P.č.

Plán hlavných úloh SAŽP na rok 2022

Termín

Sekcia
MŽP SR

Priorita

Príloha č. 1

Zodpovedný
riešiteľ úlohy

I. Hodnotenie životného prostredia
1

Budovanie národných kapacít v oblasti strategického výhľadu v životnom prostredí

12.2022

SZVEP

1

Spolu z rozpočtu
MŽP SR
zdroj 111
(EUR)

Plán 2022
Zodpovedná zložka
SAŽP

OVMS

RNDr. Považan,
PhD.

Plán výkonov
(hodiny)

Príspevok MŽP
SR bez miezd
(EUR)

Mzdy
(EUR)

22 100

33 700,00 €

217 906,00 €

3 000

10 000,00 €

29 580,00 €

Iné zdroje
(EUR)

0

251 606,00 €
39 580,00 €

Stručná anotácia úlohy:
Strategický výhľad (Foresight) pomáha zlepšovať tvorbu politík, vyvíjať nadčasové stratégie a zabezpečovať, aby boli krátkodobé opatrenia v súlade s dlhodobými cieľmi. Európska komisia sa ho snaží začleniť do všetkých oblastí politiky, aby sa naplno využila jeho strategická hodnota. Úloha tiež nadväzuje na spoluprácu s
MŽP SR, SAV, SAŽP a EEA pri vytvorení pilotnej štúdie globálnych megatrendov, samostatnej kapitoly v Správe o stave ŽP za rok 2015, krátkodobých scenárov do roku 2020, scenárov pre prírodu Slovenska do r. 2050 a pilotnej štúdie Modely pre biodiverzitu Slovenska 2050. Cieľom je pokračovať v riešení úloh v oblasti
strategického výhľadu v životnom prostredí - tvorba scenárov, hodnotenie megatrendov, slabých signálov a udržateľných prechodov berúc do úvahy súčasný vývoj a ciele definované v strategických dokumentoch na národnej (Vízia a stratégia rozvoja SR v gescii MIRRI) a medzinárodnej úrovni (napr. SDGs, Agenda 2030, EÚ
Green Deal a z neho vyplývajúce stratégie, 8 EAP).
V rámci úlohy bude spracovaná recenzovaná monografia Modely pre biodiverzitu do roku 2050 a publikácia (alt. výstup) analyzujúci možnosti a predpoklady inštitucionálneho zabezpečenia foresightu na národnej úrovni na základe komparatívnej analýzy. Spracuje sa aktualizácia globálnych megatrendov z
environmentálneho klastra. Podporovať sa budú participatívne procesy pri tvorbe post 2020 politík v environmentálnej oblasti a bude sa pokračovať v prepájaní následkov straty biodiverzity s prognózovanými následkami zmeny klímy.
Súčasťou úlohy je tiež podpora a následná realizáciu výskumu, vývoja a vedeckého bádania v oblasti životného prostredia (vrátane spolupráce v pracovnej skupine Národnej stratégie pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2028), ako aj podpora vedeckej spolupráce s vysokými školami, univerzitami a výskumnými inštitúciami na
národnej a medzinárodnej úrovni v oblasti strategického výhľadu v životnom prostredí.
Hlavné aktivity:
• Príprava vedeckých a odborných publikácií (recenzovaná monografia Modely pre biodiverzitu do roku 2050, Aktualizácia globálnych megatrendov z environmentálneho klastra;
• príprava podkladov pre prepojenie scenárov pre biodiverzitu s opatreniami na mitigáciu a adaptáciu na zmenu klímy;
• propagácia pripravených foresightových publikácií;
• spolupráca na ukotvení tvorby výhľadových scenárov v ŽP v kontexte SR (projekt OECD);
• realizácia pracovných stretnutí a workshopov.
Výstupy:
1. Recenzovaná monografia Modely pre biodiverzitu do roku 2050;
2. publikácia (alt. výstup) analyzujúci predpoklady a možnosti inštitucionálneho zabezpečenia foresightu na národnej úrovni na základe komparatívnej analýzy;
3. aktualizácia globálnych megatrendov z environmentálneho klastra (rastúci tlak na ekosystémy, zvyšovanie závažnosti problému a dôsledkov zmeny klímy, znečisťovanie životného prostredia);
4. podklady pre prepojenie scenárov pre biodiverzitu s opatreniami na mitigáciu a adaptáciu na zmenu klímy;
5. správy z odborných podujatí.
Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs) : SDG 13/13.1; 13.2; 13.3; SDG 15**
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Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2021

12.2022

SZVEP

1

OIPEP

Ing. Lieskovská

5 000

18 000,00 €

49 300,00 €

67 300,00 €

500,00 €

17 748,00 €

18 248,00 €

Stručná anotácia úlohy:
Spracovanie a publikovanie pravidelnej ročnej Správy o stave životného prostredia SR - za rok 2021. Distribúcia tlačenej formy a sprístupnenie on-line verzie na www.enviroportal.sk. Spracovanie a publikovanie skrátenej verzie v anglickom jazyku.
Pravidelné publikovanie informácií pre verejnosť s využitím facebooku SAŽP (v dohodnutej štruktúre 4x mesačne).
Hlavné aktivity:
• Spracovanie harmonogramu a štruktúry publikácie a odsúhlasenie s MŽP SR;
• spracovanie požiadaviek na poskytnutie údajov na relevantné subjekty;
• spracovanie návrhu publikácie, pripomienkovací proces;
• zapracovanie pripomienok MŽP SR, spracovanie finálneho návrhu, grafické spracovanie, tlač sprístupnenie na web;
• spracovanie skrátenej verzie, preklad do anglického jazyka, grafické spracovanie, tlač sprístupnenie na web;
• zorganizovanie pravidelného workshopu k dátam, informáciám a publikáciám o ŽP;
• publikovanie hlavných zistení na pravidelnej týždennej báze na facebooku SAŽP.
Výstupy:
1. Digitálna a tlačená verzia Správy o stave ŽP SR v roku 2021 – SJ, AJ;
2. príspevky na facebooku SAŽP;
3. workshop.
Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): SDG 12/12.8; SDG 16/16.10
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Indikátorové hodnotenie vplyvu domácností na životné prostredie

12.2022

SZVEP

1

OIPEP

Ing. Hericová

1 800

Stručná anotácia úlohy:
V posledných rokoch sa spolu so zvyšujúcou životnou úrovňou výrazne zvyšuje negatívny vplyv domácností na životné prostredie. Cieľom úlohy je formou indikátorového hodnotenia zhodnotiť vývoj hlavných trendov v sektore domácnosti, ktoré sú hnacími silami čoraz väčšieho negatívneho vplyvu domácnosti na životné
prostredie, popísať vplyv domácností na jednotlivé zložky životného prostredia ako aj odozvu spoločnosti na zvrátenie, zníženie či nápravu tohoto vplyvu.
Hlavné aktivity:
• Analýza strategických medzinárodných a národných dokumentov, právnych predpisov (PP), dátovej základne a ďalších relevantných dostupných informačných zdrojov, návrh súboru indikátorov hodnotiacich vplyv domácností na životné prostredie a ich vyhodnotenie;
• vytvorenie a pravidelná aktualizácia zoznamu národných a medzinárodných strategických dokumentov a právnych predpisov súvisiacich so životným prostredím za sektor domácností v databáze predpisov a ich publikovanie v prezenčnom systéme PP;
• vypracovanie súhrnnej správy o vplyve domácností na životné prostredie.
Výstupy:
1. Prehľad aktuálnych právnych predpisov, strategických dokumentov a medzinárodných dohovorov relevantných pre sektor domácností – online na Enviroportáli;
2. vyhodnotený súbor indikátorov za sektor domácností – online na Enviroportáli;
3. súhrnná správa o vplyve domácností na životné prostredie (word dokument).
Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): SDG 12/12.8; SDG 16/16.10
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Indikátorové hodnotenie životného prostredia

