanie o problematike INSPIRE/NIPI;
Výstupy (fyzické):
- informácie o konaných mítingoch, stretnutiach a konferenciách; výsledky pripomienkovania tvorby a prekladov vykonávacích predpisov, informácie prenesené do KR NIPI a ES NIPI;
- zasadnutia KR NIPI a ES NIPI organizované v súčinnosti s OI MŽP SR, výstupy, záznamy z rokovaní a výsledky plnenia pridelených úloh zverejnené na http://inspire.gov.sk;
- zabezpečenie požiadaviek Smernice INSPIRE a Zákona o NIPI prostredníctvom zdrojov OPIS;
- odoslaný INSPIRE MaR formulár;
- informácie o PO o požiadavkách na plnenie IP;
- pilotná verzia NG s funkčnými vyhľadávacími, zobrazovacími a transformačnými službami;
- aktívna účasť na zasadaniach RPS NIPI, výsledky na http://inspire.gov.sk;
- funkčná a aktualizovaná stránka http://inspire.gov.sk;
- organizovanie INSPIRE InfoDay 2014;
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BIS = bezpečnosť informačných systémov

XII.2014

OI

CEI
(OAHŽPES)

Ing. Machková

1

3000

5 000,00 €

21 621 €

Stručná anotácia úlohy:
Zabezpečenie bezpečnosti existujúcich informačných systémov.
Hlavné aktivity:
- implementácia BIS do operatívy (backup, OS upgrade, dokumentácie, helpdesk, riešenie incidentov …);
- zabezpečenie kontrolných mechanizmov: monitoring teplôt, webkamery, alarm systém, protipožiarny systém, štatistika, testovanie;
- technické opatrenia: inštalácia protipožiarnych senzorov v budove, server + UPS backup pre kamerový systém na vrátnicu, kontrola a výmena chybných senzorov, servis a údržba;
- inštalácia núdzového osvetlenia v miestnosti serverov;
- tvorba a aktualizácia interných smerníc;
Výstupy (fyzické):
- servis BIS;
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Databázové aplikácie

XII.2014

OI

CEI
(OAHŽPES)

Ing. Pacola

1

1500

10 000,00 €

10 811 €

Stručná anotácia úlohy:
Zabezpečenie prevádzky softvérových komponentov, ktoré predstavujú aplikačné rozhrania IS ŽP a rozhrania pre správu administratívnych zdrojov environmentálnych databáz, ktoré sú súčasťou Informačného systému verejnej správy. Úlohou
projektu je PREVÁDZKA, INŠTALÁCIA, MONITORING a TECHNICKÁ PODPORA softvérových aplikácií. Ide najmä o klientské aplikácie, pomocou ktorých sa zabezpečuje zber, editácia a prezentácia údajov a aplikácie so servisne orientovanou
architektúrou, pomocou ktorých sa zabezpečuje interoperabilita rezortných a mimorezortných IS. Aplikácie sú technologicky postavené na viacvrstvovej klient-server architektúre s HTML, resp. Win32 GUI rozhraním a aplikácie postavené na web
server architektúre.
Aplikácie sú vytvorené na platforme Delphi, C# (správa administratívneho zdroja), PHP (prezentácia údajov ako komponenta Enviroportálu) a prevádzkované na serveroch s operačným systémom platformy MS Windows Server, resp. OS platformy
Linux.
Hlavné aktivity:
- monitoring behu aplikačnej infraštruktúry informačných systémov;
- prezeranie archívnych logov aplikačných rozhraní a ich záloha;
- priebežná údržba - prideľovanie privilégií, vytváranie užívateľských účtov, správa pamäte, monitorovanie behu a výkonu aplikačných rozhraní;
- funkčné a výkonnostné testovanie aplikačných rozhraní po vykonaní opráv;
- migrácia vytvorených aplikácií z prostredia vývojových serverov do prostredia produkčných serverov;
- patchovanie aplikačných rozhraní;
- vylaďovanie výkonu aplikačných rozhraní;
- zabezpečenie užívateľskej podpory pre používanie klientských rozhraní, ktoré umožňujú vstup užívateľov do zdrojových evidencií informačných systémov a environmentálnych databáz;
Výstupy (fyzické):
spoľahlivá prevádzka aplikačných rozhraní, ktoré sú súčasťou Informačného systému verejnej správy;
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Prevádzka databáz

XII.2014

OI

CEI
(OAHŽPES)

Ing. Schmidt

1

475

10 790,00 €

3 423 €

Stručná anotácia úlohy:
Spoľahlivé zabezpečenie prevádzky Oracle databáz (ďalej len „databáz“) prevádzkovaných na SAŽP, ktorá je základným predpokladom pre činnosť nadväzujúcich informačných systémov a aplikácií využívajúcich údaje v nich uskladnené.
Hlavné aktivity:
- monitorovanie behu (priebežne počas pracovnej doby);
- zálohovanie (1x/pracovný deň - záloha archívnych logov, 1x/týždeň - záloha celých DB);
- patchovanie databáz, vylaďovanie výkonu, inštalácia a klonovanie databáz, správa užívateľov, migrácia dát aplikácií medzi vývojovou a produkčnou databázou (podľa potreby);
Výstupy (fyzické):
databázy poskytujúce údaje pre nadväzujúce informačné systémy a aplikácie využívajúce údaje v nich uskladnené.
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Správa centrálnych číselníkov pre databázové aplikácie

XII.2014

OI

CEI
(OAHŽPES)

Ing. Vrbjar

1

2600

4 000,00 €

18 738 €

Stručná anotácia úlohy:
Previesť monitoring využívania číselníkov v databázových aplikáciách, vytvorených a prevádzkovaných v SAŽP. Vymedzenie číselníkov, ktoré sú spoločné pre viaceré aplikácie a vytvoriť takto Centrálny register spoločných číselníkov. Tento, ako aj
jednotlivé číselníky sa budú udržiavať na platforme databázy ORACLE, v na to určenej schéme. Podľa možností ich aktualizovať a udržiavať v aktuálnom stave. Zaviesť jednotné pravidlá pre údržbu číselníkov, resp. vypracovať metodiku. Centrálny
register spoločných číselníkov sprístupniť všetkým vývojárom SAŽP, ako aj iným vývojárom podieľajúcim sa na tvorbe aplikácií pre rezort ŽP. Zabezpečovať výstup pre rôzne platformy podľa požiadaviek.
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Hlavné aktivity:
- vytvorenie Centrálneho registra spoločných číselníkov;
- zmapovanie využívania a aktuálnosti číselníkov v informačných systémoch;
- komunikácia s odb. pracovníkmi za účelom dosiahnutia čo najaktuálnejšieho stavu prísl. číselníka;
- vytvorenie metodiky pre údržbu číselníkov;
- aktualizácia formou priamej editácie, využitím hromadnej úpravy dát, alebo formou exportu-importu;
- priebežná údržba - prideľovanie privilégií, vytváranie užívateľských účtov, správa pamäte, monitorovanie využitia;
- komunikácia s vývojármi za účelom získania informácií o spôsobe využívania v jednotlivých aplikáciách a doporučenie čo najefektívnejšieho prístupu;
- migrácia aktuálnych číselníkov z prostredia vývojových serverov do prostredia produkčných serverov;
- optimalizácia rýchlosti prístupu k údajom;
- zabezpečenie užívateľskej podpory aj pre iných klientov, hlavne export údajov do rôznych formátov, pre ich využitie ako doplnkového zdroja informácií;
Výstupy (fyzické):
- centrálny register spoločných číselníkov pre vývojárov v rezorte ŽP;
- aktualizované číselníky pre aplikácie vytvárané pre rezort ŽP;
- aktualizované číselníky v rôznych formátoch, ako doplnkový zdroj informácií;
CEI
Sieťové služby - WINDOWS servery
XII.2014
OI
RNDr. Andel
(OAHŽPES)
Stručná anotácia úlohy:
Úloha zabezpečuje funkčnosť Windows serverov a ich služieb pre potreby užívateľov na SAŽP a mimo SAŽP.

1

1958

15 000,00 €

14 111 €

Hlavné aktivity:
- systémová administrácia Windows serverov: JUPITER (Regen, Charon, Merkur, Pluto, Titann), Titan (už len záloha pre potreby Navision), Mars (stará dochádzka – otváranie dvier, knižničný systém);
- ochrana prístupov a antivírová ochrana na Windows serveroch;
- poskytovanie zálohovaného zdieľaného priestoru užívateľom, prevádzka aplikácií;
- inštalácia a prevádzka farmy 2 virtuálnych serverov a diskového poľa pre zabezpečenie vysokej dostupnosti a spoľahlivosti služieb;
Výstupy (fyzické):
- funkčné sieťové služby Windows serverov zahrnutých v tejto úlohe;
- prístupy na súborové úložisko podľa zadefinovanej hierarchie práv a antivírová ochrana;
- podpora užívateľov a vývojových teamov;
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Budovanie a administrácia rezortnej počítačovej siete ŽPNet

XII.2014

OI

CEI
(OAHŽPES)

RNDr. Andel

1

3917

20 000,00 €

28 230 €

1

5875

10 000,00 €

42 341 €

36 849,00 €

218 748,00 €

Stručná anotácia úlohy:
Úloha zabezpečuje funkčnosť pripojenia do Internetu a vzájomné prepojenie Intranetov pracovísk SAŽP, SIŽP a ŠOP SR, prípadne ďalších partnerských organizácií.
Hlavné aktivity:
- zabezpečenie pripojenia do Internetu a Intranetu;
- administrácia sieťových zariadení ŽPNet-u;
- administrácia serverov prevádzkovaných pre potreby úlohy (zálohovacie, dokumentačné, monitorovacie služby);
- zmena konfigurácií siete a sieťových zariadení a pripájanie nových uzlov podľa požiadavky zapojených organizácií;
- zabezpečenie bezpečnosti siete a dodržiavanie štandardov;
- prideľovanie verejného a privátneho IP priestoru – služby IP autority;
- poskytovanie neverejných informačných zdrojov v rezorte MŽP SR (Intranet) a verejných informačných zdrojov organizácií rezortu MŽP SR (Internet);
Výstupy (fyzické):
- funkčné pripojenie do Internetu a Intranetu
- funkčný základ pre poskytovanie sieťových služieb zahrnutých v iných úlohách PHÚ a projektoch;
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Opravy VT a LAN

XII.2014

OI

CEI
(OAHŽPES)

RNDr. Andel

Stručná anotácia úlohy:
Úloha zabezpečuje funkčnosť základných pracovných nástrojov všetkých zamestnancov SAŽP – VT (PC, notebooky, monitory, tlačiarne) a LAN.
Hlavné aktivity:
- zabezpečenie bezporuchovej prevádzky VT a lokálnych počítačových sietí;
- zabezpečenie antivírovej kontroly PC;
- udržiavanie funkčnosti lokálnej počítačovej siete (kabeláž a sieťové prvky);
- zabezpečenie funkčnosti VT na SAŽP;
Výstupy (fyzické):
funkčná VT a LAN

III. Environmentálneslužby

30 352
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Prevádzka pracoviska EIA/SEA

XII.2014

SEHR

CEI
(OAHŽPES)

Ing. Kováčová

1

7720

9 849,00 €

55 639 €

Stručná anotácia úlohy:
Budovanie a prevádzkovanie informačného systému EIA/SEA vo väzbe na zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vedenie a prevádzka Dokumentačného centra EIA/SEA. Zabezpečovanie školiacich a vzdelávacích aktivít pre pracovníkov štátnej správy a samosprávy. III. ročník konferencie s medzinárodnou
účasťou SEA/EIA 2014. Zabezpečenie udržateľnosti výstupov projektu e-MAT a usporiadanie bilaterálnych stretnutí medzi Slovenskou republikou a Rakúskom v zásadách Espoo dohovoru. Vypracovanie metodickej príručky Klimatické zmeny a
biodiverzita v EIA. Vypracovávanie odborných stanovísk pre MŽP SR.

