Príloha č. 1 kontraktu medzi Ministerstvom životného prostredia SR a Slovenskou agentúrou životného prostredia
1a) Plán hlavných úloh Slovenskej agentúry životného prostredia na rok 2009 – prehľad finančného zabezpečenia v tis. Sk
Finančné zabezpečenie

TEMATICKÉ OKRUHY

Z rozpočtu MŽP SR (zdroj 111)
v tom:
SPOLU
(Kontrakt na
Bežné
Kapitálové
rok 2009)
výdavky
výdavky

KONCEPCIE, STRATÉGIE,
LEGISLATÍVA
II. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
III. INFORMAČNÉ SYSTÉMY

Z iných zdrojov
v tom:
SPOLU

Vlastné
zdroje

Prostriedky
EÚ na ŠF
vrátane
spolufinanc

Environmentálny
fond

SPOLU

Iné zdroje

I.

22 970

22 970

0

445

0

0

445

10 063

10 063

0

774

0

0

774

0

18 261

15 761

2500

1605

0

0

1605

0

23 415
10 837
19 866

17 833

17 833

0

12810

0

0

12810

0

30 643

2 965

2 965

0

1150

0

0

950

200

4 115

13 248

12998

250

20000

0

20000

0

0

33 248

17 015

13 765

3250

15150

15150

0

0

0

1 160

1 160

0

0

0

0

0

0

32 165
1 160

25 185

25 185

0

15000

15000

0

0

0

40 185

128700

122700

6000

66934

30150

20000

16584

200

195634

IV. ENVIRONMENTÁLNE VZDELÁVANIE,
VÝCHOVA, PROPAGÁCIA
V. DOBROVOĽNÉ NÁSTROJE
ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY
VI. BUDOVANIE INŠTITUCIONÁLNYCH A
ADMINISTRATÍVNYCH KAPACÍT V
REZORTE MŽP SR
VII. TRVALÁ RÉŽIJNÁ A PODPORNÁ
ČINNOSŤ
VIII. OPERATÍVNA ČINNOSŤ
IX. REŽIJNÁ ČINNOSŤ
( mzdy,odvody,ost.prevádzkové náklady)
SPOLU SAŽP
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TEMATICKÝ PKRUH
I.

ROZPOČ.
MŽP SR

FIN.ZDR.
INÝ

SPOLU
ZDROJE

22 970

445

23 415

KONCEPCIE, STRATÉGIE, LEGISLATÍVA
1

II.

10 063

774

10 837

18 261

1 605

19 866

17 833

12 810

30 643

2 965

1 150

4 115

13 248

20 000

33 248

17 015

15 150

32 165

1 160

0

1 160

25 185
128 700

15 000
66 934

40 185
195 634

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
III.
IV.

INFORMAČNÉ SYSTÉMY
ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA, VZDELÁVANIE , PROPAGÁCIA A
REPORTING

V.
VI.

DOBROVOĽNÉ NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY
BUDOVANIE INŠTITUCIONÁLNYCH A ADMINISTRATÍVNYCH
KAPACÍT V REZORTE MŽP SR

VII.
TRVALÁ REŽIJNÁ A PODPORNÁ ČINNOSŤ
VIII.
IX.

OPERATÍVNA ČINNOSŤ
REŽIJNÁ ČINNOSŤ ( mzdy, odvody a ostatné prevádzkové náklady)
SPOLU SAŽP
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por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY, ANOTÁCIA, VÝSTUPY

ZODPOV.
ORG.
ZLOŽKA

TERMÍN GARANT ZA ROZPOČ. MŽP SR,
MŽP SR
(mzdy+odvvody
+bežné
výdavky+réžia
spolu)
(tis. Sk)

FIN.ZDR.
INÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

I. KONCEPCIE, STRATÉGIE, LEGISLATÍVA
1.

CRE
Environmentálne záťaže a proces hodnotenia rizík
Anotácia:
Cieľom úlohy je napomôcť procesu riešenia environmentálnych záťaží v SR t.j.
participácia na príprave Zákona o environmentálnych záťažiach a vykonávacej
vyhlášky, poskytovanie informácií verejnosti a aktívna účasť pri plnení
medzinárodných aktivít pre dané oblasť.
Výstupy:
 Podporné činnosti súvisiace s prípravou Zákona o environmentálnych
záťažiach a vykonávacej vyhlášky
 Poskytovanie informácií verejnosti
 Reportingové aktivity zamerané na problematiku kontaminovaných
lokalít(EEA, JRC)

T:
XII.09
KT:
III.09
VI.09
IX.09

SGPZ

115

MŽP SR, SIŽP, ostatná štátna
a verejná správa,

2

por.
číslo

2.

3.

NÁZOV ÚLOHY, ANOTÁCIA, VÝSTUPY

ZODPOV.
ORG.
ZLOŽKA

Participácia na procese aktualizácie Koncepcie využitia OZE v SR - CKP
Legislatívne, normotvorné a inštitucionálne opatrenia na podporu vyššieho
využita OZE v SR
Anotácia:
Súčasná legislatíva nerieši problematiku obnoviteľných zdrojov energie komplexne
príslušnou správnou úpravou formou samostatného zákona. Tým nedostatočne
motivuje a podporuje využívanie obnoviteľných zdrojov energie a bráni aktívnemu
trhu, aby realizoval vyšší potenciál úspor energie cestou využívania OZE.
Legislatívne bariéry sa javia ako hlavné príčiny zaostávania SR vo zvyšovaní
podielu výroby energie z OZE. Podpora výroby energie z OZE, a teda aj z biomasy,
bude mať samozrejme obmedzujúci vplyv na výrobu energie z konvenčných palív
Výstupy:
 rezortná metodika na podporu využívania OZE
 textová a grafická časť materiálov pre proces rezortného
a
medzirezortného prerokovania metodiky
 spracovanie
usmernenia
pri
zalesňovaní
poľnohospodársky
nevyužiteľných pôd na produkciu biomasy ako OZE
 spracovanie usmernenia na lokalizáciu veterných elektrární vo vzťahu ku
návrhu území NATURA 2000, ako aj výstavby MVE vo vzťahu ku
záujmom ochrany prírody
COH
Energetické zhodnocovanie odpadov
Anotácia:
Kvantitatívna a kvalitatívna analýza súčasného stavu v oblasti energetického
využívania odpadov SR so zameraním na vybrané druhy odpadov a aplikované
postupy a technológie spracovania. Charakteristika používaných technológií a
trendov energetického spracovania odpadov v zahraničí . Analýza možností
plazmového splyňovania predovšetkým nebezpečných odpadov.
Výstupy:
Správa - kvantitatívna a kvalitatívna analýza súčasného stavu energetického
zhodnocovania odpadov v SR
Správa - aplikované postupy a technológie spracovania odpadov na alternatívne
paliva v SR a v zahraničí
Literárna rešerš - analýza súčasného stavu energetického zhodnocovania odpadov
v zahraničí (alternatívne palivá)
Literárna rešerš - plazmové splyňovanie nebezpečných odpadov
Záverečná správa - podklady pre legislatívne riešenie problematiky využitia
odpadov ako alternatívne palivo

TERMÍN GARANT ZA ROZPOČ. MŽP SR,
MŽP SR
(mzdy+odvvody
+bežné
výdavky+réžia
spolu)
(tis. Sk)
T:
SKŽP
248
XII.09
KT:
III.09
VI.09
IX.09

T:XII.09 SKŽP
KT:
III.09
VI.09
IX.09

1 227

FIN.ZDR.
INÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

MŽP SR, špecializovaná štátna
správa životného prostredia,
SAŽP, odborná a laická
verejnosť

MŽP SR, úrady ŽP, odborná
verejnosť

3

por.
číslo

4.

5.

NÁZOV ÚLOHY, ANOTÁCIA, VÝSTUPY

ZODPOV.
ORG.
ZLOŽKA

Zabezpečenie kvality a porovnateľnosti výsledkov v analytickom hodnotení
COH
odpadov a chemických látok
Anotácia:
Inštitucionálna úloha vyplývajúca z funkcií RL rezortu ŽP pre odpady zakotvená v
štatúte SAŽP, ktorou sa plnia požiadavky na výkon analytického a
ekotoxikologického hodnotenia odpadov a chemických látok s ich priebežnou
aktualizáciou s legislatívou EÚ v danej oblasti.
Výstupy:
 Podklady k predpisom k problematike analytického hodnotenia odpadov
 Nové a modifikované skúšobné postupy analytickej kontroly odpadov
 Správy z ekotoxikologického hodnotenie chemických látok
 Správy z organizovania medzilaboratórneho porovnávania a skúšok
spôsobilosti v oblasti analytickej kontroly odpadov
 Certifikáty o účasti laboratórií na skúškach spôsobilosti
 Správy z externých auditov akreditačného orgánu
COH
Odpadové hospodárstvo SR - koncepcie a stratégie
Anotácia:
Úloha je zameraná na realizáciu prác na koncepčných materiáloch pre oblasť
odpadového hospodárstva SR na základe požiadaviek MŽP SR; činnosť COH je
zameraná na spoluprácu pri spracovaní POH, spracovanie informácií a sledovanie
trendov rozvoja odpadového hospodárstva, organizačné návrhy a podnety pre
rozvoj odpadového hospodárstva SR. Realizačné plány vyplývajú z legislatívy
odpadového hospodárstva a z vybraných platných smerníc EÚ, napr. Smernice
Rady o skládkach, ktoré budú východiskovými materiálmi pre požadované
"Stratégie nakladania s vybranými druhmi odpadov" a pre plnenie ďalších úloh,
ktoré vyplývajú Slovenskej republike z požiadaviek EÚ. Realizačné plány majú za
cieľ redukciu množstva odpadov ukladaných na skládky prostredníctvom
materiálového alebo energetického zhodnocovania/využitia ako zdroja druhotných
surovín a energie.
Výstupy:
 Príprava podkladov pre POH jednotlivých krajov SR
 Správa - kvantitatívna a kvalitatívna analýza súčasného stavu odpadovového

TERMÍN GARANT ZA ROZPOČ. MŽP SR,
MŽP SR
(mzdy+odvvody
+bežné
výdavky+réžia
spolu)
(tis. Sk)

T:XII.09

SKŽP

T:XII.09 SKŽP

UŽÍVATEĽ

2 690

štátna správa v OH (MŽP SR,
KÚ, OÚ), SIŽP, samospráva,
odborná verejnosť

947

MŽP SR, úrady ŽP, SIŽP,
odborná verejnosť

KT:
III.09
VI.09
IX.09

KT:
III.09
VI.09
IX.09

FIN.ZDR.
INÝ
(tis. Sk)

hospodárstva SR








Literárna rešerš/správa - aplikované postupy a technológie úpravy
vybraných druhov odpadov v SR a v zahraničí – priebežne
Príprava štruktúry "Realizačných plánov" nakladania s vybranými druhmi
odpadov
SWOT analýzy pre vybrané druhy odpadov
Výstupy z činností relevantných pre permanentný zber, triedenie a
spracúvanie údajov a informácií v oblasti OH vo vzťahu k ochrane a
tvorbe životného prostredia (napr. Správa o stave ŽP SR, reportingy) –
priebežne
Príprava podkladov pre ročné vyhodnocovanie POH SR
4

por.
číslo

6.

7.

NÁZOV ÚLOHY, ANOTÁCIA, VÝSTUPY

ZODPOV.
ORG.
ZLOŽKA

COH
Technická a normalizačná činnosť v odpadovom hospodárstve
Anotácia úlohy:
Zabezpečiť riešenie technických noriem súvisiacich s legislatívou v odpadovom
hospodárstve a vykonávať funkciu spracovateľa úlohy medzinárodnej
normalizačnej spolupráce s CEN pre nakladanie s odpadmi a analytickú kontrolu
odpadov. Zabezpečovať stanoviská k príprave plánu technickej normalizácie, k
riešeným medzinárodným normám a k preberaniu noriem do sústavy slovenských
technických noriem.
Výstupy:
 technické predpisy EN (prípadne ISO) zavedené do sústavy STN
 pripomienkovanie výstupov činnosti medzinárodných komisií
 CEN/TC 292 (Charakterizácia odpadov) a CEN/TC 183 (Kaly)
 stanoviská k návrhom noriem iných spracovateľov a vyjadrenia pre TK31
 národné stanoviská k návrhom noriem EN spracované pod gesciou SAŽP
- COH Bratislava
 poradenstvo k uplatňovaniu noriem STN/EN/ISO v oblasti skúšania
odpadov a nakladania s odpadmi
Prevencia a náprava environmentálnych škôd – Implementácia zákona NR SR CMŽP
č. 359/2007 o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a
doplnení niektorých zákonov – budovanie a manažment IS
Anotácia:
Projekt je pokračovaním úlohy SAŽP a MŽP SR, SKŽP - implementácia zákona o
prevencii a náprave environmentálnych škôd (ďalej len EŠ). Zavedenie zákona do
praxe vyžaduje prevádzkovanie a aktualizáciu IS a sprístupňovanie údajov a
informácií nevyhnutných pre určenie základného stavu prírodných zdrojov a
hodnotenie závažnosti nepriaznivých účinkov EŠ. Súčasťou úlohy budú školenia
pracovníkov rezortu a anylýza aplikácie zákony do praxe a návrh aktualizáciií.
Výstupy:
 prevádzkovanie IS PNEŠ (eFormEnviškody- úrady ŽP skúšobná
prevádzka)
 aktualizácia www stránok (enviroportal.sk; sazp.sk)
 analýza a vyhodnotenie implementácie zákona č.359/2007 - podklady pre
novelizáciu
 školenie pracovníkov rezortuŽP a užívateľov IS (prevádzkovatel,poist.)

TERMÍN GARANT ZA ROZPOČ. MŽP SR,
MŽP SR
(mzdy+odvvody
+bežné
výdavky+réžia
spolu)
(tis. Sk)

T:XII.09 SKŽP

T:XII.09 SKŽP

UŽÍVATEĽ

193

MŽP SR, SIŽP, samospráva,
odborná verejnosť

1 992

MŽP SR, štátna správa ŽP,
dotknuté orgány rezortu
pôdohospodárstva,
prevádzkovatelia, poisťovne,
verejnosť

KT:
III.09
VI.09
IX.09

KT:
III.09
VI.09
IX.09

FIN.ZDR.
INÝ
(tis. Sk)

5

por.
číslo

8.

9.

NÁZOV ÚLOHY, ANOTÁCIA, VÝSTUPY

ZODPOV.
ORG.
ZLOŽKA

Environmentálna regionalizácia SR - Bazálne environmentálne informácie o CER
sídlach Slovenska
Anotácia:
BEISS prestavuje databázu informácií o ŽP na úrovni niest a obcí. Obsahuje env.,
základné územno-tecnické údaje a grafické informácie. Súčasná databáza (cca 700
položiek) sa zobrazuje na 21 prepínateľných paneloch a je doplnená o grafy a
samostatné mapové prehľady relevantných ukazovateľov. Práce budú zamerané na
aktualizáciu, vytvorenie web aplikácie a jej sprístupnenie pre MŽP a úrady ŽP.
Výstupy:
 Aktualizovaná databáza env. charakteristík obcí, okresov, krajov SR
 Návrh Web aplikácie
Environmentálna regionalizácia SR - Aktualizácia environmentálnej CER
regionalizácie Slovenska
Anotácia:
Environmentálna regionalizácia predstavuje integrovaný prítup k hodnoteniu stavu
ŽP počnúc analýzou stavu jednotlivých zložiek ŽP a pôsobenia rizikových
faktorov, výber relevantných charakteristík pre prierezové vyjadrenie stavu ŽP v
SR a končiac vyčlenením regiónov s určitou kvalitou resp. zaťaženosťou ŽP. Práce
budú zamerané na priebežnú aktualizáciu analytických máp, vytváranie účelových
syntéz ako podkladu pre tvorbu záverečnej sysntézy a pre vymedzenie zaťažených
oblastí. Ďalej bude prebiehať spracovanie interpretácie novej ERS na podmnienky
krajov, okresov, regiónov, ako aj podrobnejšie zhodnotenie úrovne ŽP vo
vymedzených zaťažených oblastiach.
Výstupy:
 Súbor aktualizovaných analýz a účelových syntéz spracovaných v GIS
 Záverečná syntetická mapa ERS a vymedzenie zaťažených oblastí
 Monografie a mapy zaťažených oblastí
 Územný priemet (kraje, okresy, typológia regiónov)

TERMÍN GARANT ZA ROZPOČ. MŽP SR,
MŽP SR
(mzdy+odvvody
+bežné
výdavky+réžia
spolu)
(tis. Sk)

T:XII.09

SLSŽP

1 102

SLSŽP

1 288

KT:
III.09
VI.09
IX.09

T:XII.09
KT:
III.09
VI.09
IX.09

FIN.ZDR.
INÝ
(tis. Sk)

195

UŽÍVATEĽ

MŽP SR, organizácie rezortu
MŽP SR, úrady ŽP

MŽP SR, organizácie rezortu
MŽP SR, úrady ŽP,
samospráva, verejnosť

6

por.
číslo

10.

11.

12.

NÁZOV ÚLOHY, ANOTÁCIA, VÝSTUPY

ZODPOV.
ORG.
ZLOŽKA

Indikátory biodiverzity v SR - metodika a vyhodnocovanie indikátorov tlaku CER
na biodiverzitu v intenciách uznesenia vlády SR č. 837/2007
Anotácia:
Indikátory biodiverzity sú informačné nástroje, ktoré sumarizujú údaje o komplexe
environmentálnych tak, aby indikovali celkový stav a trendy v zmenách
biodiverzity. Potreba sledovať indikátory vyplýva z napĺňania cieľa znižovanie
straty biodiverzity na Slovensku do r.2010", ktorý je aj v súlade s cieľmi a
prioritami EÚ. Riešenie úlohy vychádza z uznesení vlády č.18/2001 a č.837/2007 k
stanoveniu a aktualizácii súboru indikátorov stavu a ochrany biodiverzity na
Slovensku, na základe ktorých bude vyhodnotený stav biodiverzity na Slovensku k
31.12.2010
Výstup:
 Aktualizovaný národný súbor indikátorov stavu a ochrany biodiverzity
v SR
 Podklady pre hodnotiacu správu o stave biodiverzity v SR za obdobie
rokov 2006-2010
Príprava Štvrtej národnej správy o implementácii Dohovoru o biologickej CER
diverzite v SR
Anotácia:
Článok 6 Dohovoru o biologickej diverzite ustanovuje povinnosť každej zmluvnej
strany predkladať konferencii zmluvných strán ajsprávy o opatreniach, ktoré boli
prijaté pre implementáciu Dohovoru a ich účinnosť pri napĺňaní cieľov Dohovoru.
Prvá národnáspráva bola spracovaná v r. 1998, Druhá národná správa v r. 2001 a
Tretia národná správa v roku 2005. Štvrtá národná správamá byť spracovaná a
predložená sekretariátu Dohovoru v Montreale v roku 2009.
Výstupy:
 4. národná správa o implementácií Dohovoru o biologickej diverzite v SR
Prevencia a náprava environmentálnych škôd - Zákon č. 359/2007 Z.z. o CER
prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých
zákonov – aplikácia zákona a manažmentu IS
Anotácia:
Úloha nadväzuje na úlohy z predchádzajúcich rokov - návrh a implementácia
zákona o prevencii a náprave environmnetálnych škôd. Potreba aktualizácie
metodického dokumentu vyplynula z možných zmien základného stavu,ale hlavne
v dôsledku zmien legislatívy hodnotenia základného stavu v rámci implementácie
smerníc EÚ - zavedenie nového monitoringu a hodnotenia kvality povrchových a
podzemných vôd, aktualizácia NATURA 2000.
Výstupy:
 Aktualizovaný metodický dokument Diferenciácia územia SR podľa rizika
závažnosti environmentálnej škody

TERMÍN GARANT ZA ROZPOČ. MŽP SR,
MŽP SR
(mzdy+odvvody
+bežné
výdavky+réžia
spolu)
(tis. Sk)

T:XII.09

FIN.ZDR.
INÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

SOPK

853

MŽP SR, ŠOP SR, verejnosť

SOPK

529

MŽP SR, vláda SR, štátne a
verejnoprávne inštitúcie

SKŽP

386

MŽP SR, štátna správa ŽP,
MP SR, prevádzkovatelia,
verejnosť

KT:
III.09
VI.09
IX.09

T:XII.09
KT:
III.09
VI.09
IX.09

T:XII.09
KT:
III.09
VI.09
IX.09

7

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY, ANOTÁCIA, VÝSTUPY

ZODPOV.
ORG.
ZLOŽKA

13.