12.2022

SZVEP

1

OIPEP

Ing. Kapusta

4 000

1 000,00 €

39 440,00 €

40 440,00 €

Stručná anotácia úlohy:
Úloha zabezpečuje v nadväznosti na systém prác medzinárodných organizácií (Európska environmentálna agentúra, OECD, Eurostat, DG Environment) kontinuálne hodnotenie životného prostredia prostredníctvom aktualizácie a spracovania vybraných indikátorov životného prostredia a sprístupňovania ich údajov, a tiež
prevádzku jeho informačného systému vrátane jeho prezentačnej úrovne.
Hlavné aktivity:
• Aktualizácia a vyhodnotenie kľúčových indikátorov životného prostredia (KI), vo väzbe o. i. aj na návrh indikátorov pre 8. EAP;
• aktualizácia indikátorov na hodnotenie cieľov a smerovania SR v problematike predchádzania vzniku odpadov;
• pravidelná priebežná aktualizácia a publikovanie prehľadov národných a medzinárodných strategických dokumentov, ako aj právnych predpisov jednotlivých oblastí ŽP, vrátane medzinárodných dohovorov;
• prevádzka a aktualizácia Informačného systému indikátorov (ISI), analýza požiadaviek na úpravu systému; návrh nového riešenia publikačnej časti.
Výstupy:
1. Aktualizovaný a vyhodnotený súbor kľúčových indikátorov;
2. vyhodnotený súbor indikátorov predchádzania vzniku odpadov;
3. nové riešenie prezentačnej stránky výstupov analýz a hodnotenia ŽP (vrátane funkcionality a grafického dizajnu) ako novej platformy Enviroportálu (prioritne pre indikátory a databázu príslušných strategických dokumentov a ich vzájomné prepojenie, o.i. aj so správami a EnvⓘDat-om, s cieľom poskytnúť užívateľom
ucelený prístup k informáciám o ŽP);
4. prevádzkovaný ISI v zmenenom, editorsky priaznivejšom funkčnom a grafickom dizajne;
5. aktualizovaná databáza EnvⓘDat.
Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): SDG 12/12.8; SDG 16/16.10; SDG 17/17.19
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Indikátorové hodnotenie vplyvov vybraných sektorov na životné prostredie

12.2022

SZVEP

1

OIPEP

Ing. Štroffeková

5 000

1 500,00 €

49 300,00 €

50 800,00 €

Stručná anotácia úlohy:
Zabezpečenie kontinuálneho hodnotenia vplyvu vybraných sektorov na životné prostredie formou sektorovej správy, ktorej štruktúra bola sfinalizovaná v rámci úlohy PHÚ SAŽP 2021. Správa bude využívať aktualizovaný a vyhodnotený súbor indikátorov pre hodnotenie vplyvu vybraných sektorov - priemysel, energetika,
doprava, poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo na životné prostredie. Cieľom sektorovej správy je poskytnúť raz za štyri roky komplexné hodnotenie vzájomného vzťahu sektorov a životného prostredia a v spolupráci s príslušnými rezortami vyhodnotiť do akej miery sú ciele environmentálnej politiky premietnuté do
jednotlivých sektorových politík a ako sa ich darí napĺňať. Tiež zhodnotiť podiel sektorov na prierezových oblastiach – hlavne vo vzťahu ku zmene klímy a prechodu na obehové hospodárstvo.
Začlenenie stavebníctva, ako ďalšieho sektora do indikátorového hodnotenia, kde na základe analýzy strategických dokumentov, právnych predpisov, dátovej základne bude navrhnutý a vyhodnotený súbor indikátorov hodnotiacich vplyv stavebníctva na životné prostredie vo väzbe k prijatej cestovnej mape pre obehové
hospodárstvo v SR.
Hlavné aktivity:
• Pravidelná priebežná aktualizácia medzinárodných a národných strategických dokumentov, právnych predpisov (PP) a medzinárodných dohovorov súvisiacich so životným prostredím za jednotlivé sektory, vrátane sektora stavebníctva v databáze predpisov a ich publikovanie v prezenčnom systéme PP a dokumentov;
• príprava sektorovej správy podľa schválenej štruktúry, príprava podkladu skrátenej verzie správy pre preklad do ang. jazyka a kontrola prekladu;
• analýza strategických medz. a národných dokumentov, právnych predpisov, dátovej základne a ďalších relevantných dostupných informačných zdrojov ako podkladu pre návrh súboru indikátorov hodnotiacich vplyv stavebníctva na životné prostredie a ich vyhodnotenie.
Výstupy:
1. Prehľad aktuálnych právnych predpisov, strategických dokumentov a medzinárodných dohovorov za príslušné sektory, vrátane sektora stavebníctva - online na Enviroportáli;
2. sektorová správa slovenská a anglická skrátená verzia – online na Enviroportáli;
3. vyhodnotený súbor indikátorov za sektor stavebníctva – online na Enviroportáli.
Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): SDG 12/12.8; SDG 16/16.10; SDG 17/17.19
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Environmentálna regionalizácia Slovenska (ERS)

12.2022

SZVEP

2

OSKSR

Bc. Mičík

3 300

2 700,00 €

32 538,00 €

35 238,00 €

Stručná anotácia úlohy:
Úloha podporuje budovanie znalostnej platformy pre Životné prostredie v EÚ. Hodnotí stav životného prostredia pomocou vybraných sektorových politík a stanovuje východiskovú situáciu pre miestne samosprávy na lokálnej a regionálnej úrovni v zmysle (Prioritného cieľa 3 a 4 v rámci 8. Environmentálneho akčného
programu). Aktualizuje, sumarizuje a dopĺňa geopriestorové dáta pomocou GIS analýz stanovuje regióny environmentálnej kvality na území SR. Poskytuje informácie o environmentálnej kvalite ŽP na území SR pre odbornú, akademickú i laickú verejnosť.
Hlavné aktivity:
• Aktualizácia a dopĺňanie podkladových geodatabáz environmentálnej regionalizácie Slovenskej republiky;
• pokračovanie v napĺňaní databázy obyvateľstva vo vzťahu k životnému prostrediu;
• príprava kostry publikácie Environmentálna regionalizácia Slovenskej republiky 2024 v kontexte Envirostratégie 2030 so zachovaním metodiky GIS analýz vyjadrenia regiónov environmentálnej kvality;
• reprezentácia regiónov environmentálnej kvality slovenskej republiky 2020 prostredníctvom „Story maps“ plánovanej v rámci úlohy „Zelené mestá – zdravé mestá“ (Story maps vytvorí komplexný pohľad čitateľa na kvalitu prostredia a zdravia obyvateľov nielen v mestách SR);
• príprava výstavy „Environmentálna regionalizácia Slovenskej republiky 2020“ a „Zaťažené oblasti Slovenskej republiky 2020“.
Výstupy:
1. Aktualizované relevantné databázy pre prípravu novej Environmentálnej regionalizácie;
2. návrh kostry publikácie „Environmentálna regionalizácia Slovenskej republiky 2024;
3. mapové zostavy a texty použité v „Story map“;
4. výstava „Environmentálna regionalizácia Slovenskej republiky 2020“ a „Zaťažené oblasti Slovenskej republiky 2020“.
Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): SDG 12/12.8; SDG 16/16.10

II. Environmentálna informatika
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Vývoj a prevádzka webových sídiel

12.2022

SI

1

SEI

V. Vlček

39 410

36 100,00 €

388 582,60 €

8 290

3 000,00 €

81 739,40 €

457 800,00 €

300,00 €

424 682,60 €

84 739,40 €

Stručná anotácia úlohy:
Úloha je zameraná na prevádzkovanie webových sídel, ktorých prevádzkovateľom je SAŽP.
Cieľom úlohy je zabezpečiť prevádzku webových sídel, tak aby bola dosiahnutá najvyššia miera súladu s legislatívnymi požiadavkami na prístupnosť webových sídel. V rámci úlohy budú vybrané webové sídla upravené do formálneho súladu s minimálnymi požiadavkami pre webové sídla, podľa vyhlášky č. 78/2020 Z.z.
Zároveň bude úlohou zabezpečená prevádzka a správa obsahu inštitucionálneho webového sídla www.sazp.sk a jeho intranetovej verzie.
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Hlavné aktivity:
• Bežná prevádzka;
• SEO optimalizácia a monitoring;
• zosúladenie vybraných webových sídel s § 14-16 vyhlášky č. 78/2020 o štandardoch pre ITVS;
• tvorba jednoúčelových stránok, konferencie, workshopy atď.;
• prevádzka a editácia obsahu webového sídla SAŽP a intranetu;
• copywriting - tvorba a publikovanie textov;
• tvorba a aktualizácia interných predpisov k webovým sídlam.
Výstupy:
1. Technická prevádzka webových sídel, ktorých prevádzkovateľom je SAŽP;
2. vybrané webové sídla dané do formálneho súladu s § 14-16 vyhlášky č. 78/2020 o štandardoch pre ITVS;
3. prevádzka a aktualizovaný obsah webového sídla SAŽP a intranetu.
Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): SDG 12/12.8; SDG 16/16.10; SDG 17/17.19
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Enviroportál

12.2022

SZVEP
SI

1

SEI

Mgr. Horváthová

6 890

12 000,00 €

67 935,40 €

79 935,40 €

Stručná anotácia úlohy:
Enviroportál tvorí základnú platformu pre publikovanie výstupov z informačných systémov, ktorá má užívateľom slúžiť na jednotný prístup k informáciám poskytovaných v oblasti ŽP, zároveň je prienikom k informáciám o ŽP uložených v databázach odborných organizácií MŽP SR a ďalších súvisiacich rezortov. Poskytuje
aktuálne informácie a priestor pre webové aplikácie. Publikuje výstupy z IS na podporu implementácie zákonov a činností: IS EIA, IS PZPH, IS IPKZ, IS PNEŠ, IS EZ, ČMS. Súčasťou úlohy je aj zabezpečovanie aktivít súvisiacich s prvým pilierom Aarhuského dohovoru (právom verejnosti na prístup k informáciám o životnom
prostredí) a pracovnou skupinou Task Force on Access to Information Aarhuského dohovoru.
Hlavné aktivity:
• Tvorba a aktualizácia obsahu;
• copywritting;
• SEO analýza obsahu;
• vývoj a prevádzka systému na správu obsahu;
• zosúladenie webového sídla s vyhláškou č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy;
• Aarhurský dohovor.
Výstupy:
1. Obsahovo konzistentné a aktuálne texty statických stránok;
2. tvorba vlastného obsahu – publicistika, spravodajstvo;
3. webové sídlo optimalizované pre vyhľadávače;
4. funkčný redakčný systém;
5. webové sídlo zosúladené s vyhláškou č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy;
6. príprava pripomienok a návrhov k podkladom a pozičným dokumentom zasielaným pracovnou skupinou Task Force on Access to Information Aarhuského dohovor.
Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): SDG 12/12.8; SDG 16/16.10; SDG 17/17.19
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Správa a prevádzka agendových informačných systémov verejnej správy

12.2022

SI

1

SEI

Ing. Pacola, PhD.