26

Hlavné aktivity:
- prevádzka a napĺňanie IS EIA/SEA (dáta a stanoviská za SAŽP r. 2014, koordinácia prác; upgrade IS na základe pripomienok orgánov št.správy; upgrade a update www.enviroportal - časť Posudzovanie vplyvov na ŽP (obsah, štatistika, cezhraničné
posudzovanie, vedomostná mapa); prepracovanie aplikácie IS EIA/SEA z Win32 do .net;
- činnosť dokumentačného centra: evidencia dokumentácií; dopĺňanie archívu, poskytovanie dokumentov a informácií; informovanie verejnosti o činnosti;
- školenie štátnej správy v oblasti EIA/SEA: MŽP SR, OkÚ - OSoŽP (cca 80 pracovníkov) v troch krajoch;
- III. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou SEA/EIA 2014: odborné a organizačné zabezpečenie; zborník (CD);
- odborné a organizačné zabezpečenie bilaterálnych stretnutí medzi SR a Rakúskom v zásadách ESPOO dohovoru;
- zabezpečenie udržateľnosti výstupov projektu E-MAT ako požiadavky dohody medzi Vládou SR a Rakúskom v rámci dohovoru ESPOO: upgrade a update web stránky EIAportál; pracovné stretnutie realizačného tímu;
- met.príručka Klimatické zmeny a biodiverzita v EIA: preklad z angličtiny; vypracovanie a oponentúra na MŽP SR;
- odb. stanoviská pre MŽP SR: koordinácia prác v procese posudzovania vplyvov na ŽP, met. usmernenie projektového tímu; štatistika posudzovaných akcií za rok 2013 a 2014;
Výstupy (fyzické):
- prevádzka informačného systému EIA/SEA: databáza, školenie k IS EIA/SEA, upgrade a update IS EIA/SEA a www.enviroportal.sk; program.net;
- činnosť dokumentačného centra: archív, poskytovanie informácií, aktualizácia www.sazp.sk;
- školenie štátnej správy v oblasti EIA/SEA;
- III. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou SEA/EIA 2014: odborné a organizačné zabezpečenie konferencie;
- usporiadenie bilaterálnych stretnutí medzi SR a Rakúskom v zásadách ESPOO dohovoru: pozvánky, prezentácie, bilaterálne stretnutie;
- zabezpečenie udržateľnosti výstupov projektu E-MAT ako požiadavky dohody medzi Vládou SR a Rakúskom o vykonaní dohovoru ESPOO: aktualizácia www.eiaportal-at-sk.eu/index.php/sk/, pracovné stretnutie;
- metodická príručka Klimatické zmeny a biodiverzita v EIA: preklad z angličtiny do slovenčiny, metodická príručka;
- vypracovávanie odborných stanovísk pre MŽP SR;
Prevádzkovanie pracoviska SAŽP v oblasti prevencie ZPH - plnenie prenesených odborných úloh
CEI
XII.2014
SEHR
RNDr. Galková
1
4160
5 100,00 €
29 981 €
v oblasti PZPH
(OAHŽPES)
Stručná anotácia úlohy:
Prevádzkovanie pracoviska SAŽP v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií. Tvorba analýz, podkladov a ich spracovanie pre plnenie reportingových povinností SR v oblasti PZPH vo vzťahu k EK. Budovanie, prevádzkovanie a sprístupňovanie
informačného systému pre prevenciu ZPH (IS PZPH) v zmysle § 5a zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných hovárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zabezpečenie výstupov z predmetného
informačného systému pre ich použitie na prípravu podkladov správ za SR a pre reportovanie do EU databáz SPIRS a MARS. Spolupráca pri vytváraní legislatívy v oblasti PZPH. Zabezpečenie školiacich aktivít pre štátnu správu v oblasti prevencie ZPH
a školenia pre užívateľov IS PZPH. Budovanie informačného, poradenského a konzultačného centra. Zapojenie do pracovných skupín OECD, EEA, JRC.
Hlavné aktivity:
- zber a spracovanie údajov na prípravu podkladov pre správy za SR v oblasti prevencie ZPH vo vzťahu k EK (Vykonávacie rozhodnutie komisie K(2011) 4598) a pre reportovanie do EÚ - databáz SPIRS, MARS. Členstvo vo Výbore Kompetentných
autorít a skupiny Expertov SEVESO vrátane zapojenia do pracovných skupín EK, EEA, JRC;
- spolupráca na príprave nového zákona o prevencii ZPH a jeho vykonávacích vyhlášok, vrátane org.zabezpečenia stretnutí pracovnej skupiny, postupná tvorba elektronických formulárov pre oblasť prevencie ZPH;
- verifikácia údajov z bezpečnostných správ v koordinačnej súčinnosti s odborom ER a BB MŽP SR;
- prevádzkovanie a sprístupňovanie IS PZPH vrátane zhromažďovania údajov a poskytovania informácii – v súlade s §5a zákona o PZPH, jeho upgrade vzhľadom na novelizácie zákonov, vyhlášok a pripomienok zo strany užívateľov, pravidelná
aktualizácia web stránok (www.enviroportal.sk, www.sazp.sk);
- budovanie nových GIS vrstiev (citlivé body, reprezentatívne scenáre) v koordinačnej súčinnosti s odborom ER a BB MŽP SR;
- odborné a organizačné zabezpečenie školení pre štátnu správu v oblasti PZPH;
Výstupy (fyzické):
- spracované údaje k otázkam dotazníka z vykonávacieho rozhodnutia komisie K(2011) 4598 z 30/VI/2011 (Reporting za roky 2012 - 2014) za predchádzajúci rok;
- pracovné stretnutia Výboru Kompetentných autorít (CCA) a skupiny Expertov SEVESO s MŽP SR, SIŽP k IS PZPH;
- inštruktáž pre pracovníkov SIŽP a ObÚ v sídle kraja k napĺňaniu IS PZPH;
- podklady pre reportovanie do EU databáz – SPIRS a MARS;
- vyplnené dotazníky a pripomienkované dokumenty podľa požiadaviek EK, pripomienkované materiály ako čiast.výstupy prac. skupiny k novému zákonu o prevencii ZPH;
- interné a medzirezortné pripomienkovanie nového zákona o prevencii ZPH;
- verifikované a doplnené údaje z bezpečnostných správ do IS PZPH;
- update a upgrade jednotlivých registrov IS PZPH a číselníka SPIRS;
- poskytnuté informácie k problematike IS PZPH;
- aktualizované stránky (www.enviroportal.sk a www.sazp.sk) za oblasť PZPH;
- nové GIS vrstvy citlivé body a reprezentatívne scenáre v rámci ZA kraja;
- návrh elektronických formulárov za oblasť PZPH;
- organizácia odborných školení v oblasti PZPH;
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Prevádzkovanie pracoviska pre Európsky register únikov a prenosov znečisťujúcich látok (ECEI
XII.2014
SEHR
Ing. Kapustová
1
440
800,00 €
3 171 €
PRTR) pri SAŽP
(OAHŽPES)
Stručná anotácia úlohy:
Koordinovanie prenosu relevantných údajov o emisiách z SHMÚ do E-PRTR. Zabezpečenie plnenia medzinárodných záväzkov SR voči EÚ. Účasť zástupcov SAŽP na rokovaniach pracovných skupín pre E-PRTR na medzinárodnej úrovni. Konzultačná
činnosť a poradenstvo pre štátnu a verejnú správu, prevádzkovateľov a odbornú verejnosť.
Hlavné aktivity:
- koordinovanie prenosu relevantných údajov o emisiách z SHMÚ do E-PRTR;
- plnenie povinností a požiadaviek EK vyplývajúcich z legislatívy o E-PRTR;
- konzultačná a poradenská činnosť pre štátnu a verejnú správu, prevádzkovateľov a odbornú verejnosť v súvislosti s poskytovaním údajov o emisiách;
Výstupy (fyzické):
- komunikácia s SHMÚ a EK o prenose údajov do E-PRTR, úplnosti a kvality údajov, vrátane spracovania reportu o úplnosti údajov;
- vystavené údaje o emisiách z E-PRTR prevádzok v centrálnom dátovom sklade, vystavený report o úplnosti údajov o emisiách;
- pripomienky k on-line dotazníku o implementácii E-PRTR v SR;
- dotazník o implementácii E-PRTR v SR za roky 2010 – 2012 v slovenskom a anglickom jazyku;
- rokovania na pôde EK v súvislosti s implementáciou E-PRTR;
- konzultácie, poradenstvo, poskytovanie informácií;
CEI
Environmentálne škody: prevencia a náprava v zmysle smernice 2004/35/ES a zákona NR SR č.
XII.2014
SEHR
Ing. Horňanová
1
4410
2 700,00 €
31 783 €
359/2007 Z.z.
(OAHŽPES)
Stručná anotácia úlohy:
Vykonávanie odb. činností pre implementáciu smernice a uplatňovanie zákona o prevencii a náprave env. škôd prevádzkovaním informačného systému, tvorbou manuálu pre finančné krytie, systematický zber údajov o EŠ vrátane finančného krytia a
poskytovanie informácií v súlade s § 20 zákona č. 359/2007 Z.z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, školiace aktivity, informovanie prevádzkovateľov a dotknutých
orgánov ŠS, konzultačná činnosť a aktualizácia web stránky.
Hlavné aktivity:
- organizačné a technické zabezpečenie zberu a spracovania údajov pre prípravu podkladov na expertné stretnutia EK - podávanie správ za SR v zmysle požiadaviek EK a MŽP SR;
- zber údajov o stave a zabezpečení finančného krytia (FK) v SR, určovanie dostatočnosti FK na základe odhadu rizika prevádzkovateľa vo vzťahu k prírodným zdrojom, vrátane školiacich materiálov pre zainteresovaných;
- prevádzkovanie a sprístupňovanie IS PaNEŠ v súlade s § 20 zákona č. 359/2007 Z.z. - zber a publikovanie údajov o environmentálnych škodách;
- vykonávanie informačnej a konzultačnej činnosti za oblasť env. škôd pre oddelenia ŽP, SIŽP a prevádzkovateľov a podľa požiadaviek;
- aktualizovanie web stránky enviškody: naprogramovanie GIS vrstvy zóny ohrozenia prevádzok - identifikácia on-line vo vzťahu k prírodným zdrojom a zobrazovania prieniku prezentačnej vrstvy prírodných zdrojov a zóny ohrozenia;
Výstupy (fyzické):
- podklady pre report na stretnutiach skupiny expertov štátov EÚ za oblasť env. škôd;
- pracovné stretnutia zástupcov členských štátov EÚ a EK pre ELD;
- údaje o finančnom krytí prevádzkovateľov za SR;
- manuál pre odhad rizika a dostatočnosť finančného krytia prevádzkovateľa;
- školiace materiály;
- poskytovanie informácií, konzultačná a informačná činnosť za oblasť environmentálnych škôd pre zainteresované skupiny (ŠS, prevádzkovatelia, finančný sektor a poisťovne );
- prevádzka IS a sprístupňovanie údajov v IS PaNEŠ – údaje o prípadoch škôd, testovanie, opravy a plne funkčná web aplikácia, nové prepojenie registrov v IS aktualizovaná webová stránka enviškody – nové on-line funkcionality pre prevádzkovateľov
na vyhľadávanie prírodných zdrojov a zóny ohrozenia;
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Odborná podpora riešenia problematiky environmentálnych záťaží

XII.2014

SGPZ

CEI
(OAHŽPES)

Ing. Paluchová

1

1400

2 500,00 €

10 090 €

Stručná anotácia úlohy:
Úloha predstavuje podporu procesu riešenia environmentálnych záťaží na Slovensku v zmysle programového vyhlásenia vlády, Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží (2010 – 2015), zákona č.569/2007 Z.z., zákona č. 409/2011 Z. z. a
vyhlášky MŽP SR č. 51/2008 Z. z.
Hlavné aktivity:
- aktualizácia IS environmentálnych záťaží (ISEZ) vrátane terénnych obhliadok v zmysle zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku
environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
- členstvo v Komisii pre posudzovanie a schvaľovanie záverečných správ s analýzou rizika znečisteného územia (2 zástupcovia SAŽP), vrátane spracovania oponentských posudkov k záverečným správam a analýzam rizika v zmysle geologického
zákona na základe požiadaviek MŽP SR;
- inštruktážne stretnutie pre zástupcov okresných úradov - OSoŽP v sídle kraja k ISEZ (november 2014);
- poskytovanie informácií verejnosti k problematike EZ a ISEZ;
- reportingové aktivity zamerané na problematiku environmentálnych záťaží vo vzťahu k EEA, JRC a EIONET (dotazník Contaminated sites);
- účasť na pracovnom zasadnutí JRC, EEA a EIONET k plneniu reportingových povinností;

Výstupy (fyzické):
- funkčný informačný systém environmentálnych záťaží;
- terénne obhliadky na základe hlásení MŽP SR, OÚ-OSoŽP a verejnosti;
- účasť na zasadnutiach Komisie pre posudzovanie a schvaľovanie záverečných správ s analýzou rizika znečisteného územia;
- oponentské posudky na základe určenia Komisie pre posudzovanie a schvaľovanie záverečných správ s analýzou rizika znečisteného územia;
- inštruktážne stretnutie k ISEZ pre zástupcov okresných úradov - odborov starostlivosti o životné prostredie;
- poskytnuté informácie verejnosti;
- dotazník Contaminated sites;
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Prevádzkovanie pracoviska integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného
prostredia (IPKZ) v zmysle zákona o IPKZ pri SAŽP

XII.2014

SEHR

CEI
(OAHŽPES)

Ing. Lišková

1

4807

4 000,00 €

34 644 €

Stručná anotácia úlohy:
Zabezpečenie niektorých kompetencií prenesených MŽP SR na SAŽP na plnenie vybraných ustanovení zákona č. 396/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení neitkroých zákonov v zení
neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky - vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 182/2013 Z.z, ktorou sa vykonáva zákon č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného porostredia a
o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh nového informačného systému IPKZ a jeho naprogramovanie, prevádzkovanie a spravovanie. Konzultačná a poradenská činnosť pre štátnu správu, prevádzkovateľov a verejnosť. Zabezpečovanie
školiacich a vzdelávacích aktivít pre pracovníkov pôsobiacich v oblasti IPKZ v rámci rezortu ŽP (na základe vznesených požiadaviek). Zabezpečenie plnenia medzinárodných záväzkov SR voči EÚ.
Hlavné aktivity:
- návrh, programovanie a prevádzkovanie IS integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania v súlade s § 38 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a vyhlášky č. 182/2013 Z. z. k zákonu o IPKZ vrátane sprístupňovania obsahu IS IPKZ;
- konzultačná a poradenská činnosť pre štátnu správu, verejnú správu a prevádzkovateľov;
- zabezpečovanie školiacich a vzdelávacích aktivít na základe požiadaviek;
- vystavovanie a aktualizácia informácií o IPKZ a súvisiacich oblastiach na Enviroportáli;
- plnenie reportingových povinností v súvislosti so smernicou IPPC a so smernicou o priemyselných emisiách (IED);
- plnenie činnosti v rámci členstva v expertnej skupine pre BAT/BEP fóra;
Výstupy (fyzické):
- nová aplikácia IPKZ Evidencia činností pre SIŽP ako súčasť IS IPKZ - výstupy cez enviroportál, www.sazp.sk;
- nová mapová aplikácia prevádzok IPKZ ako súčasť Registra prevádzok;
- register výsledkov kontrol vykonaných v prevádzkach vyžadujúcich integrovanú prevenciu a kontrolu znečisťovania;
- pracovné stretnutia s MŽP SR, SHMÚ, SIŽP k IS IPKZ;
- aktualizované informácie o problematike IPKZ a súvisiacich oblastiach na Enviroportáli;
- inštruktážne stretnutia pre pracovníkov SIŽP k napĺňaniu IS IPKZ;
- príprava databázy prevádzok spadajúcich pod IED;
- pracovné stretnutia s prevádzkovateľmi;
- pracovné rokovania na pôde EK, DG Environment, na pôde OSN (BAT/BEP fórum);
- pripomienkovanie podkladov pre pracovné rokovania na pôde EK, návrhu východiskovej správy pre EK, podkladov pre nový dotazník podľa smernice o IED pre EK;
- testovanie funkčnosti on-line dotazníkov podľa smerníc IPPC a IED;
- spracovaný a vystavený dotazník IPKZ o implementácii smernice IPPC za roky 2012 a 2013 a o implementácii smernice IED za rok 2013 v slovenčine a angličtine;
- konzultácie, poradenstvo, školenia, semináre na základe požiadaviek;
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Zabezpečovanie aktivít súvisiacich s vykonávaním funkcie Národného kontaktného bodu
(National Focal Point) pre Protokol o registroch únikov a prenosov znečisťujúcich látok (PRTRs) XII.2014
Aarhuského dohovoru na základe oficiálnej nominácie odsúhlasenej ministrom

SLÚ / SEP /
SEHR

CEI
(OAHŽPES)

Ing. Kapustová

1

200

1 600,00 €

1 441 €

Stručná anotácia úlohy:
Vykonávanie funkcie Národného kontaktného bodu pre Protokol o registroch únikov a prenosov znečisťujúcich látok Aarhuského dohovoru. Spolupráca s MŽP SR a SHMÚ pri plnení funkcie Národného kontaktného bodu.
Hlavné aktivity:
- vykonávanie funkcie Národného kontaktného bodu pre Protokol o registroch únikov a prenosov znečisťujúcich látok Aarhuského dohovoru;
- pripomienkovanie a podávanie návrhov k dokumentom predkladaných EK a sekretariátom Protokolu PRTR;
- overenie, vypracovanie a predkladanie informácií a údajov pre OSN EHK na základe požiadaviek;
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Výstupy (fyzické):
- pracovné stretnutia s MŽP SR a SHMÚ;
- pripomienky, návrhy k podkladom zasielaným Európskou komisiou a OSN EHK;
- dotazníky požadované zo strany OSN EHK;
- pozičné dokumenty na pracovné rokovania na pôde EK a OSN EHK;
- rokovania k PRTR na pôde EK v Bruseli a na pôde OSN EHK v Ženeve;
Informačný systém o oprávnených osobách podľa § 20 zákona 137/2010 Z.z o ovzduší v znení
neskorších predpisov (IS OO)

