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OBLASŤ 1

Rozvoj kapacít pre realizáciu EVVO

Špecifický cieľ: Do roku 2030 zabezpečiť kvalitné ľudské zdroje, materiálnu, technickú a finančnú
podporu pre realizáciu environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v SAŽP.
Zlepšiť environmentálne správanie a výkon SAŽP pre životné prostredie.
Opatrenie 1.1 Rozvoj ľudských zdrojov
Aktivita 1.1.1

Zabezpečenie profesijného rastu prostredníctvom rozvoja softskills a hardskills

Cieľová skupina

interní zamestnanci SAŽP

Zodpovednosť a spolupráca

odbor personalistiky, odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania, odbor komunikácie a osvety

Názov úlohy v PHÚ
(projektu)

8353 Odborné vzdelávanie zamestnancov štátnej a verejnej správy a samosprávy

Zodpovedný riešiteľ

Matej Vlčák

Finančný rámec

500 Eur (cestovné náhrady, poplatky)

Popis činnosti

-

Revízie Plánu profesijného rozvoja
zamestnancov OEVV.

-

Diskusie k tvorbe individuálnych plánov
sebavzdelávania zamestnancov OEVV.

-

Realizácia školenia na rozvoj softskills
(mentoring, didaktické zručnosti,
prezentačné schopnosti). Preferované:
„rozvoj soft skills v práci s mládežou“
(IUVENTA), v prípade nekonania
konkrétneho školenia hľadanie alternatívy.

-

Realizácia exkurzie na rozvoj hardskills –
v oblasti obehového hospodárstva, spoločnosti Zedko a Ekolumi v BB.

plán

výsledok
-

Ukazovateľ

minimálne 1 školenie (softskills), 1 exkurzia
(hardskills), revidovaný Plán profesijného
rozvoja zamestnancov OEVV

Aktivita 1.1.2

Zavedenie kolegiálnej podpory, spätnej väzby a mentoringu

Cieľová skupina

interní zamestnanci SAŽP

Zodpovednosť a spolupráca

odbor personalistiky, odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania a ďalšie odbory sekcie
environmentalistiky

Názov úlohy v PHÚ
(projektu)

8356 Národná koordinácia EVVO v SR

Zodpovedný riešiteľ

Jana Šimonovičová
plán

Finančný rámec

-

Popis činnosti

Testovanie foriem kolegiálnej podpory v rámci
pripravovanej metodickej príručky na tému
„odpad“ a programu inovačného vzdelávania
pre učiteľov.

Ukazovateľ

začlenené formy kolegiálnej podpory do
prípravy materiálov

Aktivita 1.1.3

Definovanie profesijných požiadaviek pre pozíciu špecialista EVV

Cieľová skupina

uchádzači o zamestnanie na OEVV

Zodpovednosť a spolupráca

odbor personalistiky

Termín

2025

Názov úlohy v PHÚ
(projektu)

8356 Národná koordinácia EVVO v SR

Zodpovedný riešiteľ

Katarína Vajliková

výsledok

plán
Finančný rámec
Popis činnosti

výsledok

-

Zadefinovanie finálneho a očakávaného
„štandardu“ s pridelenou hodnotou
k jednotlivým požiadavkám na pracovníka
EV.

-

Aplikácia v praxi a spätná väzba.

Ukazovateľ

definovaný štandard s pridelenou hodnotou,
aplikácia postupu na všetkých výberových
konaniach na pozíciu EVV v roku 2021

Aktivita 1.1.4

Harmonizácia platov OEVV na úroveň odborných zamestnancov

Cieľová skupina

interní zamestnanci OEVV SAŽP

Zodpovednosť a spolupráca

manažment SAŽP, odbor personalistiky

Termín

Zrealizovaná v roku 2020

Zodpovedný riešiteľ

Juraj Bebej

Výstupy

Zvýšené platové triedy vybraných zamestnancov na úroveň ostatných odborných pracovníkov.

Aktivita 1.1.5

Nastavenie systému medziodborovej spolupráce v rámci SAŽP

Cieľová skupina

interní zamestnanci SAŽP

Zodpovednosť a spolupráca

manažment SAŽP, jednotlivé odbory SAŽP

Názov úlohy v PHÚ
(projektu)

8356 Národná koordinácia EVVO v SR

Zodpovedný riešiteľ

Jana Šimonovičová, Juraj Bebej

Finančný rámec

20 Eur (občerstvenie)

Popis činnosti

Zaradenie témy medziodborovej spolupráce do
pravidelných stretnutí pre interných
zamestnancov (v prípade vhodnej situácie
ohľadne Covid-19).