CPEPEV
Koncepcia environmentálnej výchovy v SR
Anotácia:
Cieľom je pripraviť aktuálny strategický materiál environmentálnej výchovy a
vzdelávania v Slovenskej republike, ktorý nahradí už zastaralú Koncepciu
environmentálnej výchovy a vzdelávania v SR prijatú uznesením vlády č. 846 z
25.10.1997 a ktorý bude adekvátnou súčasťou Národnej stratégie vzdelávania k
trvalo udržateľnému rozvoju (v gescii MŠ SR).
Výstupy:
 Návrh Koncepcie
 Medzirezortné pripomienkové konanie a predloženie na schválenie vládou
SR
 Vydaná publikácia Koncepcie

14.

Návrh metodických pokynov na vypracovanie aktualizovaných dokumentov CMŽP
RÚSES
Anotácia:
Úloha vyplýva z pripravovaného Návrhu zákona č. .../2009 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny a Návrhu vyhlášky MŽP SR, kt. sa vykonáva zákon č. .../2009 Z.z.
o OpaK. Reflexiou na zmenené podmienky OPaK, zosúladené s požiadavkami EÚ
a tvorbou siete NATURA 2000, je požiadavka na aktualizáciu dokumentov
RÚSES v SR, vypracovaných v zmysle nového metodického usmernenia.
Výstupy:
 Návrh metodických pokynov na vypracovanie dokumentov RÚSES
 Overenie metodiky na modelovom území okresu Trenčín

TERMÍN GARANT ZA ROZPOČ. MŽP SR,
MŽP SR
(mzdy+odvvody
+bežné
výdavky+réžia
spolu)
(tis. Sk)
T:XII.09
313
SLSŽP
KT:
III.09
VI.09
IX.09

FIN.ZDR.
INÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

MŽP SR,

INTEGROVANÝ MANAŽMENT KRAJINY (IMK)
T:XII.09 SOPK

3 446

KT:
III.09
VI.09
IX.09

MŽP SR, SAŽP, ŠOP SR,
úrady ŽP, štátna a verejná
správa

ENVIRONMENTÁLNE A KRAJINNOEKOLOGICKÉ PLÁNOVANIE

8

por.
číslo

15.

16.

NÁZOV ÚLOHY, ANOTÁCIA, VÝSTUPY

ZODPOV.
ORG.
ZLOŽKA

CKP
Typológia krajiny Slovenska – etapa 2009
Anotácia:
V rámci programu implementácie EDoK do legislatívy SR sú pre naplnenie
realizácie implementácie najdôležitejšie články 5 a 6, ktoré obsahujú dovedna 14
opatrení (úloh), medzi ktorými je aj požiadavka na spracovanie opatrenia: 9.
identifikovať vlastné typy krajiny s cieľom zlepšiť úroveň poznania krajiny.
Zmluvné krajiny majú povinnosť analyzovať vlastné typy krajiny na celom svojom
území, analyzovať ich charakteristiky, zaznamenávať ich zmeny a vyhodnocovať
ich. Poznanie a identifikácia jednotlivých krajinných typov umožní posilnenie
starostlivosti o rozmanitosť krajinných typov Slovenska, biodiverzitu krajiny, je
nevyhnutným predpokladom strategického plánovania a účinnej ochrany
regionálne špecifického krajinného rázu. Podľa uznesenia vlády Slovenskej
republiky č. 201 zo 16. marca 2005 sa ministrovi životného prostredia ukladá v
spolupráci s ministrom výstavby a regionálneho rozvoja, ministrom kultúry a
ministrom pôdohospodárstva zabezpečiť vykonávanie dohovoru.
Výstupy:
 metodika spracovania
 analýzy
 podklady
 školenia spracovateľského tímu
 semináre
Krajinnoekologický plán TANAP I – Belianske Tatry, III. Etapa – CKP
pokračovanie
Anotácia:
V rámci úlohy budú dopracované krajinnoekologické analýzy a základné syntézy
pre chýbajúce časti územia TANAP a budú spracované druhostupňové syntézy a
interpretácie vrátane návrhovej časti.
KEP bude prerokovaný s orgánmi verejnej správy na všetkých stupňoch vrátane
orgánov špecializovanej štátnej správy v ŽP, samosprávami a MVO. Bude
podkladom pre Správu NP, orgány špecializovanej štátnej správy v ŽP, VÚC
(Úrad PSK, Úrad ŽSK) a obce pri spracovávaní Programu starostlivosti o CHÚ,
ÚPD, programových dokumentov a projektov pozemkových úprav
Výstupy:
 Hodnotiaca a návrhová časť, výstupy (evaluácia, propozícia a funkčná
regionalizácia)
 Prerokovanie materiálu so štátnou správou a samosprávou

TERMÍN GARANT ZA ROZPOČ. MŽP SR,
MŽP SR
(mzdy+odvvody
+bežné
výdavky+réžia
spolu)
(tis. Sk)
T:XII.09
SOPK
2 338
KT:
III.09
VI.09
IX.09

T:XII.09
KT:
III.09
VI.09
IX.09

SOPK

347

FIN.ZDR.
INÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

MŽP SR, ŠOP SR. štátna
správa ŽP

MŽP, ŠOP SR, MP, ŠLTANAP samospráva, štátna
správa

9

por.
číslo

17.

18.

NÁZOV ÚLOHY, ANOTÁCIA, VÝSTUPY

ZODPOV.
ORG.
ZLOŽKA

Krajinnoekologický plán TANAP II – Západné Tatry - Roháče, III. etapa – CKP
pokračovanie
Anotácia:
V rámci projektu budú dopracované krajinnoekologické analýzy a základné
syntézy pre chýbajúce časti územia TANAP a budú spracované druhostupňové
syntézy a interpretácie vrátane návrhovej časti.
KEP bude prerokovaný s orgánmi verejnej správy na všetkých stupňoch vrátane
orgánov špecializovanej štátnej správy v ŽP, samosprávami a MVO. Bude
podkladom pre Správu NP, orgány špecializovanej štátnej správy v ŽP, VÚC
(Úrad PSK, Úrad ŽSK) a obce pri spracovávaní Programu starostlivosti o CHÚ,
ÚPD, programových dokumentov a projektov pozemkových úprav
Výstupy:
 Hodnotiaca a návrhová časť, výstupy (evaluácia, propozícia a funkčná
regionalizácia)
 Prerokovanie materiálu so štátnou správou a samosprávou
TUR – trvalo udržateľný vidiecky turizmus v zázemí sídelných aglomerácií – CER
modelové územie Košický kraj
Anotácia:
Identifikácia priestorov a sídiel s potenciálom pre rozvoj trvalo udržateľného
vidieckeho turizmu a jej územný priemet na základe interakčných princípov trvalo
udržateľného rozvoja – územie Košického a Prešovského kraja ,environmentálne
zhodnotenie priestorov a sídiel s potenciálom pre rozvoj trvalo udržateľného
vidieckeho turizmu – územie Košického a Prešovského kraja ,environmentálna
kategorizácia priestorov a sídiel s potenciálom pre rozvoj trvalo udržateľného
vidieckeho turizmu – východiskový podklad pre priemet do ER, návrh
metodického rámca pre potreby implementácie v strategických a rozvojových
plánovacích dokumentoch.
Výstupy:
 Metodika identifikácie priestorov a sídiel s potenciálom pre rozvoj trvalo
udržateľného vidieckeho turizmu
 Súbor kritérii a indikátorov priestorov a sídiel s potenciálom pre rozvoj
trvalo udržateľného vidieckeho turizmu
 Návrh spôsobu implementácie v strategických a rozvojových plánovacích
dokumentoch
 Databáza kategorizovaných priestorov a sídiel s potenciálom pre rozvoj
trvalo udržateľného vidieckeho turizmu – územie Košického a
Prešovského kraja
 Územnoplánovací podklad pre spracovanie územnoplánovacích
dokumentov KURS, VÚC KE a PO, obcí Košického a Prešovského kraja

TERMÍN GARANT ZA ROZPOČ. MŽP SR,
MŽP SR
(mzdy+odvvody
+bežné
výdavky+réžia
spolu)
(tis. Sk)
T:XII.09
SOPK
446
KT:
III.09
VI.09
IX.09

T:XII.09
KT:
III.09
VI.09
IX.09

SOPK

407

FIN.ZDR.
INÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

MŽP, ŠOP SR, MP, ŠLTANAP samospráva, štátna
správa

MŽP SR, MP SR, VÚC KE a
PO, OÚ, obce

10

por.
číslo

19.

20.

21.

NÁZOV ÚLOHY, ANOTÁCIA, VÝSTUPY

ZODPOV.
ORG.
ZLOŽKA

CKP
Trvalo udržateľný turizmus v územiach NATURA 2000 - etapa 2009
Anotácia:
Identifikácia možností rozvoja aktivít CR v zmysle TUR v priestoroch
navrhovaných území systému NATURA 2000: bude spracovaný súbor kritérií
a indikátorov pre posudzovanie jednotlivých manažmentových opatrení, ktoré sú
obsiahnuté v rámci území NATURA pre jednotlivé biotopy.
Výstupy:
 analýzy, podklady, školenia sprac. tímu, semináre, modelové územia,
čiastkové interpretácie, spracovanie metodických postupov
CMŽP
Environmentálny akčný plán mestskej krajiny
Anotácia:
Implementácia Tématickej stratégie pre mestské životné prostredie - 6. EAP- na
podporu európskej politiky pre zlepšenie mestského životného prostredia.
Príprava a realizácia II. Konferencie o mestskom životnom prostredí Žilina.
Výstupy:
 metodika "Environmentálneho akčného plánu pre mestá a obce SR“
Stanovenie krajinárskych kritérii k prehodnoteniu chránených území CTK
Slovenska
Anotácia:
V súlade s Koncepciou ochrany prírody a krajiny je cieľom SR vytvoriť
reprezentatívnu sústavu CHÚ, ktorá bude zahŕňať najvzácnejšie a najzachovalejšie
časti prírody a zabezpečí zákonnú ochranu biotopom národného a európskeho
významu, druhom národného a európskeho významu pre ktoré sa vyhlasujú CHÚ,
abiotickým javom, významným krajinných prvkom a územiam medzinárodného
významu v primeranom rozsahu. Nosným riešiteľom úlohy prehodnotenia
chránených území Slovenska je Štátna ochrana prírody SR, SAŽP plní úlohy
vyplyvajúce z listu č. CZ 2624/2007 (SOPK) tj. kooperuje pri prehodnocovaní v
zmysle stanovovania krajinárskych kritérií v metodike prehodnocovania, ako aj
samotného hodnotenia dotknutých území. V úlohe sa rieši pilotne územie CHKO
Biele Karpaty a následne dôjde k rozpracovaniu podkladov pre územie CHKO
Kysuce..
Výstupy:
 tvorba podkladov k úlohe
 tvorba výstupu pre ŠOP SR
 záznamy a dokumenty z jednotlivých stretnutí pracovnej skupiny

II.

TERMÍN GARANT ZA ROZPOČ. MŽP SR,
MŽP SR
(mzdy+odvvody
+bežné
výdavky+réžia
spolu)
(tis. Sk)
T:XII.09
SOPK
1 041
KT:
III.09
VI.09
IX.09

T:XII.09 SLSŽP

2 423

KT:
III.09
VI.09
IX.09

T:XII.09 SOPK
KT:
III.09
VI.09
IX.09

639

FIN.ZDR.
INÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

MŽP SR, ŠOP SR štátna
správa ŽP, samospráv,
podnikateľské subjekty v CR

250

MŽP SR,a ostatné vecne
príslušné ministerstvá,štátna
správa,samospráva,organizácie
zaoberajúce sa riešením
problémov súvisiacich s
environmentom miest
MŽP SR, štátna správa,
samospráva, odborné
organizácie, vysoké školy,
verejnosť

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

ZABEZPEČOVANIE ÚLOH VYPLÝVAJÚCICH Z MEDZINÁRODNÝCH DOHOVOROV, Z ČLENSTVA SR V OECD, EEA A ČINNOSTI NFP PRE EEA

11

por.
číslo

22.

NÁZOV ÚLOHY, ANOTÁCIA, VÝSTUPY

ZODPOV.
ORG.
ZLOŽKA

CRE
Zabezpečovanie činností vyplývajúcich z členstva v EEA, EPA network a
prac.sk. OECD
Anotácia:
Aktívna účasť v MB a plnenie funkcie NFP, koordinácia prác v rámci SR
vyplývajúcich z členstva SR v EEA, plnenie úloh vyplývajúcich z funkcií PCP a
NRC, zabezpečovanie činnosti informačných stredísk pre EEA, prevádzka,
prebudovávanie EIONET –SR, organizácia EIONET školení.
Zabezpečovanie povinností vyplývajúcich z členstva v pracovných skupinách
OECD- WG on Environmental Information and Outlooks, WG on Environmental
Risk Assessment, Joint WG on Agriculture and Environment a podľa potreby
ďalšie pracovné skupiny OECD. Participácia na činnosti EPA network.
Výstupy:
 zabezpečenie účasti na prac. zasadnutiach OECD
 zabezpečenie účasti na NFP a NRC meetingoch a MB pri EEA
 pripomienkovanie materiálov OECD a EEA
 spracovanie podkladov pre OECD a EEA, poskyt. Informácií
 prevádzka národnej stránky EIONET
 participácia na prípravách materiálov k vytvoreniu SEIS, účasť na
zasadnutiach organizovaných EK k SEIS a participácia na realizácii
Implementačného plánu SEIS
 zabezpečnie účasti na zasadnutiach EPA Network a príprava stanovísk k
materiálom

TERMÍN GARANT ZA ROZPOČ. MŽP SR,
MŽP SR
(mzdy+odvvody
+bežné
výdavky+réžia
spolu)
(tis. Sk)

T:XII.09
KT:
III.09
VI.09
IX.09

SEPZV,
SKŽP,
SLSŽP,

747

FIN.ZDR.
INÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

EEA, OECD, EPA Network,
MŽP SR, príslušné rezortné
ministerstvá,
odborné
organizácia a odborná aj laická
verejnosť

12

por.
číslo

23.

NÁZOV ÚLOHY, ANOTÁCIA, VÝSTUPY

ZODPOV.
ORG.
ZLOŽKA

COH
Plnenie činností národného kontaktného bodu Štokholmského dohovoru
Anotácia úlohy:
Plnenie úlohy vyplývajúcich z poverenia plniť funkciu Ohniskového bodu
Štokholmského dohovoru v zmysel uvedených dohovorov a legislatívy EÚ.
Súčasťou plnenia úlohy je:
a) poskytovanie informácií a podávania správ v zmysle požiadaviek Nariadenia
EPaR (ES) 850/2004 o POPs ako aj stanovenie termínov plnenia a plnenie
reportingových povinností v zmysle čl. 15 Štokholmského dohovoru o POPs voči
sekretariátu Štokholmskéhu dohovoru o POPs
b) spolupráca s relevantnými inštitúciami pri výmene informácií (CCHLP,
ÚKSUP, SHMÚ, SAŽP, Úrad verejného zdravotníctva, Colné riaditeľstvo SR,
Slovenská obchodná inšpekcia, Slovenská inšpekcia ŽP),
c) spolupráca pri implementácií požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia EPaR
(ES) 850/2004 o POPs týkajúcich sa stanovenia cieľov redukcie emisií z POPs,
opatrení eliminácie výroby, uvádzania na trh a používania úmyselne vyrábaných
POPs,
d) spolupráca pri vypracovaní vhodných programov a mechanizmov pre pravidelné
poskytovanie porovnateľných údajov monitoringu o prítomnosti dioxínov, furánov
a PCB,
e) spolupráca pri príprave akčných plánov o opatreniach na identifikáciu,
charakterizáciu a minimalizáciu alebo eliminácie výroby, používania a
uvoľňovania POPs a o alternatívach týchto látok špecifikujúcich riziká,
f) účasť na pravidelných zasadnutiach kompetentných autorít, pripomienkovanie
materiálov a ich implementácia v podmienkach Slovenskej republiky.
g) projekt pre stratégiu inventarizácie a zberu malých zariadení kontaminovaných
PCB v SR.
Výstupy:
 reportingová správa (čl. 12 nariadenia EPaR 850/2004)
 reportingová správa (čl.15 Štokholmský dohovor)
 aktivity v kompetencii NKB-POPs v zmysle Národného realizačného
plánu Štokholmského dohovoru o POPs.
 Reporting z projektu UIBF 2006

TERMÍN GARANT ZA ROZPOČ. MŽP SR,
MŽP SR
(mzdy+odvvody
+bežné
výdavky+réžia
spolu)
(tis. Sk)

T:XII.09 SKŽP
KT:
III.09
VI.09
IX.09

731

FIN.ZDR.
INÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

MŽP SR, sekretariát
Štokholmského dohovoru o
POPs, ohniskové body iných
krajín, Eurostat, Európska
komisia OECD.

13

por.
číslo

24.

NÁZOV ÚLOHY, ANOTÁCIA, VÝSTUPY

ZODPOV.
ORG.
ZLOŽKA

COH
Činnosť národného Ohniskového bodu Bazilejského dohovoru
Anotácia:
Inštitucionálne plnenie záväzkov SR za BD o riadení pohybov nebezpečných
odpadov (NO) cez hranice štátov a ich zneškodňovaní vyplývajúce z poverenia
centra výkonom Ohniskového bodu Bazilejského dohovoru (OBBD) za SR a
plnenie funkcie kontaktného miesta pre spoluprácu s Regionálnym centrom
Bazilejského dohovoru (RCBD). Za rezort MŽP SR zabezpečovanie informácií o
cezhraničnej preprave odpadov (ročný reporting) a o vnútroštátnej preprave
nebezpečných odpadov (vedenie databáz o cezhraničnej preprave odapdov a
vnútroštátnej preprave NO a spracovanie údajov podľa zadania). Účasť a
zastupovanie SR na zasadaniach zmluvných strán BD (konferencie, pracovné
skupiny) organizované SBD a na pracovných skupinách EÚ relevantných k
problematike BD. Poskytovanie informácií medzinárodným inštitúciám (SBD,
EEA, OECD) a národným subjektom zameraných na medzinárodný manažment
odpadov a otázky súvisiace s pôsobnosťou Bazilejského dohovoru. V rámci
subprojektu: spolupráca s RCBD pri plnení záväzkov SR v rámci pôsobnosti
RCBD v regióne strednej a východnej Európy (SaVE) a poskytovanie odborných
konzultácií.
Výstupy:
 správa o cezhraničnej preprave odpadov za rok 2008
 výstupy z počítačového spracovania vnútroštátnej prepravy nebezpečných
odpadov za rok 2008 v stanovenej štruktúre
 výstupy z počítačového spracovania cezhraničnej prepravy odpadov za
rok 2008 v stanovenej štruktúre
 hlásenie pre SBD o cezhraničnej preprave NO za rok 2008 v zmysle čl. 13
a 16 BD
 hlásenie o cezhraničnej preprave NO za rok 2007 v rámci EÚ reportingu
 ad hoc dokumenty a materiály (správy, vyjadrenia, stanoviská) vyžiadané
RCBD ad hoc od OBBD, Sekretariátom BD, resp. OEWG pri SBD a
inými medzinárodnými environmentálnymi a ekonomickými
integračnými štruktúrami (EEA, OECD...) k problematike manažovania
NO
 podkladové materiály za oblasť prepravy odpadov pri príprave
koncepčných materiálov MŽP SR

TERMÍN GARANT ZA ROZPOČ. MŽP SR,
MŽP SR
(mzdy+odvvody
+bežné
výdavky+réžia
spolu)
(tis. Sk)

T:XII.09 SKŽP
KT:
III.09
VI.09
IX.09

1 178

FIN.ZDR.
INÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

OOH MŽP SR, SIŽP, KÚ,
odborné organizácie v SR
zaoberajúce sa problematikou
prepravy NO, Sekretariát
Bazilejského dohovoru (SBD)
- Ženeva, pracovné skupiny
pôsobiace pri SBD, ohniskové
body iných krajín BD, CBD,
ETC/RMW pri EEA, Eurostat,
EK a iné

14

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY, ANOTÁCIA, VÝSTUPY

25.