XII.2014

SEHR

CEI
(OAHŽPES)

Ing. Virgovič

1

600

500,00 €

4 324 €

Stručná anotácia úlohy:
Oprávnené osoby sú podľa § 20 ods. 11 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov povinné prostredníctvom IS o oprávnených osobách a ich stálych subdodávateľoch (IS OO) sprístupňovať prevádzkovateľom stacionárnych
zdrojov a orgánom ochrany ovzdušia a správnym orgánom v integrovanom povoľovaní informácie o oprávnených technických činnostiach a o ich službách a následne ich bezodkladne aktualizovať. Zabezpečenie vyššie uvedených povinností sa
vykonáva prostredníctvom webovej aplikácie:
1) vloženie/editácia údajov do informačného systému/v informačnom systéme;
2) zobrazenie údajov z informačného systému;
3) vyhľadávanie údajov pre potreby prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia, odbornej a laickej verejnosti;
4) kontrola oprávnenia oprávnených osôb vykonávať technické činnosti OÚŽP, SIŽP, Slovenskou národnou akreditačnou službou a MŽP SR;
Predmetom úlohy je zabezpečiť prevádzkovanie IS a jeho rozšírenie o aplikačný nástroj pre splnenie bodu 4, čím sa zabezpečí kompletné plnenie povinnosti podľa § 20 ods.11 zákona 137/2010 Z.z. o ovzduší.
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Hlavné aktivity:
- analýza – vypracovanie analýzy pre naprogramovanie aplikačného nástroja „kontrola vybraných údajov“ v IS OO;
- naprogramovanie aplikačného nástroja „kontrola vybraných údajov“ v IS OO;
- testovanie naprogramovanej aplikácie a odstránenie chýb identifikovaných pri testovaní;
- zabezpečenie prevádzky IS OO;
Výstupy (fyzické):
- analytický podklad pre naprogramovanie aplikácie (textový dokument);
- aplikačný nástroj „kontrola vybraných údajov“ v IS OO;
- funkčné zabezpečenie prevádzky IS OO;
Podpora výkonu štátnej správy podľa zákona NR SR č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z
XII.2014
SGPZ
ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

CEI
(OAHŽPES)

Ing. Novikmecová

1

900

1 500,00 €

6 486 €

Stručná anotácia úlohy:
Informačný systém (IS) nakladania s ťažobným odpadom je jedným z nástrojov na podporu výkonu štátnej správy na úseku nakladania s ťažobným odpadom. Povinnosť vytvoriť a aktualizovať informačný systém nakladania s ťažobným odpadom
podľa § 16 zákona č. 514/2008 Z. z. na základe poverenia MŽP SR prevádzkuje SAŽP a je prístupný na www.enviroportal.sk.
Hlavné aktivity:
- zabezpečenie prevádzky IS nakladania s ťažobným odpadom a aplikácie pre inventarizáciu a klasifikáciu uzavretých a opustených úložísk ťažobných odpadov (UOÚŤO);
- podklady pre prípravu správ podávaných EK;
Výstupy (fyzické):
- aktualizovaná verzia IS nakladania s ťažobným odpadom prístupná na www.enviroportal.sk;
- informácia vystavená v Registri súhrnných správ z reportingu v IS nakladania s ťažobným odpadom na www.enviroportal.sk;
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Reportnet ako súčasť národného SEIS

XII.2014

OI

CEI
(OAHŽPES)

Ing. Grófová

2

1800

1 300,00 €

12 973 €

Stručná anotácia úlohy:
Prepojenie výstupov SR predložených EK v rámci plnenia reportingových povinností SR v zmysle právnych predpisov EÚ, výstupov SR predložených EEA v rámci spolupráce SR s EEA a výstupov SR poskytnutých pre spoločný dotazník OECD/Eurostat o
ŽP s využitím nástrojov národného Zdieľaného informačného systému o ŽP a národnej CIRCA.
Hlavné aktivity:
- spracovanie analýzy požiadaviek na vzájomné zdieľanie údajov a správ o stave ŽP poskytovaných SR pre inštitúcie EÚ, ako aj pripomienok SR k materiálom vypracovaných EK, medzi relevantnými rezortnými a mimorezortnými organizáciami cez
prostredie SEIS;
- spracovanie štúdie uskutočniteľnosti;
- spracovanie návrhu úpravy štruktúry SEIS v súvislosti s prepojením na Enviroportál a národnú CIRCA v častiach relevantných pre reporting a spoluprácu smerom k EK, EEA a OECD;
- spracovanie návrhu možnosti na posilnenie výmeny informácií a best practices v problematike ŽP prostredníctvom SEIS;
Výstupy (fyzické):
- analýzy požiadaviek na vzájomné zdieľanie údajov a správ o stave ŽP poskytovaných SR pre inštitúcie EÚ, ako aj pripomienok SR k materiálom vypracovaným EK, medzi relevantnými rezortnými a mimorezortnými organizáciami cez prostredie SEIS;
- štúdia uskutočniteľnosti;
- návrh na úpravu štruktúry SEIS v súvislosti s prepojením na Enviroportál a národnú CIRCA v častiach relevantných pre reporting a spoluprácu smerom k EK, EEA a OECD;
- návrh na posilnenie výmeny informácií a best practices prostredníctvom SEIS;
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Regionálne centrum Bazilejského dohovoru

XII.2014

SEHR

COHEM
(OEMBD)

RNDr. Lapešová

1

3915

7 000,00 €

28 216 €

Stručná anotácia úlohy:
Plnenie medzinárodného záväzku SR, ktorý bol potvrdený dohodou medzi vládou SR (zast. MŽP SR) a SBD v nadväznosti na projekt OSN-UNEP/SBD/SAŽP No.BS-3100/97-01 "Establishment of the Regional Centre for Training and Technology in the
Slovak Republic". Ide o aktivitu, ktorou sa SR významne angažuje ako zmluvná strana BD v rámci environmentálneho programu pri OSN – UNEP (United Nations Environmental Programme).
Činnosť regionálneho centra Bazilejského dohovoru je zameraná na pomoc a spoluprácu s regiónom SaVE pre implementáciu Bazilejského dohovoru zameraného na environmentálne vhodné nakladanie s nebezpečným odpadom a kontrolný systém
cezhraničnej prepravy nebezpečného odpadu. Regionálne centrum realizuje svoju činnosť koordináciou projektov, realizáciou krátkodobých projektov (workshopov), distribúciou informácií a aktívnou účasťou v rámci BD a ostatných viacstranných
environmentálnych dohovorov. Aktivity RCBD sú v súlade so Strategickým rámcom Bazilejského dohovoru 2012-2021 a národnými prioritami jednotlivých krajín regiónu.

Hlavné aktivity:
- administratívna a operatívna činnosť vyžadovaná Sekretariátom Bazilejského dohovoru (SBD);
- príprava a manažment regionálnych projektov;
- organizovanie regionálnych workshopov a tréningov pre krajiny strednej a východnej Európy (SaVE);
- aktívna účasť v pracovných skupinách na príprave strategických dokumentov Bazilejského dohovoru a programe partnerstva Bazilejského dohovoru;
- spolupráca s príbuznými viacstrannými environmentálnymi dohovormi;
- účasť na Konferencii zmluvných strán BD (COP) a jej pracovných skupinách (OEWG);
- vyhľadávanie finančných zdrojov na realizáciu regionálnych aktivít;
- vypracovanie správ o činnosti v zmysle požiadaviek Sekretariátu BD;
- účasť na regionálnych workshopoch v zmysle požiadaviek Sekretariátu BD;
- spolupráca s národnými ohniskovými bodmi a kompetentnými úradmi BD ako aj ohniskovými bodmi Štokholmského a Rotterdamského dohovoru a SAICM;
Výstupy (fyzické):
- realizované projekty v tlačenej forme alebo na CD;
- priebežné, záverečné a finančné správy k realizovaným projektom;
- správy z regionálnych workshopov;
- dvojročný plán činnosti;
- správa o činnosti;
- webová stránka RCBD v anglickom jazyku (www.sazp.sk/bcrc);

IV. Environmentálne manažérstvo a nástroje environmentálnej politiky
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Zabezpečovanie činnosti príslušného orgánu SR pre EMAS

17 058
XII.2014

SEP

COHEM
(OEMBD)

Ing. Adamkovičová

1

3118

39 500,00 €

122 938 €

8 000,00 €

22 472 €

Stručná anotácia úlohy:
Inštitucionálne plnenie záväzkov SR v rámci schémy Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS III) zabezpečovaním požiadaviek na príslušné orgány pre EMAS vyplývajúce zo zákona NR SR č. 351/2012 Z. z. o environmentálnom
overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s požiadavkami nariadenia EP a R č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme
Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit. Zabezpečovanie činnosti v európskych orgánoch schémy EMAS, účasť a zastupovanie SR na zasadnutiach Fóra príslušných orgánov členských štátov pri EK. Spolupráca s organizáciami
inštitucionálneho rámca schémy EMAS na národnej úrovni. Poskytovanie informácií medzinárodným inštitúciám a národným subjektom v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu a informácií súvisiacich s pôsobnosťou Príslušného orgánu
SR pre EMAS.
Hlavné aktivity:
- zabezpečenie procesu registrácie, predĺženia, resp. pozastavenia registrácie v schéme EMAS alebo vymazania organizácií z registra organizácií v súlade s nar. EPaR č. 1221/2009 a so zák. NR SR č. 351/2012 a výkon dohľadu nad registrovanými
organizáciami v súvislosti s dodržiavaním podmienok na udržanie registrácie na národnej a európskej úrovni spoluprácou s: a) orgánmi presadzovania práva; b) národným akreditačným orgánom; c) environmentálnym overovateľom; d) žiadateľom,
resp. organizáciou registrovanou v schéme EMAS; e) ostatnými zainteresovanými stranami;
- povinnosti vyplývajúce z členstva vo Fóre príslušných orgánov (FCB) členských štátov pri EK: a) zabezpečovaním účasti (min. 2x ročne) na Fóre príslušných orgánov pre EMAS pri EK; b) príprava národných stanovísk vo väzbe na požiadavky EK a FCB,
vrátane operatívy súvisiacej s plnením požiadaviek Nar.EP a R (ES) č. 1221/2009;
- vedenie a aktualizácia národného a európskeho registra EMAS v spolupráci s Helpdesk pre EMAS;
- príprava a zverejnenie postupu zápisu organizácií do registra v súlade s čl. 12 nar. EPaR (ES) č. 1221/2009 na národnej úrovni vo väzbe na povinnosti zúčastnených strán;
- podpora schémy EMAS poskytovaním informácií medzinárodným inštitúciám a národným subjektom vo väzbe na stanovené požiadavky formou informačných fór, konzultácií, prac. stretnutí a na web-stránke SAŽP;
Výstupy (fyzické):
- zložky žiadateľov o registráciu v schéme EMAS s dokumentáciou z procesu registrácie (žiadosť, dokumentácia, komunikácia s dotknutými orgánmi a žiadateľom, stanoviská orgánov presadzovania práva, akreditačného orgánu a environmentálneho
overvateľa, komunikácia s príslušnými orgánmi členských štátov, doklad k poplatku EMAS, Osvedčenie o registrácii, rozhodnutie príslušného orgánu, harmonogram dohľadov, výzvy, záznamy z dohľadov,..);
- informácie pre žiadateľov, resp. registrované organizácie v súvislosti s požiadavkami EMAS a dodržiavaním súladu s právnymi požiadavkami týkajúcimi sa životného prostredia;
- účasť na stretnutiach (min. 2x ročne) FCB;
- stanoviská k dokumentom a hodnotiacim správam o EMAS pre MŽP SR vo väzbe na čl.49 nar.č. 1221/2009/ES, pre Fórum príslušných orgánov členských štátov a pre EK;
- aktualizované registre EMAS na národnej a európskej úrovni;
- postup k zápisu organizácii do registra v súlade s čl. 12 nariadenia EPaR (ES) č. 1221/2009 na národnej úrovni vo väzbe na povinnosti zúčastnených strán;
- stanoviská, dotazníky, prednášky, príspevky;
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Zelené verejné obstarávanie (GPP)

XII.2014

SEP

COHEM
(OEMBD)

Ing. Baranovičová

1

2775

6 000,00 €

20 000 €

Stručná anotácia úlohy:
Realizácia podpory GPP ako jedného z dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky, ktorý predstavuje proces začleňovania environmentálnych charakteristík do jednotlivých fáz procesu verejného obstarávania s cieľom podporiť tovary, služby,
stavebné práce, výrobné postupy a ďalšiu prevádzku, ako aj postupy nakladania s odpadom, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu. GPP stimuluje dodávku tovarov, služieb a stavebných prác s vysokou pridanou hodnotou, pričom sleduje ich
environmentálny prínos počas celého životného cyklu. Prostredníctvom podpory a propagácie zeleného verejného obstarávania zvýšiť úroveň jeho uplatňovania v SR a dosiahnuť cieľ stanovený v NAP GPP II.