Ukazovateľ

zrealizované stretnutie, zápis

Aktivita 1.1.6

Vymedzenie činností súvisiacich so zabezpečovaním národnej koordinácie na úseku neformálnej
EVVO v štatúte SAŽP

Cieľová skupina

interní zamestnanci SAŽP

Zodpovednosť a spolupráca

manažment SAŽP

Názov úlohy v PHÚ
(projektu)

8356 Národná koordinácia EVVO v SR

Zodpovedný riešiteľ

Juraj Bebej, Šimonovičová

plán

plán
Finančný rámec

výsledok

výsledok

-

Popis činnosti

Zmena štatútu so zapracovaním návrhov
v súvislosti s národnou koordináciou na úseku
neformálnej EVVO.

Ukazovateľ

upravený štatút

Aktivita 1.1.7

Budovanie externých personálnych kapacít

Cieľová skupina

univerzity, centrá dobrovoľníctva, seniorské občianske združenia, MVO

Zodpovednosť a spolupráca

manažment SAŽP, odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania

Názov úlohy v PHÚ
(projektu)

8357 Inovačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov

Zodpovedný riešiteľ

Lucia Šávoltová, Matej Vlčák

Finančný rámec

100 Eur (cestovné náhrady)

Popis činnosti

-

plán
Nadväzovanie spolupráce pri príprave
programov vzdelávania v oblasti EV pre

výsledok

budúcich učiteľov.
-

Ukazovateľ

Oslovenie potenciálnych partnerov (MPC, VŠ
– pedagogické, prírodovedecké a filozofické
fakulty a pod.) a realizácia kontaktných
stretnutí.

zrealizované stretnutia, zápisy zo stretnutí

Opatrenie 1.2 Vytvorenie priestorových kapacít a ich materiálno-technické vybavenie
Aktivita 1.2.1

Budovanie náučného areálu – vonkajšej Enviroučebne prostredníctvom interaktívnych prvkov
a praktických ukážok

Cieľová skupina

školy, pedagógovia, verejnosť

Zodpovednosť a spolupráca

odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania, odbor prevádzky a správy majetku, odbor
komunikácie a osvety

Názov úlohy v PHÚ
(projektu)

8356 Národná koordinácia EVVO v SR

Zodpovedný riešiteľ

Andrej Šijak
plán

Finančný rámec

výsledok

2900 Eur dokumentácia k územnému konaniu
9600 Eur dokumentácia k stavebnému
povoleniu

Popis činnosti

-

Príprava špecifikácie.

-

Oslovenie dodávateľov.

-

Realizácia VO na oba typy dokumentácie.

-

Pripráva projektov a dokumentácií na
získanie financií na realizáciu.

Ukazovateľ

dokumentácia k územnému konaniu,
dokumentácia k stavebnému povoleniu,
podaná výzva na projekt

Aktivita 1.2.2

Budovanie vnútornej Enviroučebne

Cieľová skupina

školy, pedagógovia, verejnosť

Zodpovednosť a spolupráca

odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania, odbor prevádzky a správy majetku, odbor
komunikácie a osvety

Termín

2020 – 2030

Opatrenie 1.3 Zlepšenie environmentálneho imidžu SAŽP
Aktivita 1.3.1

Vypracovanie ekokódexu a internej smernice s cieľom znížiť ekologickú stopu organizácie a zvýšiť
environmentálne povedomie zamestnancov

Cieľová skupina

interní zamestnanci SAŽP

Zodpovednosť a spolupráca

manažment SAŽP, odbor komunikácie a osvety, odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania,
odbor prevádzky a správy majetku, odbor ekonomiky a ďalšie odbory SAŽP

Názov úlohy v PHÚ
(projektu)

8356 Národná koordinácia EVVO v SR

Zodpovedný riešiteľ

Veronika Páričková, Jana Šimonovičová

Finančný rámec

50 Eur (občerstvenie)

Popis činnosti

Realizácia stretnutí (1-2) pre interných
zamestnancov, spoločný konsenzus a návrh
základných bodov ekokódexu.

Ukazovateľ

1-2 zrealizované stretnutia, vypracovaný návrh
ekokódexu

plán

výsledok

Aktivita 1.3.2

Informačné a vzdelávacie workshopy k uplatňovaniu ekokódexu

Cieľová skupina

interní zamestnanci SAŽP

Zodpovednosť a spolupráca

odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania, odbor komunikácie a osvety a ďalšie odbory sekcie
environmentalistiky

Názov úlohy v PHÚ
(projektu)

8356 Národná koordinácia EVVO v SR

Zodpovedný riešiteľ

Veronika Páričková

Finančný rámec

100 Eur (občerstvenie)

Popis činnosti

Realizácia pravidelných stretnutí pre interných
zamestnancov SAŽP na aktuálne témy
(ekokódex, separácia odpadu, kompostovanie,
zelené obstarávanie, systém spolupráce).