Činnosť regionálneho centra Bazilejského dohovoru
Anotácia:
Úloha je realizovaná čiastkovými projektami, kde náklady sú hradené prevažne zo
zahraničných zdrojov. Sú súčasťou Plánu činnosti odboru Regionálne centrum
Bazilejského dohovoru pre roky 2008-2009 vypracovaného na základe potrieb
krajín strednej a východnej Európy, ktoré sa nachádzajú v pôsobnosti centra.
Projekty sú zároveň v súlade so Strategickým plánom pre implementáciu
Bazilejského dohovoru.
Výstupy (financované z doplnkového zdroja):
 workshopy organizované v Bratislave alebo mimo SR
 priebežné a záverečné správy z realizovaných projektov
 záverečné správy z workshopov
 administratívne dokumenty vyžadované sekretariátom BD

26.

ZODPOV.
ORG.
ZLOŽKA

COH

Starostlivosť o svetové, kultúrne a prírodné dedičstvo
CMŽP
Anotácia:
Úloha vyplýva z Programového vyhlásenia vlády SR v pôsobnosti MŽP SR na obdobie
2006 - 2010 a z povinností vyplávajúcich pre SR z plnenia medzinárodného Dohovoru o
ochrane svetového dedičstva. Dopracovanie nominačného projektu Doliny mezozoika

TERMÍN GARANT ZA ROZPOČ. MŽP SR,
MŽP SR
(mzdy+odvvody
+bežné
výdavky+réžia
spolu)
(tis. Sk)

T:XII.09 SKŽP

UŽÍVATEĽ

645

Sekretariát Bazilejského
dohovoru krajiny strednej a
východnej Európy MŽP SR
SAŽP hovoru

1 236

MŽP SR, MZV SR, ŠOP SR, MŠ
SR

836

MŽP SR, Vláda SR,

KT:
III.09
VI.09
IX.09

T:XII.09 SLSŽP

FIN.ZDR.
INÝ
(tis. Sk)

KT:
III.09
VI.09
IX.09

Západných Karpát a aktualizácia „tentativ listov“ – predbežných pasportizačných
listov potenciálnej nominácie prírodného dedičstva SR na zápis do Zoznamu
svetového dedičstva (odporúčanie WHC a Rozpracovanie Programového
vyhlásenia vlády SR)
Výstup:



27.

plnenie záväzkov SR vyplývajúcich z Dohovoru o ochrane svetového
dedičstva
CER
Národný environmentálny akčný program
Anotácia:
Úloha je zameraná na rozpracovanie priorít Európskeho environmentálneho
akčného programu na podmienky SR a voľne nadväzuje na bývalý NEAP II.
Výstupy:
 dopracovanie materiálu po ukončeni pripomienkových konaní (sekcie
MŽP SR, OPMŽP SR, rezorty)
 rozpracovanie kontrolných mechanizmov z hľadiska postupu plnenia
opatrení NEAP SR III po jeho schválení vo vláde

T:XII.09

SEPZV

KT:
III.09
VI.09
IX.09

15

por.
číslo

28.

29.

NÁZOV ÚLOHY, ANOTÁCIA, VÝSTUPY

ZODPOV.
ORG.
ZLOŽKA

CRE
Plnenie úloh v oblasti poskytovania informácií pre Európsku komisiu
Anotácia:
Jednou z povinností SR ako člena Európskej únie je plnenie reportingových
povinností, vyplývajúcich z platnej legislatívy únie. SAŽP je poverená MŽP SR
koordináciou prác na zabezpečení týchto povinností za oblasť ŽP. Súčasťou tejto
úlohy je zabezpečovanie účasti na rokovaniach pracovných výborov a skupín
činných v rámci EK v tejto oblasti.
Výstupy:
 Príslušné správy v zmysle požiadavky EK (príloha)
 Účasť na zasadnutiach prac. skupín a výborov (podľa harmonogramu EK)
 Aktualizovaný zoznam reportingových požiadaviek
 SkReportnet
 Koordinácia projektu "Pitná voda"
CRE
Zabezpečovanie činností vyplývajúcich z účasti v programe Kopernikus
Anotácia:
Národné kontaktné miesto pre program Kopernikus
Stanoviská za SR a aktívna účasť na zasadnutiach Poradnej rady
Výstupy:
 Prevádzka národného kontaktného miesta pre program Kopernikus
 Stanoviská za SR a aktívna účasť na zasadnutiach Poradnej rady (účasť na
troch zasadnutiach).

TERMÍN GARANT ZA ROZPOČ. MŽP SR,
MŽP SR
(mzdy+odvvody
+bežné
výdavky+réžia
spolu)
(tis. Sk)

T:XII.09

T:XII.09

UŽÍVATEĽ

SEPZV

2 102

EK, príslušné ministerstvá,
príslušné odborné organizácie

OI

325

MŽP SR, MV SR, MDPT SR,
MP SR, MŠ SR, MH SR, MZ
SR, MO SR, odborní
pracovníci orgánov štátnej a
verejnej správy a laická
verejnosť

KT:
III.09
VI.09
IX.09

KT:
III.09
VI.09
IX.09

FIN.ZDR.
INÝ
(tis. Sk)

16

por.
číslo

30.

NÁZOV ÚLOHY, ANOTÁCIA, VÝSTUPY

ZODPOV.
ORG.
ZLOŽKA

CEM
Environmentálne technológie
Anotácia:
Zastupovanie SR v pracovnej skupine na vysokej úrovni na implementáciu
Akčného plánu environmentálnych technológií (ETAP) zriadenej pri EK; príprava
a vypracovanie podkladov, správ a návrhov pre potreby predmetnej pracovnej
skupiny a EK; príprava stanovísk SR k jednotlivým návrhom pre oblasť
environmentálnych technológií; koordinácia činnosti v oblasti implementácie
ETAP v SR prostredníctvom medzirezortnej koordinačnej pracovnej skupiny
ETAP, príprava a vypracovanie podkladov, správ a návrhov pre potreby MŽP;
príprava podkladov pre potreby vytvorenia informačného systému o
environmentálnych technológiách. Spolupráca s príslušnými subjektmi SR pri
príprave európskeho systému na verifikáciu environmentálnych technológií v
zmysle požiadaviek Európskej komisie a pri príprave smerovania ETAP v
budúcom období.
Podporné činnosti: sledovanie databáz environmentálnych technológií, najlepších
dostupných techník, BAT, BREF, BATNEEC, čistejších technológií a iných
súvisiacich databáz z oblasti vedy a výskumu; sledovanie činnosti technologických
platform a Panelu pre environmentálne technológie pri EK; sledovanie ďalších
súvisiacich iniciatív (zelené verejné obstarávanie, Integrovaná výrobková politika IPP, výkonnostné ciele a i.).
Výstupy:
 zastupovanie SR v pracovnej skupine na vysokej úrovni na
implementáciu Akčného plánu environmentálnych technológií (ETAP)
zriadenej pri EK
 odborné stanoviská a návrhy pre EKvo väzbe na implemantáciu ETAP
 workshop k prínosom ETAP za uplynulé obdobie
 dotazník a telefonické interview k výsledkom implementácie ETAP za
uplynulé obdobie
 vyhodnotenie implementácie ETAP
 návrh revidovaného ETAP
 stanoviská SR v súvislosti s prípravou systému spoločenstva pre
verifikáciu technológií (ETV)
 získavanie a spracovávanie informácií o plnení jednotlivých opatrení
uznesenia vlády SR č.19/2008 k implementácií ETAP prostredníctvom
činnosti medzirezortnej koordinačnej PS pre ETAP
 organizovanie zasadania medzirezortnej PS ETAP
 aktualizácia informácií o environ. technol. na webstránke SAŽP CEM
V ý s t u p y (financované z doplnkového zdroja)
 vytvorenie informačného portálu zameraného na environmentálne
technológie
 seminár na podporu environmentálnych technológií
 informačno-propagačný materiál

TERMÍN GARANT ZA ROZPOČ. MŽP SR,
MŽP SR
(mzdy+odvvody
+bežné
výdavky+réžia
spolu)
(tis. Sk)

T:XII.09
KT:
III.09
VI.09
IX.09

SEPZV

573

FIN.ZDR.
INÝ
(tis. Sk)

475

UŽÍVATEĽ

MŽP SR, vláda SR, odborná a
občianska verejnosť

17

por.
číslo

31.

NÁZOV ÚLOHY, ANOTÁCIA, VÝSTUPY

ZODPOV.
ORG.
ZLOŽKA

CEM
Európska schéma pre enviromentálne označovanie produktov
Anotácia:
Zabezpečovanie činností v nadnárodných orgánoch schémy ES pre
environmentálne označovanie produktov, účasť v Regulačnej rade, aktívna účasť v
Rade pre environmentálne označovanie produktov (EUEB), v poradnom fóre, v
pracovných skupinách pre environmentálne kritériá a PS Rady Európy pre životné
prostredie s nimi súvisiace požiadavky na hodnotenie a overovanie, spolupráca s
akreditovanými, autorizovanými a notifikovanými osobami pri navrhovaní a
odsúhlasovaní environmentálnych kritérií na nové a revidované skupiny
produktov, v spolupráci s MŽP SR spracovávanie stanovísk pre PS Rady EÚ pre
životné prostredie, pre Environmentálnu radu a súvisiacich s činnosťou v
nadnárodných orgánoch schémy ES pre environmentálne označovanie produktov v
súvislosti s prípravou legislatívnych, technických a pracovných dokumentov.
Výstupy:
 Zastupovanie SR v Rade pre environmentálne označovanie (EUEB) a v
Regulačnej Rade vo väzbe na hlasovací proces, príprava stanovísk a
plnenie požiadaviek vyplývajúcich z týchto rokovaní
 Zastupovanie SR v poradnom fóre a v pracovných skupinách pre
environmentálne kritériá pri EK a plnenie požiadaviek vyplývajúcich z
týchto rokovaní
 Spracovávanie stanovísk k jednotlivým návrhom environmentálnych
kritérií navrhovaných EK
 Účasť na seminároch a konferenciách s cieľom podávania informácií
odbornej verejnosti
 účasť na rokovaní a príprava stanovísk na PS Rady EU pre životné
 prostredie – Ecolabel;
 spolupráca pri príprave stanovísk na rokovanie vlády SR, NR SR, ministra
životného prostredia k európskej schéme označovania;
 odovzdávanie informácií zo zasadnutí k tejto problematike na MŽP
SR/OEP.“

TERMÍN GARANT ZA ROZPOČ. MŽP SR,
MŽP SR
(mzdy+odvvody
+bežné
výdavky+réžia
spolu)
(tis. Sk)

T:XII.09
KT:
III.09
VI.09
IX.09

SEPZV

626

FIN.ZDR.
INÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

MŽP SR, Európska Komisia,
organizácie, spotrebitelia,
verejná správa

18

por.
číslo

32.

NÁZOV ÚLOHY, ANOTÁCIA, VÝSTUPY

ZODPOV.
ORG.
ZLOŽKA

CTK
Implementácia Európskeho dohovoru o krajine
Anotácia:
Ratifikácia EDoK-u si vyžaduje naplnenie zásad vyplývajúcich z jeho
dikcie,rozpracovanie opatrení a rozdelenie zodpovednosti. Implementácia
Dohovoru sa uskutočňuje v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR kapitola Ochrana prírody a krajiny a Národným programom implementácie EDoK
v SR. Proces implementácie si vyžaduje vytvorenie a zavedenie nových a
koordinovanie činnosti už jestvujúcich nástrojov zameraných na ochranu,
manažment a plánovanie krajiny. Hlavné úlohy v procese implementácie EDoK sú:
1. inštitucionálne zabezpečenie implementácie EDoK, 2. propagácia, výchova a
vzdelávanie, 3. spolupráca na medzinárodnej a národnej úrovni, 4. odborná
podpora implementácie EDoK, 5. Napĺňanie databázy I-EDoK, 6. Cena za krajinu
Výstupy:
 štúdie, články a príspevky, powerpointové prezentácie
 záznamy a dokumety z pracovných stretnutí odborných komisií
 podklady pre tvorbu súvisacej legislatívy
 vytvorenie a aktualizácia web stránky venovanej I-EdoK
 napĺňanie databázy I-EdoK
 pravidlá udeľovania národnej Ceny za krajinu
 podklady a zostavenie materiálov propagujúcich slovenskú krajinu vo
vytipovaných regiónoch a propagačné materály zamerané na CHVK
 etapa štúdie pre podporu a overenie metodiky CHVK (v spolupráci s TU
Zvolen)
 III. etapa metodiky CHVK - textový výstup (v spolupráci s TU Zvolen)
Výstupy financované z doplnkového zdroja:
 grafická príprava a tlač plagátov, propagačných materiálov a posterov (v
SJ a AJ)
 grafická príprava a tlač výstupov z III. etapy metodiky CHVK
 realizácia vzdelávacích programov na zvýšenie občianskej verejnosti o
hodnote vidieckej krajiny
 spracovanie podkladov, grafická úprava a tlač informačných panelov o
krajinnoekologických a krajinnoesteických hodnotách vidieckej krajiny
 metodika udeľovania národnej Ceny za krajinu, grafická príprava a tlač
informačného materiálu o tejto cene
 participácia na seminároch a konferenciách doma aj v zahraničí;
 revízia Národného programu implementácie EDoK v SR

III.

TERMÍN GARANT ZA ROZPOČ. MŽP SR,
MŽP SR
(mzdy+odvvody
+bežné
výdavky+réžia
spolu)
(tis. Sk)

T:XII.09 SOPK/
SEPZV

KT:
III.09
VI.09
IX.09

1 064

FIN.ZDR.
INÝ
(tis. Sk)

299

UŽÍVATEĽ

MŽP SR, orgány štátnej
správy, samospráva, odborné
organizácie, vysoké školy,
medzinárodné organizácie,
široká odborná a laická
verejnosť

INFORMAČNÉ SYSTÉMY

19

por.
číslo

33.

34.

NÁZOV ÚLOHY, ANOTÁCIA, VÝSTUPY

ZODPOV.
ORG.
ZLOŽKA

Register krajinných dokumentácií na území SR (databáza)
CKP
Anotácia:
Súčasťou údajovej – textovej časti databázy budú štandardné údaje o dokumentoch
s územnou pôsobnosťou, súčasťou údajovej – grafickej časti databázy (v GIS)
budú plošné priemety spracovaných území s predpokladom postupného zavedenia
interaktívneho zobrazovania zaradenia do Informačného systému o území (ISÚ) a
Katalógu dátových zdrojov – Osobitný verejne prístupný zoznam (KDZ OVPZ)
systému o území (ISÚ) a Katalógu dátových zdrojov .
Výstupy:
 spracovanie záznamových formulárov
 zber ďalších údajov do databázy
 informovanie verejnosti a potenciálnych užívateľov - propagácia databázy
 perezentácie na odborných podujatiach
COH
Informačný systém kontaminovaných zariadení PCB
Anotácia :
a) Aktualizácia dát v IS kontaminovaných zariadení (IS - KZ) v spolupráci s
kompetentnými orgánmi s cieľom sledovať bezpečné nakladanie s KZ a PCB
odpadov do doby ich zneškodnenia alebo dekontaminácie, najneskôr však do 31.
decembra 2010,
b) Poskytovanie rôznych druhov informácií pre potreby výkonu kontroly orgánov
štátnej správy v odpadovom hospodárstve (MŽP SR, KÚ ŽP, ObÚ ŽP, SIŽP a
ŠEI),
c) Vypracovanie sub-stanovísk k návrhom právnych predpisov EÚ pre
spracovanie pozícií SR v oblasti manažmentu PCB (napr. na medzinárodné
rokovania v oblasti manažmentu PCB a iné),
d) Pripomienkovanie materiálov v oblasti manažmentu odpadového hospodárstva
vo väzbe na PCB odpady a ich implementáciu v podmienkach SR,
e) Odborné konzultácie zamestnancov pracoviska vo veci výkladu zákona č.
24/2004 Z. z. na základe požiadaviek držiteľov KZ,
f) Príprava workshopu pre zainteresované subjekty pre používanie IS - KZ,
aktualizácia usmernenia pre používanie IS –KZ,
g) Vypracovanie prezentácií výstupov z IS – KZ na základe požiadaviek na
národnej a medzinárodnej (správy z PC - národné a zahraničné zasadnutia v
oblasti manažmentu KZ a PCB).
Výstupy:
 Aktualizovaný zoznam kontaminovaných zariadení
 Výstupy podľa požiadaviek SIŽPa ŠEI.
 Funkčná databáza kontaminovaných zariadení
 Workshop pre zainteresované subjekty pre používanie IS - KZ,
aktualizácia usmernenia pre používanie IS –KZ,

TERMÍN GARANT ZA ROZPOČ. MŽP SR,
MŽP SR
(mzdy+odvvody
+bežné
výdavky+réžia
spolu)
(tis. Sk)

T:XII.09

SOPK

T:XII.08 SKŹP

UŽÍVATEĽ

941

MŽP SR, ŠOP SR štátna
správa ŽP, samospráva,
odborná verejnosť, verejnosť

509

MŽP SR, EK, sekretariát
Štokholmského dohovoru o
POPs, KÚ ŽP, ObÚ ŽP, SIŽP,
ŠEI

KT:
III.09
VI.09
IX.09

KT:
III.08
VI.08
IX.08

FIN.ZDR.
INÝ
(tis. Sk)

20

por.
číslo

35.

36.

NÁZOV ÚLOHY, ANOTÁCIA, VÝSTUPY

ZODPOV.
ORG.
ZLOŽKA

Prevádzka strediska ČMS Odpady a informačných systémov a registrov v COH
oblasti odpadového hospodárstva
Anotácia:
SAŽP, COH Bratislava prevádzkuje informačné systémy a registre zamerané na
oblasť odpadového hospodárstva, kde je zahrnutý Regionálny informačný systém o
odpadoch (RISO), informačný systém o obaloch a odpadoch z obalov (OBALY),
informačný systém o elektrických a elektronických zariadeniach a odpadoch z
nich (ELEKTRO) a informačný systém o PCB.
Výstupy:
 Správa - analýza stavu IS OH SR
 Správa - perspektívy IS OH SR a návrh ich ďalšieho vývoja
 Informačná príručka - dostupnosť a poskytovanie monitorovaných údajov
z informačných databáz
 Aktualizácia existujúcich informačných databáz
 Vybudovanie databázy - použité batérie a akumulátory
 Záverečná správa o výsledkoch riešenia projektu
CEI
Informačný systém úradov životného prostredia
Anotácia:
Správa o postupe ISÚŽP za rok 2008 a Plánované úlohy v r. 2009, Stretnutie
projektovej rady ISÚŽP, Koordinácia ostatných subsystémov,
Zavedenie
subsystému APV Príroda do praxe (legislatíva, rozšírenie o údaje pre EnviroInfo,
školenie), Vzdelávanie pracovníkov ÚŽP v oblasti GIS. Príprava ďalších
subsystémov na prepojenie s Enviroinfom. Priebežná aktualizácia stránky ISÚŽP.
IS Regen prevádzka pilotného IS pre oblasť Prievidze
Výstupy:
 Správa o postupe ISÚŽP za rok 2008 a Plánované úlohy v r. 2009 pre
Projektovú radu ISÚŽP zverejniť na http://www.sazp.sk/isuzp
 Zasadnutie projektovej rady ISÚŽP a zápis zo zasadnutia
 Koordinácia ostatných subsystémov (Voda, Ovzdušie, Odpady)
 Zavedenie subsystému APV Príroda do praxe (legislatíva, rozšírenie o
údaje pre EnviroInfo, školenie)
 Školenie pracovníkov ÚŽP pre prácu s GIS
 Návrh webstránok ÚŽP v zmysle Koncepcie RIS
 Aktualizácia webstránky ISÚŽP http://www.sazp.sk/isuzp/
 Analýza subsystémov Odpady a Ovzdušie na prepojenie s Enviroinfom.
 Návrh Centrálneho modulu ISÚŽP v zmysle Koncepcie ISÚŽP
 IS Regen prevádzka pilotného IS pre oblasť Prievidze

TERMÍN GARANT ZA ROZPOČ. MŽP SR,
MŽP SR
(mzdy+odvvody
+bežné
výdavky+réžia
spolu)
(tis. Sk)

T:
Priebežn
e

SKŽP

UŽÍVATEĽ

4 647

MŽP SR (OOH MŽP SR),
KÚ, ObÚ, ŠÚ SR, OSN
(SBC), EÚ, OECD, EEA,
EUROSTAT

663

štátna správa úradov ŽP

KT:
III.09
VI.09
IX.09

T:XII.09 OI MŽP SR

FIN.ZDR.
INÝ
(tis. Sk)

KT:
III.09
VI.09
IX.09

21

por.
číslo

37.