Hlavné aktivity:
- vzdelávacie aktivity a poskytovanie aktuálnych informácií pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov k problematike GPP;
- odborná pomoc MŽP SR pri príprave podkladov v súvislosti s problematikou GPP;
- monitorovanie a hodnotenie úrovne GPP v SR v zmysle požiadaviek NAP GPP na roky 2011-2015;
- vypracovanie národných environmentálnych charakteristík pre GPP pre vybranú skupinu produktov;
- sledovať vývoj problematiky GPP v EÚ, spolupracovať s Európskou komisiou a členskými krajinami;
Výstupy (fyzické):
- odborné zabezpečenie vzdelávacích aktivít (prezentácie k odborným prednáškam, podklady pre cvičenie);
- aktualizácia komunikačného a informačného systému pre GPP na Enviroportáli, priebežná aktualizácia informácií na webovej stránke SAŽP, podporovať uplatňovanie environmentálnych charakteristík prostredníctvom GPP Helpdesk, poskytovať
poradenstvo zainteresovaným stranám vo väzbe na vypracovanie dokumentácie súvisiacej s GPP;
- podklady pre MŽP SR a pre rokovanie PS pre GPP pri MŽP SR, účasť na rokovaní PS pre GPP v SR a na rokovaniach PS EK pre GPP (AG GPP);
- národné stanoviská k tvorbe a revízii jednotných európskych environmentálnych charakteristík pre GPP vo väzbe na požiadavky inštitúcií EK/EÚ, podklady pre inštitúcie EK/EÚ v súvislosti s GPP;
- dotazník na monitorovanie a hodnotenie úrovne GPP v SR za rok 2013, metodický pokyn k dotazníku, tabuľkové a grafické vyhodnotenie výsledkov;
- informácie o implementácii NAP GPP II v SR za rok 2013 pre MŽP SR;
- národné env. charakteristiky pre GPP na vybranú skupinu produktov (prieskum trhu a ich zverejnenie na web stránke SAŽP);
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Environmentálne manažérstvo a audit (EMS/EMAS)

XII.2014

SEP

COHEM
(OEMBD)

Ing. Adamkovičová

1

2475

6 000,00 €

17 837 €

Stručná anotácia úlohy:
Podpora rozvoja environmentálneho manažérstva v podmienkach SR prostredníctvom:
- participácie na normalizačnej činnosti SR v oblasti environmentálneho manažérstva aktívnym členstvom v technickej komisie TK 72 pri Slovenskom ústave technickej normalizácie;
- realizácia podporných aktivít pre účel zvyšovania všeobecnej informovanosti o schéme pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS);
- zabezpečenie podpory členskému štátu vo väzbe na plnenie požiadaviek nariadenia EPaR č. 1221/2009 čl. 32 bod 1)-3) a čl. 33 bod 1) s cieľom zvyšovania záujmu o začleňovanie organizácií do schémy EMAS.
Hlavné aktivity:
- monitorovanie vývoja certifikácie EMS podľa normy ISO 14001 v SR;
- sledovanie a podpora technickej normalizácie v oblasti environmentálneho manažérstva v podmienkach SR;
- portál právnych požiadaviek týkajúcich sa životného prostredia;
- príprava strategických dokumentov pre podporu EMAS;
- propagácia schémy EMAS;
Výstupy (fyzické):
- číselné a grafické výstupy štatistiky vývoja certifikácie EMS/EMAS k aktualizácii podkladov do správy o stave ŽP, hodnoteniu indikátorov zeleného rastu, zverejneniu na web stránke SAŽP s prepojením na Enviroportál a v zmysle požiadaviek
zainteresovaných strán;
- databáza certifikovaných organizácií podľa normy ISO 14001 v SR;
- účasť na zasadnutiach Technickej komisie TK 72 (2x ročne), podklady k národným stanoviskám SÚTN pre CEN;
- stanoviská k riešeným medzinárodným normám ISO v súvislosti s ich preberaním do sústavy STN;
- dokumentácia súvisiaca s technickou normalizačnou činnosťou týkajúca sa environ. manažérstva;
- interaktívna mapa orgánov presadzovania práva;
- aktuálne zostavy uplatniteľných právnych požiadaviek SR a EÚ v oblasti ŽP;
- databázový systém k identifikovaniu povinností povinných osôb vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov v členení podľa zložiek životného prostredia;
- web stránka príslušného orgánu pre EMAS s prepojením na stránky SAŽP a Enviroportál, analýza systémov, nástrojov a opatrení na podporu schémy EMAS v členských štátoch EÚ, inf.-propagačné aktivity a materiály pre vzdelávanie a informovanie
odb.verejnosti, podnikateľov a ďalších zainteresovaných strán s cieľom podpory, propagovania a uplatňovania nástrojov environ.manažérstva;
Environmentálne označovanie produktov, tvorba environmentálnych kritérií na udeľovanie
COHEM
XII.2014
SEP
Ing. Gajarská
1
2615
10 000,00 €
18 846 €
národnej a európskej environmentálnej značky
(OEMBD)
Stručná anotácia úlohy:
V rámci národnej schémy env. označovania produktov zabezpečovanie činností súvisiacich s procesom revízie osobitných podmienok na skupiny produktov s končiacou platnosťou, predkladanie návrhov na riešenie nových skupín produktov vo
väzbe na požiadavky podnikateľského sektora. Zabezpečovanie činností v nadnárodných orgánoch schémy ES, účasti v Regulačnej rade, vo Výbore pre environmentálne označovanie produktov (EUEB), vo Fóre príslušných orgánov a v pracovných
skupinách pre environmentálne kritériá pri EK. Spolupráca s MŽP SR pri spracovávaní stanovísk súvisiacich s činnosťou v nadnárodných orgánoch schémy ES v súvislosti s prípravou legislatívnych, technických a pracovných dokumentov.
Zabezpečovanie spolupráce s odbornými expertmi, s akreditovanými, autorizovanými a notifikovanými osobami, vedeckovýskumnými inštitúciami a vysokými školami s cieľom realizácie úloh na zvýšenie úrovne kvality produktov stanovením
environmentálnych kritérií na udeľovanie národnej a európskej environmentálnej značky.
Vypracovanie podkladov k činnosti Komisie pre DNEP.

Hlavné aktivity:
- vypracovanie návrhov nových a revidovaných osobitných podmienok na skupiny produktov s končiacou platnosťou: revízie osobitných podmienok pre skupiny produktov: "Prostriedky na zimnú údržbu“ (Ozn. MŽP SR č. 5/11); „Murovacie
materiály“ (Ozn. MŽP SR č. 6/11); „Tissue papier“ (Ozn. MŽP SR č. 7/11); „Plynové infražiariče“ (Ozn. MŽP SR č. 1/12; „Okná a vonkajšie dvere“ (Ozn. MŽP SR č. 2/12); riešenie novej skupiny produktov: návrh skupiny produktov (stavebný sektor);
- spolupráca pri tvorbe európskych environmentálnych kritérií: zabezpečovanie účasti (min. 3x ročne) na Fóre príslušných orgánov (FCB), stretnutiach Európskeho výboru pre environmentálne označovanie produktov (EUEB) a Regulačnej rady (RR);
príprava národných stanovísk vo väzbe na požiadavky EK v súvislosti s riešenými environmentálnymi kritériami vybraných skupín produktov v roku 2014 v zmysle pracovného plánu EK, vrátane operatívy súvisiacej s plnením požiadaviek Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 o environmentálnej značke EÚ;
- poskytovanie informácií medzinár. inštitúciám a národným subjektom vo väzbe na stanovené env.požiadavky prostredníctvom inf.fór, konzultácií, pracovných stretnutí a prostredníctvom web-stránky SAŽP;
Výstupy (fyzické):
- 5 technických správ "Informácia k vypracovaniu návrhu osobitných podmienok na aktualizovanú skupinu produktov" - materiál na pripomienkovanie Komisiou DNEP; konečná technická dokumentácia s návrhom osobitných podmienok pre 5 skupín
produktov - ukončenie procesu revízie a odovzdanie dokumentácie na MŽP SR, ako podklad k schváleniu osobitných podmienok na PV MŽP SR;
- technická správa na novú skupinu produktov - materiál pre pripomienkovanie Komisiou DNEP;
- konečná technická dokumentácia s návrhom osobitných podmienok a odovzdanie dokumentácie na MŽP SR, ako podklad k schváleniu osobitných podmienok na PV MŽP SR;
- účasť na stretnutiach (min. 3x ročne) FCB, RR a EUEB;
- národné stanoviská k riešeným skupinám produktov vypracované v spolupráci s vybranými technickými expertmi (akreditované osoby, VŠ, VÚ apod.), lingvistické posudky, pripomienkovanie technických dokumentov;
- stanoviská, dotazníky, prednášky, aktuálne databázy skupín produktov s platnými env. kritériami v národnej a európskej schéme environmentálneho označovania produktov;
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Udržateľná spotreba a výroba (SCP) a ekoinovácie

XII.2014

SEP

COHEM
(OEMBD)

Mgr. Jurkovičová

1

3558

6 500,00 €

25 643 €

Stručná anotácia úlohy:
Zabezpečenie participácie SR pri realizácii aktivít a opatrení Akčného plánu pre ekoinovácie (EcoAP) v zmysle požiadaviek EK. Zabezpečenie činností v medzinárodných štruktúrach súvisiacich s SCP a ekoinováciami, ktoré sú zriadené pri EK a
Európskej environmentálnej agentúre (EEA). Spolupráca na tvorbe prístupov a metodík na podporu princípov SCP a ekoinovácií s organizáciami dotknutých rezortov na národnej úrovni.
Hlavné aktivity:
- podpora realizácie aktivít a opatrení Akčného plánu pre ekoinovácie (EcoAP) v zmysle požiadaviek EK na národnej úrovni;
- zastupovanie SR v nadnárodných orgánoch pri EK a EEA v oblasti SCP a ekoinovácií;
- odborná pomoc MŽP SR pri príprave podkladov v súvislosti s problematikou SCP a ekoinovácií;
- poskytovanie informácií medzinárodným inštitúciám a národným subjektom v oblasti SCP a ekoinovácií prostredníctvom informačných fór, konzultácií, pracovných stretnutí a prostredníctvom web stránky SAŽP;
Výstupy (fyzické):
- účasť na stretnutiach pracovnej skupiny HLWG pre EcoAP (2x ročne), pracovnej skupiny SCP (3x ročne), v riadiacej skupine pre verifikáciu environmentálnych technológií (ETV) – Steering group (3x ročne);
- podklady k zasadnutiam pracovných skupín pri EK v oblasti SCP a ekoinovácií;
- stanoviská k podkladom z rokovaní pracovnej skupiny pre zelený rast pri MŽP SR;
- stanoviská k materiálom MŽP SR v súvislosti s problematikou SCP a ekoinovácií;
- vytvorenie platformy pre rozvoj opatrení vyplývajúcich z požiadaviek EÚ v oblasti SCP a ekoinovácií na národnej úrovni;
- dotazníky, prednášky, príspevky;
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Environmentálne označovanie produktov, udeľovanie národnej environmentálnej značky EVP a
COHEM
XII.2014
SEP
Mgr. Baďurová
1
2517
3 000,00 €
18 140 €
environmentálnej značky EÚ
(OEMBD)
Stručná anotácia úlohy:
Zabezpečovanie spolupráce pri realizácii aktivít a postupov súvisiacich s udeľovaním environmentálnych značiek v zmysle platných právnych a technických predpisov a v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja a súvisiacimi strategickými
dokumentmi na národnej a medzinárodnej úrovni. Zabezpečovanie činností súvisiacich s prijímaním a preverovaním žiadostí na udelenie oprávnenia používať národnú a európsku environmentálnu značku a žiadostí o environmentálne označovanie
typu II. Zabezpečovanie činností súvisiacich s posudzovaním zhody prihlásených produktov v súlade s požiadavkami na udelenie oprávnenia používať env. značky. Vypracovanie podkladov k činnosti Komisie pre DNEP. Zabezpečovanie činností
súvisiacich s kontrolou dodržiavania licenčných zmlúv o udelení práva používať env. značky. Poskytovanie informácií o národnej a európskej schéme environmentálneho označovania produktov. Administrácia Katalógu environmentálnej značky
(ECAT).
Hlavné aktivity:
- overovanie zhody produktov s environmentálnymi požiadavkami podľa Oznámení MŽP SR a rozhodnutí Európskej komisie pre príslušné skupiny produktov s cieľom udelenia národnej environmentálnej značky a environmentálnej značky EÚ novým
a opätovným žiadateľom o značku;
- dohľad nad dodržiavaním zmluvných podmienok u držiteľov environmentálnych značiek;
- propagácia environmentálneho označovania a poskytovanie informácií spotrebiteľom, organizáciám a laickej verejnosti;
Výstupy (fyzické):
- návrhy Správ z overovania zhody nových produktov s environmentálnymi požiadavkami - materiály na pripomienkovanie do Komisie DNEP;
- konečné Správy z overovania zhody nových produktov s environmentálnymi požiadavkami - materiály na odovzdanie na MŽP SR, ktoré sú podkladom k vyhotoveniu licenčnej zmluvy medzi žiadateľom o značku a MŽP SR;
- certifikáty SAŽP pre držiteľov EVP;
- 7 dohľadov nad dodržiavaním zmluvných podmienok u držiteľov značky EVP a značky EÚ;
- prednášky, články, prezentácie;
- aktuálne údaje v oblasti udeľovania environmentálnych značiek;

V. Starostlivosť o mestské a vidiecke životné prostredie

49 600

36 683,00 €

357 469 €
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Zelená infraštruktúra (Zlepšovanie ekologickej kvality krajiny prostredníctvom budovania
zelenej infraštruktúry v SR)

XII.2014

SOPTK

CTKEVV
(OSŽPEVV)

Mgr. Bohálová

1

7000

5 000,00 €

50 449 €

Stručná anotácia úlohy:
Úloha vyplýva z politiky Európskej únie (EÚ), stratégie EÚ pre biodiverzitu do roku 2020 a prípravy stratégie EÚ pre zelenú infraštruktúru a „Oznámenia Komisie európskemu parlamentu, rade, európskemu a sociálnemu výboru a výboru regiónov“ z
6.5.2013: „Zelená infraštruktúra – zveľaďovanie prírodného kapitálu Európy“.
Vytváranie a udržiavanie územného systému ekologickej stability a sietí ZI je verejným záujmom, čoho predpokladom je začlenenie týchto ekologických sietí do územnoplánovacích procesov.
Pre implementáciu spracovaných dokumentácií Územného systému ekologickej stability (ÚSES) pri budovaní zelenej infraštruktúry a v integrovanom manažmente krajiny (IMK) je nevyhnutné vytvoriť odborné zázemie tvorby ÚSES a zelenej
infraštruktúry a zabezpečiť prístup k týmto informáciám vrátane systematického vytvárania priestorových informácií. Táto problematika nie je dlhodobo v SR koncepčne zabezpečená.
Hlavné aktivity:
- súčinnosť v procese prerokovávania a schvaľovania spracovaných dokumentov RÚSES v spolupráci s MŽP SR a OÚ OSoŽP v 22 okresoch SR v rámci riešenia projektu „Podpora ochrany lokalít NATURA 2000 začlenením do celopriestorového systému
ekologickej stability“ v období 2009-2013;
- prezentácia výstupov v procese prerokovávania a schvaľovania na úrovni príslušných orgánov štátnej správy, obhajoba prístupov k riešeniu a výsledkov spracovania, (metodologické východiská akceptácie RUSES a zverejňovania informácií v rámci
udržateľnosti projektu Podpora ochrany lokalít NATURA 2000 začlenením do celopriestorového systému ekologickej stability);
- analýza príkladov dobrej praxe v uplatňovaní zelenej infraštruktúry v EÚ, spracovanie prezentácie s príkladmi dobrej praxe a väzbe ÚSES k zelenej infraštruktúre, spracovanie odborných podkladov a stanovísk;
- odborné a organizačné zabezpečenie workshopu k problematike zelenej infraštruktúry a ÚSES;
- zabezpečovanie sprístupňovania priestorových údajov priebežne aktualizovaných dokumentov RÚSES (návrhová mapa) prostredníctvom mapovej služby na geoportáli v rámci podpory implementácie zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre
pre priestorové informácie;
Výstupy (fyzické):
- komunikácia s OÚ OSoŽP a MŽP SR pri iniciácii procesu schvaľovania spracovaných dokumentov RÚSES;
- aktívna účasť v procese prerokovávania spracovaných dokumentácií RÚSES v 22 okresoch – aktívna účasť na prerokovávaniach, prezentácia prístupov k riešeniu, obhajoba návrhov prvkov RÚSES;
- zapracovanie pripomienok z prerokovávania dokumentácií RÚSES na príslušných úradoch;
- príprava a tlač finálnych verzií schválených dokumentácií RÚSES (textová, grafická časť), odovzdanie na ObÚ ŽP;
- prezentácie, odborné podklady k problematike ZI a ÚSES, príklady dobrej praxe, terminológia;
- workshop k problematike zelenej infraštruktúry;
- mapové služby na webe – on-line sprístupnenie návrhových častí dokumentov RÚSES;
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Integrovaná starostlivosť o krajinu – implementácia Európskeho dohovoru o krajine