Ukazovateľ

minimálne 4 zrealizované stretnutia

Aktivita 1.3.3

Vypracovať plán na zlepšenie ekoimidžu SAŽP a jeho postupná realizácia

Cieľová skupina

interní zamestnanci SAŽP

Zodpovednosť a spolupráca

odbor komunikácie a osvety, odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania a ďalšie odbory sekcie
environmentalistiky

Termín

2020 – 2030

plán

výsledok

OBLASŤ 2

Inovácia a skvalitnenie ponuky EVVO

Špecifický cieľ: Do roku 2030 vybudovať ucelenú ponuku programov environmentálnej výchovy,
vzdelávania a osvety v SAŽP, ktorá bude pružne reagovať na prioritné témy a výzvy rezortu životného
prostredia s rešpektovaním potrieb EVVO na Slovensku.
Opatrenie 2.1 Koncepčné zabezpečenie praktickej EV
Aktivita 2.1.1

Príprava a realizácia pilotných environmentálnych výučbových programov (EVP) pre školy podľa
jednotnej metodiky

Cieľová skupina

materské, základné, stredné školy na území BBSK

Zodpovednosť a spolupráca

odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania, SEV Dropie, odbor prevádzky a správy majetku,
odbor komunikácie a osvety a ďalšie odbory sekcie environmentalistiky
8358 Programy environmentálnej výchovy a vzdelávania

Názov úlohy v PHÚ
(projektu)
Zodpovedný riešiteľ

Janka Rajnohová

Finančný rámec

100 Eur (cestovné náhrady, materiál)

Popis činnosti

Realizácia EVP pre školy počas roka
uplatňujúcich prvky spoločnej Didaktiky EVVO
SAŽP.

Ukazovateľ

zrealizované programy

Aktivita 2.1.2

Overenie metodiky EVP a tvorba vlastnej didaktiky EV

Cieľová skupina

-

Zodpovednosť a spolupráca

odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania, SEV Dropie

Názov úlohy v PHÚ
(projektu)

8356 Národná koordinácia EVVO v SR

Zodpovedný riešiteľ

Jana Šimonovičová

plán

plán
Finančný rámec
Popis činnosti

výsledok

výsledok

-

Posúdenie vypracovanej Didaktiky EVVO
SAŽP externými odborníkmi (zástupcami
MŽP, MŠVVaŠ SR, MVO).

-

Zapracovanie pripomienok a finalizácia.

-

Stretnutie k didaktike a jej uplatňovaniu pre
zamestnancov OEVV.

Ukazovateľ

zrecenzovaná Didaktika EVVO SAŽP, interné
stretnutie

Aktivita 2.1.3

Realizácia EVP prostredníctvom externých kapacít

Cieľová skupina

študenti VŠ, dobrovoľníci, seniori

Zodpovednosť a spolupráca

odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania, SEV Dropie a ďalšie odbory sekcie
environmentalistiky

Termín

2023 – 2030

Opatrenie 2.2 Vytvorenie vzdelávacích programov pre kľúčové a špecifické cieľové skupiny
Aktivita 2.2.1

Vypracovanie žiadosti o vydanie oprávnenia na poskytovanie inovačného vzdelávania

Cieľová skupina

učitelia materských, základných a stredných škôl

Zodpovednosť a spolupráca

odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania

Termín

Zrealizovaná v roku 2020 v rámci PHÚ 7356 Inovačné vzdelávanie

Zodpovedný riešiteľ

Lucia Šávoltová

Výstupy

Vypracovaná Žiadosť na vydanie Oprávnenia na poskytovanie inovačného vzdelávania
Oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania bolo MŠVVaŠ SR vydané dňa 12. 10. 2020.

Aktivita 2.2.2

Vytvorenie programov inovačného vzdelávania pre pedagógov na kľúčové témy

Cieľová skupina

učitelia materských, základných a stredných škôl

Zodpovednosť a spolupráca

odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania, SEV Dropie a ďalšie odbory sekcie
environmentalistiky

Názov úlohy v PHÚ
(projektu)

8357 Inovačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov

Zodpovedný riešiteľ

Lucia Šávoltová, Matej Vlčák

Finančný rámec

500 Eur (DVP, občerstvenie)

Popis činnosti

-

Návrh modulov, jednotnej štruktúry
a metodiky programu.

-

Určenie lektorského tímu.

-

Vypracovanie jednotlivých modulov
programu.

-

Príprava študijného materiálu.

plán

výsledok

Ukazovateľ

vypracovaný program, zostavený lektorský tím

Aktivita 2.2.3

Vytvorenie vzdelávacích programov pre budúcich učiteľov v spolupráci s pedagogickými
fakultami

Cieľová skupina

študenti pedagogických fakúlt

Zodpovednosť a spolupráca

odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania, SEV Dropie a ďalšie odbory sekcie
environmentalistiky

Termín

2028 – 2030

Aktivita 2.2.4

Vytvorenie vzdelávacích programov pre špecifické cieľové skupiny s využitím inovatívnych
foriem a prístupov

Cieľová skupina

podnikatelia, seniori, špeciálne školy a i.