NÁZOV ÚLOHY, ANOTÁCIA, VÝSTUPY

ZODPOV.
ORG.
ZLOŽKA

CEI
Informačný systém monitoringu, mapovanie, DPZ a GPS služba
Anotácia:
Budovanie GIS orientovaného informačného systému, ktorý umožní prístup do
vzdialených údajových základní jeho účastníkov – prevádzkovateľov ČMS cez
navzájom prepojené WEB servery s cieľom vytvoriť previazaný celok
informačných zdrojov jednotlivých ČMS, schopný podať čo najobjektívnejšiu
výpoveď o stave zložiek životného prostredia a naň pôsobiacich vplyvov.
Správa archívu družicových snímok na sledovanie prírodných zdrojov, tematické
mapovanie zložiek životného prostredia nad územím Slovenska v rámci
jednotlivých ČMS a ďalších požiadaviek, tvorba a publikovanie informácii o DPZ
na Internete a Intranete SAŽP http://www.sazp.sk/DPZ. Účasť SK na
medzinárodnom projekte GMES FTP Land s cielom mapovania stavu a zmien
CLC2006 http://www.sazp.sk/corine. Správa analógových mapových podkladov,
scanovanie, konverzie a tvorba nových digitálnych mapových podkladov pre
rezortné organizzácie. Evidencia požiadaviek rezortných organizácií na mapové
podklady
Prevádzkovanie permanentnej referenčnej GPS stanice, zálohovanie a
spracovávanie referenčných údajov z mobilných GPS pre GIS aplikácie
Výstupy:
 Porady a konzultácie na koordináciu činností pri budovaní ISM
 aktualizované WEB stránky ISM www.enviroportal.sk/ism
 upgrade a tvorby interaktívnych WEB aplikácií pre ČMS Voda, Ovzdušie,
Lesy, Pôda, Odpady, Geologické faktory, Cudzorodé látky, Biota sprístupnenia údajov z ČMS (analýza, zabezpečovanie a príprava údajov z
monitoringu, vývoj webaplikácií)
 Archív družicových snímok a jeho správa - http://www.sazp.sk/DPZ
 štatistická analýza a verifikácia, aplikácie CLC 2006
 GIS vrstvy a lokalizácia javov v území - pre posudzované akcie EIA,
objekty EZ, IPKZ, skládky a prevádzky
 Vektorové katastrálne mapy (VKM) vhodné pre GIS spracovanie konvertované do formátu DXF a ich distribúcia rezortným organizáciám +
podpora ISÚŽ
 Mapové služby pre verejnosť http://atlas.sazp.sk (IPKZ, lesy SR,
parazity), publikovanie informacií o aplikáciách DPZ na Internete a
Intranete SAŽP
 Archív digitálnych a analógových máp (a poskytované služby: scanovanie
a zapožičiavanie analógových mapových podkladov, vyhotovovanie
nových digitálnych mapových podkladov, prípadne úpravy existujúcich
digitálnych mapových podkladov, poskytovanie digitálnych mapových
podkladov)
 Spracované a zálohované referenčné údaje z meraní GPS stanice a
poskytovanie služieb: referenčných údajov, zapožičiavanie GPS prístrojov
a spracovávanie nameraných údajov

TERMÍN GARANT ZA ROZPOČ. MŽP SR,
MŽP SR
(mzdy+odvvody
+bežné
výdavky+réžia
spolu)
(tis. Sk)

T:XII.09 OI MŽP SR
KT:
III.09
VI.09
IX.09

1 844

FIN.ZDR.
INÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

MŽP SR, odborné organizácie
rezortu, EEA, mimorezortné
organizácie, školy, odborná i
laická verejnosť

22

por.
číslo

38.

NÁZOV ÚLOHY, ANOTÁCIA, VÝSTUPY

ZODPOV.
ORG.
ZLOŽKA

CEI
Enviroinfo
Anotácia:
EnviroInfo predstavuje metainformačný systém rezortu MŽP SR, ktorý poskytuje
možnosť štandardizovanej tvorby, zberu a sprístupnenia opisných informácií
(metainformácií) o dokumentoch, databázach, mapách, rastrových, vektorových a
iných údajoch ktoré v danom kontexte majú význam pre životné prostredie, v
zmysle definície informácie o životnom prostredí podľa zákona NR SR č. 205/
2004 Z. z.
Metainformácie popisujú údaje, ktoré boli vytvorené, alebo získané MŽP SR a
organizáciami rezortu životného prostredia a sú dostupné prostredníctvom
elektronického katalógu dostupného cez Internet tak aby slúžil odbornej i laickej
verejnosti.
Zároveň v rámci projektu EnviroInfo je zabezpečovaná aj prevádzka osobitne
verejne dostupného zoznamu informácií o ŽP (OVPZ).
Výstupy:
 Prevádzka internetovej aplikácie EnviroInfo dostupnej na adrese:
http://enviroinfo.enviroportal.sk
 Harmonizácia s INSPIRE Implementačnými pravidlami pre metaúdaje
 Vytvorenie pravidiel umožňujúcich prístup mimorezortným organizáciám
do editačnej časti metainformačného systému Enviroinfo
 Školenia zodpovedných a poverených osôb
 Harmonizácia metainformačného systému EnviroInfo s vybraným
subsystémom ISŽP.
 Aktualizácia internetovej aplikácie EnviroInfo na verziu 2.
 Záverečná správa za rok 2009

TERMÍN GARANT ZA ROZPOČ. MŽP SR,
MŽP SR
(mzdy+odvvody
+bežné
výdavky+réžia
spolu)
(tis. Sk)

T:XII.09 OI MŽP SR
KT:
III.09
VI.09
IX.09

1 406

FIN.ZDR.
INÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

MŽP SR,Rezortné organizácie
,verejnost/občania SR,štátna
správa, ústredné orgány štátnej
správy, výkonné rezortné
inštitúcie,krajské
úrady,samospráva,akademický
sektor,veda a výskum,tretí
sektor,komerčný
sektor,záujemci zo zahraničia.

23

por.
číslo

39.

NÁZOV ÚLOHY, ANOTÁCIA, VÝSTUPY

ZODPOV.
ORG.
ZLOŽKA

CEI
ENIPI (Environmentálna infraštruktúra priestorových informácií)
Anotácia:
Projekt INSPIRE predstavuje infaštruktúru, alebo informačný systém/platformu
umožňujúcu sprístupnenie priestrových informácií na podporu rozhodovacích
procesov v rámci rezortu MŽP SR ako aj SAŽP. V rámci koncepcie informatizácie
rezortu MŽP SR predstavuje subsystém Informačného systému životného
prostredia (ISŽP) poskytujúci priestorové (geografické) informácie o zložkách
(javoch a objektoch) životného prostredia. Zároveň v rámci rezortu životného
prostredia predstavuje praktickú implementáciu v
procese tvorby a
sprevádzkovania tzv. „národnej infraštruktúry priestorových údajov“ (NIPI) tak
ako ju definuje smernica EÚ INSPIRE 2007/2/ES, ktorá stanovuje PRAVIDLÁ
tvorby priestorových informácií, vrátane časového harmonogramu ich
implementácie. NIPI predstavuje právne podloženú platformu s jasne definovaným
pravidlami zdieľania a využívanie priestorových údajov. Projekt INSPIRE zároveň
predstavuje kľúčovú komponentu za rezort MŽP SR pre navrhovaný Register
piestorových infromácií SR definovaný v Koncepcii informatizácie SR.
Výstupy:
 KO MŽP SR - prevádzka, harmonizácia s INSPIRE Implementačnými
pravidlami pre Interoperabilitu priestorových údajov a služieb
 Testovanie návrhu špecifikácie údajov za témy z príloh Smernice
INSPIRE
 Transformácia KO MŽP SR na objektovo orientovaný register
 Harmonizácia KO MŽP SR s Registrom priestorových informácií SR
 Prevádzka registra KO MŽP SR
 EnviroGeoPortál - prevádzka, harmonizácia s INSPIRE Implementačnými
pravidlami pre Sieťové služby
 Harmonizácia služieb zobrazenia
 EnviroGeoPortál – prevádzka
 Licenčná politika MŽP SR - harmonizácia s INSPIRE Implementačnými
pravidlami pre Zdieľanie údajov
 Návrh licenčnej politiky MŽP SR
 PS CGS - harmonizácia s INSPIRE Implementačnými pravidlami pre
Monitoring a reporting
 Koordinácia Pracovnej skupiny PS CGS
 Príprava monitoringu a reportingu implementácie smernice INSPIRE
 KO SAŽP -tvorba, prevádzka, harmonizácia s INSPIRE
Implementačnými pravidlami pre Interoperabilitu priestorových údajov
a služieb
 Mapový server SAŽP - prevádzka, harmonizácia s INSPIRE
Implementačnými pravidlami pre Sieťové služby
 Redizajn Mapového servera SAŽP
 Licenčná politika SAŽP - harmonizácia s INSPIRE Implementačnými
pravidlami pre Zdieľanie údajov
PS ISÚ - harmonizácia s INSPIRE Implementačnými pravidlami pre Monitoring a
reporting

TERMÍN GARANT ZA ROZPOČ. MŽP SR,
MŽP SR
(mzdy+odvvody
+bežné
výdavky+réžia
spolu)
(tis. Sk)

T:XII.09 OI MŽP SR
KT:
III.09
VI.09
IX.09

1 712

FIN.ZDR.
INÝ
(tis. Sk)

1 605

UŽÍVATEĽ

MŽP SR, Európska Komisia,
rezortné organizácie MŽP SR,
ústredné orgány štátnej správy,
verejnosť/občania SR,
samospráva, akademický
sektor, veda a výskum,tretí
sektor, komerčný sektor,
cezhraničný užívatelia

24

por.
číslo

40.

NÁZOV ÚLOHY, ANOTÁCIA, VÝSTUPY

ISŽP – GIS
Anotácia:
Úloha pozostáva zo štyroch pracovných balíkov, v ktorých činnosti obsiahnuté
zabezpečujú integrovaný geografický informačný systém, počnúc tvorbou
priestorových vrstiev, ich spracovaním, možnosťou zdieľania prostredníctvom
ArcSDE aplikačného servera, cez vytváranie mapových kompozícií, ktoré sa
publikujú prostredníctvom mapových služieb na internete (mapový server
ArcIMS), až po analógový výstup mapových kompozícií na veľkoformátovom
plotri. Pracovné balíky:
1. Klienti ArcInfo, ArcView – úloha zabezpečuje prevádzku kľúčových GIS
aplikácií na SAŽP. Tieto SW produkty sú určené a potrebné na vytváranie,
aktualizáciu, vizualizáciu, analýzu priestorových údajov a vytváranie mapových
kompozícií, potrebných k prevádzke ISŽP.
2. Geodatabázový server ArcSDE – administrácia aplikačného servera ArcSDE,
ktorý je nosným prvkom vytvoreného skladu priestorových údajov SAŽP, ako aj
skladu priestorových údajov rezortných organizácií MŽP. Sklad priestorových
údajov je zároveň súčasťou distribuovaného GIS systému v rámci rezortu MŽP.
Sklad priestorových údajov slúži ako centrálne databázové úložisko priestorových
údajov, ktoré užívatelia môžu on-line
prípadne off-line využívať i zo vzdialených pracovísk prostredníctvom GIS
aplikácii ArcView, ArcInfo, ako aj
prostredníctvom publikovaných mapových služieb. Údajový sklad umožňuje
poskytovanie a zdieľanie
priestorových údajov užívateľom, na základe definovaných prístupových práv.
3. Mapový Server ArcIMS – prevádzka mapového servera a publikovanie
mapových služieb na atlas.sazp.sk
4. Veľkoformátová tlač – prevádzka veľkoformátového plottra, veľkoformátová
tlač mapových kompozícii
a iných podkladov
Výstupy:

zabezpečovanie prevádzky klientských GIS aplikácii , Arc INFO ,
ArcView – ArcGIS desktop na pracoviskách SAŽP, sledovanie vývoja
licencií ArcGIS a zabezpečovanie upgrade verzií, obstarávanie a
prerozdelovanie licencií na základe požiadaviek centier SAŽP,
zabezpečovanie a realizovanie školení pracovníkov v prípade nových
ugradov ArcGIS
 tvorba priestorových údajov a mapových kompozícií na základe
požiadaviek a potrieb IS
 celoročná spoľahlivá prevádzka funkčného skladu priestorových údajov
rezortných organizácií – CGS (manažovanie ArcSDE servera, tvorba
prístupových účtov, zabezpečovanie aktualizácie údajov, komunikácia s
rezortnými poskytovateľmi údajov, sledovanie a vyhodnocovanie
prístupov a využívania údajového skladu CGS)
 celoročná spoľahlivá prevádzka mapového servera a funkčná adresa
http:/atlas.sazp.sk (administrácia fungujúcich mapových služieb a

ZODPOV.
ORG.
ZLOŽKA

CEI

TERMÍN GARANT ZA ROZPOČ. MŽP SR,
MŽP SR
(mzdy+odvvody
+bežné
výdavky+réžia
spolu)
(tis. Sk)

T:XII.09 OI MŽP SR
KT:
III.09
VI.09
IX.09

1 642

FIN.ZDR.
INÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

SAŽP, MŽP SR, ŠOP SR,
SMOPaJ, ÚŽP, SHMÚ, ŠVP,
verejnosť

25

por.
číslo

41.

42.

NÁZOV ÚLOHY, ANOTÁCIA, VÝSTUPY

ZODPOV.
ORG.
ZLOŽKA

CEI
Register základných sídelných jednotiek (ZSJ)
Anotácia:
Register základných sídelných jednotiek (ZSJ) slúži na zaistenie stabilnej sústavy
priestorových jednotiek pre geografickú lokalizáciu sociálno-ekonomických,
územno-technických a environmentálnych informácií s väzbou na osídlenie
vedených v ŠIS. Zabezpečuje tiež priebežne aktualizované zoznamy a číselníky
ZSJ s ich zaradením do nadradených priestorových jednotiek podľa platného
územného a správneho členenia. Umožňuje poskytovanie vybraných údajov
registra cez WEB server SAŽP a účelových výstupov podľa požiadaviek
užívateľov.
Výstupy:
 Aktualizovanie medzirezortných dohôd o spolupráci pri poskytovaní
údajov pre aktualizáciu registrov PJ v záujme prípravy SODB 2011- MŽP
SR (SAŽP), ŠÚ SR, ÚGKK SR (GKÚ), MV SR (KÚ, OÚ)
 Spracovanie Metodiky revízie ZSJ pre SODB 2011
 Príprava generálnej revízie ZSJ pre prípravu SODB 2011
 Aktualizácia Registera ZSJ a číselníka PJ a GIS vrstiev PJ podľa
zistených zmien.
 Príprava Revízie RZSJ pre SODB 2011 - zosúladenie ZSJ s časťami obcí
(MV SR)
 Vytvorenie referenčných území pre všetky ZSJ - doposial len bodové
 Aktualizácia a spresňovanie priebehu hraníc ZSJ podľa aktuálneho stavu
hraníc KÚ
 Aktualizácia Programového vybavenia pre správu registra ZSJ na
ORACLI
 Aktualizácia RZSJ na webstránke SAŽP
CRE
Podpora výkonu zákona o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu
Anotácia:
Zabezpečenie fungovania informačného systému o nakladaní s odpadom z
ťažobného priemyslu a podkladov pre plnenie reportingových povinností SK voči
EK.
Výstupy:
 IS o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu
 Podklady pre prípravu správ na EK
 Členstvo v Riadiacom výbore projektu UIBF

IV.

TERMÍN GARANT ZA ROZPOČ. MŽP SR,
MŽP SR
(mzdy+odvvody
+bežné
výdavky+réžia
spolu)
(tis. Sk)

T:XII.09 OI MŽP SR

SGPZ

UŽÍVATEĽ

2 067

MŽP SR,Rezortné organizácie
MŽP SR,verejnost/občania
SR,štátna správa, ústredné
orgány štátnej správy, výkonné
rezortné inštitúcie,krajské
úrady,samospráva,akademický
sektor,veda a výskum,
tretí sektor,komerčný
sektor,záujemci zo zahraničia.

330

MŽP SR

KT:
III.09
VI.09
IX.09

T:XII.09

FIN.ZDR.
INÝ
(tis. Sk)

KT:
III.09
VI.09
IX.09

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA, VZDELÁVANIE , PROPAGÁCIA A REPORTING

26

por.
číslo

43.

44.

NÁZOV ÚLOHY, ANOTÁCIA, VÝSTUPY

ZODPOV.
ORG.
ZLOŽKA

CMŽP
Propagácia environmentálnej infraštruktúry územia Podtatranskej
magistrály
Anotácia:
Spracovanie propagačných materiálov environmentálnej infraštruktúry - ideový
návrh posterov bude predstavovať komunikačnú líniu environmentálnej výchovy
na trase náučných chodníkov Podtatranskej magistrály.
Výstupy:
 informovanosť verejnosti o ochrane prírody a krajiny, o sieti NATURA
2000 a národných parkoch formou posterov, statickej a vizuálnej
prezentácie
SAŽP - Ú
Nástroje marketingu ako prostriedok pre podporu zvyšovania ochrany a
tvorby životného prostredia
Anotácia:
Úloha sa zameriava na zvyšovanie environmentálneho povedomia verejnosti,
záujmu verejnosti o ochranu a tvorbu ŽP. Prostredníctvom využívania
marketingových nástrojov sa zameriava na prezentovanie činností SAŽP ako
rezortnej inštitúcie MŽP SR, na informovanie verejnosti o poslaní, cieľoch a
činnostiach MŽP SR, SAŽP, ale aj ostatných rezortných inštitúcií, na prehlbovanie
spolupráce medzi rezortnýcmi inštitúciami pri rozvoji environmentálneho
vzdelávania, osvety a propagácie.
Výstupy:
 organizácia odborných podujatí, seminárov, konferencií
 printové a elektronické formy propagácie činností SAŽP a rezortu ŽP
 propagácia činností SAŽP a rezortu na odborných podujatiach
 časopis Enviromagazín - tlačená a elektornická verzia
 podpora rozvoja stredísk environmentálnej výchovy
 spolupráca s rezortnými inštitúciami a koordinácia činností v oblasti
osvety a propagácie

TERMÍN GARANT ZA ROZPOČ. MŽP SR,
MŽP SR
(mzdy+odvvody
+bežné
výdavky+réžia
spolu)
(tis. Sk)

T:XII.09 SOPK

FIN.ZDR.
INÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

1 414

2 100

MŽP SR, úrady ŽP, verejnosť

T:XII.09 KO MŽP SR 5 368

2 758

MŽP SR, orgány štátnej a
verejnej správy, organizácie,
národné a medzinárodné
organizácie a inštitúcie,
verejnosť, SAŽP

KT:
III.09
VI.09
IX.09

KT:
III.09
VI.09
IX.09

27

por.
číslo

45.