XII.2014

SOPTK

CTKEVV
(OSŽPEVV)

Mgr. Bohálová

1

6000

7 000,00 €

43 242 €

Stručná anotácia úlohy:
Úloha vyplýva z UV SR č. 201/2005 a návrhu podmienok pre zabezpečenie implementácie Európskeho dohovoru o krajine na Slovensku, ako aj zo samotného dohovoru.
Cieľom je zabezpečiť implementáciu EDOK, trvalo podporovať ochranu, manažment a plánovanie krajiny na národnej úrovni, vytvárať podmienky pre integrovaný manažment krajiny, aktívne organizovať európsku spoluprácu v oblasti implementácie
dohovoru a napĺňať jednotlivé záväzky SR. Tieto ciele sú napĺňané prostredníctvom čiastkových aktivít vyplývajúcich z jednotlivých úloh v procese implementácie EDoK.
Hlavné aktivity:
- podpora inštitucionálneho a legislatívneho zabezpečenia implementácie EDoK, priprava podkladov k tovrbe novej legislatívy v oblasti starostlivosti o krajinu;
- propagácia, výchova a vzdelávanie;
- spolupráca na medzinárodnej a národnej úrovni;
- konzultačná služba k hodnoteniu vplyvu navrhovaných činností na charakteristický vzhľad krajiny;
- podpora aplikovaného výskumu;
- monitoring I-EDoK - ELCIS (podľa požiadaviek z Odporúčania Výboru ministrov CM/Rec (2008)3 a požiadavky zriaďovateľa);
- zabezpečenie 3. ročníka udeľovania Ceny Slovenskej republiky za krajinu - národného kola Ceny Rady Európy;
Výstupy (fyzické):
- záznamy a dokumenty z pracovných stretnutí v pracovných skupinách venujúcich sa I-EDoK, podklady k príprave legislatívy, strategických dokumentov atď. (podľa požiadavky MŽP SR);
- odborné príspevky a prezentácie, odborné články, web;
- Konferencia Krajina – Človek – Kultúra 2014;
- Informačný deň Európskeho dohovoru o krajine 2014;
- Regionálna krajinárska štúdia;
- záznamy a pracovné podklady k národnej a medzinárodnej spolupráci;
- správy z konzultačnej činnosti;
- odborné podklady a podkladové štúdie k overovaniu metodiky CHVK a výskumu vo väzbe na starostlivosť o krajinu;
- podkladové správy z monitoringu dohovoru;
- organizačné a odborné zabezpečenie 3.ročníka národného kola "Cena SR za krajinu" 2014;
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Program obnovy dediny

XII.2014

SOPTK

CTKEVV
(OSŽPEVV)

Ing. Švec

1

6500

6 000,00 €

46 846 €

Stručná anotácia úlohy:
POD predstavuje realizáciu environmentálnych opatrení trvalo udržateľného rozvoja, vyplývajúcich najmä z medzinárodných záväzkov a uznesení vlády. POD je 15 rokov nástrojom environmentálnej politiky na lokálnej úrovni. Sleduje uplatňovanie
Miestnej agendy 21 a prispieva k zavádzaniu princípov integrovaného manažmentu v území do praxe, s cieľom všestrannej obnovy a rozvoja kultúrnohistorických, socioekonomických, stavebno-technických a ekologicko-environmentálnych oblastí
pri zachovaní špecifík vidieckej krajiny, identity a tradícií. Po prijatí Európskeho dohovoru o krajine je optimálne cez vybudované štruktúry implementovať oblasť Dohovoru týkajúcu sa zvyšovania povedomia o hodnote krajiny pre predmetnú cieľovú
skupinu. Výkonným a odborným garantom bola poverená SAŽP. Popri tradičnom grantovom programe (POD) sa bude realizovať nový grantový program Zelená dedina (POD ZD).
Hlavné aktivity:
- súbor metodík a usmernení, podklady pre rozhodovanie o dotáciách;
- činnosť Sekretariátu pre POD - administratíva vedenia dotácií z POD a POD ZD, databáza požiadaviek o dotácie, sumarizácia údajov a výstupné zostavy, ročné a medziročné štatistiky;
- agenda z rokovaní Európskeho pracovného spoločenstva pre rozvoj vidieka a obnovu dediny (ARGE), práca v medzinárodnej jury súťaže o Európsku cenu obnovy dediny;
- poradenstvo a monitoring, evidencia konzultácií, fotodokumentácia, vecný a grafický odpočet dotácií POD a POD ZD, pozitívne príklady, správy z monitoringu a kontroly;
- osveta a propagácia, prednášky, powerpointové prezentácie, články, prezentácia v zahraničí, web stránky;
- finančná administrácia dotácií POD a POD ZD - príprava podkladov pre Envirofond pre uzatvorenie zmlúv s obcami a MR, tlač, zabezpečenie podpisovania zmlúv medzi obcami a donorom, kompletizácia a finančná kontrola dokladov došlých od obcí
a MR pre vyúčtovanie pridelenej dotácie, školenia pre príjemcov dotácií, záverečná sumarizácia dokladov pre celkové záverečné vyúčtovanie;
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Výstupy (fyzické):
- Metodika hodnotenia žiadostí obcí a MR v POD 2014 a POD ZD 2014;
- podklady pre rokovanie Environmentálneho fondu (Správa sekretariátu, zoznamy, tabuľky);
- informácia o postupe obce/MR po priznaní dotácie z POD a POD ZD pre rok 2014;
- usmernenie pre príjemcov dotácie poskytnutej z POD a POD ZD 2014;
- usmernenia k POD a POD ZD platné na rok 2015 (výzva);
- žiadosť o poskytnutie formou dotácie na rok 2015;
- materiál do OPM;
- webPOD – aktualizácia a rozšírenie web aplikácie pre POD a POD ZD;
- DISPOD – aktualizovaná databáza prepojená s webPOD;
- spracovanie a hodnotenie žiadostí POD a POD ZD 2014;
- usmernenie ku grafickým odpočtom POD 2013, vecný a grafický odpočet dotácií z POD 2013, pozitívne príklady na www stránke;
- príprava podkladov pre Envirofond pre uzatvorenie zmlúv s obcami a MR v POD a POD ZD;
- tlač, distribúcia, zabezpečenie podpisovania zmlúv medzi obcami a donorom;
CTKEVV
Súťaž Dedina roka 2013 a Škola obnovy dediny
XII.2014
SOPTK
Ing. Maková
1
2000
4 000,00 €
14 414 €
(OSŽPEVV)
Stručná anotácia úlohy:
Súťaž Dedina roka (SDR) je súčasťou Programu obnovy dediny (POD), vyplýva z členstva SR v ARGE. Pravidelným organizovaním národného kola SDR, t.j. od roku 2001 (organizuje sa dvojročne) sa monitoruje realizácia environmentálnych opatrení
TUR vyplývajúcich najmä z medzinárodných záväzkov, ďalej tiež úspešnosť a účinnosť realizácie samotného POD. SDR je motiváciou pre obce propagovať svoje úspechy navonok a získavať si priestor pre podnikateľské a iné aktivity. Zapojením sa do
Súťaže o Európsku cenu obnovy dediny posúva SR vnímanie obnovy dediny a rozvoja vidieka na európsku úroveň.
Hlavné aktivity:
- súťaž o Európsku cenu obnovy dediny: nominačný dokument (prihláška) obce Malé Dvorníky do 13. ročníka súťaže o Európsku cenu obnovy dediny; príprava obce do súťaže - zostavenie stratégie, konzultácie, spolupráca pri zabezpečení hodnotenia
európskou komisiou; účasť na hodnotení, resp. zasadnutiach ARGE; účasť na slávnostnom vyhlásení výsledkov 13. ročníka súťaže o Európsku cenu obnovy dediny;
- SDR 2015: príprava nového ročníka - vyhlásenie, aktualizácia Podmienok a pravidiel SDR 2015; Metodika hodnotenia obcí; organizácia prac.stretnutia partnerov súťaže a gestorov POD – spravodajcov SDR;
- informovanosť, publicita a spolupráca s GP SDR; realizácia propagácie a osvety - propagačné materiály, príprava, tlač a distribúcia brožúry s výsledkami SDR 2013, výstavná činnosť, tlačové správy, účasť na konferenciách, výstavách, aktualizácia
webu, spolupráca s inými organizáciami;
- Škola obnovy dediny: seminár nielen pre starostov obcí prihlásených do SDR 2013, ktorého cieľom je sieťovať obce zapojené do SDR 2013, poskytnúť im spätnú väzbu k ich účasti v SDR 2013 a zároveň iniciovať potenciálnych záujemcov o
prihlásenie do SDR 2015; príprava podkladov k Škole obnovy dediny;
- v prípade schválenia podaného projektu z Environmentálneho fondu realizácia študijno-poznávacej pracovnej cesty pre starostov obcí SR
Výstupy (fyzické):
- nominačný dokument obce Malé Dvorníky do 13. ročníka Súťaže o Európsku cenu obnovy dediny - dvojjazyčná textová a grafická časť (fotky, postery);
- stratégia účasti obce Malé Dvorníky do 13. ročníka Súťaže o Európsku cenu obnovy dediny;
- podklady k Škole obnovy dediny;
- dokumenty: Podmienky a pravidlá SDR 2015, Metodika hodnotenia obcí SDR 2015;
- propagačné materiály - brožúra SDR 2013, prípadne iné v závislosti od finančných prostriedkov;
- ppt. prezentácie, tlačové správy, články, fotodokumentácie;
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UN HABITAT

XII.2014

SOPTK

CTKEVV
(OSŽPEVV)

Ing. Slámková

1

3000

1 000,00 €

21 621 €

Stručná anotácia úlohy:
Na 24. zasadnutí Riadiacej rady Programu OSN ÚN HABITAT - ktoré sa konalo v apríli 2013 na tému „Udržateľný mestský rozvoj“ bola prijatá rezolúcia, ktorá vyzýva krajiny zapojené do programu, aby vypracovali do septembra 2014 národnú správu o
problematike UN HABITATU.
Štruktúra národných správ bude pripravená na základe rezolúcie Správnej Rady programom UN HABITAT z roku 2013. Zo spracovaných národných správ sa bude vychádzať pri príprave Programu UN HABITAT III, ktorý OSN predstaví v roku 2016.
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Hlavné aktivity:
- oslovenie príslušných orgánov s požiadavkou o zaslanie podkladov k vypracovaniu Národných správ Agendy ÚN HABITAT;
- vyhodnotenie jednotlivých opatrení legislatívneho, inštitucionálneho a finančného rámca, ktoré by mali prispieť k dosiahnutiu hlavných cieľov Agendy HABITATU OSN za súčinnosti vecne príslušných ministerstiev SR;
- návrh Výboru HABITATU SR pri MŽP SR;
- propagácia Programu OSN HABITAT na Slovensku v rámci Svetového dňa HABITATU, ktorý sa uskutoční 6. 10. 2014;
Výstupy (fyzické):
- vypracovanie Národnej správy UN HABITAT na Slovensku;
- zriadenie Výboru UN HABITAT v SR pri MŽP SR;
- informácie o Agende UN HABITAT v SR na internetovej stránke;
- videoklip súťaž pre mládež s témou City changer – Mením mesto;
CTKEVV
Životné prostredie miest
XII.2014
SOPTK
Ing.arch. Brzá
2
4000
2 000,00 €
28 828 €
(OSŽPEVV)
Stručná anotácia úlohy:
Riešenie úlohy je zamerané na podporu Európskej politiky udržateľného rozvoja miest, konkrétne implementáciu dôležitých strategických dokumentov, ktoré prijala EK v tomto roku:„7. EAP“, „Zelená infraštruktúra - Podpora Európskeho prírodného
kapitálu“ a „ EU Stratégia adaptácie na zmenu klímy“ so zameraním na strategické, propagačné a praktické aktivity. V rámci uvedených dokumentov pokračovať na podkladoch k tvorbe informačného systému zahájeného v roku 2013: životné
prostredie miest, nadviazať na práce v roku 2013 a dopracovať zadanie pre informačný systém. Udržať prebiehajúcu spoluprácu s mestskými samosprávami. Pripraviť metodiku k slovenskej súťaži Zelené mesto, ktorá vychádza z európskej súťaže
„Zelené mesto“ a bude inšpirujúcou pre mestá v SR.
Hlavné aktivity:
- informačný systém environmentálna infraštruktúra miest – dopracovanie;
- pripraviť metodiku súťaže Zelené mesto pre rok 2015;
- propagačné aktivity k mestskému životnému prostrediu;
Výstupy (fyzické):
- IS environmentálna infraštruktúra miest;
- návrh metodiky na zrealizovanie „Súťaž Zelené mesto SR v roku 2015“
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Degradované ekosystémy v urbanizovanej krajine a v širšom okolí

XII.2014

SOPTK

CTKEVV
(OSŽPEVV)

Ing. Hajniková

2

4000

1 000,00 €

28 828 €

Stručná anotácia úlohy:
Systematická inventarizácia degradovaných ekosystémov v krajských mestách a návrh systému Národnej evidencie degradovaných ekosystémov (brownfieldov). Projekt nadväzuje na riešené pilotné územie v r.2012 a na spracovanú Metodickú
príručku na identifikáciu degradovaných ekosystémov v urbanizovanej krajine.
Na základe spracovanej metodiky sa navrhuje identifikácia a inventarizácia degradovaných ekosystémov v dvoch krajských mestách (Banská Bystrica a Trenčín).
Získané údaje sa budú zhromažďovať v základnej inventarizačnej databáze. Na podklade získaných údajov sa vyhotoví grafická analýza degradovaných ekosystémov vo forme problémového výkresu územia.
Získané údaje a ich rozbor budú slúžiť ako podklady pre spracovanie Národnej stratégie regenerácie degradovaných ekosystémov v mestskom životnom prostredí.
Hlavné aktivity:
- spracovanie identifikácie a inventarizácie degradovaných ekosystémov v dvoch krajských mestách (Banská Bystrica a Trenčín) v zmysle metodiky;
- vytvorenie jednoduchej databázy objektov degradovaných ekosystémov z vyplnených pasportizačných listov;
- na základe inventarizovaných informácií bude vytvorený problémový výkres degradovaných ekosystémov, zahrňujúci graficky hlavné závery analýzy brownfieldov v riešenom území;
- uskutočnenie workshopu s predstaviteľmi príslušných samospráv a relevantných inštitúcií zameraný na prezentáciu problematiky degradovaných ekosystémov a na hľadanie riešení smerujúcich k ich regenerácii a revitalizácii;
- spracovanie informačných materiálov;
Výstupy (fyzické):
- databáza objektov degradovaných ekosystémov miest Banská Bystrica a Trenčín;
- vypracovanie pasportizačných listov na riešené územie miest Banská Bystrica a Trenčín;
- vrstvy GIS - polygóny objektov degradovaných ekosystémov na podklade katastrálnej mapy mesta Banská Bystrica a Trenčín;
- spracovanie grafického výstupu – problémový výkres degradovaných ekosystémov v oboch mestách podľa kategórií;
- spracovanie webovej stránky, kde sa budú postupne uverejňovať výsledky mapovania, identifikácie a inventarizácie degradovaných ekosystémov v SR;
- pracovný workshop s predstaviteľmi samospráv, rezortných inštitúcií a podnikateľských subjektov o degradovaných ekosystémov a o postupoch, smerujúcich k riešeniu ich problémov;
- informačný leták o problematike degradovaných ekosystémov;
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Aktualizácia metodických pokynov na vypracovanie dokumentov RÚSES