Zodpovednosť a spolupráca

odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania, SEV Dropie a ďalšie odbory sekcie
environmentalistiky

Termín

2028 – 2030

Doplnená aktivita
Aktivita 2.2.5

Realizácia odborného vzdelávania štátnej a verejnej správy a samosprávy

Cieľová skupina

zamestnanci okresných úradov (odborov starostlivosti o životné prostredie MV SR, Slovenskej
inšpekcie životného prostredia a obcí, ktorí vykonávajú štátnu správu starostlivosti o životné
prostredie) a osoby pracujúce alebo so záujmom pracovať v oblasti ochrany prírody a krajiny (OÚ,
MsÚ, ŠOP SR, SIŽP a i.)

Zodpovednosť a spolupráca

odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania, osobný úrad MŽP SR, SOPBK, SEPEÚMV (ostatní
lektori sekcií MŽP SR v rámci schváleného Zoznamu lektorov ministrom ŽP)

Názov úlohy v PHÚ
(projektu)

8353 Odborné vzdelávanie zamestnancov štátnej a verejnej správy a samosprávy

Zodpovedný riešiteľ

Adriana Svitaňová Krajčíová, Lucia Šávoltová
plán

Finančný rámec

14 000 Eur (DVP, občerstvenie, prenájom

výsledok

priestorov, poštové služby, SC)
Popis činnosti

Ukazovateľ

-

TOZ odborného vzdelávania na získanie
osobitných kvalifikačných predpokladov
(OKP), postup v zmysle MP OEVV 01/2017Vzdelávanie štátnej správy.

-

TOZ programu ďalšieho vzdelávania.

-

TOZ vzdelávania odborných pracovníkov
rezortu ŽP.

4-5 odborných vzdelávaní/ročne v rozsahu 5
pracovných dní pre získanie OKP, 2 vzdelávacie
aktivity/ročne v rozsahu 2 pracovné dni pre
program ďalšieho vzdelávania

Opatrenie 2.3 Vývoj moderných interaktívnych programov, aplikácií a pomôcok
Aktivita 2.3.1

Vývoj alebo aktualizácia aplikácií ako súčasť portálu EV

Cieľová skupina

školy a verejnosť

Zodpovednosť a spolupráca

odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania a ďalšie odbory sekcie environmentalistiky, odbor
informačných systémov

Názov úlohy v PHÚ
(projektu)

8358 Programy environmentálnej výchovy a vzdelávania, 7355 Systémové riešenia pre realizáciu
EVVO v SR

Zodpovedný riešiteľ

Andrej Šijak, Janka Rajnohová
plán

Finančný rámec
Popis činnosti

výsledok

-

Migrácia súťaží Zelený svet, EnvirOtázniky.

-

Presunutie videotéky z Enviroportálu na
EWOBOX: Vytvorenie multimediálnej sekcie
so samostatným designom a layoutom.

-

Online výstava: Zelený svet.

-

Vývoj nástrojov pre registrovaných
užívateľov portálu.

-

Aktualizácia Ekostopy (druhá polovica roka).

Ukazovateľ

premigrované stránky a uskutočnené súťaže,
nástroje pre užívateľov portálu, stretnutia

Aktivita 2.3.2

Zapojenie škôl do tvorby interaktívnych aplikácií a pomôcok

Cieľová skupina

študenti technických odborov

Zodpovednosť a spolupráca

odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania, odbor informačných systémov

Názov úlohy v PHÚ
(projektu)

8358 Programy environmentálnej výchovy a vzdelávania

Zodpovedný riešiteľ

Veronika Páričková
plán

Finančný rámec

100 Eur (PHM, cestovné náhrady)

Popis činnosti

-

Príprava zadaní pre potenciálnych záujemcov
z radov škôl.

-

Spolupráca pri adaptácii metodických
materiálov a pomôcok (napr. spolupráca so
študentmi špeciálnej pedagogiky a VŠ s
VJM).

Ukazovateľ

vypracované zadania a špecifikácie ročníkových
prác, vytvorené interaktívne aplikácie
a pomôcky, adaptované metodiky a pomôcky

výsledok

Aktivita 2.3.3

Realizácia dlhodobých edukačných programov a projektov typu „citizen science“ na báze
internetových portálov

Cieľová skupina

školy a verejnosť

Zodpovednosť a spolupráca

odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania a ďalšie odbory sekcie environmentalistiky, odbor
informačných systémov

Názov úlohy v PHÚ
(projektu)

8358 Programy environmentálnej výchovy a vzdelávania

Zodpovedný riešiteľ

Veronika Páričková, Jana Rajnohová

Finančný rámec

100 Eur (poštovné náklady)

Popis činnosti

-

Udržiavanie portálu Na túru s Naturou
a Ekologická stopa.