4 800

3 000,00 €

47 328,00 €

8 000,00 €

50 328,00 €

Stručná anotácia úlohy:
Zabezpečenie vývoja a prevádzky softvérových komponent, ktoré predstavujú používateľské alebo aplikačné rozhranie agendových informačných systémov verejnej správy (ISVS).
Úlohou projektu je udržiavanie životného cyklu vytváraného softvéru pre správu a publikovanie zdrojových evidencií ISVS a zabezpečovanie súladu vývoja a prevádzky so štandardami pre informačné technológie verejnej správy. Úloha v ďalšom má zabezpečovať PREVÁDZKU, INŠTALÁCIU, MONITOROVANIE a TECHNICKÚ
PODPORU softvérových aplikácií. Ide predovšetkým o klientske aplikácie, pomocou ktorých sa zabezpečuje zber, editácia a prezentácia údajov a aplikácie so servisne orientovanou architektúrou, pomocou ktorých sa zabezpečuje interoperabilita rezortných a mimorezortných IS. Aplikácie sú technologicky postavené na
viacvrstvovej klient-server architektúre s .html, resp. Win32 GUI rozhraním a aplikácie postavené na web server architektúre.
Aplikácie sú postavené na platforme C#, Delphi (správa zdrojovej evidencie), PHP (prezentácia údajov ako komponenta enviroportálu), ArcGis Java Script API (webové mapové aplikácie) a prevádzkované na serveroch s operačným systémom platformy MS Windows Server, resp. OS platformy Linux.
Hlavné aktivity:
• Udržiavanie používateľských a aplikačných rozhraní v súlade so štandardami webových služieb, integrácie dát, prístupnosti a funkčnosti webových sídel, poskytovania údajov v elektronickom prostredí a inými štandardami definovanými legislatívou;
• vytváranie a udržiavanie dokumentácie analýzy a dizajnu;
• integrácia na referenčné registre štátu a základné číselníky, zabezpečenie procesu stotožnenia objektov evidencie registrov ISVS prevádzkovaných SAŽP na objekty evidencie referenčných registrov a základných číselníkov Informačného systému centrálnej správy referenčných údajov (IS CSRÚ);
• monitorovanie behu aplikačnej infraštruktúry informačných systémov;
• priebežná údržba - prideľovanie privilégií, vytváranie užívateľských účtov, správa pamäte, monitorovanie behu a výkonu aplikačných rozhraní;
• funkčné testovanie aplikačných rozhraní po vykonaní opráv;
• migrácia vytvorených aplikácií z prostredia vývojových serverov do prostredia produkčných serverov;
• patchovanie aplikačných rozhraní;
• zabezpečenie užívateľskej podpory pre používanie klientskych rozhraní, ktoré umožňujú vstup užívateľov do zdrojových evidencií informačných systémov a environmentálnych databáz.
Výstupy:
1. Spoľahlivá prevádzka aplikačných rozhraní agendových informačných systémov, ktoré sú súčasťou Informačného systému verejnej správy, resp. Informačného systému životného prostredia;
2. reportovanie výsledkov z monitoringu monitorovacích parametrov koncových služieb do Centrálneho metainformačného systému verejnej správy (MetaIS);
3. vytvorená a udržiavaná dokumentácia analýzy a dizajnu ISVS;
4. používateľské a aplikačné rozhranie ISVS v súlade so štandardami vyhlášky č. 78/2020 Z. z..
Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): SDG 12/12.8; SDG 16/16.10; SDG 17/17.19
10

Prevádzka priestorových údajov a podpora INSPIRE

12.2022

SI

Strana 3

1

SEI

Ing. Schmidt, PhD.

1 450

2 000,00 €

14 297,00 €

68 300,00 €

16 297,00 €

Príloha č. 1

Stručná anotácia úlohy:
Prevádzka priestorových údajov zabezpečuje správu, tvorbu a poskytovanie priestorových údajov klientom. Poskytovanie vykonáva permanentne pomocou mapových služieb, online prístupom, na vyžiadanie poskytnutím dát na médiu, emailom a pod. Klientmi v tomto kontexte sú úlohy PHÚ a projekty, plynúce z
požiadaviek MŽP SR, prípadne zo záväzkov SR voči EU. Prevádzkou priestorových údajov sa rozumie taktiež fyzické zabezpečovanie prevádzky ArcGIS servera a Enterprise geodatabázy (EGDB) a Geoservera.
V rámci úlohy sa vykonávajú aktivity počnúc evidenciou a uskladňovaním priestorových dát, vytváraním mapových kompozícií, budovaním geodatabáz, vykonaním GIS analýz, publikovaním mapových služieb prostredníctvom ArcGIS servera, poskytovaním údajov prostredníctvom EGDB, poskytovaním technickej a odbornej
GIS podpory pracovníkom SAŽP, riešiteľom projektov, vedeckej a odbornej verejnosti a pod.
Hlavné aktivity:
• Enterprise Geodatabase (EGDB): - prevádzka ESRI EGDB, - update a upgrade servera, - zabezpečovanie aktualizácie údajov v zmysle požiadaviek, - tvorba prístupových účtov;
• Priestorové údaje: - tvorba a aktualizovanie priestorových údajov, - príprava priestorových údajov pre riešenie úloh a projektov MŽP SR, SAŽP a iných požiadaviek, - zabezpečenie metaúdajov k priestorovým údajom, - podpora INSPIRE - podpora zvýšenia dostupnosti, kvality a využiteľnosti priestorových údajov a služieb, tvorba mapových kompozícií pre potreby IS, pre požiadavky MŽP SR, pracovníkov SAŽP, rezortných organizácií, riešiteľov projektov;
• ArcGIS server a Geoserver: - celoročná spoľahlivá prevádzka mapového servera - ArcGIS Server, - administrácia mapových služieb;
• ArcGIS licencie: - ArcGIS desktop na pracoviskách SAŽP, inštalácia a konfigurácia, - obstarávanie a prerozdelovanie licencií;
• ukončenie prevádzky a konsolidácia historických webových sídel na podporu INSPIRE (ENIPI, Systém registrov ENIPI, LENGTH, EnviroGeoPortal, ISU).
Výstupy:
1. Priestorové údaje vo forme mapových služieb alebo v iných formátoch (EGDB,GDB, SHPAE, analógové podklady alebo dokumenty) ako podklad pre informačných systémov využívajúcich priestorové informácie.
Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): SDG 12/12.8; SDG 16/16.10; SDG 17/17.19
11

Správa a prevádzka databázových systémov

12.2022

SI

1

SEI

Ing. Schmidt, PhD.

720

500,00 €

7 099,20 €

11 000,00 €

7 599,20 €

11 634,80 €

200,00 €

12 134,80 €

Stručná anotácia úlohy:
Projekt zabezpečuje spoľahlivú prevádzku Oracle databáz (ďalej len „databáz“) prevádzkovaných na SAŽP - Sekcia informatiky, ktorá je základným predpokladom pre činnosť nadväzujúcich informačných systémov a aplikácií využívajúcich údaje v nich uskladnené.
Hlavné aktivity:
• Monitorovanie behu;
• zálohovanie;
• patchovanie databáz;
• vylaďovanie výkonu;
• inštalácia a klonovanie databáz;
• správa užívateľov;
• migrácia dát aplikácii medzi vývojovou a produkčnou databázou;
• správa licencií.
Výstupy:
1. Databázy poskytujúce údaje pre nadväzujúce informačné systémy a aplikácie využívajúce údaje v nich uskladnené.
Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): SDG 12/12.8; SDG 16/16.10; SDG 17/17.19
12