NÁZOV ÚLOHY, ANOTÁCIA, VÝSTUPY

ENVIROFILM 2009 XV. medzinárodný festival filmov o životnom prostredí
Anotácia:
Komplexná organizácia súťažnej a nesúťažnej časti festivalu, sprievodných
podujatí pre deti a mládež, celoslovenské a medzinárodné semináre pre odbornú
verejnosť, besedy a filmové prezentácie s významnými domácimi a zahraničnými
hosťami festivalu, spolupráca s médiami a zahraničnými festivalmi. Pofestivalové
prehliadky v mestách SR. Spolupráca s SFÚ, ÚSTT, BBSK, Mestami Banská
Bystrica, Banská Štiavnica, Kremnica, Zvolen, TU Zvolen, Akadémiou umení
B.Bystrica, UMB B.Bystrica, SBM Banská Štiavnica, STV. Spolupráca so
zahraničnými festivalmi.
Výstupy:
 Súťažná prehliadka filmov v štyroch mestách
 Nesúťažná prehliadka filmov pre deti a mládež
 Nesúťažná prehliadka filmov z archívou SFÚ k téme festivalu
 Mimoriadne číslo Enviromagazínu
 Katalóg filmov distribuovaný autorom filmov, producentom, riaditeľom
festivalov a ďalším partnerom do zahraničia
 Odborné konferencie k aktuálnym témam, stretnutia s domácimi
a zahraničnými odborníkmi
 Besedy s verejnosťou
 Tematické súťaže pre deti a mládež, medzinárodná súťaž Zelený svet
 Prírastok filmov vo videotéke SAŽP a MŽP SR.
 Medzinárodná spolupráca v rámci asociácie ECOMOVE International
 Nové filmy a kontakty z festivalu Ecomove a členských festivalov
 Propagácia činností SAŽP a environmentálnej politiky MŽP SR
v prostredí SR a na zahraničných fórach v oblasti environmentalistiky
a filmového umenia.

ZODPOV.
ORG.
ZLOŽKA

TERMÍN GARANT ZA ROZPOČ. MŽP SR,
MŽP SR
(mzdy+odvvody
+bežné
výdavky+réžia
spolu)
(tis. Sk)

CPEPEV

T:XII.09 KO MŽP SR 1 995
KT:
III.09
VI.09
IX.09

FIN.ZDR.
INÝ
(tis. Sk)

3 650

UŽÍVATEĽ

MŽP SR, Ecomove
International, verejnosť

28

por.
číslo

46.

47.

NÁZOV ÚLOHY, ANOTÁCIA, VÝSTUPY

ZODPOV.
ORG.
ZLOŽKA

CPEPEV
Praktická environmentálna výchova
Anotácia:
SAŽP ako vzdelávacia inštitúcia zabezpečuje neformálne a celoživotné
vzdelávanie spoločnosti. Prostredníctvom programov praktickej EV a vydávaním
odborných publikácií napĺňa ciele projektu „Milénium“ na školách,
Projekt Praktickej environmentálna výchovy rozširuje ponuku programov pre
environmentálnu výchovu na strediskách SAŽP; prispieva k propagácii
environmentálnych aktivít smerom k verejnosti, na školách, medzi žiakmi,
pedagogickou a nepedagogickou verejnosťou a marginalizovanými skupinami
obyvateľstva v SR; umožňuje aktívnu výmenu odborných skúseností a získavanie
nových kontaktov v danej oblasti.
Výstupy:
 Metodické materiály
 Celoročné aktivity na SEV SAŽP
Výstupy financované z doplnkového zdroja:
 V. ročník EnvirOtázniky
 V. ročník ProEnviro
 Živá príroda – BISEL
 Letné environmentálne tábory
 Metodické materiály
CTK
Škola obnovy dediny
Anotácia:
Škola obnovy dediny predstavuje realizáciu systému vzdelávania pre Program
obnovy dediny (vidiecke samosprávy a mikroregionálne združenia obcí) - v
oblastiach obnovy sídelného prostredia, revitalizácie krajiny, ekologických
vhodných riešení vidieckej infraštruktúry, participácie verejnosti, plánovania a
programovania, uplatnením hlavne formy inšpiratívnej (realizácia projektu
Inšpiračnej školy vidieka) a informačnej (odborné prednášky, semináre a študijné
materiály).
Výstupy:
 Zostavenie školiacich modulov orientovaných na aktuálnu tematiku
(obnova verejných priestranstiev, čistenie odpadových vôd v malých
obciach) – 3
 Databáza spolupracujúcich partnerov – 1
 Prezentácie v Powerpointe (5), postery (2)

TERMÍN GARANT ZA ROZPOČ. MŽP SR,
MŽP SR
(mzdy+odvvody
+bežné
výdavky+réžia
spolu)
(tis. Sk)

T:XII.09 SLSŽP

1 044

KT:
III.09
VI.09
IX.09

T:XII.09 SOPK
KT:
III.09
VI.09
IX.09

553

FIN.ZDR.
INÝ
(tis. Sk)

1 200

UŽÍVATEĽ

MŽP SR, školy (materské,
základné, stredné, vysoké),
žiaci a študenti, riaditelia,
pedagogickí a nepedagogickí
pracovníci škôl, koordinátori
environmentálnej
výchovy,
spolupracujúce
rezortné
organizácie a MVO, ďalšia
odborná a široká verejnosť

MŽP SR, ARGE pre rozvoj
vidieka a obnovu dediny,
odborná a laická verejnosť,
samospráva

Výstupy (financované z doplnkového zdroja):
 Realizácia organizácie Inšpiračnej školy vidieka pre starostov a
mikroregionálne štruktúry – pre domácich aj zahraničných účastníkov
 Spracovanie a tlač osvetovo – propagačných materiálov zameraných na
zvyšovanie environmentálneho povedomia vidieckych samospráv
 Katalóg pozitívnych príkladov realizácie Programu obnovy dediny
29

por.
číslo

48.

49.

NÁZOV ÚLOHY, ANOTÁCIA, VÝSTUPY

ZODPOV.
ORG.
ZLOŽKA

CPEPEV
Osobitné kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 462/2004
Anotácia:
Organizačné a administratívne zabezpečenie odbornej prípravy na získanie
osobitných kvalifikačných predpokladov požadovaných u zamestnancov KÚ ŽP,
OÚ ŽP, SIŽP a obcí v zmysle zákona č.525/2003 Z.z.
Výstupy:
Odborná príprava a skúšky zamestancov KÚ ŽP, OÚ ŽP a SIŽP, ktorí pracujú na
úsekoch:
 ochrana prírody a krajiny
 odpadové hospodárstvo
 ochrana ovzdušia
 ochrana vôd
 IPKZ
 manažment environmentálnych rizík
 biologická bezpečnosť
 odborná príprava a skúšky zamestancov obcí, ktorí pracujú na úsekoch:
 ochrana prírody a krajiny, odpadové hospodárstvo, rybárstvo,
 ochrana ovzdušia, ochrany vôd , verejné vodovody a verejné kanalizácie
Organizačné a administratívne zabezpečenie školení zamestnancov KÚ ŽP, CPEPEV
OÚ ŽP a SIŽP
Anotácia:
Organizačné a administratívne zabezpečenie školení k obchodnému zákonníku,
trestnému zákonu a zákonu o slobodnom prístupe k informáciám
Výstupy:
 realizácia školení

TERMÍN GARANT ZA ROZPOČ. MŽP SR,
MŽP SR
(mzdy+odvvody
+bežné
výdavky+réžia
spolu)
(tis. Sk)

T:XII.09 Osobný úrad 428
KT:
III.09
VI.09
IX.09

T:XII.09 Osobný úrad Rozdeliť na
polovicu

KT:
III.09
VI.09
IX.09

FIN.ZDR.
INÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

Zamestnanci KÚ ŽP, OÚ ŽP,
SIŽP a obcí, ktorí vykonávajú
štátnu správu starostlivosti o
životné prostredie

Zamestnanci KÚ ŽP, OÚ ŽP,
SIŽP

PROGRAM OBNOVY DEDINY (POD)

30

por.
číslo

50.

NÁZOV ÚLOHY, ANOTÁCIA, VÝSTUPY

ZODPOV.
ORG.
ZLOŽKA

Program obnovy dediny – manažment, sekretariát, medzinárodná spolupráca, CTK
poradenstvo, monitoring, propagácia
Anotácia:
POD je 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. Dokument POD na úrovni vidieckych obcí
a mikroregiónov je nástrojom trvalo udržateľného rozvoja a vytvára základný
programový rámec pre príjem financií. 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.
Uznesenie vlády č. 222/97 stanovilo účastníkov tohto procesu, ako aj ich úlohy a
povinnosti. Výkonným a odborným garantom bola poverená SAŽP.
Výstupy:
 súbor metodických podkladov pre činnosť poradcov POD - 3
 metodika a kritériá hodnotenia požiadaviek obcí v POD 2009 -1
 aktualizácia POD - materiál do OPM a vlády SR
 výstupné zostavy z počítačového spracovania prihlášok do POD 2009 tabuľky, mapky, grafy, analýzy podľa špecifických požiadaviek – cca 10
 podklady pre potreby rozhodovania o dotáciách – cca 10
 podklady z ARGE a pre ARGE – podľa potreby a požiadaviek ARGE
 odborné poradenstvo obciam a mikroregiónom zapojeným do POD –
podľa skutočných požiadaviek
 podklady pre prezentačné, propagačné a vzdelávacie materiály
 prednášková a publikačná činnosť – prednášky a články pre printové
médiá podľa požiadaviek iných subjektov a aktuálnej situácie
 prezentácia výsledkov programu - grafický odpočet (cca 300),
fotodokumentácia (cca 200), katalóg pozitívnych príkladov (cca 30),
panely a postery (cca 10)
 monitoring pozitívnych realizácií (podľa dohodnutej štruktúry) - cca 50
 mesačné odpočty činnosti -12
 príprava podkladov pre uzatvorenie zmlúv s obcami a MR, ktorým boli
pridelené dotácie v POD 2009 - zoznamy obcí, korešpodencia, podklady z
obcí.
 tlač, distribúcia a podpisovanie zmlúv medzi obcami a donorom
 kompletizácia dokladov došlých od obcí a MR pre vyúčtovanie pridelenej
dotácie
 finančná kontrola dokladov došlých od obcí a MR pre vyúčtovanie
pridelenej dotácie
 záverečná sumarizácia dokladov pre celkové záverečné vyúčtovanie POD
2008
 v ý s t u p y (financované z doplnkového zdroja)
 Organizácia celoslovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou pri
príležitosti o priebehu a realizácii POD na Slovensku

TERMÍN GARANT ZA ROZPOČ. MŽP SR,
FIN.ZDR.
MŽP SR
(mzdy+odvvody
INÝ
+bežné
(tis. Sk)
výdavky+réžia
spolu)
(tis. Sk)
2 689
T:XII.09 SOPK
1 431
KT:
III.09
VI.09
IX.09

UŽÍVATEĽ

MŽP SR, ARGE pre rozvoj
vidieka a obnovu dediny,
odborná a laická verejnosť,
samospráva

31

por.
číslo

51.

NÁZOV ÚLOHY, ANOTÁCIA, VÝSTUPY

ZODPOV.
ORG.
ZLOŽKA

CTK
Súťaž Dedina roka
Anotácia:
Cieľom projektu je zorganizovať národnú súťaž Dedina roka a víťaza súťaže
pripraviť pre prezentáciu Slovenska v európskej súťaži.
Pravidelným organizovaním národného kola sa monitoruje úspešnosť realizácie
POD a preveruje jeho účinnosť, zároveň súťaž je motiváciou pre obce propagovať
svoje úspechy navonok a získavať si priestor pre podnikateľské a iné aktivity.
Zapojením sa do európskej súťaže posúvame vnímanie obnovy dediny a rozvoja
vidieka na európsku úroveň.
Výstupy:
 vyhlásenie súťaže
 súťažné podmienky a Kritériá hodnotenia -2

Podklady pre hodnotiace komisie a činnosť komisie, hodnotenie
a výsledky – 10
 Podklady pre propagáciu výsledkov súťaže – texty, fotografie, mapky

Scenár vyhlásenia výsledkov - 1
Výstupy (financované z doplnkového zdroja):
 Zápisnice z hodnotenia súťaže (práca komisií - výjazdy, zasadnutia,
organizačné zabezpečenie) -4
 Výstavné panely o súťaži - 10
 Brožúrka o priebehu a výsledkoch súťaže – 500 ks
 Plagát - výsledky súťaže
 Slávnostné vyhlásenie výsledkov (organizačno-technické zabezpečenie,
ceny)
 Prihláška víťaznej obce do európskej súťaže (preklady, tlač, podklady)

TERMÍN GARANT ZA ROZPOČ. MŽP SR,
FIN.ZDR.
MŽP SR
(mzdy+odvvody
INÝ
+bežné
(tis. Sk)
výdavky+réžia
spolu)
(tis. Sk)
865
T:XII.09 SOPK
617
KT:
III.09
VI.09
IX.09

UŽÍVATEĽ

MŽP SR, ARGE pre rozvoj
vidieka a obnovu dediny,
odborná a laická verejnosť,
samospráva

NÁRODNÝ REPORTING O STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V SR, VPLYVOCH HOSPODÁRSKYCH ODVETVÍ NA ŽP A TUR SR

32

por.
číslo

52.

NÁZOV ÚLOHY, ANOTÁCIA, VÝSTUPY

ZODPOV.
ORG.
ZLOŽKA

CRE
Indikátorové správy o stave ŽP SR podľa D-P-S-I-R štruktúry
Anotácia :
Systematická analýza a sledovanie ukazovateľov hodnotenia ŽP tvoriacich náplň
kapitoly 22 „Životné prostredie“ v zmysle reportingových požiadaviek EÚ (EK,
EUROSTAT, EEA), OECD a ostatných medzinárodných organizácií. Aktualizácia
dátovej základne existujúcich indikátorov, doplnenie nových indikátorov a ich
hodnotenie. Aktualizácia spoločnej evidencie legislatívnych predpisov
jednotlivých kapitol indikátorovej správy. S odborom informatiky CEI
zabezpečenie vystavenia kapitol indikátorovej správy jednotlivými riešiteľmi na
www. enviroportal.sk prostredníctvom redakčného systému.
Výstupy:
 Aktualizácia D-P-S-I-R správ k roku 2008 za oblasť: Ovzdušie, Voda,
Pôda, Horninové zloženie, Ochrana prírody a biodiverzita, Zdravie,
Odpady.
 Revidovanie, aktualizácia jednotlivých indikátorov databázy a ich
katalógových listov poskytujúcich metainformácie daného indikátora,
doplnenie nových indikátorov, katalógových listov.
 Aktualizácia spoločnej evidencie legislatívnych predpisov jednotlivých
kapitol indikátorovej D-P-S-I-R správy
 Príprava a realizácia rezortného pripomienkovania indikátorových správ
 S odborom informatiky CEI zabezpečenie vystavenia kapitol
indikátorovej správy jednotlivými riešiteľmi na www. enviroportal.sk
prostredníctvom redakčného systému.

TERMÍN GARANT ZA ROZPOČ. MŽP SR,
MŽP SR
(mzdy+odvvody
+bežné
výdavky+réžia
spolu)
(tis. Sk)

T:XII.09
KT:
III.09
VI.09
IX.09

SLSŽP

508

FIN.ZDR.
INÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

MŽP SR, široká odborná
a laická verejnost, dotknuté
ekonomické
rezorty,
výskumné ústavy, univerzity,
mimovládne
organizácie,
masmédiá

33

por.
číslo

53.

NÁZOV ÚLOHY, ANOTÁCIA, VÝSTUPY

ZODPOV.
ORG.
ZLOŽKA

Hodnotenie vplyvov vybraných odvetví ekonomických činností na životné CRE
prostredie a implementácie environmentálnych aspektov do sektorových
politík (Sektorové indikátory)
Anotácia:
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 v
rámci PHÚ 2006 vytvorila súbor indikátorov a hodnotiace správy.
V roku 2009 budú práce zamerané na:
Aktualizáciu indikátorov a metainformácií v kvantitatívnom aj kvalitatívnom
vyjadrení, spracovanie ich anglickej mutácie
Indikátorové sektorové správy - hodnotenie vplyvov vybraných odvetví
ekonomických činností na životné prostredie a implementácie environmentálnych
aspektov do sektorových politík (úloha v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám, uznesenie OPM č. 107/2005, Amsterdamská
zmluva, 1997; Cardiffský proces, 1998; Helsinský summit, 1999; Lisabonský
proces,2000; 6. environmentálny akčný program EÚ)
Výstupy:
 Aktualizácia indikátorov a ich metainformácií v kvantitatívnom aj
kvalitatívnom vyjadrení
 Aktualizácia spoločnej evidencie legislatívnych predpisov za jednotlivé
sektory na stránke enviroportal.sk,
 Sledovanie vývoja sektorových politík, najmä vo vzťahu k implementácii
environmentálnych aspektov v súlade s Cardiffským a Lisabonským
procesom

TERMÍN GARANT ZA ROZPOČ. MŽP SR,
MŽP SR
(mzdy+odvvody
+bežné
výdavky+réžia
spolu)
(tis. Sk)

T:XII.09
KT:
III.09
VI.09
IX.09

SLSŽP

470

FIN.ZDR.
INÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

MŽP SR, odborná aj laická
verejnosť, MH SR, MP SR,
MDPT SR, výskumné ústavy,
univerzity,
mimovládne
organizácie, masmédiá

34

por.
číslo

54.

55.

NÁZOV ÚLOHY, ANOTÁCIA, VÝSTUPY

ZODPOV.
ORG.
ZLOŽKA

CRE
Hodnotenie ukazovateľov environmentálneho piliera TUR v SR
Anotácia:
Výzvou pre SR je premietnuť princípy TUR do každodenného správania,
posudzovať všetky plánované i realizované aktivity prostredníctvom kritérií TUR a
vyhodnocovať smerovanie k trvalej udržateľnosti pomocou súboru ukazovateľov
TUR.
Z uvedeného pre rok 2009 vyplýva:
Aktualizácia informačnej základne súboru ukazovateľov environmentálneho piliera
TUR, spracovanie ich anglickej mutácie, permanentné zapracovávanie zmien
súvisiacich s vývojom TUR a Lisabonského procesu v SR v nadväznosti na
prijatú pozíciu SR k Lisabonskému procesu.
Výstupy:
 Aktualizácia
informačnej
základne
súboru
ukazovateľov
environmentálneho piliera TUR
 Preklad indikátorových listov do anglického jazyka, spracovanie a
príprava anglickej mutácie databázy indikátorov TUR
 Permanentné zapracovávanie zmien súvisiacich s vývojom TUR a
Lisabonského procesu v SR v nadväznosti na prijatú pozíciu SR k
Lisabonskému procesu
CRE
Správa o stave životného prostredia 2008
Anotácia:
V nadväznosti na zákon č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení
informácií o životnom prostredí, zákon č. 17/1992 Zb o životnom prostredí má
MŽP SR povinnosť každoročne spracovávať a sprístupňovať Správu o stave ŽP
SR. Spracovanie návrhu správy zabezpečuje SAŽP v spolupráci s príslušnými
orgánmi štátnej správy a odbornými organizáciami. V rámci tejto úlohy bude
spracovaný zoznam environmentálnych termínov v rámci slovníka GEMET
gestorovaného EEA.
Výstupy:
 Spracovanie návrhu štruktúry správy
 Spracovanie špecifikácie požiadaviek na údaje na prísl. Zdroje ( VI./X.
2009)
 Spracovanie výslednej správy
 Podklady pre TK a STS
 Spracovanie slovníka GEMET

TERMÍN GARANT ZA ROZPOČ. MŽP SR,
MŽP SR
(mzdy+odvvody
+bežné
výdavky+réžia
spolu)
(tis. Sk)

T:XII.09

SLSŽP

230

SLSŽP

601

FIN.ZDR.
INÝ
(tis. Sk)

MŽP SR, klienti na www
stránke
enviroportal.sk,
odborní pracovníci orgánov
štátnej a verejnej správy

KT:
III.09
VI.09
IX.09

T:XII.09
KT:
III.09
VI.09
IX.09

UŽÍVATEĽ

1 054

MŽP SR, štátna správa,
samospráva, školy, odborná i
laická verejnosť

35

por.
číslo

56.

57.