-

Aktualizácia Envirózy o sprievodné súťaže a
kampane.

plán

Ukazovateľ

výsledok

funkčný portál Na túru s Naturou, Ekologická
stopa, zrealizované sprievodné súťaže v
programe Enviróza

Opatrenie 2.4 Realizácia celoslovenských podujatí pre odbornú a širokú verejnosť
Aktivita 2.4.1

Budovanie Festivalu Zeme ako kľúčového reprezentatívneho podujatia

Cieľová skupina

školy a verejnosť

Zodpovednosť a spolupráca

odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania, odbor komunikácie a osvety a ďalšie odbory sekcie
environmentalistiky

Názov úlohy v PHÚ
(projektu)

8358 Programy environmentálnej výchovy a vzdelávania

Zodpovedný riešiteľ

Veronika Páričková

Finančný rámec

1000 € (technicko-organizačné zabezpečenie)

Popis činnosti

-

Organizácia festivalu.

-

Oslovenie partnerov a zostavenie programu.

plán

výsledok

Ukazovateľ

zrealizovaný festival

Aktivita 2.4.2

Zostavenie súboru podujatí pre verejnosť pri príležitosti vybraných významných
environmentálnych dní (VED)

Cieľová skupina

verejnosť

Zodpovednosť a spolupráca

odbor komunikácie a osvety, odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania, odbor komunikácie a
osvety a ďalšie odbory sekcie environmentalistiky

Názov úlohy v PHÚ
(projektu)

8358 Programy environmentálnej výchovy a vzdelávania

Zodpovedný riešiteľ

Veronika Páričková
plán

Finančný rámec

výsledok

-

Popis činnosti

-

Príprava a organizácia prvého Dňa
otvorených dverí (DOD).

Ukazovateľ

zrealizovaný DOD

Aktivita 2.4.3

Realizácia informačných kampaní, festivalov a konferencií

Cieľová skupina

školy, odborná a laická verejnosť

Zodpovednosť a spolupráca

odbor komunikácie a osvety, odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania a ďalšie odbory sekcie
environmentalistiky

Termín

2025 – 2030

Opatrenie 2.5 Systematická tvorba metodických a informačných zdrojov
Aktivita 2.5.1

Vytvorenie jednotného logotypu a dizajnu pre publikácie EV

Cieľová skupina

-

Zodpovednosť a spolupráca

odbor komunikácie a osvety, odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania

Názov úlohy v PHÚ
(projektu)

8356 Národná koordinácia EVVO v SR

Zodpovedný riešiteľ

Jana Šimonovičová, Stanislav Hupian
plán

Finančný rámec
Popis činnosti

výsledok

-

Príprava loga Envirovýchova SAŽP (korektúry
a finalizácia).

-

Príprava dizajn manuálu pre tlačové výstupy
OEVV.

Ukazovateľ

logo Envirovýchova SAŽP, dizajn manuál

Aktivita 2.5.2

Nastavenie systému prípravy metodických materiálov

Cieľová skupina

materské, základné a stredné školy, pedagógovia, študenti pedagogických smerov

Zodpovednosť a spolupráca

odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania, SEV Dropie, odbor komunikácie a osvety, ďalšie
odbory sekcie environmentalistiky

Zodpovedný riešiteľ

Veronika Páričková, Jana Rajnohová
plán

Finančný rámec
Popis činnosti

Ukazovateľ

-

Príprava nového konceptu metodických
materiálov (zameranie, štruktúra, systém
spätnej väzby, spracovanie výstupov súťaže
Tvorivý pedagóg).

-

Spracovanie a využívanie výstupov súťaží
Zelený svet a Envirospektrum.

-

Priebežná komunikácia s učiteľmi
a získavanie spätnej väzby (napr. formou
postupného dávkovania publikácie
a sprievodných výziev).

spracovaný koncept metodických publikácií,
využité výstupy súťaží, spätná väzba

výsledok

OBLASŤ 3

Modelové stredisko environmentálnej výchovy (SEV)

Špecifický cieľ: Do roku 2030 vybudovať sebestačné SEV s personálnymi, prevádzkovými
a materiálno-technickými kapacitami pokrývajúcimi potreby environmentálnej
výchovy v rámci regiónu Dolného Žitného ostrova a súčasne modelového strediska
rezortu životného prostredia.
Opatrenie 3.1 Rozvoj kapacít a inštitucionálne zabezpečenie SEV Dropie
Aktivita 3.1.1

Vymedzenie činnosti SEV Dropie v štatúte SAŽP

Cieľová skupina

-

Zodpovednosť a spolupráca

manažment SAŽP

Názov úlohy v PHÚ
(projektu)

Granty EHP a Nórska, 8356 Národná koordinácia EVVO v SR

Zodpovedný riešiteľ

Katarína Vajliková, Juraj Bebej
plán

Finančný rámec
Popis činnosti

Predloženie aktualizovaného znenia
dodatku štatútu so sprievodným listom na
schválenie na MŽP SR s odôvodnením potreby
zmeny štatútu SAŽP.