Prevádzka aplikácií mimo odbornej gescie SAŽP

12.2022

SI

1

SEI

Ing. Hubáček

1 180

500,00 €

Stručná anotácia úlohy:
Zabezpečenie prevádzky a monitorovanie behu aplikácií, ktorých obsahovým garantom nie je SAŽP, ale buď priamo MŽP SR, alebo iné organizácie. Cieľom úlohy je preskúmať aktuálnu oprávnenosť prevádzky aplikácií, pre ktoré v súčasnosti nie je známa legislatíva odôvodňujúca ich prevádzku, neexistujú poverenia/zmluvy
na ich prevádzku, resp. nie sú známi odborní gestori aplikácií. Zmyslom opatrenia je buď vyradiť takéto aplikácie z prevádzky, alebo kompetenčne/zmluvne ošetriť ich prevádzku, resp. ju presunúť na oprávnené organizácie. Analýza bude riešiť nasledovné aplikácie (v komunikácii s uvedenými vlastníkmi procesov z minulosti):
MŽP SR:
• ENVIROINFO - Metainformačný systém informácií o životnom prostredí;
• Informačný systém monitoringu ŽP;
• RISO – Regionálny informačný systém o odpadoch, IS Obaly, IS Odpady, IS Elektro;
• Register zariadení na zhodnocovanie odpadu;
• Zoznam výrobcov batérií a akumulátorov zapísaných;
ÚVZ SR:
• Informačný systém o kvalite vody na kúpanie;
• Informačný systém o pitnej vode;
ŠOP SR:
• Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody;
SIŽP:
• DKČaR - Databáza kontrolných činností a rozhodnutí;
• MZV - Databáza mimoriadneho zhoršenia vôd.
Hlavné aktivity:
• Monitorovanie behu aplikácií;
• analýza dôvodov prevádzkovania, určenie zodpovednosti a odborného gestorstva zo strany MŽP SR, resp. ostatných organizácií;
• realizácia opatrení vyplývajúcich z analýzy (zrušenie prevádzky, zmluvné ošetrenie prevádzky, presun na oprávnené organizácie, migrácia na servery s podporou aktuálnej aplikačnej architektúry ...);
• napojenie na reportovacie služby Centrálneho metainformačného systému verejnej správy (MetaIS).
Výstupy:
1. Zrušené aplikácie;
2. zmluvne ošetrená prevádzka aplikácií;
3. presunuté aplikácie na oprávnené organizácie;
4. migrované aplikácie na servery s podporou aktuálnej aplikačnej architektúry.
Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): SDG 12/12.8; SDG 16/16.10; SDG 17/17.19
13

Sieťové služby – Linux/UNIX servery

12.2022

SI

Strana 4

1

SEI

Mgr. Balážovič,
PhD.

2 025

2 500,00 €

19 966,50 €

37 000,00 €

22 466,50 €

Príloha č. 1

Stručná anotácia úlohy:
Úloha zabezpečuje funkčnosť pripojenia do Internetu a vzájomné prepojenie Intranetov pracovísk SAŽP, SIŽP, ŠOP SR, SMOPAJ a prípadne iných partnerských organizácií.
Hlavné aktivity:
• Funkčné, stabilné a bezpečné pripojenie do Internetu a intranetu;
• administrácia a monitoring sieťových zariadení ŽPNet–u;
• administrácia serverov prevádzkovaných pre potreby úlohy (zálohovacie, dokumentačné, monitorovacie služby);
• zmena konfigurácií siete a sieťových zariadení a pripájanie nových uzlov podľa požiadaviek zapojených organizácií;
• zabezpečenie bezpečnosti siete a dodržiavanie štandardov;
• zabezpečený prístup na servery a zariadenia vo vnútornej sieti zapojených organizácií (VPN prístupy);
• prideľovanie verejného a privátneho IP priestoru – služby IP autority;
• poskytovanie neverejných informačných zdrojov v rezorte MŽP SR (intranet) a verejných informačných zdrojov organizácií rezortu MŽP SR (Internet).
Výstupy:
1. Funkčné a zabezpečené pripojenie do Internetu a intranetu.
Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): SDG 12/12.8; SDG 16/16.10; SDG 17/17.19
14

BIS - bezpečnosť informačných systémov

12.2022

SI

1

SEI

Ing. Podhorec

3 300

4 850,00 €

32 538,00 €

31 000,00 €

37 388,00 €

Stručná anotácia úlohy:
Zabezpečenie kybernetickej a informačnej bezpečnosti systémov, údajov a fyzickej bezpečnosti IKT SAŽP primárne s využitím opensource technológií.
Hlavné aktivity:
• Implementácia – backup serverov/dát, upgrade OS, správna konfigurácia služieb z hľadiska bezpečnosti, riešenie incidentov, dokumentácia;
• zabezpečenie kontrolných mechanizmov – monitoring služieb, teplôt, prevádzky serverovne, kamerový a alarm systém, protipožiarny systém, štatistika, testovanie, audity IS;
• technické opatrenia – údržba páskovej knižnice, UPS, PDU, správa kamerového a alarm systému, kontrola senzorov, servis a údržba serverov, klimatizácie, fyzická bezpečnosť serverovne;
• tvorba a aktualizácia interných smerníc.
Výstupy:
1. Interné smernice;
2. permanentný monitoring serverov a služieb;
3. funkčný kamerový systém a alarmsystém;
4. štatistika dostupnosti/výpadkov;
5. dokumentácia serverov a služieb;
6. záloha serverov a vybraných užívateľských dát;
7. funkčná UPS a klimatizácia v serverovni.
Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): SDG 12/12.8; SDG 16/16.10; SDG 17/17.19
15

Sieťové služby - Windows servery

12.2022

SI

1

SEI

RNDr. Andel

1 087

2 000,00 €

10 717,82 €

34 000,00 €

12 717,82 €

12.2022

SI

1

SEI

RNDr. Andel

2 888

3 000,00 €

28 475,68 €

86 500,00 €

31 475,68 €

Stručná anotácia úlohy:
Úloha zabezpečuje funkčnosť Windows serverov a ich služieb pre potreby užívateľov na SAŽP a mimo SAŽP.
Hlavné aktivity:
• Administrácia Windows serverov zahrnutých v tejto úlohe;
• ochrana prístupov a antivírová ochrana na týchto serveroch;
• poskytovanie zálohovaného zdieľaného priestoru užívateľom, prevádzka aplikácií.
Výstupy:
1. Funkčné sieťové služby Windows serverov zahrnutých v tejto úlohe;
2. prístupy na súborové úložisko podľa zadefinovanej hierarchie práv a antivírová ochrana uložených dát;
3. podpora užívateľov a vývojárov.
Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): SDG 12/12.8; SDG 16/16.10; SDG 17/17.19
16

Budovanie a administrácia rezortnej počítačovej siete ŽPNet

Stručná anotácia úlohy:
Úloha zabezpečuje funkčnosť pripojenia do Internetu a vzájomné prepojenie Intranetov pracovísk SAŽP, SIŽP, ŠOP SR, SMOPAJ a prípadne iných partnerských organizácií.
Hlavné aktivity:
• Funkčné, stabilné a bezpečné pripojenie do Internetu a intranetu;
• administrácia a monitoring sieťových zariadení ŽPNet–u;
• administrácia serverov prevádzkovaných pre potreby úlohy (zálohovacie, dokumentačné, monitorovacie služby);
• zmena konfigurácií siete a sieťových zariadení a pripájanie nových uzlov podľa požiadaviek zapojených organizácií;
• zabezpečenie bezpečnosti siete a dodržiavanie štandardov;
• zabezpečený prístup na servery a zariadenia vo vnútornej sieti zapojených organizácií (VPN prístupy);
• prideľovanie verejného a privátneho IP priestoru – služby IP autority;
• poskytovanie neverejných informačných zdrojov v rezorte MŽP SR (intranet) a verejných informačných zdrojov organizácií rezortu MŽP SR (Internet).
Výstupy:
1. Funkčné a zabezpečené pripojenie do Internetu a intranetu.
Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): SDG 12/12.8; SDG 16/16.10; SDG 17/17.19

Strana 5

Príloha č. 1

17

Opravy VT a LAN

12.2022

SI

1

SEI

RNDr. Andel

6 780

2 750,00 €

66 850,80 €

32 750

46 650,00 €

322 915,00 €

3 200

4 100,00 €

31 552,00 €

181 500,00 €

69 600,80 €

Stručná anotácia úlohy:
Úloha zabezpečuje funkčnosť základných pracovných nástrojov zamestnancov SAŽP – VT (PC, notebooky, monitory, tlačové zariadenia, videokonferenčné zariadenia …) a LAN.
Hlavné aktivity:
• Zabezpečenie prevádzky VT a minimalizácia výpadkov;
• zabezpečenie antivírovej kontroly PC;
• zabezpečenie prevádzky a udržiavanie funkčnosti LAN (kabeláž a sieťové prvky);
• zabezpečenie funkčnosti VT na SAŽP.
Výstupy:
1. Funkčná VT a LAN.
Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): SDG 12/12.8; SDG 16/16.10; SDG 17/17.19