NÁZOV ÚLOHY, ANOTÁCIA, VÝSTUPY

ZODPOV.
ORG.
ZLOŽKA

Správa o stave životného prostredia v SR 2007 – anglická verzia (State of the CRE
Environment Report of the Slovak Republic 2007)
Anotácia:
Anglická mutácia správy pozostáva zo skrátenia slovenskej verzie Správy o stave
ŽP v SR v roku 2007 do rozsahu cca 100 strán pri zachovaní jej štruktúry a formy,
následne jej prekladu, konečných úprav a vystavenia na web, resp. vydania na CD.
Výstupy:
 Príprava podkladov: tvorba skrátenej verzie správy o stave ŽP v SR v
rozsahu cca 100 str. A4
 VO na preklad, preklad správy do AJ
 Kontrola, formátovanie správy, úprava grafických, tabuľkových a
mapových príloh
 Tvorba pdf verzie dokumentu a vystavenie na web
 Príprava, tlač a distribúcia CD
Analýza materiálových tokov na makroekonomickej úrovni v podmienkach CRE
SR
Anotácia:
Na úrovni EÚ problematika materiálových tokov (MFA) predstavuje neoddeliteľnú
súčasť procesu tzv. integrácie environmentálnej politiky, vyvolaného Cardiffským
procesov vyjadreného cez závery summitov Rady EÚ z Lisabonu a Goteborgu do
prijatia 6. Environmnetálneho akčného program (6EAP) EÚ a Stratégie trvalo
udržateľného rozvoja EÚ (SDS EU). Kompozitné indikátory MFA sa začleňujú do
súboru EEA "Core Set of Indicators" z čoho pre SR ako členskú krajinu vyplýva
reportingová povinnosť, podobne ako to je aj na úrovni OECD, pričom
problematika pokroku dosiahnutého v oblasti štúdia MF na národnej úrovni sa
stáva predmetom vyhodnocovania (dotazník) - odpočtovaného zástupcami krajín
OECD.
Výstupy:
 Správa: Využitie indikátorov materiálových tokov pri vyjadrovaní
rozdvojenia kriviek záťaže životného prostredia a ekonomického výkonu
a ich zhodnotenie

TERMÍN GARANT ZA ROZPOČ. MŽP SR,
MŽP SR
(mzdy+odvvody
+bežné
výdavky+réžia
spolu)
(tis. Sk)

T:XII.09

UŽÍVATEĽ

SLSŽP

190

MŽP SR, EEA, EK, OECD,
zahraničné inštitúcie

SLSŽP

230

MŽP SR,
Eurostat

KT:
III.09
VI.09
IX.09

T:XII.09

FIN.ZDR.
INÝ
(tis. Sk)

KT:
III.09
VI.09
IX.09

EEA,

OECD,

KONFERENCIE, SEMINÁRE, WORKSHOPY

36

por.
číslo

58.

59.

NÁZOV ÚLOHY, ANOTÁCIA, VÝSTUPY

ZODPOV.
ORG.
ZLOŽKA

CEI
Konferencia Enviro-i-fórum 2009
Anotácia:
Zorganizovanie konferencie zameranej na popularizáciu dostupnosti informácií o
ŽP, využívanie informačných technológií pri ich spracovaní a k medzinárodnej a
národnej legislatíve o poskytovaní informácií o ŽP, pod záštitou MŽP SR
Výstupy:
 Konferencie Enviro i fórum - organizačné zabezpečenie
 Program konferencie - výber príspevkov, zostavenie programu
 Zborník príspevkov na CD a v tlačenej forme
 Propagačné materiály
 webstránka EiF www.sazp.sk/enviroiforum
 Spracovanie vsetkých príspevkov a ich sprístupnenie
CMŽP
Konferencia o životnom prostredí
Anotácia:
Spolupráca pri zabezpečovaní 16. Konferencie o životnom prostredí poriadanej
každoročne Obvodným úradom životného prostredia v Považskej Bystrici, ktorej
cieľom je poukázať na aktuálne problímy v oblasti životného prostredia a spôsoby
ich riešenia v súlade s platnou legislatívou.
Výstupy:
konferencia o životnom prostredí – spolupráca pri organizácii

TERMÍN GARANT ZA ROZPOČ. MŽP SR,
MŽP SR
(mzdy+odvvody
+bežné
výdavky+réžia
spolu)
(tis. Sk)

T:XII.09 OI MŽP SR

SLSŽP

UŽÍVATEĽ

1 084

MŽP SR, úrady ŽP, odborná
verejnosť

164

MŽP SR, úrady ŽP, verejnosť

KT:
III.09
VI.09
IX.09

T:XI.09

FIN.ZDR.
INÝ
(tis. Sk)

KT:
III.09
VI.09

V. DOBROVOĽNÉ NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY
INTEGROVANÁ VÝROBKOVÁ POLITIKA ECOLABELLING

37

por.
číslo

60.

NÁZOV ÚLOHY, ANOTÁCIA, VÝSTUPY

ZODPOV.
ORG.
ZLOŽKA

CEM
Udeľovanie environmentálnych značiek EVP, EK
Anotácia:
Zabezpečovanie činností súvisiacich s prijímaním a preverovaním žiadostí na
udelenie oprávnenia používať národnú a európsku environmentálnu značku.
Zabezpečovanie činností súvisiacich s posudzovaním zhody prihlásených
produktov v súlade s požiadavkami na udelenie oprávnenia používať
environmentálne značky. Zabezpečovanie činností súvisiacich s kontrolou
dodržiavania licenčných zmlúv o udelení práva používať environmentálne značky.
Vypracovanie podkladov k činnosti Komisie pre DNEP. Zabezpečenie činností
súvisiacich s propagáciou PEO. Zabezpečenie školiacich aktivít (vo forme
seminárov o environmentálnej kvalite produktov a štandardizačných systémov
environmentálneho označovania pre zástupcov štátnej správy, výroby, obchodu a
spotrebiteľov).
Výstupy:
 správy z overovania zhody a vydanie certifikátov novým držiteľom
environmentálnych značiek EVP, EK a výsledky dohľadu nad
dodržiavaním zmluvných podmienok u držiteľov env. značiek EVP, EK
 podklady k činnosti Komisie DNEP
 informácie spotrebiteľom, organizáciám a laickej verejnosti
prostredníctvom seminárov, konferencií a pracovných stretnutí
 informácie prostredníctvom web-stránky SAŽP
 príprava obsahového zamerania doborovoľných dohôd s obchodnými
reťazcami, pôsobiacimi na slovenskom trhu o propagácii EVP v ich
obchodnej sieti; so Zväzom obchodu SR o propagácii EVP jeho členmi;
so SOPK o podpore propagácie EVP jej členmi
 propagácia environmentálneho označovania v periodikách a pri
dostupných príležitostiach.
Výstupy (financované z doplnkového zdroja):


TERMÍN GARANT ZA ROZPOČ. MŽP SR,
MŽP SR
(mzdy+odvvody
+bežné
výdavky+réžia
spolu)
(tis. Sk)

T:XII.09
KT:
III.09
VI.09
IX.09

SEPZV

640

FIN.ZDR.
INÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

MŽP SR, organizácie
spotrebitelia verejná správa

správy z overovania zhody a vydanie certifikátov novým žiadateľom o
environmentálne označovanie typu II

38

por.
číslo

61.

NÁZOV ÚLOHY, ANOTÁCIA, VÝSTUPY

ZODPOV.
ORG.
ZLOŽKA

CEM
Tvorba osobitných podmienok na udeľovanie národnej environmentálnej
značky EVP
Anotácia:
Návrhy na revíziu osobitných podmienok na skupiny produktov s končiacou
platnosťou, návrhy na riešenie nových skupín produktov vo väzbe na požiadavky
podnikateľského sektora. Spracovanie technickej správy s návrhom osobitných
podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky na novú skupinu
produktov. Spolupráca s odbornými expertmi, skúšobňami, vedeckovýskumnými
inštitúciami a vysokými školami s cieľom realizácie úloh na zvýšenie úrovne
kvality pri stanovení environmentálnych
kritérií na udeľovanie národnej
environmentálnej značky.
Výsupy:
 analýza existujúcich skupín produktov vo vzťahu k harmonizácii
environmentálnych kritérií v systéme európskeho environmentálneho
označovania, ekodizajnu a v súvislosti s tvorbou environmentálnych
špecifikácií v rámci GPP
 návrhy revidovaných osobitných podmienok na skupiny produktov s
končiacou platnosťou vo väzbe na výsledky analýzy
 návrh na riešenie novej skupiny produktov vyplývajúcej z analýzy
 technická správa s návrhom osobitných podmienok na novú skupinu
produktov
 informácie spotrebiteľom, organizáciám a laickej verejnosti
prostredníctvom seminárov, konferencií a pracovných stretnutí
 informácie prostredníctvom web stránky
Výstupy (financované z doplnkového zdroja):
 doriešenie osobitných podmienok na skupinu produktov - "produkty z
recyklovanej gumy"
 doriešenie osobitných podmienok na revidovanú skupinu produktov "adsorbenty"

TERMÍN GARANT ZA ROZPOČ. MŽP SR,
MŽP SR
(mzdy+odvvody
+bežné
výdavky+réžia
spolu)
(tis. Sk)

T:XII.09
KT:
III.09
VI.09
IX.09

SEPZV

734

FIN.ZDR.
INÝ
(tis. Sk)

200

UŽÍVATEĽ

MŽP SR, organizácie,
spotrebitelia, verejná správa

39

por.
číslo

62.

NÁZOV ÚLOHY, ANOTÁCIA, VÝSTUPY

ZODPOV.
ORG.
ZLOŽKA

CEM
Zelené verejné obstarávanie –GPP
Anotácia:
Podstata GPP spočíva v integrácii environmentálnych charakteristík do verejného
obstarávania, ktoré patrí do súboru efektívnych nástrojov na podporu výrobných
postupov, ohľaduplnejších k životnému prostrediu a stimulujúcich dodávku
tovarov a služieb s vysokou hodnotou, ktorej zložkou je aj environmentálny prínos,
počas celého životného cyklu. V rámci zabezpečenia realizácie GPP v SR je
potrebné plniť a vyhodnocovať opatrenia Národného akčného plánu pre zelené
verejné obstarávanie na roky 2007-2010, realizovať pilotný projekt na regionálnej
úrovni, preškoliť verejných obstarávateľov a obstarávateľov, pripraviť informácie
vyžiadané EK, vládou SR, MŽP a ďalšími zainteresovanými subjektmi.
Informovať dodávateľov, spotrebiteľov a širokú verejnosť.
Výstupy:
 Zabezpečiť účinný komunikačný a informačný systém pre GPP
prostredníctvom Enviroportálu a web stránky SAŽP
 Skompletizovať databázu subjektov, spadajúcich do pôsobnosti uznesenia
vlády SR č. 944/2007, ktorým sa bude rozosielať dotazník na
monitorovanie a hodnotenie úrovne a prínosu GPP v SR
 Aktualizovať dotazník na monitorovanie a hodnotenie úrovne a prínosu
GPP v SR v zmysle plnenia uznesenia vlády č. 944/2007
 Spracovať podklad pre Správu o implementácii NAP GPP v SR na roky
2007 – 2010“ na základe spracovania a vyhodnotenia Dotazníka na
monitorovanie a hodnotenie úrovne GPP v SR (uznesenie vlády SR č,
944/2007)“
 Informácie pre Európsku komisiu a účasť na aktivitách EK vo väzbe na
realizáciu GPP
 Spolupráca s MŽP SR pri príprave podkladov MŽP SR v rámci
pripomienkovacieho a schvaľovacieho procesu dokumentov ES v tejto
oblasti.
 Príprava podkladov do stanovísk k environmentálnym kritériám pre GPP,
ktoré postupne vytvára EK
 Poskytovať verejným obstarávateľom, obstarávateľom a dodávateľom
podrobné informácie o výrobkoch, službách a technológiách na trhu s
príslučnými technickými špecifikáciami
 Vzdelávacie aktivity pre verejných obstarávateľov/obstarávateľov a
dodávateľov k problematike GPP (účasť na vzdelávacích kurzoch,
seminároch a školeniach)
Výstupy y doplnkového zdroja - plnenie NAP GPP:
 Pilotný projekt pre zelené úradovanie na úrovni samosprávy vo vybranom
regióne zameraný na:
- konzultácie a poradenstvo vo väzbe na vypracovanie
dokumentácie súvisiacej so zeleným úradovaním
- Preškolenie verejných obstarávateľov na úrovni samosprávy vo
vybraných regiónoch
- metodická príručka pre zelené úradovanie

TERMÍN GARANT ZA ROZPOČ. MŽP SR,
MŽP SR
(mzdy+odvvody
+bežné
výdavky+réžia
spolu)
(tis. Sk)

T:XII.09
KT:
III.09
VI.09
IX.09

SEPZV

389

FIN.ZDR.
INÝ
(tis. Sk)

475

UŽÍVATEĽ

MŽP SR, EK, organizácie,
spotrebitelia, verejná správa

40

por.
číslo

63.

NÁZOV ÚLOHY, ANOTÁCIA, VÝSTUPY

Itegrovaná produktová politika
Anotácia:
Monitorovať rozvoj nástrojov integrovanej produktovej politiky a udržateľnej
spotreby a výroby na úrovni spoločenstva.

ZODPOV.
ORG.
ZLOŽKA

TERMÍN GARANT ZA ROZPOČ. MŽP SR,
MŽP SR
(mzdy+odvvody
+bežné
výdavky+réžia
spolu)
(tis. Sk)

CEM

T:XII.09
KT:
III.09
VI.09
IX.09

SEPZV

380

FIN.ZDR.
INÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

MŽP SR, EK, organizácie,
spotrebitelia, verejná správa

Výstupy:
 Informácie pre Európsku komisiu a účasť na aktivitách EK vo väzbe na
Integrovanú produktovú politiku (IPP)
 Monitorovanie tvorby právnych aktov súvisiacich s IPP na úrovni ES a
ich implementácia v SR

EMAS

41

por.
číslo

64.

NÁZOV ÚLOHY, ANOTÁCIA, VÝSTUPY

ZODPOV.
ORG.
ZLOŽKA

EMAS - Podpora organizácií a ďalších subjektov k účasti v EMAS, registrácia CEM
organizácií
Anotácia úlohy:
Podporné aktivity pre organizácie a zainteresované subjekty, vstupujúce do EMAS
(SIŽP, SNAS, štátna správa a samospráva, konzultačné a vzdelávacie subjekty,
certifikačné orgány, environmentálni overovatelia ) vo väzbe na pripravované
zmeny v rámci revízie EMAS III. formou seminárov, pracovných stretnutí a
školení s cieľom harmonizácie procesov schémy a zvyšovania odborného
potenciálu pre aplikáciu požiadaviek nariadenia na registráciu a akreditáciu,
spracovanie a vydanie propagačno-informačných materiálov o EMAS (iný zdroj
MŽP). Posudzovanie žiadostí o registráciu. Posudzovanie žiadostí o udržanie
registrácie. Zabezpečovanie priebežnej komunikácie s organizáciami, s územne
príslušnými správnymi orgánmi v zmysle zákona (SIŽP, OÚŽP, MÚ, obce) a
ostatnými účastníkmi procesu registrácie a udržania registrácie. Vedenie registra
organizácií v SR a komunikácia s EMAS HELPDESK pri EK vo väzbe na
aktualizáciu nadnárodného registra pri EK. Sledovanie registra environmentálnych
overovateľov akreditovaných v SR a členských krajinách EÚ. Spolupráca so SNAS
a národnými príslušnými orgánmi členských krajín vo vzťahu k registrácii
organizácií. Podávanie informácií o registračnom procese na národnej úrovni a pre
európske relevantné orgány a inštitúcie. Zabezpečovanie monitoringu organizácií s
certifikovaným EMS v SR prostredníctvom certifikačných orgánov, priemyselných
zväzov a ďalších sektorových združení.
Výstupy:
 preverovanie dokumentácie a príprava správ z posúdenia k registrácii
nových organizácií v EMAS
 preverovanie dokumentácie a výkon dohľadu nad registrovanými
organizáciami v EMAS
 aktualizácia národného registra EMAS
 monitoring environmentálnych overovateľov v členských štátoch EÚ a
vývoj registrácie EMAS v rámci EU
 monitoring a spracovanie databázy certifikovaných organizácií podľa ISO
14001 v SR, aktualizácia databázy
 informácie organizáciám, zaiteresovaným stranám a verejnosti
prostredníctvom seminárov, konferencií a pracovných stretnutí
 informácie prostredníctvom web stránky SAŽP
 analýza systému poskytovania vecne a územne príslušných informácií
environmentálneho práva v podmienkach SR s cieľom budúceho riešenia
systému pomoci organizáciám pri doržiavaní súladu právnych predpisov v
oblasti životného prostredia
 spolupráca s MŽP SR pri príprave stanovísk MŽP SR k stretnutiam
národných príslušných orgánov EMAS a zasadnutiam Výboru podľa
článku 14 nariadenia EPaR 761/2001a pri príprave stanovísk MŽP SR k
tvorbe materiálov ES
 sledovať vývoj informačného sytému (pre tvorbu kumulatívnych správ o
environmentálnej účinnosti organizácií) na úrovni Európskej komisie za

TERMÍN GARANT ZA ROZPOČ. MŽP SR,
MŽP SR
(mzdy+odvvody
+bežné
výdavky+réžia
spolu)
(tis. Sk)

T:XII.09
KT:
III.0
VI.09
IX.09

SEPZV

755

FIN.ZDR.
INÝ
(tis. Sk)

475

UŽÍVATEĽ

MŽP SR, Európska Komisia,
organizácie, verejná správa,
verejnosť

42

por.
číslo

65.

NÁZOV ÚLOHY, ANOTÁCIA, VÝSTUPY

ZODPOV.
ORG.
ZLOŽKA

CEM
Normalizačné činnosti v oblasti environmentálneho manažérstva – TK 72
Anotácia :
Vykonávanie funkcie predsedníctva TK 72 Environmentálne manažérstvo, vo
väzbe na odbornú pôsobnosť SAŽP v tejto oblasti v rezorte ministerstva, a
činností spojených vo väzbe na požiadavky v zmysle štatútu TK a rokovacieho
poriadku pre technické komisie pri SÚTN. Vykonávanie funkcie spracovateľa
úlohy medzinárodnej normalizačnej spolupráce (CEN, ISO/TC 207).
Zabezpečovanie stanovísk k príprave plánu technickej normalizácie na rok 2009 a
2010, spracovávanie stanovísk k riešeným medzinárodným normám a k preberaniu
do sústavy STN. Účasť na medzinárodných a národných aktivitách v rámci
normalizácie.
Výstupy:
 činnosť TK 72 – Environmentálne manažérstvo /medzinárodné normy
ISO 14000/ v súvislosti so zabezpečovaním predsedníctva komisie a účasť
na plenárnom zasadnutí ISO
 technické podklady pre tvorbu technických noriem a dokumentov vo
väzbe na zastupovanie SAŽP ako riešiteľa medzinárodnej spolupráce
(CEN) pre oblasť Environmentálneho manažérstva
 strategické vyhlásenie pre TK 72 na rok 2008 a 2009
 polročné zasadnutia TK 72
 odporúčania na preberanie medzinárodných noriem ISO 14000 do Plánu
technickej normalizácie SÚTN
 odborné stanoviská a posudky k prekladom EN ISO 14000 v rámci
preberania do sústavy STN
 technické informácie odbornej verejnosti,

TERMÍN GARANT ZA ROZPOČ. MŽP SR,
MŽP SR
(mzdy+odvvody
+bežné
výdavky+réžia
spolu)
(tis. Sk)

T:XII.09

SKŽP

67

FIN.ZDR.
INÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

Odborná verejnosť, SÚTN

KT:
III.0
VI.09
IX.09

VI. BUDOVANIE INŠTITUCIONÁLNYCH A ADMINISTRATÍVNYCH KAPACÍT V REZORTE MŽP SR

43

por.
číslo

66.