XII.2014

SOPTK

CTKEVV
(OSŽPEVV)

Ing. Sklenárová

2

1500

1 000,00 €

10 811 €

Stručná anotácia úlohy:
Dokument RÚSES je v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny dokumentáciou ochrany prírody a krajiny (§ 54). Obsah dokumentu RÚSES definuje vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 492/2006 Z.Z.,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MInisterstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.Z. o ochrane prírody a krajiny (príloha č. 23).
Metodické pokyny na vypracovanie aktualizovaných RÚSES (SAŽP,2009) boli spracované v úvodnej fáze riešenia projektu „Podpora ochrany lokalít NATURA 2000 začlenením do celopriestorového systému ekologickej stability“.
Na základe získaných poznatkov z riešenia 22 dokumentácií RÚSES počas riešenia projektu v období 2009-2013 je potrebné metodologické prístupy prehodnotiť, aktualizovať, vrátane zapracovania nových legislatívnych usmernení a návrhu
interpretácie priestorových údajov v mapových výstupoch. Nevyhnutným predpokladom nového návrhu metodických pokynov je iniciácia odbornej diskusie formou workshopu.
Nové spracované metodické pokyny budú tvoriť metodologické východisko pre dokončenie procesu aktualizácie dokumentov RÚSES v SR, čo predpokladá spracovanie aktualizácie zostávajúcich 41 dokumentov RÚSES.
Hlavné aktivity:
- workshop k metodologickým otázkam tvorby dokumentov RÚSES;
- analýza spracovaných aktualizácií dokumentov RÚSES (22 dokumentov) počas riešenia projektu „Podpora ochrany lokalít NATURA 2000 začlenením do celopriestorového systému ekologickej stability“;
- aktualizácia legislatívnych usmernení v metodických pokynoch;
- návrh textovej časti metodických pokynov;
- návrh interpretácie priestorových údajov v mapových výstupoch dokumentu;
Výstupy (fyzické):
- workshop k metodologickým otázkam tvorby dokumentov RÚSES;
- metodické pokyny na vypracovanie aktualizovaných RÚSES;
- návrh interpretácie priestorových údajov v mapových výstupoch dokumentu RÚSES;
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Podpora realizácie Koncepcie geoparkov SR a budovanie náučných chodníkov a náučných
lokalít

XII.2014

SGPZ,
SOPTK

CTKEVV
(OSŽPEVV)

Ing. Cimermanová

1

1500

1 500,00 €

10 811 €

Stručná anotácia úlohy:
Celkovým cieľom úlohy je podporiť rozvoj a budovanie geoparkov v SR na základe uznesenia vlády SR v dvoch úrovniach: národnej (koordinácia národných aktivít) a regionálnej (v rámci rozvoja existujúcich geoparkov – kategória A + B, t. j.
Banskoštiavnický geopark, Banskobystrický geopark, Novohrad – Nógrád geopark). Podpora koordinácie riadenia rozvoja geoparkov, koncepčná činnosť, podpora spolupráce, monitoringu, vytvárania odborného zázemia a prípravy nástrojov pre
udržateľnosť geoparkov SR, ako aj podpora budovania náučných chodníkov a náučných lokalít v spolupráci s MŽP SR, ŠGÚDŠ, fungujúcimi geoparkami. Na základe Správy o realizácii koncepcie geoparkov SR z roku 2012 sa plánuje dokončenie
aktualizácia tejto koncepcie, ako aj vytvorenie tzv. Národnej siete geoparkov Slovenska, ktorá bude sieťovať jestvujúce geoparky a podporovať a koordinovať vznik nových geoparkov.
Hlavné aktivity:
- vedenie agendy na národnej úrovni, koncepčné materiály (UV SR), monitoring, konzultačná a poradenská činnosť, riadiaci a projektový manažment, spolupráca, vzdelávanie a publicita, pracovné stretnutia s manažmentmi geoparkov, aktualizácia
web, podpora vstupu do sietí;
- podpora riadenia a budovania Novohradského geoparku (člen EGN a GGN);
- podpora riadenia a budovania Banskoštiavnického geoparku;
- podpora riadenia a budovania Banskobystrického geoparku;
Výstupy (fyzické):
- aktualizovaná Koncepcia geoparkov SR;
- sieťovanie partnerov, vytvorená Národná sieť geoparkov Slovenska;
- okrúhly stôl na tému aktuálna situácia v rozvoji geoparkov;
- prezentačná a propagačná činnosť - články, powerpointové prezentácie;
- monitoring potenciálnych území;
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Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo SR

XII.2014

SOPTK

CTKEVV
(OSŽPEVV)

Ing. Garčárová

2

4000

2 000,00 €

28 828 €

Stručná anotácia úlohy:
Úlohou je dopracovanie nominačného projektu Doliny mezozoika Západných Karpát a jeho predloženie na nomináciu na zápis do zoznamu Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva.
Pred jeho predložením je potrebné vypracovať manažmentové plány preukazujúce ochranu riešeného územia a stanovenie regulatívov využívania územia (požiadavka MŽP SR).
Uvedená ochrana územia a jeho regulácia bude prostredníctvom vypracovaných manažmentových plánov na 11 Dolín mezozoika ZK (manažmentové plány na Blatnickú a Gaderskú dolinu vypracované v roku 2013).
V priebehu roku 2014 budú postupne spracované manažmentové plány na doliny mezozoika ZK a to: Prosiecka a Kvačianska, Zádieľska a Hájska, doliny Veľký Sokol, Sokolia dolina, Kyseľ, Piecky, Jánska dolina, Prielom Dunajca - Slovenská strana a
Prielom Dunajca - Pieninský park narodowy, dolina Koscieliska z Tatrzański Park narodowy v PĽR.
Jedná sa o bilaterálny prihraničný projekt SR - PR, na úlohe participujú Poľskí partneri z Tatrzański park narodowy a Pieninský park narodowy. Na podporu nominačného projektu v prihraničnom regióne SR - PR budú zrealizované propagačné aktivity,
zamerané na
oboznámenie obyvateľov regiónu s prírodnými hodnotami územia.
Hlavné aktivity:
- spracovanie manažmentových plánov pre dolinu: Prosiecka, Kvačianska, Zádieľska, Hájska, doliny Veľký Sokol, Sokolia dolina, Kyseľ, Piecky, Jánska dolina, Prielom Dunajca SR - Pieninský park narodowy, dolina Koscieliska z Tatrzański park narodowy
v PR;
- propagácia projektu v prihraničnom regióne SR - PR, prostredníctvom troch workshopov na ich realizáciu je podaný projekt;

Výstupy (fyzické):
- manažmentový plán zabezpečujúci ochranu navrhovaných lokalít na zápis do svetového prírodného dedičstva;
- realizácia troch worshopov v riešenom území nominačného projektu;
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Európske dedičstvo

XII.2014

SOPTK

CTKEVV
(OSŽPEVV)

Ing. Pachinger

2

1500

2 000,00 €

10 811 €

Stručná anotácia úlohy:
SR ako členovi EÚ vyplýva spoluzodpovednosť za ochranu rozmanitosti európskych krajín ako hodnôt spoločného prírodného a kultúrneho dedičstva. Značka „Európske dedičstvo“ je nástrojom, ktorý umožňuje zhodnocovať krajinu a zviditeľniť jej
hodnoty nielen v SR, ale aj v Európe či svete. Nevyhnutným predpokladom je definovanie hodnotovo-významových vlastností slovenskej krajiny z komplexného pohľadu, jej špecifík z európskeho kontextu a posúdenie dôslednosti ochrany
charakteru krajiny. Úloha má úzky súvis s Programovým vyhlásením vlády SR na roky 2012-2016 v časti Trvalo udržateľný hospodársky rozvoj, kde k deklarovaným zameraniam vlády SR patrí ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva, a to vo väzbe
na záväzok vlády navrhnúť nový systém starostlivosti o krajinu.
Hlavné aktivity:
- návrhy na zhodnotenie potenciálu krajiny s výskytom historických krajinných štruktúr v SR vo vzťahu k európskemu dedičstvu - identifikácia lokalít s výskytom historických krajinných štruktúr národného až európskeho významu;
- definovanie fenoménov baníckej krajiny Slovenska a ich kontextu v krajine vo vzťahu k ED a možnosti zhodnotenia tohto typu krajiny;
- spracovanie krajinnej štúdie lokality s výskytom historických krajinných štruktúr národného až európskeho významu so zameraním na banskú krajinu stredoslovenskej banskej oblasti – Nová Baňa, Pukanec, Rudno nad Hronom;
- definovanie možností zhodnocovania špecifickej krajiny a baníckeho dedičstva Ľubietovej (aplikácia poznatkov zo spracovanej štúdie – návrh tematických trás a cyklotrás);
- prerokovanie prístupov k ochrane historických krajinných štruktúr vo väzbe na značku ED s Pamiatkovým úradom SR, prezentácia výsledkov, koordinácia východísk;
Výstupy (fyzické):
- textové správy – aplikácia poznatkov získaných o hodnotách v prosperite krajiny, definovanie možnosti zhodnocovania baníckeho dedičstva a špecifík baníckej krajiny v rozvoji územia - implementácia získaných poznatkov z spracovanej štúdie
Ľubietová - návrh tematických trás a cyklotrás;
- krajinná štúdia lokalít s výskytom historických krajinných štruktúr národného až európskeho významu so zameraním na banskú krajinu – oblasť Nová Baňa, Pukanec, Rudno nad Hronom;
- odborné články, prezentácie;
- záznamy z pracovných stretnutí;
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R-ÚSES nástroj ochrany prírody a krajiny

XII.2014

SOPTK

CTKEVV
(OSŽPEVV)

Ing. Slámková

1

7000

2 000,00 €

50 449 €

Stručná anotácia úlohy:
V rokoch 2009 až 2013 v rámci Operačného programu Životné prostredie bolo vypracovaných 22 R-ÚSESOV okresov SR (okres Martin, Turčianske Teplice, Čadca, Ilava, Trenčín, Tvrdošín, Dolný Kubín, Ružomberok, Žiar nad Hronom, Zvolen, Detva,
Spišská Nová Ves, Poprad, Svidník, Stropkov, Michalovce, Poprad, Sobrabce, Trebišov, Prešov, Levoča, Banská Štiavnica, Liptovský Mikuláš), ktoré je potrebné uviesť do praxe. Predmetnú dokumentáciu je potrebné legislatívne zabezpečiť a to
prerokovacím procesom so štátnou a verejnou správou, vyhodnotením pripomienok a následným zapracovaním pripomienok do dokumentácie a predložiť na schválenie príslušným úradom životného prostredia v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. v
platnom znení.
Procesom prerokovania a schvaľovania spracovaných 22 R-ÚSES okresov SR budú uvedené do praxe, následne budú slúžiť ako podklad pre spracovanie ďalších strategických dokumentov v území a k zabezpečeniu rozhodovacieho procesu.
Schvaľovacím procesom bude zahájená udržateľnosť projektu.
Hlavné aktivity:
- oslovenie príslušných obvodných úradov s danou aktivitou;
- spracovanie pozvánky na prerokovanie so štátnou správou a verejnou správou;
- proces prerokovania so štátnou správou a verejnou správou;
- vyhodnotenie pripomienok z prerokovania a ich zapracovanie do dokumentácie;
- schválenie dokumentácie;
- distribúcia dokumentácie na štátnu správu (MŽP SR, ŠOP SR, okresné úrady);
- uloženie dokumentácie;
Výstupy (fyzické):
- schválené R-ÚSES-y (22 okresov SR)
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Stratégia pre trvalo udržateľný rozvoj a efektívne využívanie zdrojov horských oblastí Slovenska XII.2014

SOPTK

CTKEVV
(OSŽPEVV)

Ing. Vačoková

2

1600

2 183,00 €

11 531 €

Stručná anotácia úlohy:
Stratégia TUR a EVZ horských oblasti na Slovensku komplexne zastreší problematiku horských oblastí na Slovensku. Analýzy a rámcová strategická časť (PHÚ 2014) budú predpokladom pre spracovanie stratégie TUR a EVZ horských oblastí na
Slovensku (PHÚ 2015) s opatreniami a konkrétnymi návrhmi riešenia situácie na Slovensku. Vytvorenie pracovnej skupiny zo zástupcov tvorcov rozhodnutí na národnej úrovni (ministerstvá), ale aj prostredníctvom aktívne pôsobiacich odborných
organizácií a združení (národná a regionálna úroveň) v danej problematike, zabezpečí objektívny pohľad a reálne navrhnuté možnosti riešenia nepriaznivého súčasného stavu.
Navrhovaná úloha je dlhodobá. Prvotnými úlohami SAŽP pre rok 2014 v navrhovanom procese je spracovať kvalitné analytické podklady pre pripravovanú pracovnú skupinu a začať rokovania s cieľom zostavenia rámcovej strategickej časti TUR a EVZ
horských oblastí, ktorá bude v roku 2015 prepracovaná na konkrétne priority, opatrenia až aktivity. Z dlhodobého hľadiska je cieľom úlohy vhodnými nástrojmi zabezpečiť efektívnu podporu horským oblastiam a tým skvalitniť a zlepšiť život
obyvateľstva v danom území.