III. Environmentálne služby
18

Prevádzka pracoviska v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie

12.2022

SPVŽP
SZKOO

1

OES

Ing. Kováčová

0,00

369 565,00 €

35 652,00 €

Stručná anotácia úlohy:
Komplexná podpora procesu posudzovania vplyvov na ŽP v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a v súlade so zásadami udržateľného rozvoja SR a s medzinárodnými dokumentmi v uvedenej oblasti.
Hlavné aktivity:
• PREVÁDZKA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU EIA/SEA: upgrade na základe legislatívnych zmien, koordinácia a kontrola napĺňania databázy IS EIA/SEA, spracovanie výstupov z databázy a ich vyhodnotenie o počte posudzovaných zásahov do ochrany prírody a krajiny, školenia k IS EIA/SEA, upgrade a zabezpečenie funkčnosti IS
EIA/SEA, upgrade a update www.enviroportal - časť Posudzovanie vplyvov na ŽP, tvorba webová/mapová aplikácia viazanej na metodické príručky podľa požiadaviek MŽP SR;
• REPORTING EIA/SEA ZA SR: zabezpečenie webovej aplikácie pre reporting EIA za SR;
• PRÍPRAVA NOVÉHO ZÁKONA O POSUDZOVANÍ VPLYVOV NA ŽP pripomienkovanie nového zákona, príprava podkladov pre MŽP SR súvisiacich s návrhom nového zákona;
• ČINNOSŤ DOKUMENTAČNÉHO CENTRA: alokácia dokumentov z archivovaných dokumentov z procesu EIA/SEA podľa požiadaviek MŽP SR, účasť na vzdelávacích aktivitách, ktoré súvisia so ŽP;
• ŠKOLENIE V OBLASTI EIA/SEA: zabezpečenie odborného školenia pre pracovníkov štátnej správy;
• METODICKÁ PODPORA PROCESU EIA/SEA: metodické usmernenia na hodnotenie vplyvu na kvalitu ovzdušia a iných súvisiacich metodík, metodických príručiek/ usmernení podľa požiadaviek MŽP SR;
• ODBORNE SPÔSOBILÉ OSOBY (OSO): aktualizácia zoznamu odborne spôsobilých osôb, zmeny v IS EIA/SEA a na webovej stránke.
Výstupy:
1. Databáza EIA/SEA;
2. analýza podkladov z databázy posudzovaných zásahov do prírody a krajiny;
3. webová/mapová aplikácia podľa požiadaviek MŽP SR;
4. školenie k IS EIA/SEA pre pracovníkov štátnej správy;
5. upgrade a update IS EIA/SEA a www.enviroportal.sk;
6. webová aplikácia pre reporting EIA za SR;
7. školenie v oblasti EIA/SEA;
8. sada metodických usmernení;
9. web stránka zoznamu OSO.
Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): SDG 16/16.10
19

Posudzovanie vplyvov navrhovaných činností a strategických dokumentov na ŽP

12.2022

SV
SZKOO
SPVŽP

1

OES

Ing. Saxová

3 800

600,00 €

37 468,00 €

41 000,- €*

38 068,00 €

Stručná anotácia úlohy:
Posúdenie predpokladaných vplyvov pripravovaných strategických dokumentov (SD) s celoštátnym dosahom na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon č.24/2006 Z. z.).
Vypracovanie štúdií dodatočného posúdenia vybraných malých vodných elektrární (ďalej len „MVE“) na rieke Hron.
Hlavné aktivity:
• SEA proces 1: komplexné zabezpečenie a koordinácia práce pre SEA proces strategického dokumentu s celoštátnym dosahom: „Stratégia na zlepšenie kvality vzdušia“;
• SEA proces 2: koordinácia prác pre účely ukončenia SEA procesu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Koncepcia vodnej politiky Slovenska na roky 2022-2030 s výhľadom do roku 2050";
• EIA proces 1: štúdia dodatočného posúdenia MVE na rieke Hron- Šalková;
• EIA proces 2: štúdia dodatočného posúdenia MVE na rieke Hron- Hronská Dúbrava;
• EIA proces 3: štúdia dodatočného posúdenia MVE na rieke Hron- Tekov;
• EIA proces 4: štúdia dodatočného posúdenia MVE na rieke Hron- Želiezovce;
• EIA proces 5: štúdia dodatočného posúdenia MVE na rieke Hron- Kalná nad Hronom.
Výstupy:
1. P pracovné stretnutia;
2. inzercie v hromadnom informačnom prostriedku s celoštátnym dosahom;
3. dokumentácia k procesu SEA (napr. oznámenie o strategickom dokumente; správa o hodnotení) v závislosti od kroku/stavu procesu SEA;
4. štúdie dodatočného posúdenia MVE;
5. verejné prerokovania;
6. odborný posudok pre SEA proces 2.
Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): SDG 6/6.5; SDG 16/16.10
20

Prevádzkovanie pracoviska SAŽP v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií

12.2022

SOH

Strana 6

1

OES

Ing. Vengrin

4 200

3 200,00 €

41 412,00 €

44 612,00 €

Príloha č. 1

Stručná anotácia úlohy:
Plnenie odborných úloh v zmysle poverenia ministra ŽP SR v rozsahu § 16 ods. 1 až 3 zákona č. 128/2015 Z. z o prevencii závažných priemyselných havárií a súvisiacich aktivít so zabezpečovaním procesu PZPH, vrátane medzinárodných aktivít.
Hlavné aktivity:
• Prevádzkovanie a sprístupňovanie IS PZPH vrátane zhromažďovania údajov, zapisovania údajov a poskytovania informácií, upgrade vzhľadom na nové právne predpisy a určovanie podnikov s možným domino efektom a ich susediacich podnikov v rozsahu § 13 ods. 1 až 3 zákona. Pravidelná aktualizácia web stránok
(www.enviroportal.sk, www.sazp.sk);
• Súčinnosť pri novelizácii právnych predpisov v oblasti prevencie ZPH vrátane organizačného zabezpečenia pracovných stretnutí;
• Zber a spracovanie údajov na prípravu podkladov pre podávanie správ za SR vo vzťahu k EK - vykonávajúce rozhodnutie Komisie č. 2014/896/EÚ (informovanie o vykonávaní smernice 2012/18/EÚ) a vykonávacie rozhodnutia Komisie č. 2014/895/EÚ (oznamovanie informácií uvedených v článku 21 ods. 3 smernice
2012/18/EÚ), databázové zápisy v systéme eSPIRS;
• Členstvo v pracovných skupinách EK, EEA a JRC;
• Verifikácia údajov z bezpečnostných správ, oznámení o zaradení podnikov v súčinnosti s odborom ER a BB MŽP SR a zabezpečovanie činností, ktoré vyplývajú z členstva v Komisii pre prevenciu ZPH ako poradného orgánu pre MŽP SR;
• Budovanie a aktualizácia GIS vrstiev (areály SEVESO podnikov, citlivé body, reprezentatívne scenáre, podniky podľa § 13 zákona) v súčinnosti s odborom ER a BB MŽP SR;
• Odborné a organizačné zabezpečenie školení v oblasti prevencie ZPH podľa požiadaviek odboru ER a BB MŽP SR.
Výstupy:
1. Update a upgrade registrov a modulov IS PZPH, poskytnuté informácie k problematike IS PZPH, aktualizované stránky (www.enviroportal.sk, www.sazp.sk);
2. vypracované a pripomienkované materiály ako čiastkové výstupy pracovných stretnutí k novelizácii právnych predpisov v oblasti PZPH vrátane organizácie pracovných stretnutí;
3. spracované údaje vyplývajúce z vykonávacích rozhodnutí Komisie č. 2014/895/EÚ a č. 2014/896/EÚ, zapísané a aktualizované údaje do systému eSPIRS;
4. aktivity súvisiace s požiadavkami Výboru Kompetentných autorít (CCA) a skupiny SEVESO expertov, pracovnej skupiny EIONET Adhoc Expert Group on Chemicals a pracovnej skupiny Technical Working Group on Seveso Inspections (TWG 2), spracované dotazníky, pripomienkované dokumenty a pracovné stretnutia;
5. verifikované a doplnené údaje z bezpečnostných správ a oznámení o zaradení podnikov do IS PZPH;
6. úlohy vyplývajúce z členstva v Komisii pre prevenciu ZPH;
7.aAktualizované GIS vrstvy areály SEVESO podnikov, citlivé body, reprezentatívne scenáre a podniky podľa § 13 zákona;
8. realizované odborné školenia podľa požiadaviek odboru ER a BB MŽP SR.
Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): SDG 3/3.9; SDG 12/12.8; SDG 16/16.10
21

Prevádzkovanie pracoviska pre Európsky register únikov a prenosov znečisťujúcich látok (E-PRTR) pri SAŽP

12.2022

STK

1

OES

Ing. Kapustová,
PhD.