Ukazovateľ

doplnený a schválený štatút

Aktivita 3.1.2

Vybudovanie personálnych kapacít modelového SEV

Cieľová skupina

-

Zodpovednosť a spolupráca

manažment SAŽP

Názov úlohy v PHÚ
(projektu)

Granty EHP a Nórska

Zodpovedný riešiteľ

Katarína Vajliková

Finančný rámec

54 000,00 Eur (36 mesiacov)

Popis činnosti

Výberové konanie na obsadenie miesta
programového pracovníka na základe
vypracovaného štandardu na pracovníka EVV.

Ukazovateľ

vytvorená a obsadená pracovná pozícia

Aktivita 3.1.3

Materiálno-technické vybavenie modelového SEV

Cieľová skupina

-

Zodpovednosť a spolupráca

manažment SAŽP, sekcia ekonomiky a prevádzky, SEV Dropie

Názov úlohy v PHÚ
(projektu)

Granty EHP a Nórska, vlastné zdroje

Zodpovedný riešiteľ

Katarína Vajliková, Lilla Szabóová

plán

plán
Finančný rámec

100 000,00 Eur

Popis činnosti

- IKT vybavenie altánku (dataprojektor,
notebook, ozvučenie, rolovacie plátno).
- Realizácia žumpy, resp. čistiarne odpadových
vôd k sanitárnemu kontajneru.
- Návrh a realizácia interiérového vybavenia
rekonštruovanej administratívnej budovy
(prednáškové a interaktívne infocentrum
k Dolnému Žitnému ostrovu).
- Vypracovanie špecifikácií, komunikácia
a konzultácia s dotknutými subjektami
ohľadne prípravy a realizácie.

Ukazovateľ

výsledok

-

IKT vybavenie altánku, funkčný sanitárny
kontajner, návrh a realizácia interiérového

výsledok

výsledok

vybavenia AB, návrh interiéru

Opatrenie 3.2 Inovácia a skvalitnenie ponuky SEV Dropie
Aktivita 3.2.1

Zadefinovanie činnosti a programovej ponuky SEV Dropie z hľadiska budovania Climate Change
Living Lab CEE Dropie a z kľúčových tém regiónu

Cieľová skupina

školy, starostovia, odborníci a široká verejnosť

Zodpovednosť a spolupráca

MŽP SR (príslušné sekcie a odbory), odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania, SEV Dropie a
ďalšie odbory sekcie environmentalistiky

Termín

2023

Aktivita 3.2.2

Vytvorenie interaktívnej samoobslužnej environmentálnej náučnej lokality (ENL) v areáli SEV
Dropie s potenciálom rozšírenia na celé CHVÚ Ostrovné lúky

Cieľová skupina

rodiny s deťmi, široká verejnosť

Zodpovednosť a spolupráca

SEV Dropie

Názov úlohy v PHÚ
(projektu)

Granty EHP a Nórska,8355 Skrytý svet Žitného ostrova, LIFE Ostrovné Lúky

Zodpovedný riešiteľ

Katarína Vajliková, Lilla Szabóová
plán

Finančný rámec
Popis činnosti

výsledok

- Vypracovanie 3 questových hier pre širokú
verejnosť podľa náročnosti a dĺžky trasy
v CHVÚ Ostrovné lúky v 2 jazykoch.
- Vypracovanie pracovných listov ku
questovým hrám.
- Zapracovanie aktivít a programov SEV Dropie
do Stratégie Naturparku Dolný Žitný ostrov.
- Komunikácia s odbormi SAŽP – možnosť
vytvorenia mobilnej aplikácie elektronického
sprievodcu po ENL.

Ukazovateľ

3 questové hry s pracovnými listami v 2
jazykoch, aktivity SEV Dropie zapracované do
Stratégie Naturparku Dolný Žitný ostrov

Aktivita 3.2.3

Využívanie potenciálu SEV Dropie a okolitej krajiny na vedecko-výskumné účely

Cieľová skupina

SAV, univerzity

Zodpovednosť a spolupráca

odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania, SEV Dropie

Termín

2023 – 2030

Opatrenie 3.3 Marketing a PR SEV Dropie
Aktivita 3.3.1

Vytvorenie loga a dizajn manuálu SEV Dropie

Cieľová skupina

-

Zodpovednosť a spolupráca

odbor komunikácie a osvety, SEV Dropie

Termín

2023

Aktivita 3.3.2

Spracovanie komunikačnej stratégie pre SEV Dropie

Cieľová skupina

-

Zodpovednosť a spolupráca

odbor komunikácie a osvety, SEV Dropie

Termín

2025

OBLASŤ 4

Národná koordinácia

Špecifický cieľ: Do roku 2030 vytvárať na národnej úrovni nástroje pre koordináciu a zlepšenie kvality
neformálnej EVVO s cieľom zabezpečiť informačnú bázu a výmenu poznatkov,
zlepšovať kvalifikáciu odborných pracovníkov, rozvíjať spoluprácu a výskum v tejto
oblasti.
Opatrenie 4.1 Zvyšovanie kvality neformálnej environmentálnej výchovy a vzdelávania
Aktivita 4.1.1