Hlavné aktivity:
- identifikácia (definovanie horských oblastí - kritériá pre vymedzenie horskej oblasti na Slovensku) a analýza zdrojov (prírodné, demografické, ekonomické, spoločenské, materiálne) horských oblastí na Slovensku, prieniku územia horských oblastí s
územiami vyčlenenými z hľadiska ochrany prírody;
- identifikácia stakeholderov s rozhodovacou právomocou, koordinačné stretnutia stakeholderov – vytvorenie pracovnej skupiny;
- rámcová stratégia TUR a EVZ horských oblastí SR (ciele a priority do 2020);
- zabezpečenie prenosu informácií k identifikovaným stakeholderom z úrovne EÚ na národnú (členstvo Euromontana);
Výstupy (fyzické):
- národné kritériá pre definovanie horských oblastí (súvis s EU legislatívou a špecifikáciou, zdôvodnenie nezrovnalostí);
- analytické zhodnotenie identifikovaných horských oblastí Slovenska - prírodné, demografické, ekonomické, spoločenské, materiálne, v previazaní na vyhlásené chránené územia ochrany prírody, swot analýza horských oblastí Slovenska –
dokument, mapové výstupy;
- zoznam stakeholderov – s rozhodovacou právomocou (stav slabých stránok a ohrození horských oblastí na Slovensku), aktívne pôsobiacich v horských územiach (národné a regionálne organizácie);
- koordinačné stretnutia identifikovaných stakeholderov (3x);
- zostavenie rámcovej strategickej časti TUR a EVZ horských oblastí SR (ciele a priority do 2020) – pracovná verzia;
- pripomienkové konanie pracovnej verzie strategickej časti TUR a EVZ horských oblastí SR;
- finalizácia rámcovej strategickej časti TUR a EVZ horských oblastí SR (ciele a priority do 2020);
- spracovanie harmonogramu postupu vypracovania stratégie TUR a EVZ horských oblastí SR na rok 2015;
- aktívna účasť v pracovnej skupine Eurmontany (SEE part) – vyplýva z pokračovania ukončeného projektu Green Mountain;
- prenos informácií z dostupných zdrojov smerom k identifikovaným stakeholderom a cieľovým skupinám formou e-mailov;

VI. Environmentálna výchova, vzdelávanie, osveta a komunikácia
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Vzdelávanie k problematike zeleného verejného obstarávania

19 972
XII.2014

SEP

CTKEVV
(OSŽPEVV)

Mgr. Bobková

1

600

40 000,00 €

152 399 €

2 000,00 €

4 324 €

Stručná anotácia úlohy:
Realizáciou vzdelávacích aktivít k problematike zeleného verejného obstarávania prispieť k zvýšeniu zainteresovanosti a povedomia v oblasti tohto dobrovoľného nástroja environmentálnej politiky u predstaviteľov ÚOŠS a im podriadených
organizácií a tiež zamestnancov miest a obcí v SR.
Hlavné aktivity:
- kompletné organizačné, administratívne a tematické zabezpečenie odborných seminárov k problematike zeleného verejného obstarávania;
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Výstupy (fyzické):
- príprava a realizácia 8 jednodňových školení realizovaných v jednotlivých krajských mestách SR;
Environmentálna výchova podľa opatrení na realizáciu vládnej Koncepcie environmentálnej
CTKEVV
XII.2014
SEP
Ing. Švec
1
4300
5 500,00 €
30 990 €
výchovy a vzdelávania a príprava rezortnej Koncepcie EVV
(OSŽPEVV)
Stručná anotácia úlohy:
SAŽP bola poverená realizáciou úloh environmentálnej výchovy a vzdelávania podľa Koncepcie environmentálnej výchovy a vzdelávania schválenej vládou SR 25. novembra 1997 nadväzne na Stratégiu štátnej environmentálnej politiky a Národnú
stratégiu trvalo udržateľného rozvoja (dokumenty schválené NR SR a vládou SR). Úloha nadväzuje aj na Stratégiu vzdelávania k trvalo udržateľnému rozvoju, ktorú v roku 2005 vo Vilnjuse podpísali minister životného prostredia a minister školstva. V
rokoch 2011 – 2015 má SR zabezpečiť realizáciu odborných programov a projektov na jej implementáciu.
Hlavné aktivity:
- komplexná realizácia existujúcich školských programov a celoslovenských súťaží environmentálnej výchovy;
- podklady ku koncepčným materiálom (podľa požiadavky zriaďovateľa);
- publicita a informovanosť;
Výstupy (fyzické):
- propozície, realizované programy, prezentácie a publikácie;
- elektronické dokumenty vystavené na www.sazp.sk, www.enviroportal.sk, www.ekostopa.sk, www.snaturou2000.sk, www.envirotazniky.sk;
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Odborná príprava na získanie Osobitných kvalifikačných predpokladov v zmysle vyhlášky MŽP
SR č.462/2004, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o osobitných kvalifikačných predpokladoch
na výkon niektorých činností na úseku starostlivosti o životné prostredie

XII.2014

OU

CTKEVV
(OSŽPEVV)

Mgr. Bobková

1

1000

10 000,00 €

7 207 €

Stručná anotácia úlohy:
Kompletné organizačné, administratívne a tematické zabezpečenie odbornej prípravy na získanie osobitných kvalifikačných predpokladov zamestnancov vykonávajúcich štátnu správu starostlivosti o životné prostredie.
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Hlavné aktivity:
- organizačné, administratívne a obsahové zabezpečenie odbornej prípravy zamestnancov štátnej správy starostlivosti o životné prostredie na získanie OKP;
Výstupy (fyzické):
- príprava a realizácia 4 – 5 školení v rozsahu 5 pracovných dní;
CTKEVV
Vzdelávanie koordinátorov environmentálnej výchovy
XII.2014
SEP
RNDr. Šimonovičová
(OSŽPEVV)

1

1500

9 500,00 €

10 810 €

Stručná anotácia úlohy:
- Fórum environmentálnej výchovy (FEV)
- 2-dňové podujatie zamerané na výmenu informácií a skúseností v oblasti environmentálnej výchovy – stav a smerovanie environmentálnej výchovy na Slovensku a v zahraničí, aktuálna ponuka výučbových programov, projektov, súťaží a aktivít pre
školy a širokú verejnosť;
- Metodické dni (MD);
- 1-dňové dni zamerané na predstavenie metodiky aktuálnych programov a súťaží SAŽP pre školy;
- kontinuálne vzdelávanie (KV);
- akreditované kontinuálne vzdelávanie pedagógov v oblasti TUR;
Hlavné aktivity:
- oslovenie cieľových skupín;
- organizačné zabezpečenie;
- príprava prihlášok a programov;
- príprava prezentácií;
- zverejňovanie výstupov a prezentácií na web stránke SAŽP;
Výstupy (fyzické):
- prihlášky od účastníkov;
- prezenčné listiny;
- programy podujatí;
- prezentácie prednášajúcich;
- fotodokumentácia;
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20. medzinárodný festival filmov o životnom prostredí Envirofilm 2014

VI.2014

ŠT 2/ OK

SAŽP -Ú
(OKO)

Ing. Rajčanová

1

5872

2 000,00 €

50 780 €

Stručná anotácia úlohy:
Festival je nekomerčnou prehliadkou filmov o životnom prostredí, ktorá prebieha vo festivalových mestách počas celého roka. Je deklarovaný MŽP SR ako najväčšie osvetové podujatie rezortu určené širokej odbornej a laickej verejnosti. Súbežne s
festivalom sa koná medzinárodná súťaž výtvarnej tvorivosti detí a mládeže Zelený svet. Dôležitým benefitom festivalu pre rezort životného prostredia sú filmy vo videotéke SAŽP využívané celoročne pre environmentálnu výchovu a stávajú sa
pravidelne súčasťou celoslovenských konferencií s enviro tematikou.
Hlavné aktivity:
organizačná príprava, zabezpečenie a realizácia súťažnej prehliadky filmov a sprievodných programov, koordinácia práce členov festivalového výboru,zabezpečenie reklamy a propagácie festivalu vrátane webovej stránky, organizácia pofestivalových
prehliadok a besied v spolupráci s partnermi, tvorba fondu videotéky, zverejňovanie aktuálnych zoznamov filmov na enviroportáli, celoročné aktivity a zapájanie sa do podujatí a úloh vyplývajúcich z členstva v medzinárodnej asociácii Ecomove
International, spolupráca s Envirofilm n.o.
Výstupy (fyzické):
- prehliadka súťažných filmov a filmov ocenených v rokoch 1995 – 2013;
- prehliadky nesúťažných filmov a besedy;
- slávnostný večer k 20. výročiu festivalu;
- informačné kampane vo festivalových mestách počas celého roka;
- workshop a konferencia;
- katalóg filmov;
- plagáty, informačné letáky, pozvánky;
- inzercia a mediálne výstupy;
- výtvarné práce z výtvarnej súťaže Zelený svet;
- domáce a zahraničné súťažné filmy vo videotéke SAŽP (využívané pre environmentálnu osvetu);
- podrobná správa o podujatí a i.;
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Osvetovo-propagačné podujatia a aktivity, mediálne a informačné kampane pre verejnosť

XII.2014

OK

SAŽP -Ú
(OKO)

Mgr. Jančová

1

5200

9 000,00 €

37 477 €

Stručná anotácia úlohy:
Úloha sa zameria na zvyšovanie environmentálneho povedomia verejnosti, záujmu verejnosti o ochranu a tvorbu ŽP. Prostredníctvom využívania marketingových a komunikačných nástrojov je verejnosť informovaná o poslaní, cieľoch a činnostiach
MŽP SR, SAŽP a ostatných rezortných inštitúcií a prehlbuje sa spolupráca medzi rezortnými inštitúciami pri rozvoji environmentálneho vzdelávania, osvety a propagácie.
V súčasnosti nie je realizovaná cielená marketingová a komunikačná stratégia zameraná na environmentálnu osvetu verejnosti. Cieľom úlohy je skoordinovať osvetové, propagačné a PR aktivity a tiež komunikačné výstupy jednotlivých úloh a
projektov v rámci SAŽP a v rezorte MŽP SR.

Hlavné aktivity:
- tvorba marketingového a komunikačného plánu na rok 2014 na základe požiadaviek Odboru komunikácie MŽP SR a vedenia SAŽP (harmonogram osvetovo-propagačných podujatí a aktivít, napr. pri príležitosti významných dní ŽP, cielené PR aktivity,
mediálne a informačné kampane pre verejnosť s environmentálnou tematikou - ktoré budú vopred odkomunikované, nastavia sa témy a ich rozsah pre rok 2014 a budú cielene komunikované verejnosti);
- koordinácia komunikačných výstupov jednotlivých úloh a projektov v rámci SAŽP;
- príprava podkladov pre návrh marketingovej a komunikačnej stratégie na obdobie rokov 2015-2020, kde SAŽP bude nosnou komunikačnou organizáciou rezortu (v spolupráci s MŽP SR a rezortnými inštitúciami);
- komplexné technické a organizačné zabezpečenie odborných a osvetových podujatí SAŽP a rezortu MŽP SR, ktoré sú súčasťou marketingového a komunikačného plánu na rok 2014 v spolupráci s rezortnými organizáciami;
- textové a grafické spracovanie propagačných materiálov pre printové a elektronické spracovanie, tlačové správy PR články;
- zverejňovanie informácií na web stránke SAŽP, sprístupňovanie informácií širokej verejnosti;
- Environmentálna knižnica;
Výstupy (fyzické):
- marketingový a komunikačný plán SAŽP pre rok 2014;
- funkčný marketingový informačný systém;
- semináre, workshopy, informačné dni, výstavy, prehliadky filmov o ŽP a i. osvetové podujatia pre verejnosť;
- tlačové správy a PR články, postery a i., ich textové a grafické spracovanie, tlač a distribúcia;
- web stránka SAŽP;
- dotazníky;
- knižný fond, videotéka;
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Odborno-náučný časopis ENVIROMAGAZÍN, 19. ročník – príprava, výroba, tlač, distribúcia,
elektronické spracovanie

XII.2014

OK

SAŽP -Ú
(OKO)

Ing. Kučerová

1

1500

2 000,00 €

10 811 €

Stručná anotácia úlohy:
Enviromagazín je jediné odborno-náučné periodikum o životnom prostredí na Slovensku. Od roku 1996 ho vydáva SAŽP z poverenia MŽP SR, ktoré tým plní Koncepciu environmentálnej výchovy a vzdelávania, schválenú uznesením vlády SR
č.846/1997. Časopis už 18 rokov zabezpečuje mediálne potreby rezortu životného prostredia, prispieva k propagácii aktivít a prác pri ochrane a tvorbe životného prostredia v SR i zahraničí.
Dôraz sa kladie na šírenie objektívnych informácií o štátnej environmentálnej politike vlády SR a Ministerstva životného prostredia SR, sprístupňovanie najnovších poznatkov z oblasti tvorby a ochrany životného prostredia a propagáciu
environmentálnych aktivít v prospech trvalej udržateľnosti SR, EÚ a ostatného sveta širokej odbornej a laickej verejnosti s dôrazom na mládež.
Hlavné aktivity:
- redakčná príprava;
- spracovanie dát;
- výroba, tlač, distribúcia;
- elektronické spracovanie šiestich vydaní periodika;
Výstupy (fyzické):
- 6 printových vydaní, rozsah 36 farebných strán, náklad 1 000 ks, webová stránka, CD ROM

VII. Reporting a podpora plnenia medzinárodných záväzkov
62

Zabezpečenie plnenia vybraných povinností SR, vyplývajúcich z členstva v OECD

10 057
XII.2014

SEP

CEI
(OAHŽPES)

Ing. Lieskovská

1

600

17 470,00 €

72 482 €

3 000,00 €

4 324 €

Stručná anotácia úlohy:
Zabezpečovanie úloh vyplývajúcich zo zastúpenia SR vo Working Party on Environmental Information (WPEI) a v Join Working Party on Agriculture and Environment (JWPAE). Koordinácia poskytovania informácií za SR za oblasť životného prostredia
v zmysle požiadaviek OECD.
Hlavné aktivity:
- spracovanie podkladov a poskytnutie informácií, pripomienkovanie materiálov;
- správa o stave vývoja v oblasti reportingu, indikátorov a informovania verejnosti v SR za rok 2013;
- spracovanie podkladov a účasť na zasadnutí WPEI, JWPAE;
Výstupy (fyzické):
- podklady, informácie, pripomienky;
- textová správa o stave vývoja v oblasti reportingu, indikátorov a informovania verejnosti v SR za rok 2013;
- účasť na zasadnutiach WPEI, JWPAE, spracované podklady na zasadnutia;
63

Zabezpečenie plnenia reportingových povinností, ktoré SR vyplývajú z právnych predpisov EÚ
týkajúcich sa problematiky ochrany vôd a vodného hospodárstva

XII.2014

SV

CEI
(OAHŽPES)

Ing. Grófová

1

1850

2 870,00 €

13 333 €

Stručná anotácia úlohy:
Jednou z povinností SR, ako člena Európskej únie, je plnenie reportingových povinností vyplývajúcich z právnych predpisov EÚ v oblasti VODA. Úlohou SAŽP v tomto procese je zostavovať a aktualizovať zoznam reportingových povinností SR,
evidovať termíny na predkladanie správ EK, evidovať metodické pokyny EK pre spracovávanie správ, koordinovať spracovanie správ medzi príslušnými rezortnými aj mimorezortnými organizáciami, podľa potreby spracovávať, upravovať a finalizovať
podklady a výstupy, predkladať správy Európskej komisii a viesť evidenciu týchto správ.