700

1 900,00 €

6 902,00 €

8 802,00 €

Stručná anotácia úlohy:
Zabezpečenie plnenia medzinárodných záväzkov SR voči EÚ. Účasť zástupcov SAŽP na rokovaniach pracovných skupín pre E-PRTR na medzinárodnej úrovni. Konzultačná činnosť a poradenstvo pre štátnu a verejnú správu, prevádzkovateľov a odbornú verejnosť. Spolupráca s SHMÚ pri budovaní národného registra
znečisťovania (NRZ) a prepojenia s IS IPKZ.
Hlavné aktivity:
• Plnenie povinností a operatívnych požiadaviek zo strany EK a iných EÚ inštitúcií vyplývajúcich z legislatívy týkajúcej sa E-PRTR;
• Spolupráca s SHMÚ pri budovaní NRZ a prepojenia s IS IPKZ;
• Spolupráca s NRC Industrial Pollution pri plnení úloh pre EEA;
• Konzultačná a poradenská činnosť pre štátnu a verejnú správu, prevádzkovateľov a odbornú verejnosť v súvislosti s poskytovaním údajov o emisiách.
Výstupy:
1. Komunikácia s SHMÚ, EK a EEA ohľadom prenosu údajov do E-PRTR;
2. vystavené integrované údaje o emisiách z E-PRTR prevádzok a LCP zariadení v centrálnom dátovom sklade;
3. informácie, správy a pripomienkovanie podkladov pre EK a EEA o údajoch za SR v E-PRTR a o implementácii E-PRTR;
4. pripomienkovanie podkladov a správ k problematike E-PRTR a údajov o emisiách na národnej úrovni pre EK a EEA;
5. účasť na rokovaniach expertnej pracovnej skupiny pre E-PRTR na pôde EK a workshopoch Eionet v EEA, správy z rokovaní a workshopov;
6. pripomienkovanie pracovných materiálov prerokúvaných na pracovných stretnutiach v EK a v EEA;
7. konzultácie, poradenstvo, poskytnuté informácie;
8. pracovné stretnutia s SHMÚ a MŽP SR.
Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): SDG 3/3.9; SDG 12/12.8; SDG 16/16.10
22

Environmentálne škody - prevencia a náprava v zmysle smernice 2004/35/ES a zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave
environmentálnych škôd v zmení neskorších predpisov

12.2022

SOH

1

OES

Ing. Horňanová

4 400

3 400,00 €

43 384,00 €

46 784,00 €

Stručná anotácia úlohy:
Vykonávanie odborných činností za oblasť environmentálnych škôd v zmysle smernice 2004/35/ES pre dosiahnutie súladu s legislatívou EÚ a poskytovanie údajov pre Európsku komisiu. Uplatňovanie zákona č. 359/2007 Z. z. prevádzkovaním a upgradom informačného systému (IS PaNEŠ), systematickým zberom a
publikovaním údajov o environmentálnych škodách a zobrazovaním relevantných prírodných zdrojov. Poskytovanie poradenstva a vzdelávacích aktivít pre zainteresované skupiny.
Hlavné aktivity:
• Zabezpečenie zberu a spracovanie údajov a príprava podkladov na podávanie správ za SR podľa požiadaviek EK vyplývajúcich z plnenia Viacročného pracovného programu ELD na roky 2021-2024 (MAWP) a informovanie EK;
• Zabezpečenie reportingových povinností podľa požiadaviek EK a smernice 2004/35/ES čl. 18 (1);
• Príprava a účasť na stretnutiach expertov ELD z členských št. organizovaných EK;
• Príprava podkladov, stanovísk a participácia na príprave návrhu zmeny zákona č. 359/2007 Z.z. podľa požiadaviek MŽP SR, OERaB;
• Zber údajov o finančnom krytí environmentálnej škody v SR - stav a zmeny v r. 2021;
• Prevádzkovanie, sprístupňovanie a upgrade IS PaNEŠ v súlade s § 20 zákona č. 359/2007 Z. z.;
a) - upgrade IS podľa potrieb priebežne na vkladania údajov o prípadoch v registri EŠ/BHEŠ;
b) - naprogramovanie funkcionality zverejňovania príloh k prípadom EŠ/ BHEŠ;
c) - zabezpečenie prístupnosti webového obsahu IS v zmysle vyhl. č. 78/2020 Z.z. štandardy IT verejnej správy (webové služby),
d) - zaznamenávanie a zverejňovanie údajov SR/EŠ v relevantnom formáte v závislosti od dostupnosti vypublikovanej štruktúry európskeho registra ELD;
• Vykonávanie informačno-poradenskej činnosti za oblasť environmentálnych škôd pre OÚ OSŽP, SIŽP, prevádzkovateľov a zainteresované skupiny podľa požiadaviek;
• Aktualizovanie webovej stránky enviškody: www.enviroportal.sk/enviškody.
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Výstupy:
1. Spracované podklady pre pripomienkovanie dokumentov podľa požiadaviek EK za oblasť smernice ELD vyplývajúcich z plnenia Viacročného pracovného programu na rok 2022;
2. preklady a štúdium dokumentov zasielaných od EK, účasť a informovanie na pracovných stret-nutiach zástupcov čl. štátov a EK pre ELD;
3. podaná správa o vykonávaní smernice o env. zodpovedosti pri prevencii a odstraňovaní env. škôd za SR podľa požiadaviek EK;
4. pripravený návrh zmeny zákona č. 359/2007 Z. z. vrátane prerokovaní;
5. údaje o finančnom krytí prevádzkovateľov za SR za rok 2021 (stav a zmeny v okresoch);
6. publikované údaje o prípadoch EŠ a BHEŠ za SR v IS PaNEŠ;
7. zverejnené prílohy riešených prípadov v REG. EŠ/ BHEŠ;
8. funkčná webová prístupnosť IS podľa vyhl.78/2020 Z. z.;
9. údaje spĺňajúce požiadavky európskeho registra ELD v závislosti od dostupnosti;
10. poskytnuté informácie a poradenstvo za oblasť environmentálnych škôd pre zainteresované skupiny (ŠS, prevádzkovatelia, finančný sektor, poisťovne, MVO);
11. aktualizovaná webová stránka enviškody na enviroportáli.
Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): SDG 3/3.9; SDG 12/12.8; SDG 16/16.10
23

Prevádzkovanie pracoviska integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia (IPKZ) v zmysle zákona o IPKZ pri
SAŽP

12.2022

STK

1

OES

Ing. Lišková

4 150

3 500,00 €

40 919,00 €

44 419,00 €

Stručná anotácia úlohy:
Zabezpečenie niektorých úloh prenesených ministerstvom na SAŽP na plnenie vybraných ustanovení zákona o IPKZ a jeho vykonávacej vyhlášky. Pokračovanie prác na IS IPKZ a jeho aktualizácia, prevádzkovanie a spravovanie. Konzultačná a poradenská činnosť pre štátnu správu, prevádzkovateľov a verejnosť. Zabezpečenie
plnenia medzinárodných záväzkov SR voči EÚ vyplývajúcich z kapitol I. a II. smernice o priemyselných emisiách.
Hlavné aktivity:
• Prevádzkovanie informačného systému integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania v súlade s § 38 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a vyhlášky č. 11/2016 Z. z. k zákonu o IPKZ vrátane sprístupňovania obsahu IS IPKZ;
• Konzultačná a poradenská činnosť pre štátnu správu, verejnú správu a prevádzkovateľov;
• Spolupráca v oblasti výmeny informácií o BAT s MŽP SR, SIŽP a odbornou verejnosťou;
• Spracovanie, vystavovanie a aktualizácia informácií o IPKZ a súvisiacich oblastiach na Enviroportáli;
• Plnenie povinností a požiadaviek EK a iných EÚ inštitúcií vyplývajúcich z kapitol I. a II. smernice o priemyselných emisiách (IED), vykonávacieho rozhodnutia EK 2018/1135.
Výstupy:
1. Update aplikácie IPKZ Evidencia činností pre SIŽP ako súčasti IS IPKZ;
2. rozšírenie aplikácie IPKZ Evidencia činností o nadstavbové časti pre skvalitnenie povoľovacieho procesu;
3. rozšírenie IS IPKZ o atribúty a údaje podľa potrieb povoľovacieho procesu a reportingu do EK;
4. update registrov IS IPKZ a výstupy z IS IPKZ cez Enviroportál;
5. konzultácie, poradenstvo;
6. pracovné stretnutia s MŽP SR, SHMÚ, SIŽP a inou štátnou správou;
7. pracovné stretnutia s prevádzkovateľmi a inou odbornou verejnosťou;
8. zverejnené informácie o činnosti štátnej správy v oblasti BAT;
9. výkon členstva v národných technických pracovných skupinách pre tvorbu a revíziu BREF dokumentov;
10. spracované a vystavené informácie o problematike IPKZ a súvisiacich oblastiach na Enviroportáli;
11. pracovné rokovania na pôde EK, DG Environment a iných EÚ inštitúcií, správy a ďalšie informácie z rokovaní;
12. pripomienkovan+B193ie podkladov pre pracovné rokovania na pôde EK a iných EÚ inštitúcií a na základe vyžiadania EK alebo iných inštitúcií s mandátom od EK;
13. výkon členstva v expertnej pracovnej skupine pre priemyselné emisie (IEEG) na pôde EK;
14. výkon členstva v expertnej sieti Eionet ako Národné referenčné centrum pre priemyselné emisie (NRC Industrial Pollution);
15. workshopy a pracovné rokovania na pôde Európskej environmentálnej agentúry (EEA) v súvislosti s činnosťou NRC Industrial Pollution, správy a ďalšie informácie z workshopov a pracovných rokovaní;
16. dotazníky a iné podklady požadované zo strany EK a iných EÚ inštitúcií odvolávajúce sa na smernicu o priemyselných emisiách;
17. spracované, overené a skoordinované informácie o prevádzkach IPKZ, prevádzkarňach a zariadeniach (základná databáza pre účely EU Registry);
18. reportované informácie o prevádzkarňach, prevádzkach IPKZ a zariadeniach do EU Registry.
Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): SDG 3/3.9; SDG 12/12.8; SDG 16/16.10
24