Zabezpečenie grantového programu na podporu realizácie neformálnej EVVO

Cieľová skupina

občianske združenia, neziskové organizácie, záujmové združenia právnických osôb, nadácie

Zodpovednosť a spolupráca

odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania, Sekretariát Zeleného vzdelávacieho fondu

Názov úlohy v PHÚ
(projektu)

8354 Zelený vzdelávací fond

Zodpovedný riešiteľ

Eva Bendíková

Finančný rámec

1700 Eur (rozpočet SAŽP)

Popis činnosti

-

Administrácia aktuálne prebiehajúcej výzvy
ZVF 3/2019.

-

Aktualizácia spôsobu a zdrojov financovania,
organizačného a rokovacieho poriadku
v súlade s požiadavkami MŽP SR.

plán

výsledok

Ukazovateľ

podporené, zrealizované a vyúčtované projekty
v rámci výzvy 3/2019, aktualizovaná dotačná
schéma ZVF

Aktivita 4.1.2

Koordinácia prípravy a vytváranie podmienok pre realizáciu systému certifikácie organizácií
poskytujúcich neformálnu EVVO v SR

Cieľová skupina

právnické a fyzické osoby poskytujúce neformálnu EVVO v SR

Zodpovednosť a spolupráca

odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania, odbor environmentálneho manažérstva a BD,
odbor komunikácie a osvety

Názov úlohy v PHÚ
(projektu)

8356 Národná koordinácia EVVO v SR

Zodpovedný riešiteľ

Jana Šimonovičová
plán

Finančný rámec
Popis činnosti

výsledok

-

Konzultácie a pracovné stretnutia s MŽP SR
a s koordinátorom českej certifikácie SSEV
Pavučina.

-

Koordinácia Pracovnej skupiny pre
vytvorenie funkčného systému EVVO v SR.

-

Príprava systému certifikácie.

Ukazovateľ

spraocované čiastkové dokumenty

Aktivita 4.1.3

Tvorba systému vzdelávania odborných pracovníkov a koordinátorov environmentálnej výchovy

Cieľová skupina

právnické a fyzické osoby poskytujúce neformálnu EVVO v SR

Zodpovednosť a spolupráca

odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania, ďalšie odbory sekcie environmentalistiky

Názov úlohy v PHÚ
(projektu)

Národný projekt, HA 3 (3.7.9 Seminár, študijná cesta, informačno-osvetový pobyt), 8353 Odborné
vzdelávanie zamestnancov štátnej a verejnej správy a samosprávy

Zodpovedný riešiteľ

Andrej Šijak

Finančný rámec

10 000 Eur (pobytové a cestovné náklady,
lektorné)

Popis činnosti

Príprava a realizácia minimálne jednej exkurzie.

Ukazovateľ

zrealizovaná exkurzia

plán

výsledok

Aktivita 4.1.4

Iniciácia a účasť na realizácii výskumných úloh v oblasti EV

Cieľová skupina

vysoké školy, Iuventa, ŠPÚ, SAV, MVO

Zodpovednosť a spolupráca

odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania, ďalšie odbory sekcie environmentalistiky

Termín

2025 – 2030

Opatrenie 4.2 Budovanie informačného systému pre neformálnu EVVO
Aktivita 4.2.1

Tvorba a prevádzkovanie medzirezortného portálu environmentálnej výchovy (ewoboxu)

Cieľová skupina

školská, odborná a laická verejnosť

Zodpovednosť a spolupráca

odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania a ďalšie odborné pracoviská SAŽP, štátne
a mimovládne organizácie naprieč rezortmi

Názov úlohy v PHÚ
(projektu)

8356 Národná koordinácia EVVO v SR

Zodpovedný riešiteľ

Jana Šimonovičová, Andrej Šijak, Jana Rajnohová, Marek Hubáček

Finančný rámec

1 500 (prezentačné predmety, cestovné
náhrady, občerstvenie)

Popis činnosti

-

Príprava Plánu propagácie a tvorby portálu
pre rok 2021.

-

Denná údržba: kontrola obsahu, obsluha
kontaktného formulára a chatu.

-

Propagácia: predstavovanie portálu cez FB
skupiny, sieťovanie, tematický teaser,
registračná známka, informačné materiály,
propagačné predmety a ďalšie.