NÁZOV ÚLOHY, ANOTÁCIA, VÝSTUPY

ZODPOV.
ORG.
ZLOŽKA

COH
Odborná poradenská činnosť a praktický výkon v oblasti analytického
hodnotenia odpadov a chemických látok
Anotácia úlohy:
Zabezpečiť výkon analytickej kontroly odpadov a odborné poradenstvo pre orgány
štátnej správy v odpadovom hospodárstve z oblasti analýz odpadov, interpretácie
výsledkov, posúdenia nebezpečných vlastností odpadov, toxikologického
hodnotenia nebezpečných chemických látok a prípravkov v súvislosti ich
environmentálnym rizikom.
Prínosom je nestranný odborný výkon pre rozhodovacie analýzy a kvalifikované
odborné stanoviská z oblasti analytickej kontroly odpadov a hodnotenia
nebezpečných vlastností odpadov a chemických látok.
Výstupy:
 Výkon analytickej kontroly odpadov pre úrady životného prostredia
a SIŽP
 Posudky, vyjadrenia, stanoviská pre pracovníkov štátnej správy
a samosprávy
 Protokoly o skúške a Protokoly z analytickej kontroly odpadov
 Odborné posudky vo veciach odpadov
 Správy z monitorovania skládok odpadov a environmentálnych záťaží
 Expertné posudky s interpretáciou výsledkov z analýzy odpadov pre
odbornú verejnosť

TERMÍN GARANT ZA ROZPOČ. MŽP SR,
MŽP SR
(mzdy+odvvody
+bežné
výdavky+réžia
spolu)
(tis. Sk)

T:XII.09 SKŽP
KT:
III.0
VI.09
IX.09

2 641

FIN.ZDR.
INÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

štátna správa v OH (MŽP SR,
KÚ, OÚ), SIŽP, samospráva,
odborná verejnosť

44

por.
číslo

67.

NÁZOV ÚLOHY, ANOTÁCIA, VÝSTUPY

ZODPOV.
ORG.
ZLOŽKA

COH
Hodnotenie environmentálneho rizika chemických látok
a biocídnych prípravkov
Anotácia úlohy:
Úloha je daná delegovaním povinností MŽP vyplývajúcich zo zákona o
chemických látkach a chemických prípravkoch. Úloha bude zabezpečovaná
nasledovnými aktivitami:
a) Vypracovanie čiastkových hodnotiacich správ rizika nových chemických látok
(ChL) a biocídnych výrobkov a účinných látok,
b) Vypracovanie stanovísk k dovozu chemických látok na územie SR z hľadiska
ich vplyvu na ŽP spolu s analýzou situácie z pohľadu národnej legislatívy,
c) Vypracovanie sub-stanovísk k návrhom právnym predpisom EÚ pre spracovanie
pozícií SR v oblasti manažmentu ChL (napr. na medzinárodné rokovania v oblasti
manažmentu ChL a iné), vypracovanie pripomienok k materiálom v oblasti
manažmentu ChL a ich implementácia v podmienkach SR (napr. REACH a iné),
d) Účasť na pracovných konzultačných stretnutiach (národné a zahraničné
zasadnutia v oblasti manažmentu ChL),
Výstupy:
 Čiastkové správy z hodnotenia rizika nových chemických látok a
existujúcich chemických látok
 Čiastkové posudzovacie správy biocídnych prípravkova účinných látok
 Čiastkové posudzovacie správy biocídnych prípravkov a účinných látok,
pre EK
 Čiastkové správy z hodnotenia vplyvu environmentálneho vystavenia
(OECD)

TERMÍN GARANT ZA ROZPOČ. MŽP SR,
MŽP SR
(mzdy+odvvody
+bežné
výdavky+réžia
spolu)
(tis. Sk)

T:XII.09 SKŽP
KT:
III.09
VI.09
IX.09

831

FIN.ZDR.
INÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

MŽP SR, CCHLP, EK, MZ
SR, RÚVZ, KÚ ŽP, ObÚ ŽP,
SIŽP a odborná verejnosť

45

por.
číslo

68.

NÁZOV ÚLOHY, ANOTÁCIA, VÝSTUPY

Enviroportál
Anotácia:
Informačný portál o životnom prostredí Enviroportál (www.enviroportal.sk) je
domovskou stránkou ISŽP (Informačný Systém o ŽP).
ISŽP je prienikom informácií o životnom prostredí uložených v databázach
odborných organizácií MŽP.
Úlohou enviroportálu je tieto informácie sprístupňovať internetovým užívateľom.
Enviroportál vytvára priestor pre:
Výstupy z nosných subsystémov ISŽP:
IS monitoringu (ISM)
IS o území (ISÚ)
IS o stave (ISS) – správy o stave životného prostredia
EnviroInfo - Metainformačný systém
Výstupy z IS na podporu implementácie zákonov a činností:
IS EIA pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie,
IS PZPH pre prevenciu závažných priemyselných havárií (SEVESO),
IS IPKZ pre integrované posudzovanie a kontrolu znečistenia
IS PNEŠ prevencie a náprav environmentálnych škôd
Výstupy:
 Údržba a aktualizácia portálu
 Vývoj nových sekcií a upgrade existujúcich
 Upgrade enviroportálu, úprava dizajnu

ZODPOV.
ORG.
ZLOŽKA

CEI

TERMÍN GARANT ZA ROZPOČ. MŽP SR,
MŽP SR
(mzdy+odvvody
+bežné
výdavky+réžia
spolu)
(tis. Sk)

T:XII.09 OI MŽP SR
KT:
III.09
VI.09
IX.09

FIN.ZDR.
INÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

539
SAŽP, MŽP SR, ÚŽP,
rezortné organizácie MŽP
SR,verejnosť

46

por.
číslo

69.

70.

NÁZOV ÚLOHY, ANOTÁCIA, VÝSTUPY

ZODPOV.
ORG.
ZLOŽKA

CEI
Podnikové databázové aplikácie
Anotácia:
Projekt sa skladá z dvoch podprojektov, ktorých vzájomnou súčinnosťou je
zabezpečená prevádzka softvérových nástrojov, ktoré predstavujú jednotlivé
programové aplikácie ISŽP. Úlohou podprojektu „Prevádzka databázových
aplikácii“ je prevádzka softvérových aplikácií jednotlivých IS. 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 architektúre, s HTML alebo Win32 GUI
rozhraním. Podprojekt „Dokunentácia“ zabezpečuje nevyhnutnosť tvorby a
aktualizácie analytickeja a programovej dokumentácie podľa platenej metodológie.
Výstupy:
 Podprojekt „Databázové aplikácie“:
 Inštalácia, monitorovanie a prevádzka aplikačných serverov a aplikačného
rozhrania klientských aplikácii
 Správa analytickej a programovej dokumentácie k prevádzkovaným IS
 IS PZPH – IS Prevencie závažných priemyselných havárií
 Štátny zoznam chránených stromov
 SK-ReportNET- Databáza reportingových povinností
 IS IPKZ - IS Integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania
 ISÚŽP - Podsystém Príroda
 NDJ - Národná databáza jaskýň
 Štátny zoznam chránených území
 BEISS - Bazálne environmentálne informácie o sídlach Slovenska
 IS EIA/SEA – časť EIA - Posudzovania vplyvov na životné prostredie časť posudzovanie vplyvov navrhovaných činností (EIA)
 IS EIA/SEA – časť SEA - Posudzovania vplyvov na životné prostredie časť posudzovanie vplyvov
 Podprojekt „Dokumentácia“:
 Tvorba a aktualizácia analytickej a programovej dokumentácie
softvérovývc aplikácii podľa platnej metodológie unifikovaného procesu a
ERD modelov
CEI
Prevádzka databáz
Anotácia:
Projekt zabezpečuje spoľahlivú prevádzku Oracle databáz (ďalej len „databáz“)
prevádzkovaných na CEI, ktorá je základným predpokladom pre činnosť
naväzujúcich informačných systémov a aplikácií využívajúcich údaje v nich
uskladnené.
Výstupy:
 celoročná spoľahlivá prevádzka všetkých databáz

TERMÍN GARANT ZA ROZPOČ. MŽP SR,
MŽP SR
(mzdy+odvvody
+bežné
výdavky+réžia
spolu)
(tis. Sk)

T:XII.09 OI MŽP SR

T:XII.09 OI MŽP SR

UŽÍVATEĽ

1 204

SAŽP, MŽP SR, ŠOP SR,
SMOPaJ, ÚŽP, verejnosť

321

SAŽP, rezort MŽP, užívatelia
Internetu a Intranetu

KT:
III.09
VI.09
IX.09

KT:
III.09
VI.09
IX.09

FIN.ZDR.
INÝ
(tis. Sk)

47

por.
číslo

71.

NÁZOV ÚLOHY, ANOTÁCIA, VÝSTUPY

ZODPOV.
ORG.
ZLOŽKA

CRE
Prevádzkovanie pracoviska EIA/SEA
Anotácia:
Vypracovávanie odborných stanovísk pre MŽP SR. Zabezpečovanie školiacich a
vzdelávacích aktivít pre pracovníkov štátnej správy a samosprávy.
Budovanie a prevádzkovanie informačného systému IS 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. Vydávanie časopisu SEA/EIA Spravodaj.
Zabezpečovanie stretnutí v rámci bilaterálnej spolupráce v zmysle medzinárodných
dohovorov.
Výstupy:
Vypracovanie odborných stanovísk pre MŽP SR
 Štatistické skompletizovanie posudzovaných akcií za rok 2008 kompletne
a r. 2009 ku koncu každého kvartálu (podľa činnosti,krajov a centier)
 Pracovné stretnutie projektového tímu 2x ročne
Informačný systém EIA/SEA
 Napĺňanie databázy IS EIA/SEA
 Školenia k IS EIA/SEA pre orgány štátnej správy EIA/SEA ( KÚ ŽP,
ObÚ ŽP)
 Upgrade IS EIA/SEA v súvislosti s novelou zákona a na základe
pripomienok orgánov štátnej správy EIA/SEA (MŽP, KÚ ŽP, OÚ ŽP)
 Upgrade prepojenia IS EIA/SEA s MetaInfom
 Upgrade Enviroportálu - novela zákona
 Upgrade webstránky SAŽP
 Dátový model prepojenia IS IPKZ a IS EIA
Dokumentačné centrum
 Evidencia a uchovávanie dokumentov a dokumentácií spojených s
procesom EIA/SEA. Preberanie a dopĺňanie archívu, poskytovanie
dokumentov a dokumentácií k nahliadnutiu a poskytovanie informácií z
nich na požiadanie
 Informovanie verejnosti o činnosti (propagačné materály, postery,
prednášky, konferencie, pravidelná aktualizácia stránky www. sazp.sk,
vystavovanie stanovísk SAŽP)
 Evidencia poskytnutých informácií podľa kraja
 EIA/SEA SPRAVODAJ
 Zabezpečenie vydania 2 čísel Spravodaja SEA/EIA
Školenia a metodika k novele zákona
 Aktualizácia Všeobecnej metodiky a Metodiky pre obce
 Dvojdňové školenie štátnej správy cca pre 70 ľudí - organizačné,
technické a ekonomické zabezpečenie školenia
 Dvojdňové školenie samosprávy - organizačné, technické a ekonomické
zabezpečenie školenia
Cezhraničná spolupráca
 Zabezpečenie stretnutí v rámci bilaterálnej spolupráce v zmysle

TERMÍN GARANT ZA ROZPOČ. MŽP SR,
MŽP SR
(mzdy+odvvody
+bežné
výdavky+réžia
spolu)
(tis. Sk)

T:XII.09
KT:
III.09
VI.09
IX.09

Odbor EIA
MŽP SR

2 240

FIN.ZDR.
INÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

MŽP SR, KÚ ŽP, ObÚ ŽP,
štátna a verejná správa,
verejnosť (laická, odborná)

48

por.
číslo

72.

NÁZOV ÚLOHY, ANOTÁCIA, VÝSTUPY

ZODPOV.
ORG.
ZLOŽKA

Prevádzkovanie pracoviska SAŽP v oblasti prevencie závažných CRE
priemyselných havárií
Anotácia:
Prevádzkovanie pracoviska SAŽP v oblasti prevencie závažných priemyselných
havárií. Budovanie, prevádzkovanie a sprístupňovanie informačného systému pre
prevenciu ZPH (IS ZPH). Podávanie správ za SR v oblasti PZPH vo vzťahu k EK.
Školenia štátnej správy v oblasti prevencie ZPH a školenia pre užívateľov IS
PZPH. Budovanie informačného, poradenského a konzultačného centra. Zapojenie
do pracovných skupín OECD, EEA, JRC..
Výstupy:
 Prevádzkovanie IS PZPH vrátane zhromažďovania údajov a poskytovania
informácii – v súlade s §5a ods. (2) a (3) zákona o PZPH
 Postupné budovanie nových GIS vrstiev (citlivé body, reprezentatívne
scenáre) v koordinačnej súčinnosti so sekciou KŽP MŽP SR
 Pravidelná aktualizácia stránok (www.enviroportal.sk a www.sazp.sk )
 Príprava podkladov pre podávanie správ za SR v oblasti ZPH vo vzťahu k
EK (SPIRS, MARS v súlade s §26 ods. (2) Rozhodnutia komisie č.
13/X/2005)
 Zapojenie do pracovných skupín OECD, EEA, JRC
 Organizačné, technické a ekonomické zabezpečenie odborného školenia
pre štátnu správu v oblasti PZPH
 Organizačné, technické a ekonomické zabezpečenie 2 odborných školení
pre užívateľov IS PZPH
 Organizačné, technické a ekonomické zabezpečenie workshopu
špecialistov na PZPH a havarijných technikov
 'Verifikácia údajov z cca 10 bezpečnostných správ v koordinačnej
súčinnosti so sekciou KŽP MŽP SR
 Zber, spracovanie podkladov a podnetov špecializovanej štátnej správy
pre novelizáciu zákona o PZPH a jeho vykonávacích vyhlášok

TERMÍN GARANT ZA ROZPOČ. MŽP SR,
MŽP SR
(mzdy+odvvody
+bežné
výdavky+réžia
spolu)
(tis. Sk)

T:XII.09
KT:
III.09
VI.09
IX.09

SKŽP

1 056

FIN.ZDR.
INÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

MŽP SR, JRC, EK, MV SR,
KÚ, ObÚ, SIŽP, RÚVZ,BÚ,
NIP, SAŽP,

49

por.
číslo

73.

NÁZOV ÚLOHY, ANOTÁCIA, VÝSTUPY

ZODPOV.
ORG.
ZLOŽKA

CRE
Environmentálny manažment rybárstva
Anotácia:
Úloha medzinárodného významu, vyplývajúca z RSV, požiadavky MŽP, Zákon č.
364/2004 Z.z. o vodách; Vyhláška MžP SR č. 221/2005 Z.z.
Výstupy:
Spolupráca s MŽP SR pri riadení rybárstva
 Pripomienkovanie podkladov pre návrhy vytvorenia nových rybárskych
revírov.
 Pripomienkovanie výnimiek z rybárskej legislatívy.
 Posudzovanie návrhov na vyhlasovanie chránených rybích oblastí z
rybárskych revírov.
 Odborná spolupráca súvisiaca s vedením evidencie rybárskych revírov,
aktualizácia databazy revírov
Implementácia Rámcovej smernice o vode
 Spolupráca s VUVH na harmonizácii ukazovateľov ekologického stavu
povrchových vôd
 Spolupráca pri dopracovaní národnej metodiky hodnotenia ESV podľa rýb
 Príprava podkladov pre proces interkalibrácie biologických metód v rámci
EC
 Spolupráca s SHMÚ pri návrhu Programu monitorovania stavu vôd (ryby)
v roku 2010,
 Stanovenie zaručených prietokov v oblastiach pod vodnými dielami pre
zabezpečenie prirodzeného vývinu a života ichtyofauny v SR

TERMÍN GARANT ZA ROZPOČ. MŽP SR,
MŽP SR
(mzdy+odvvody
+bežné
výdavky+réžia
spolu)
(tis. Sk)

T:XII.09
KT:
III.09
VI.09
IX.09

SVEZ

145

FIN.ZDR.
INÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

MŽP SR,
SHMÚ, VÚVH,
ŠOP SR

50

por.
číslo

74.

NÁZOV ÚLOHY, ANOTÁCIA, VÝSTUPY

ZODPOV.
ORG.
ZLOŽKA

CRE
Prevádzka pracoviska IPKZ pri SAŽP
Anotácia:
Prevádzkovanie národného školiaceho centra IPKZ pri SAŽP. Zabezpečovanie
školiacich a vzdelávacích aktivít pre pracovníkov pôsobiacich v procese IPKZ v
rámci rezortu ŽP (na základe vznesených požiadaviek MŽP SR). Konzultačná a
poradenská činnosť pre štátnu správu, verejnú správu, prevádzkovateľov a
verejnosť.
Prevádzkovanie IS IPKZ a jeho aktualizácia. Koordinovanie začiatku procesu
stanovenia obsahu noriem kvality ŽP. Plnenie reportingových povinností v
súvislosti s IPKZ a E-PRTR. Dátový model prepojenia IS IPKZ s IS EIA
,spolupráca na realizácii relevantných ustanovení zákona č. 205/2004 a súvisiacich
predpisov
Výstupy:
Prevádzkovanie národného školiaceho centra IPKZ pri SAŽP:
 organizačné, technické a ekonomické zabezpečnie školiacich a
vzdelávacích aktivít pre pracovníkov pôsobiacich v procese IPKZ v rámci
rezortu ŽP (3 školenia - na základe vznesených požiadaviek MŽP SR po
novelizácii príslušných predpisov).
Konzultačná a poradenská činnosť pre štátnu správu, verejnú správu a
prevádzkovateľov:
 poradenstvo, konzultácie osobné, telefonické, e-mailom
Prevádzkovanie IS IPKZ:
 koordinácia komplexného zberu údajov a informácií,
 spracovanie informácií do formy v zmysle § 6 ods. (2) zákona č.
245/2003 o IPKZ
 sprístupňovanie informácií v súlade s § 6 ods. (3), § 27 ods.(1) písm. b) a
ods. (2) a (3) zákona č. 245/2003 o IPKZ
Normy kvality životného prostredia:
 vypracovanie postupu na stanovenie NKŽP v súlade s § 4 ods. (1)
zákona č. 245/2003 o IPKZ za oblasť ovzdušia
Informácie o najlepších dostupných technikách:
 zapracúvanie (v súčinnosti s vecne príslušnými odbornými útvarmi
ministerstva resp. v súčinnosti s odbornými organizáciami ministerstva)
informácií o najlepších dostupných technikách pre jednotlivé odvetvia a
druhy prevádzok - v súlade s § 5 a § 6 ods. (2) písm. e) zákona č.
245/2003 o IPKZ
Plnenie reportingových povinností v súvislosti s IPKZ a E-PRTR:
 údaje do E-PRTR (koordinácia dodávania údajov o prevádzkach a
emisiách, dodanie údajov EK),
 dotazník IPKZ (koordinácia dodávania údajov, spracovanie dotazníka a
jeho dodanie EK v SK a EN jazyku)
 spolupráca pri prevádzkovaní NRZ podľa požiadaviek
Dátový model prepojenia IS IPKZ a IS EIA:
 spracovaný dátový model prepojenia dvoch IS pri zhodných prevádzkach
Operatívna činnosť - pripomienkovanie legislatívnych a iných dokumentov na

TERMÍN GARANT ZA ROZPOČ. MŽP SR,
MŽP SR
(mzdy+odvvody
+bežné
výdavky+réžia
spolu)
(tis. Sk)

T:XII.09
KT:
III.09
VI.09
IX.09

SKŽP

1 650

FIN.ZDR.
INÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

MŽP SR, SIŽP, SHMÚ,
ostatná štátna a verejná správa,
verejnosť, prevádzkovatelia
IPKZ prevádzok, dotknuté
obce, mimovládne organizácie

51

por.
číslo

75.

NÁZOV ÚLOHY, ANOTÁCIA, VÝSTUPY

Programovanie environmentálnych projektov
Anotácia:
Celkovým cieľom projektu je vedenie evidencie environmentálnych projektov
SAŽP, prehľad o ich vecnom a finančnom plnení a spracovávanie podkladov pre
Projektovú radu SAŽP
Výstupy:
 Identifikácia zdrojov financovania - trvalý prieskum možností
financovania environmentálnych projektov zaradených medzi projekty
SAŽP.
 Prenos informácií o vhodných projektoch z MŽP SR, úzka spolupráca so
Sekciou environmentálnych programov a projektov
 Poradenstvo pri tvorbe a príprave projektov financovaných v rámci
najrôznejších grantových schém a finančných nástrojov podľa
požiadaviek príslušného zdroja financovania.
 Vedenie evidencie projektovej činnosti SAŽP
 Predkladanie identifikácie a návrhov projektov na rokovanie PR SAŽP

ZODPOV.
ORG.
ZLOŽKA

CPEPEV

TERMÍN GARANT ZA ROZPOČ. MŽP SR,
MŽP SR
(mzdy+odvvody
+bežné
výdavky+réžia
spolu)
(tis. Sk)

T:XII.09 SEPP

445

FIN.ZDR.
INÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

MŽP SR, SAŽP, verejnosť

KT:
III.09
VI.09
IX.09

52

por.
číslo

76.