Hlavné aktivity:
- permanentná aktualizácia reportingových povinností SR v oblasti VODA;
- kordinácia spracovávania správ predkladaných Európskej komisii medzi príslušnými rezortnými aj mimorezortnými organizáciami;
- spolupráca na príprave a posudzovaní plánov manažmentu povodňových rizík podľa požiadaviek MŽP SR;
- vedenie evidencie správ predložených SR Európskej komisii;
- pripomienkovanie dokumentov EK týkajúcich sa problematiky reportingu a vôd;
- zabezpečenie aktívneho členstva SAŽP v pracovných skupinách pri MŽP SR pre implementáciu Rámcovej smernice o vode;
- zabezpečenie aktívneho členstva SR v relevantných pracovných skupinách pri EK (Working group Data and Information Sharing);
Výstupy (fyzické):
- zoznam aktuálnych právnych predpisov EÚ relevantných pre problematiku Voda;
- analýzy reportingových požiadaviek EÚ, zoznam reportingových požiadaviek na rok 2015;
- zápisy z pracovných stretnutí;
- správy predložené Európskej komisii;
- spracovanie vybraných podkapitol čiastk.plánov manažmentu povodňových rizík podľa požiadaviek MŽP SR;
- posudzovanie vybraných čiastkových plánov manažmentu povodňových riziká podľa požiadaviek MŽP SR;
- elektronická evidencia správ predložených SR Európskej komisii;
- pripomienky k dokumentom EK týkajúcich sa problematiky reportingu a vôd;
- účasť na rokovaniach pracovných skupín;
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Zabezpečenie koordinácie plnenia reportingových povinností vyplývajúcich z členstva SR v EÚ

XII.2014

SEP

CEI
(OAHŽPES)

Ing. Novikmecová

1

3300

2 600,00 €

23 784 €

Stručná anotácia úlohy:
Jednou z povinností SR ako člena Európskej únie je plnenie reportingových povinností voči Európskej komisii vyplývajúcich z platných právnych predpisov Európskej únie relevantných pre oblasť životného prostredia. SAŽP je poverená MŽP SR
koordináciou prác na zabezpečení týchto povinností. Súčasťou úlohy je koordinácia spracovania čiastkových úloh príslušnými zodpovednými organizáciami, podľa potreby spracovávanie podkladov pre finálne výstupy, úprava a kontrola finálnych
výstupov, predkladanie správ Európskej komisii a evidencia predložených správ.
Hlavné aktivity:
- permanentná aktualizácia reportingových požiadaviek v rámci kapitoly Životné prostredie;
- koordinácia procesu spracovania správ a ich predloženie Európskej komisii;
- vedenie evidencie správ predložených Európskej komisii;
- podklady pre prípravu usmernenia MŽP SR v súvislostí s vymedzovaním veľkých spaľovacích zariadení v súvislosti s prevádzkami IPKZ a zariadení používajúce organické rozpúšťadlá v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/ES
o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia);
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Výstupy (fyzické):
- zoznam aktuálnych právnych predpisov v rámci kapitoly Životné prostredie;
- analýzy reportingových požiadaviek;
- zoznam reportingových požiadaviek na rok 2015;
- záznamy z pracovných stretnutí;
- správy predložené Európskej komisii a príslušné dokumenty;
- elektronická evidencia správ predložených Európskej komisii;
- analýza súčasného stavu - identifikácia nesprávne vymedzených zariadení alebo chýbajúceho vymedzenia zariadení;
- vypracovanie predbežného zoznamu so správne vymedzenými zariadeniami;
- vypracovanie návrhu jednotnej formy zápisu vymedzenia zariadenia v povoleniach;
- vypracovanie príkladov postupu pri vymedzovaní zariadení;
Zabezpečovanie plnenia povinností SR, vyplývajúcich z členstva SR v EEA, sieti EIONET a EPA
CEI
XII.2014
SEP
Mgr. Kosková
1
4307
9 000,00 €
31 041 €
network
(OAHŽPES)
Stručná anotácia úlohy:
Aktívna účasť v Riadiacej rade (MB) EEA a plnenie funkcie NFP, koordinácia prác v rámci SR vyplývajúcich z členstva SR v EEA a v sieti EIONET, plnenie reportingových povinností a úloh vyplývajúcich z funkcií PCP a NRC, zabezpečovanie činnosti NFP
kancelárie, prevádzka EIONET –SR, organizácia EIONET stretnutí na národnej úrovni, organizácia NRC mítingov na národnej úrovni. Participácia na činnosti EPA network. Projektová činnosť. Pripomienkovanie materiálov, správ, stanovísk k odborným
témam, propagácia výstupov EEA na národnej úrovni.
Hlavné aktivity:
- zabezpečenie účasti na MB, NFP a NRC mítingoch pri EEA;
- príprava podkladov, pripomienkovanie materiálov spracovávaných EEA;
- prevádzka národnej siete EIONET;
- zabezpečenie účasti a úloh na zasadnutiach EPA Network a príprava stanovísk k materiálom;
- diseminácia informácií a prezentácia výstupov EEA a siete EIONET pre laickú a odbornú verejnosť;
- organizácia NFP mítingu v SR;
- príprava správy SOER 2015;

Výstupy (fyzické)
- 3 MB mítingy;
- 3 NFP mítingy;
- NRC mítingy a webinare;
- 2 EPA network mítingy;
- Správy EEA , odborné dotazníky, pripomienky, Spravodajca EEA;
- EIONET SK - národná sieť expertov;
- Národný SOER 2015 míting;
- NFP míting v SR;

VIII. Poradenské a expertízne služby
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Poradenské a expertízne služby pre orgány miestnej štátnej správy, samosprávy a verejnosti

1 500
XII.2014

OORaKŠS

SAŽP -Ú
(SERP)

Ing. Lakanda

1

1500

3 000,00 €

10 811 €

3 000,00 €

10 811 €

Stručná anotácia úlohy:
Úloha je zameraná na koordináciu a výkon poradenskej a expertíznej činnosti Slovenskej agentúry životného prostredia pre ústredné orgány štátnej správy, orgány miestnej štátnej správy, samosprávy, iné odborné organizácie, vedecké inštitúcie,
vysoké školy a ostatné subjekty v oblasti komplexnej starostlivosti o životné prostredie, starostlivosti o krajinu a projektovej činnosti.
Hlavné aktivity:
- poskytovanie poradenstva v oblasti starostlivosti o životné prostredie;
- poskytovanie konzultácií;
- spracovanie vyjadrení, posudkov, stanovísk;
- poskytovanie informácií;
Výstupy (fyzické):
- záznamy o poradenstve, konzultáciách;
- vyjadrenia, posudky, stanoviská;
- poskytnuté informácie;

IX. Podpora implementácie pomoci z fondov EÚ
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2 000

4 000,00 €

14 414 €

Plnenie úloh delegovaných Slovenskej agentúre životného prostredia Riadiacim orgánom pre
SAŽP -Ú
XII.2014
SEPP
Mgr. Čuláková
1
1000
1 000,00 €
7 207 €
Operačný program Životné prostredie na základe Splnomocnenia
(SF)
Stručná anotácia úlohy:
SAŽP sa ako SORO bude podieľať na implementácii OP ŽP pre programové obdobie 2007-2013. Výkon delegovaných úloh z RO pre OP ŽP na SAŽP zabezpečí Sekcia fondov EÚ (odbor monitorovania projektov a odbor podporných činností)
prostredníctvom regionálneho zastúpenia pracovísk: Banská Bystrica, Košice, Žilina. SAŽP zabezpečuje plnenie úloh sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v rámci Operačného programu Životné prostredie v súlade so splnomocnením
riadiaceho orgánu.
Hlavné aktivity:
- podpora procesov monitorovania ukončených projektov podporených z OP ŽP;
- podpora procesov kontroly ukončených projektov podporených z OP ŽP;
- podpora hodnotenia pomoci v rámci OP ŽP;
Výstupy (fyzické):
- záverečná správa o vykonaní OP ŽP v spolupráci s MŽP SR, resp. RO pre OP ŽP
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Operačný program - Kvalita životného prostredia - príprava

XII.2014

SEPP

SAŽP -Ú
(SF)

Mgr. Čuláková

1

1000

3 000,00 €

7 207 €

11 500,00 €

4 323 €

1 500,00 €

1 441 €

Stručná anotácia úlohy:
Úloha je zameraná na podporu zabezpečenia tvorby nového OPKŽP a na admisitráciu procesu vzniku SORO pre OPKŽP a procesov tvorby Splnomocnenia.
Hlavné aktivity:
- podpora procesov prípravy a tvorby OP KŽP
- podpora procesov a administrácie vzniku SORO
- podpora hodnotenia pomoci v rámci OP ŽP
Výstupy (fyzické):
- splnomocnenie, delegované úlohy

X. Podpora štátnej environmentálnej politiky
69

Zelená samospráva - uplatňovanie stratégií, priorít a zásad environmentálnej politiky v miestnej
XII.2014 SOPTK, OK
a regionálnej samospráve

600
CTKEVV
(OSŽPEVV)

Ing. Švec

1

200

Stručná anotácia úlohy:
Úloha reaguje na neustálu potrebu zvyšovania environmentálneho povedomia v oblasti integrovanej starostlivosti o životné prostredie, vytvárania podmienok pre zlepšovanie jeho kvality. Problematika integrovanej starostlivosti o krajinu a životné
prostredie si vyžaduje integráciu rozhodovacích a rozvojových aktivít, pričom jej kvalita sa vyvíja od odborného potenciálu jej vykonávateľov, najmä zástupcov regionálnej a miestnej samosprávy, odbornej verejnosti, ktoré priamym spôsobom
ovplyvňujú rozvojové a manažmentové aktivity v územiach. Úloha je v priamej väzbe na rovnomennú projektovú žiadosť podanú do Environmentálneho fondu 2014 a bude realizovaná len za predpokladu schválenia tejto žiadosti.
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Hlavné aktivity:
Hlavnou aktivitou tejto úlohy je vytvoriť odborné podklady k vzdelávaniu a informovanosti zástupcov samospráv (vo väzbe na projekt podaný do Environmentálneho fondu).
Výstupy (fyzické):
- odborné zabezpečenie (personálne náklady);
- odborné podklady k školiacim aktivitám;
SAŽP -Ú
Podpora štátnej environmentálnej politiky v projektoch SAŽP
XII.2014
SEPP
Ing. Lakanda
1
(SERP)

200

6 000,00 €

1 441 €

Stručná anotácia úlohy:
Cieľom projektovej činnosti SAŽP je realizácia činností vyplývajúcich zo štatutárnych úloh organizácie. Úloha sa zameriava na systematickú podporu prípravy, implementácie a monitoringu projektov v SAŽP v úzkej spolupráci s príslušnými
organizačnými zložkami SAŽP. Zahŕňa aktívne sledovanie možných zdrojov financovania environmentálnych projektov, koordináciu pri plánovaní projektov vzhľadom na disponibilné ľudské zdroje, pomoc s prípravou projektových žiadostí, vedenie
centrálnej evidencie projektov SAŽP, podporu projektového manažmentu vo fáze implementácie a monitoringu, poskytovanie informácií o projektovej činnosti pre rozhodovacie procesy.
Hlavné aktivity:
- sledovanie zdrojov financovania projektov a spracovanie informácií pre organizačné zložky SAŽP;
- pomoc pri príprave projektových žiadostí;
- vedenie centrálnej evidencie projektov;
- podpora implementácie a monitoringu projektov;
- spracovanie výstupných zostáv z projektovej činnosti pre potreby plánovania projektov;
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Výstupy (fyzické):
- podané projektové žiadosti;
- úspešne ukončené projekty;
Zabezpečenie prístupu verejnosti k informáciám o stave a kvalite životného prostredia a účasti
SAŽP -Ú
XII.2014
OK
Mgr. Jančová
1
200
4 000,00 €
1 441 €
verejnosti na rozhodovacom procese
(OKO)
Stručná anotácia úlohy:
Úloha slúži na podporu komplexného zabezpečenia prístupu verejnosti k informáciám o stave a kvalite životného prostredia a účasti verejnosti na rozhodovacom procese. Úloha je v priamej väzbe na rovnomennú projektovú žiadosť podanú do
Environmentálneho fondu pre rok 2014 a bude komplexne realizovaná len za predpokladu schválenia tejto žiadosti.
Hlavné aktivity:
Hlavnou aktivitou tejto úlohy je vytvoriť personálne kapacity a odborné zázemie pre zabezpečenie prístupu verejnosti k informáciám o stave a kvalite životného prostredia a účasti verejnosti na rozhodovacom procese (vo väzbe na projekt podaný
do Environmentálneho fondu).
Výstupy (fyzické):
- odborné zabezpečenie (personálne náklady)
- odborné podklady pre zabezpečenie prístupu verejnosti k informáciám o stave a kvalite životného prostredia a účasti verejnosti na rozhodovacom procese
SPOLU:

Vysvetlivky:
SAŽP -Ú = Slovenská agentúra životného prostredia - ústredie
CEI = Centrum environmentalistiky a informatiky
CTKEVV = Centrum tvorby krajiny, environmentálnej výchovy a vzdelávania
COHEM = Centrum odpadového hospodárstva a environmentálneho manažérstva
SERP = Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov *
SF = Sekcia fondov EÚ*
OKO = Odbor komunikácie a osvety*
OSŽPEVV = Odbor starostlivosti o ŽP, environmentálnej výchovy a vzdelávania*
OAHŽPES = Odbor analýz, hodnotenia ŽP a environmentálnych služieb*
OEMBD = Odbor environmentálneho manažérstva a Bazilejského dohovoru*
OMSR= Odbor medzinárodnej spolupráce a reportingu
*= v zmysle novej OŠ SAZP platnej od 1.1.2014
ŠT 2 = štátny tajomník II.
OK = odbor komunikácie

208 234

330 677,00 €

1 509 210,00 €

OU = osobný úrad
SLÚ = Služobný úrad
OI = Odbor informatiky
SEP = Sekcia environmentálnej politiky
SEHR = Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia
SV = Sekcia vôd
SEPP = Sekcia environmentálnych programov a projektov
SOPTK = Sekcia ochrany prírody a tvorby krajiny
SGPZ = Sekcia geológie a prírodných zdrojov
OENA = Odbor ekonomických nástrojov a analýz
OORaKŠS = Odbor organizácie, riadenia a koordinácie štátnej správy
RO = Riadiaci orgán
OPŽP = Operačný program Životné prostredie
OPKŽP = Operačný program Kvalita životného prostredia
EEA = Európska environmentálna agentúra
OECD = Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
IS = informačný systém
OENA = Odbor ekonomických nástrojov a analýz
ERS = Environmentálna regionalizácia Slovenska