-

Tvorba a vývoj: filtrácie, admin rozhranie,
manuál používateľa, vyhlásenie
o prístupnosti, wordpress plugin, migrácie,
štatistické vykazovanie, kontaktné stretnutia
s MŠVVaŠ SR a ďalšie.

plán

výsledok

Ukazovateľ

Plán propagácie a tvorby 2021, zrealizované
jednotlivé body plánu

Aktivita 4.2.2

Zavedenie systému zberu a vykazovania údajov o poskytovateľoch neformálnej EVVO

Cieľová skupina

právnické a fyzické osoby poskytujúce neformálnu EVVO v SR

Zodpovednosť a spolupráca

odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania

Názov úlohy v PHÚ
(projektu)

8359 Vybudovanie systému štatistického vykazovania informácií o EV na národnej úrovni pre
potreby odpočtu Stratégie 2030

Zodpovedný riešiteľ

Andrej Šijak

Finančný rámec

1 000 (PHM, cestovné náhrady)

Popis činnosti

-

Pracovné stretnutia k príprave základného
súboru vykazovaných údajov.

-

Príprava systému odpočtovania RK EVVO cez
EWOBOX.

-

Príprava platformy pre rôzne formy
výkazníctva a štatistického vyhodnocovania.

-

Príprava formulárov s aktivitami na
odpočtovanie.

plán

výsledok

Ukazovateľ

vytvorený on-line systém pre odpočtovanie RK
EVVO, vytvorený systém pre odpočtovanie
Envirostratégie 2030

Aktivita 4.2.3

Evidencia a vedenie databáz v súvislosti s realizáciou neformálnej EVVO

Cieľová skupina

právnické a fyzické osoby poskytujúce neformálnu EVVO v SR

Zodpovednosť a spolupráca

odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania

Termín

2025 – 2030

Aktivita 4.2.4

Iniciácia vzniku metodicko-edičného centra a rady pre EVVO

Cieľová skupina

odborníci zo štátnych a mimovládnych organizácií, predovšetkým rezortu životného prostredia a
školstva

Zodpovednosť a spolupráca

odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania, odbor komunikácie a osvety

Termín

2020 – 2030

Opatrenie 4.3 Tvorba partnerstiev, spolupráca a sieťovanie (networking)
Aktivita 4.3.1

Koordinácia medzirezortnej pracovnej skupiny pre vytvorenie funkčného systému EVVO v SR

Cieľová skupina

štátne a mimovládne organizácie z rôznych rezortov, samosprávy

Zodpovednosť a spolupráca

odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania

Názov úlohy v PHÚ
(projektu)

8356 Národná koordinácia EVVO v SR

Zodpovedný riešiteľ

Jana Šimonovičová
plán

Finančný rámec

1 500 Eur (občerstvenie, obedy, cestovné
náhrady)

Popis činnosti

-

Príprava zadaní pre členov skupiny formou
dištančných úloh cez google drive v oblasti
Certifikácie a Ewoboxu.

-

Realizácia on-line stretnutí a koordinačných
stretnutí (v prípade priaznivej situácie
ohľadne Covid-19).

výsledok

Ukazovateľ

zrealizované zadania a stretnutia, spracované
zápisy a výstupy

Aktivita 4.3.2

Organizácia zasadnutí Komisie MŽP SR pre EVVO a vyhodnocovanie opatrení Rezortnej
koncepcie EVVO do roku 2025.

Cieľová skupina

zástupcovia štátnych organizácií z rôznych rezortov, MVO, akademickej obce, samosprávy

Zodpovednosť a spolupráca

odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania

Názov úlohy v PHÚ
(projektu)

8356 Národná koordinácia EVVO v SR

Zodpovedný riešiteľ

Andrej Šijak

Finančný rámec

300 Eur (cestovné náklady + občerstvenie)

Popis činnosti

-

Príprava odpočtu za celý rezort MŽP SR
a osobitne za SAŽP.

-

Organizácia zasadnutia a spracovanie zápisu.

plán

výsledok

Ukazovateľ

odpočet, zasadnutie komisie, zápis.

Aktivita 4.3.3

Participácia na tvorbe koncepcií výchovy a vzdelávania za oblasť EVVO

Cieľová skupina

štát, samospráva, mimovládny sektor

Zodpovednosť a spolupráca

odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania, ďalšie odbory sekcie environmentalistiky

Názov úlohy v PHÚ
(projektu)

8356 Národná koordinácia EVVO v SR

Zodpovedný riešiteľ

Juraj Bebej

Finančný rámec

100 Eur (cestovné náhrady)

Popis činnosti

-

Stretnutia a konzultácie so zástupcami
samospráv a MVO.

-

Participácia na tvorbe Envirostratégie a IÚS
BBSK.

plán

Ukazovateľ

zrealizované stretnutia, pripravené podklady

výsledok