Zabezpečovanie aktivít súvisiacich s vykonávaním funkcie Národného kontaktného bodu (National Focal Point) pre Protokol o
Ing. Kapustová,
300
1 800,00 €
2 958,00 €
registroch únikov a prenosov znečisťujúcich látok (PRTRs) Aarhuského dohovoru na základe oficiálnej nominácie odsúhlasenej
12.2022
STK
1
OES
PhD.
ministrom životného prostredia
Stručná anotácia úlohy:
Vykonávanie funkcie Národného kontaktného bodu pre Protokol o registroch únikov a prenosov znečisťujúcich látok Aarhuského dohovoru. Spolupráca s MŽP SR a SHMÚ pri plnení funkcie Národného kontaktného bodu. Účasť na zasadnutiach k Protokolu PRTR na pôde Rady EÚ a EHK OSN.
Hlavné aktivity:
• Vykonávanie funkcie Národného kontaktného bodu pre Protokol o registroch únikov a prenosov znečisťujúcich látok Aarhuského dohovoru;
• Pripomienkovanie a podávanie návrhov k dokumentom a dotazníkom predkladaných predsedajúcou krajinou, Generálnym sekretariátom Rady EÚ a sekretariátom Aarhuského dohovoru a Protokolu PRTR;
• Overenie, vypracovanie a predkladanie informácií a údajov pre EHK OSN na základe požiadaviek;
• Účasť na zasadnutiach WPIEI UNECE PRTR na pôde Rady EÚ v Bruseli;
• Účasť na 9. pracovnom stretnutí zmluvných strán Protokolu PRTR na pôde OSN v Ženeve (9.WGP);
• Účasť na stretnutiach RKS na MŽP SR.
Výstupy:
1. Pracovné stretnutia s MŽP SR (gestori) a SHMÚ (NFP);
2. dotazníky, pripomienky, návrhy k podkladom zasielaným predsedajúcou krajinou, Radou EÚ a EHK OSN;
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3. pozičné dokumenty pre MŽP SR na pracovné rokovania na pôde Rady EÚ;
4. podklady a informácie pre zasadnutia RKS na MŽP SR;
5. rokovania WPIEI UNECE PRTR na pôde Rady EÚ v Bruseli;
6. rokovania k PRTR na v gescii EHK na pôde OSN;
7. informácie a správy z rokovaní na pôde Rady EÚ v Bruseli a EHK OSN v Ženeve;
8. publikované informácie o problematike Protokolu PRTR (Enviroportál, príp. odborné periodiká).
Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): SDG 3/3.9; SDG 12/12.8; SDG 16/16.10
25

Softvérová podpora centrálnej evidencie MZV

12.2022

SIŽP

1

OES

Ing. Paluchová

500

300,00 €

4 930,00 €

5 230,00 €

3 000,00 €

29 580,00 €

32 580,00 €

Stručná anotácia úlohy:
Zabezpečenie centrálnej evidencie všetkých mimoriadnych zhoršení vôd, prevádzkovanie a spravovanie IS MZV na zabezpečenie plnenia ustanovení zákona č. 364/2004 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z.
Hlavné aktivity:
• Údržba a prevádzkovanie existujúcej databázy Mimoriadneho zhoršenia vôd (MZV) a jej upgrade podľa požiadaviek SIŽP;
• Aktualizácia a kontrola mapových vrstiev v aplikačnom rozhraní.
Výstupy:
1. Aplikačné rozhranie (mapová a formulárová aplikácia) pre správu registra a registra udalostí MZV.
Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): SDG 3/3.9
26

Odborná podpora riešenia problematiky environmentálnych záťaží

12.2022

SGPZ

1

OES

Ing. Helma

3 000

Stručná anotácia úlohy:
Úloha predstavuje podporu procesu riešenia environmentálnych záťaží na Slovensku v zmysle Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží (2022 – 2027) zákona č. 569/2007 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 51/2008 Z. z.
Hlavné aktivity:
• Aktualizácia a prevádzkovanie Informačného systému environmentálnych záťaží (ISEZ), identifikácia environmentálnych záťaží vrátane terénnych obhliadok v zmysle zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na
úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 49/2018 Z. z.; Pravidelná aktualizácia web stránok (www.enviroportal.sk, www.sazp.sk);
• Členstvo v Komisii pre posudzovanie a schvaľovanie záverečných správ s analýzou rizika znečisteného územia (2 zástupcovia SAŽP) vrátane spracovania oponentských posudkov a stanovísk k záverečným správam a analýzam rizika znečisteného územia v zmysle geologického zákona na základe požiadaviek MŽP SR;
• Inštruktážne stretnutie (školenie) pre zástupcov okresných úradov v sídle kraja,OSoŽP k ISEZ ; Inštruktážne stretnutie (školenie) pre zástupcov SIŽP k problematike EZ;
• Poskytovanie informácií verejnosti k problematike EZ a ISEZ;
• Reportingové aktivity zamerané na problematiku environmentálnych záťaží vo vzťahu k EEA, FAO, Common Forum on Contaminated Land in Europe;
• Účasť na pracovných zasadnutiach EEA (NRC Soil), Common Forum on Contaminated Land in Europe; k plneniu reportingových povinností k problematike znečistených území (4 pracovné stretnutia);
• Zabezpečenie funkčnosti webstránok ISEZ a implementovaných projektov (vrátane Prevádzkovanie Registra lokalít s možným výskytom POPs látok);
• Členstvo v Platforme pre rozvoj slovenských miest v 4 pracovných skupinách a účasť na pracovných zasadnutiach platformy:
- Mestá ako centrá regiónov – ich postavenie, úlohy a kompetencie, spolupráca v území,
- Adaptácia na zmenu klímy a životné prostredie (s dôrazom na EZ , zosuvy a geológiu)
- Dáta a informačné platformy
- Brownfieldy.
Výstupy:
1. Aktualizovaný ISEZ a enviroportal, zrealizované obhliadky lokalít s PEZ a EZ;
2. účasť a zápisy zo zasadnutí Komisie pre posudzovanie a schvaľovanie záverečných správ s analýzou rizika znečisteného územia, oponentské posudky k záverečným správam s analýzou rizika znečisteného územia;
3. zrealizované 2 inštruktážne stretnutia a fotodokumentácia, prezenčne listiny z inštruktážnych stretnutí pre zástupcov OSoŽP v sídle kraja, zástupcov SIŽP;
4. prehľad poskytnutých informácií;
5. dotazníky podľa požiadaviek k EEA, FAO, Common Forum on Contaminated land in Europe;
6. Register lokalít s možným výskytom POPs látok - aktualizácia;
7. účasť na pracovných stretnutia a dokumenty zo zasadnutí platformy a pracovné materiály z práce jednotlivých pracovných skupín Platformy pre rozvoj slovenských miest.
Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): SDG 3/3.9; 12/12.8; 16/16.10
27

Zabezpečovanie aktivít súvisiacich s členstvom v expertnej pracovnej skupine pre tvorbu nástrojov a postupov pre riešenie
najlepších dostupných techník a najlepšiu dostupnú prax pri nakladaní s POPs v rámci Štokholmského dohovoru

12.2022

SOH

1

OES

Ing. Kapustová,
PhD.