NÁZOV ÚLOHY, ANOTÁCIA, VÝSTUPY

ZODPOV.
ORG.
ZLOŽKA

SAŽP-Ú
REPIS – poradenský a informačný servis pre projekty environmentálnej
infraštruktúry v regiónoch SR
Anotácia úlohy :
Úloha sa zameriava na poradenský a informačný servis pre záujemcov o čerpanie
prostriedkov zo ŠF, prioritné zameranie na Operačný program Životné prostredie.
Viaže sa k projektu: Dobudovanie siete REPIS a zabezpečenie realizácie KoP OP
ŽP pre MŽP SR v rokoch 2007-2013 a nadväzuje na projekt "Vybudovanie
technickej a informačnej infraštruktúry pre implementáciu KAP MŽP SR na
regionálnej úrovni 2004 -2006.

TERMÍN GARANT ZA ROZPOČ. MŽP SR,
MŽP SR
(mzdy+odvvody
+bežné
výdavky+réžia
spolu)
(tis. Sk)

T:XII.09 SEPP
KT:
III.09
VI.09
IX.09

0

FIN.ZDR.
INÝ
(tis. Sk)

20 000

UŽÍVATEĽ

MŽP, SAŽP, potenciálni
žiadatelia o prostriedky zo ŠF
EÚ (obce, mestá,
mikroregióny podnikatelia)

Výstupy :


projektový servis špecializovaný pre environmentálne projekty z územia a
pre rozvojové projekty vonkajších záujemcov - obce, mestá, mikroregióny
a podnikateľov



zabezpečenie propagácie vymedzených aktivít MŽP SR OP ŽP pre
verejnosť (šírenie produktov, šírenie informácií a podpora zvyšovania
povedomia o OP ŽP)



funkčná a aktualizovaná web-stránka pre ŠF www.repis.sk, spolupráca pri
aktualizovaní web-stránky www.opzp.sk



aktivity na podporu širšieho záujmu o služby REPIS ako Centier prvého
kontaktu



aktivity na prispôsobenie kancelárií REPIS pre účely širšieho zamerania
po roku 2009



evidencia konzultačnej činnosti REPIS



2 x správa "Informácia o činnosti REPIS v regiónoch Slovenska"



technická a iná podporná činnosť potrebná pre výkon REPIS (grafické
a dizajnové úpravy pri reklamnej a propagačnej činnosti)



podpora projektového manažmentu pri príprave projektov na čerpanie ŠF,
prioritné zameranie Operačný program Životné prostredie - odborné
poradenstvo, finančné poradenstvo a technické podporné činnosti



správy a evidencie v textovej a grafickej podobe, záznamy z pracovných
jednaní, podporná dokumentácia pre činnosť REPIS

53

por.
číslo

77.

78.

NÁZOV ÚLOHY, ANOTÁCIA, VÝSTUPY

ZODPOV.
ORG.
ZLOŽKA

CMŽP
Aktualizácia úloh UN HABITAT
Anotácia:
Slovensko je v súčasnosti členom Riadiacej rady UN HABITAT programu OSN,
ktorý má mandát podporiť sociálne a environmentálne trvalo udržateľný rozvoj
miest. Plnením úlohy je aktualizácia a propagácia aktivít ako sú definované v
dokumente "Strednodobá stratégia a inštitucionálny plán UN-HABITAT pre
obdobie 2008-2013", ktorý bol prijatý na 21. zasadnutí Riadiacej rady UN HABITAT v apríli 2007 v Keni a v ktorom SR podporila stanovisko EÚ k 6
rezolúciám.
Výstupy:
 plnenie uznesení vlády SR č. 836/2002 a č.562/2006
 výšenie aktivity Národného výboru SR pre Habitat
 zlepšenie podmienok spolupráce so zainteresovanými členmi v EÚ
 podpora trvalo udržateľného rozvoja miest
CTK
Podpora budovania geoparkov v SR osobitne v kategóriách A a B v súlade z
ich koncepciou schválenou UV SR č. 740/2008
Anotácia:
Celkovým cieľom projektu je podporiť inštitucionálne a odborné budovanie
Banskoštiavnického geoparku prostredníctvom spolupráce a koordinácie medzi
odbornými inštitúciami, samosprávami a miestnymi podnikateľmi so
zabezpečením manažmentu (spôsobu riadenia), ako aj marketingu značky GP BŠ v
banskoštiavnickom regióne.
Výstupy:
 Koordinácia a spôsob riadenia územia (spolupráca s odbornými
inštituciami, samosprávami a podnikateľmi)
 Koncepcia budovania Banskoštiavnického geoparku
 Marketingová stratégia Banskoštiavnického geoparku
 Zmapovaný vodohospodársky systém Hodruša Hámre
 Pripravený textový sprievodcovia objektov GP BŠ 06, 08, 09
 Aktualizovaná web stránka www.geoparkbs.sk
 Články uverejnené v Enviromagazíne

TERMÍN GARANT ZA ROZPOČ. MŽP SR,
MŽP SR
(mzdy+odvvody
+bežné
výdavky+réžia
spolu)
(tis. Sk)

T:XII.09 SOPK

1 300

KT:
III.09
VI.09
IX.09

T:XII.09 SGPZ/SOPK 626
v spolupráci
so SLSŽP

KT:
III.09
VI.09
IX.09

FIN.ZDR.
INÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

MŽP SR,a ostatné vecne príslušn
ministerstvá,štátna
správa,samospráva,organizácie
zaoberajúce sa riešením
problémov súvisiacich s
environmentom miest

MŽP SR, návštevníci
regiónov, obce, školy

VII. TRVALÁ REŽIJNÁ A PODPORNÁ ČINNOSŤ

54

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY, ANOTÁCIA, VÝSTUPY

ZODPOV.
ORG.
ZLOŽKA

79.

Unix sieťové služby a správa serverov
Anotácia:
Administrácia 11 UNIX serverov s nepretržitou prevádzkou (METANET,
ARGUS, JASON, NFP2, ENVIROPORTAL, ATLASOLD, SUN, CYCLOP,
MEDEA, NYX, PANDORA)
Inštalácia a konfigurácia 1 nového servera (geopriestorové služby)
Rekonfigurácia zálohovacieho a logovacieho servera
Koordinácia a zabezpečenie existujúcich sieťových služieb MAIL, DNS, WEB,
CIRCA, FTP, SSH, NTP, WIKI, SSL, ORACLE, antispam, antivirus, webmail,
aliases, webdav, webcamera, eSPIS, Romboid, dotazniky, webconferencing,
datový sklad rezortu atd.
Redukcia a presun služieb z 3 provizórnych serverov (PUB, MED, NEMO)
Dokumentácia serverov a služieb
Vývoj nových služieb
Ochrana prístupov, antivírová a antispamová ochrana
Centrálne zálohovanie systémov, aplikácií a údajov
Podpora a helpdesk pre užívateľov a vývojárov SAŽP
Výstupy:
 služby cca 20 štandardných sieťových služieb cca 15 virtual.webserverov
(napr. enviroportal, envirofilm, enviromagazin, repis, geopark)
 systémová administrácia serverov s permanentnými službami (napr.
dátový sklad, mapové služby, mailboxes, webportály atd.)
 zálohovaný UNIX systém, aplikácie a údaje
 bezpečnosť serverov, systémov a sieťových služieb + antivírová ochrana
 virtualizacia, tvorba clustrov a implementacia SAN

CEI

80.

Bezpečnosť informačných systémov SAŽP
Anotácia:
Spracovanie bezpečnostných smerníc s definovaním bezpečnostnej politiky,
bezpečnostných cieľov , zásad a vymedzením zodpovednosti za jednotlivé oblasti
informačnej bezpečnosti SAŽP
Výstupy:
 1.verzia bezpečnostnych smernic
 pracovná skupina - vymenovanie členov a stanovenie ich zodpovednosti
za jednotlivé oblasti IS (aj v pracovnej náplni) v zmysle prijatej
Koncepcie RIS

CEI

TERMÍN GARANT ZA ROZPOČ. MŽP SR,
MŽP SR
(mzdy+odvvody
+bežné
výdavky+réžia
spolu)
(tis. Sk)
1 352
T:XII.09 OI MŽP SR
KT:
III.09
VI.09
IX.09

T:XII.09

OI MŽP SR

984

FIN.ZDR.
INÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

členovia siete ŽPNET,
užívatelia všetkých projektov
SAŽP prepojených na WEB
portáli, DB aplikácie, MAP
služby, GIS aplikácie, GEO
servery, partneri
medzinárodných záväzkov
SAŽP a rezortu MŽP SR,
výskum, školy, verejnosť.

SAŽP

KT:
III.09
VI.09
IX.09

55

por.
číslo

81.

NÁZOV ÚLOHY, ANOTÁCIA, VÝSTUPY

ZODPOV.
ORG.
ZLOŽKA

CEI
Budovanie a administrácia rezortnej počítačovej siete ŽP NET
Anotácia:
Administrácia sieťových zariadení, administrácia serverov ZPNet, administrácia
dial-up, pripájanie nových lokalít, prestavba sieti splňujúca požiadavky nových
trendov IT.
Výstupy:
 administrácia sieťových zariadení uzlov, manažovanie prevádzky a práv
užívateľov, prideľovanie privátneho a verejného adresného priestoru IP
autority, registrácia internetových domén pod .sk
 sledovanie a kontrola nákladov sieťovej infraštruktúry a pripojených
organizácií
 aktualizovaný projekt siete ŽPNet
 administrácia serverov ŽPNet
 prevádzka sieťových služieb serverov ŽPNet (www, iwww, FTP, DNS a
pod.)
 zálohovanie napájania, dát, dátových okruhov
 monitoring a štatistika uzlov siete
 budovanie záložných trás, záložné sieťové zariadenia
 aplikácia bezpečnostných prvkov pre fyzickú ochranu serverovní a
lokálnych počítačových sietí pracovísk
 budovanie rádiových pripojení pre mobilných pracovníkov na existujúcich
uzloch – pracoviskách
 pripojenie pracovísk rezortných organizácií pripájajúcich sa cez dial-up
prostredníctvom širokopásmových technológií
 prestavba lokálnych počítačových sietí v jednotlivých rezortných
organizáciách s použitím nových prenosových médií a s využitím nových
aktívnych sieťových prvkov

TERMÍN GARANT ZA ROZPOČ. MŽP SR,
MŽP SR
(mzdy+odvvody
+bežné
výdavky+réžia
spolu)
(tis. Sk)
5 118
T:XII.09 OI MŹP SR
KT:
III.09
VI.09
IX.09

FIN.ZDR.
INÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

Užívatelia ŽPNet

56

por.
číslo

82.

83.

NÁZOV ÚLOHY, ANOTÁCIA, VÝSTUPY

ZODPOV.
ORG.
ZLOŽKA

CEI
Tvorba statických a dynamických www pre internet a intranet. Tvorba
multimadiálnych CD
Anotácia:
• Správa web stránky SAŽP
• Napĺňanie web stránky SAŽP
• Správa intranet stránky SAŽP
• Správa www euroenviro a repis
• Podpora a spolupráca pri administrácii MŽP SR portálu
• Tvorba multimediálnych CD s využitím progresívnych metód pre prezentovanie
aktivít SAŽP, tvorbu výukových a náučných CD
Výstupy:
 Web stránka SAŽP - www.sazp.sk – správa
 Web stránka SAŽP - www.sazp.sk – napĺňanie
 Intranet SAZP – správa
 Intranet SAŽP - návrh CMS riešenia
 www stránka repis a euroenviro - správa
 multimediálne CD/DVD
 ďalšie domény v správe SAŽP- správa
 podpora a spolupráca pri MŽP portále
 QMS/EMS
 operatíva MŽP
SAŽP - Ú
Sieťové služby na WINDOWS serveroch
Anotácia:
Systémová administrácia Windows
serverov: TITAN, MARS, GLOBUS,
REGEN, PLUTO, JUPITER, ochrana prístupov a antivírová ochrana na Windows
serveroch. Zálohovanie systému, nainštalovaných aplikácií a údajov vytvorených
na SAŽP.
Výstupy:
 Funkčné systémy a služby Windows serverov: TITAN, MARS,
GLOBUS, REGEN, PLUTO, JUPITER
 Zálohy systému, nainštalovaných aplikácií a údajov vytvorených na SAŽP
 Chránené prístupy a funkčná ochrana proti vírusom na Windows
serveroch

TERMÍN GARANT ZA ROZPOČ. MŽP SR,
MŽP SR
(mzdy+odvvody
+bežné
výdavky+réžia
spolu)
(tis. Sk)
1 762
T:XII.09 OI MŽP SR
KT:
III.09
VI.09
IX.09

T:XII.09
KT:
III.09
VI.09
IX.09

817

FIN.ZDR.
INÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

nterní zamestanci SAZP,
široká verejnosť, odborná
verejnosť, zahraničná široká a
odborná verejnosť, MŽP,
rezortné organizácie

pracovníci SAŽP, užívatelia
sieťových služieb

57

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY, ANOTÁCIA, VÝSTUPY

ZODPOV.
ORG.
ZLOŽKA

TERMÍN GARANT ZA ROZPOČ. MŽP SR,
MŽP SR
(mzdy+odvvody
+bežné
výdavky+réžia
spolu)
(tis. Sk)
997
T:XII.09
KT:
III.09
VI.09
IX.09

84.

SAŽP -Ú
Údržba výpočtovej techniky, software a lokálnych počítačových sietí pre IS
SAŽP
Anotácia:
Zabezpečenie bezporuchovej prevádzky VT a lokálnych počítačových sietí,
spolupráca pri nákupe SW, HW, komponentov na údržbu a upgrade súčasnej
VTbezpečenie 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,
zabezpečovanie legálnosti SW na SAŽP (v spolupráci s riaditeľmi centier a
OVSaM), · koordinácia zálohovania dát užívateľov na lokálnych PC SAŽP
Výstupy:
 Funkčná výpočtová technika a počítačové siete

85.

CPEPEV
Služby environmentálnej knižnice
Anotácia:
Výber a získavanie odbornej literatúry a periodík, videokaziet a DVD s tematikou
životného prostredia. Spracovanie knižničného fondu s výstupom na internet.
Archivácia vybraných filmov z každoročného festivalu Envirofilm. Výpožičná,
informačná a distribučná činnosť pre odbornú a laickú verejnosť. Práca s
čitateľom. Metodická pomoc knižniciam jednotlivých centier SAŽP.
Výstupy:
 Výber, nákup a spracovanie literatúry
 Výpožičná, informačná a distribučná činnosť pre verejnosť
 Evidencia a výpožičná činnosť audiovizuálneho fondu
 Práca s čitateľom
 Metodická pomoc knižniciam jednotlivých centier SAŽP
 Upgrade knižničného SW umožňujúci zlepšenie poskytovaných služieb,
inventarizáciu fondu a používanie knižnice on-line

T:XII.09

SAŽP -Ú

T:XII.09

86.

Administrácia / budovanie systému - eSpis (Elektronická Registratúra a
Elektronická Podateľna, Elektronizácia QMS/EMS)
Anotácia:
Elektronizácia prác v rámci celej SAŽP, spojených s činnosťou registratúry
(spisová služba), elektronickej podateľne, v úzkej náväznosti s elektronizáciou
činností QMS/EMS v zmysle požiadaviek ISO noriem, sa skvalitnia, sprehľadnia
činnosti s procesmi spojené. Možnosť využitia poznatkov a možnosť aplikácie v
ďalších organizáciách rezortu MŽP SR.
Výstupy:
 Prevádzka-administácia elektronickej registratúry
 Rozšírená elektronická podpora QMS/EMS

FIN.ZDR.
INÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

SAŽP

823

zamestnanci SAŽP, odborná a
laická verejnosť

1627

SAŽP

KT:
III.09
VI.09
IX.09

KT:
III.09
VI.09
IX.09

58

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY, ANOTÁCIA, VÝSTUPY

ZODPOV.
ORG.
ZLOŽKA

87.

SAŽP - Ú
Archív dokumentov
Anotácia:
Pravidelná správa dokumentov, organizovanie a zabezpečovanie /v určených
termínoch/ preberania spisov z jednotlivých organizačných útvarov, ukladanie
spisov podľa registratúrnych značiek, vypožičiavanie spisov, príprava vyraďovania
spisov, odovzdávanie do trvalej archívnej starostlivosti, vyraďovanie spisov,
vykonanie kontroly na všetkých centrách SAŽP /ukladanie spisov podľa platného
Reg. poriadku a plánu/
Výstupy:
 Zápisnice z kontrol správy registratúry
 Ostatná administratívna agenda (Registratúrne plány, korešpondencia,
atď.)
 Nové prírastky do archívu dokumentov

88.

SAŽP
Operatívna činnosť pre MŽP (orgány štátnej správy a samosprávy)
Anotácia : Zabezpečenie plnenia operatívnych úloh uložených predovšetkým
Ministerstvom ŽP ( vypracovávanie stanovísk mimo úloh PHÚ, neplánované
domáce a zahraničné služobné cesty na požiadanie MŽP SR a pod.). Spolupráca
s krajskými a obvodnými úradmi ŽP, Slovenskou inšpekciou ŽP. Výnimočné
plnenie úloh pre samosprávu (obce, samosprávne kraje).

TERMÍN GARANT ZA ROZPOČ. MŽP SR,
MŽP SR
(mzdy+odvvody
+bežné
výdavky+réžia
spolu)
(tis. Sk)
285
T:XII.09
KT:
III.09
VI.09
IX.09

FIN.ZDR.
INÝ
(tis. Sk)

UŽÍVATEĽ

SAŽP, odborná a laická
verejnosť

VIII. OPERATÍVNA ČINNOSŤ PRE MŽP SR

Použité skratky:
OI – odbor informatiky
SOPK – Sekcia ochrany prírody a krajiny
SEPP – Sekcia environmentálnych programov a projektov
SKŽP – Sekcia kvality životného prostredia
SVEZ – Sekcia vôd a energaetických zdrojov
SGPZ – Sekcia geológie a prírodných zdrojov
SOPK – Sekcia ochrany prírody a krajiny
SEPZV – Sekcia environmentálnej politiky a zahraničných záležitostí
SLSŽP – Sekcia legislatívy a starostlivosti o životné prostredie
SIŽP – Slovenská inšpekcia životného prostredia
KÚŽP – Krajské úrady životného prostredia
ObÚŽP – Obvodné úrady životného prostredia
ÚŽP – Úrady životného prostredia
VÚVH – Výskumný ústav vodného hospodárstva
OMER – Odbor manažmentu a environmentálnych rizík
CTK – Centrum starostlivosti o vidiecke životné prostredie
CPEPaEV – Centrum plánovania environmentálnych projektov
CEI – Centrum environmentálnej informatiky
CRE – Centrum rozvoja environmentalistiky
CEM – Centrum environmentálneho manažérstva
COH – Centrum odpadového hospodárstva
CMŽP – Centrum starostlivosti o mestské životné prostredie

Priebežn
e

Sekcie
MŽP

1 160

MŽP SR,KÚŽP, ObÚŽP,
SIŽP, samospráva

59

CKP – Centrum krajinného plánovania, príordných a energetických zdrojov
CER – Centrum hodnotenie environmentálnej kvality regiónov
SAŽP –Ú – SAŽP ústredie
IPKZ – Integrovaná prevencia a kontrola znečistenia
VT – výpočtová technika
E-PRTR – European pollutant release and transfer register
JRC- Joint research center
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development
EEA – Európska environmentálna agentúra
INSPIRE - Infraštruktúra priestorových informácií v Európe
ETAP – Environmental technologies action plan
OZE – Obnoviteľné zdroje energie
BPEJ – Bonitované pôdno ekologické jednotky
LPIS - Land parcel identification systém
CBD – centrum bazilejského dohovoru
GMES - Global Monitoring for Environment and Security
RZSJ - Register základných sídelných jednotiek
UIBF - Unallocated Institution Building Facility
EdoK – Európsky dohovor o krajine
TTP – trvalé trávne porasty
GPS – Global positioning systém
GMP – geomontánny park
EPA – Environmental protection agency
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