200

1 500,00 €

1 972,00 €

3 472,00 €

Stručná anotácia úlohy:
Zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z členstva v expertnej pracovnej skupine pre najlepšie dostupné techniky a najlepšiu dostupnú prax a pre prípravu nástrojov a postupov pre identifikáciu a kvantifikáciu únikov dioxínov, furánov a ďalších neúmyselne vyrábaných perzistentných organických látok pod Štokholmským
dohovorom (Expert group on Best Available Techniques and Best Environmental Practices and Toolkit for Identification and Quantification of Releases of Dioxins, Furans and Other Unintentional Persistent Organic Pollutants under the Stockholm Convention), v gescii UNEP OSN.
Hlavné aktivity:
• Členstvo v expertnej pracovnej skupine pre najlepšie dostupné techniky a najlepšiu dostupnú prax a pre prípravu nástrojov a postupov pre identifikáciu a kvantifikáciu únikov dioxínov, furánov a ďalších neúmyselne vyrábaných perzistentných organických látok pod Štokholmským dohovorom;
• Účasť na expertnom pracovnom stretnutí k príprave nástrojov a postupov pre riešenie najlepších dostupných techník a najlepšiu dostupnú prax pri nakladaní s POPs v rámci Štokholmského dohovoru;
• Zabezpečovanie pripomienkovania a podieľania sa na príprave príručiek a postupov v rámci činnosti expertnej pracovnej skupiny.
Výstupy:
1. Pracovné stretnutia s MŽP SR (gestor) a ostatnými členmi expertnej skupiny na národnej úrovni;
2. pripomienky, návrhy k pracovným podkladom a pracovným verziám príručiek zasielaným Sekretariátom Bazilejského, Rotterdamského a Štokholmského dohovoru v gescii UNEP OSN;
3. účasť na zasadnutiach expertnej pracovnej skupiny v gescii UNEP OSN v Ženeve;
4. informácie a správy zo zasadnutí expertnej pracovnej skupiny;
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5. publikované výstupy z činnosti expertnej pracovnej skupiny vystavené v Registri najlepších dostupných techník v rámci IS IPKZ.
Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): SDG 3/3.9; SDG 12/12.8; SDG 16/16.10
28

Prevádzkovanie web aplikácií na informovanie verejnosti v oblasti ochrany ovzdušia

12.2022

SZKOO

1

OIPEP

Ing. Virgovič

400

500,00 €

3 944,00 €

4 444,00 €

Stručná anotácia úlohy:
Predmetom úlohy je zabezpečiť prevádzkovanie dvoch web aplikácii v oblasti ochrany ovzdušia: IS OO a Vykurovanie trochu inak.
IS OO poskytuje informácie odbornej a laickej verejnosti o oprávnených osobách, ktoré v zmysle zákona 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov sú oprávnené vykonávať merania emisií do ovzdušia.
Web stránka Vykurovanie trochu je zriadená za účelom podpory environmentálneho povedomia verejnosti na zlepšenie kvality ovzdušia. Zameriava sa na vykurovanie tuhým palivom v domácnostiach, ktoré sú nevýznamnejším zdrojom jemných prachových častíc v ovzduší na Slovensku.
Hlavné aktivity:
• Zabezpečenie prevádzky IS OO a aktualizácia systému v prípade zmeny v legislatíve, ktorá nevyžaduje významný zásah do programovacieho kódu;
• zabezpečenie funkčného chodu web stránky Vykurovanie trochu inak a aktualizácia obsahovej náplne stránky.
Výstupy:
1. Prevádzka web aplikácií: IS OO a web stránky Vykurovanie trochu inak.
Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): SDG 3/3.9; SDG 12/12.8; SDG 16/16.10
29

Podpora transformácie hospodárstva SR na zelenšie a udržateľné hospodárstvo

12.2022

SZVEP
SOH

1

OIPEP

Ing. Pachová, PhD.

3 500

20 000,00 €

34 510,00 €

54 510,00 €

Stručná anotácia úlohy:
Úloha je zameraná na realizáciu aktivít zameraných na podporu transformácie hospodárstva SR na zelené hospodárstvo vrátane obehového hospodárstva, efektívnejšieho využívania prírodných zdrojov ako voda či energia ako aj dosiahnutie udržateľného rozvoja tak, ako to pre SR vyplýva z prijatých medzinárodných,
európskych a národných dokumentov. Zabezpečená bude odborná spolupráca na príprave implementačných materiálov, informačné a propagačné aktivity.
Hlavné aktivity:
• Spolupráca na realizácii projektu OECD k spracovaniu cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo SR a jeho implementácii;
• vyhodnotenie národného súboru indikátorov obehového hospodárstva;
• prevádzka Informačnej platformy Zelené hospodárstvo (IP ZH);
• pravidelné vydávanie Newslettra k podpore prechodu na zelené hospodárstvo, prezentácia na facebooku SAŽP a MŽP SR;
• vypracovanie Informačného letáka k IP ZH;
• spracovanie série 3 videí na prezentovanie prístupov a riešení podporujúcich prechod na zelené hospodárstvo.
Výstupy:
1. Podklady k realizácii/implementácii projektu OECD k spracovaniu cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo SR v zmysle požiadavky MŽP SR;
2. aktualizovaný súbor indikátorov obehového hospodárstva na www.enviroportal.sk;
3. informačná platforma Zelené hospodárstvo;
4. newsletter (4 čísla);
5. informačný leták k IP ZH;
6. séria 3 videí.
Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): SDG 6/6.4; SDG 7/7.3; SDG 8/8.4; SDG 12/12.1; 12.2; 12.5; SDG 16/16.10
30

Podpora výkonu štátnej správy podľa zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

12.2022

SGPZ

1

OIPEP

Ing. Novikmecová

1 400

1 000,00 €

13 804,00 €

14 804,00 €

Stručná anotácia úlohy:
Informačný systém (IS) nakladania s ťažobným odpadom a školiace aktivity sú nástrojmi na podporu výkonu štátnej správy na úseku nakladania s ťažobným odpadom. Povinnosť vytvoriť a aktualizovať IS nakladania s ťažobným odpadom je zakotvená v § 16 zák. č. 514/2008 Z. z. IS nakladania s ťažobným odpadom na základe
poverenia MŽP SR prevádzkuje SAŽP. IS nakladania s ťažobným odpadom je prístupný na www.enviroportal.sk.
Hlavné aktivity:
• Zabezpečenie zhromažďovania údajov a poskytovania aktuálnych informácií o nakladaní s ťažobným odpadom – aktualizácia existujúcich databáz a funkcionalít IS;
spracovanie
údajov o úložiskách
ťažobného
•- podklady
pregeopriestorových
prípravu správ predkladaných
Európskej
komisii.odpadu pre potreby zobrazenia vo webmapovej aplikácii IS NTO a IS EZ;
Výstupy:
1. Aktualizovaná verzia IS nakladania s ťažobným odpadom prístupná na www.enviroportal.sk;
2. správy vystavené v Registri súhrnných správ z reportingu v IS nakladania s ťažobným odpadom na www.enviroportal.sk.
Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): SDG 8/8.4; SDG 12/12.1; 12.2; 12.5; 12.8; SDG 16/16.10
31

Podpora a hodnotenie vývoja implementácie Stratégie environmentálnej politiky SR do roku 2030 a súvisiacich strategických a
koncepčných dokumentov

12.2022

SZVEP

1

OIPEP

Ing. Kročková

2 000

1 000,00 €

19 720,00 €

20 720,00 €

Stručná anotácia úlohy:
Podpora a hodnotenie vývoja implementácie Envirostratégie 2030 prostredníctvom vyhodnocovania súboru navrhnutých environmentálnych indikátorov. Dokončenie a prevádzkovanie verejne dostupnej databázy environmentálnych cieľov s prepojením na jednotlivé indikátory ŽP.
Cieľom úlohy je sledovanie vývoja implementácie ES 2030 a nadväzných strategických dokumentov; sledovanie navrhnutých indikátorov a vývoj nových indikátorov, ktoré sú základným nástrojom na monitorovanie dosiahnutého pokroku smerom k napĺňaniu cieľov Agendy 2030 a Envirostratégie 2030 a na sledovanie a
monitorovanie národného rozvoja a posudzovania účinnosti prijímaných opatrení.
Hlavné aktivity:
• Hodnotenie environmentálnych indikátorov odpočtujúcich ciele jednotlivých oblastí Envirostratégie 2030 prostredníctvom indikátorových listov;
• prevádzkovanie „Informačného systému environmentálnych cieľov“ (ISEC) s prepojením na jednotlivé indikátory životného prostredia (ŽP);
• spolupráca pri vyhodnocovaní indikátorov udržateľného rozvoja za oblasť ŽP.
Výstupy:
1. Elektronická verzia vyhodnoteného súboru indikátorov implementácie Envirostratégie 2030;
2.aktualizovaná databáza environmentálnych cieľov s prepojením na jednotlivé indikátory ŽP;
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3. podklady pre vyhodnotenie udržateľného rozvoja za oblasť ŽP.
Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): SDG 16/16.10; 17/17.19
32

Slovník environmentálnej terminológie

12.2022

SZVEP

1

OIPEP

Ing. Pachová, PhD.

1 000

850,00 €

9 860,00 €

10 710,00 €

Stručná anotácia úlohy:
Úloha pozostáva z aktualizácie sady environmentálnych termínov za oblasti, ktoré nie sú riešené v rámci Národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku (NP), ich publikovania v rámci aplikácie
http://terminologia.enviroportal.sk/words.
Hlavné aktivity:
• Kontrola aktualizácie zdrojových dokumentov;
• aktualizácia existujúcich pojmov podľa platnej legislatívy a prijatých relevantných dokumentov na úrovni národnej ako aj európskej;
• dopĺňanie nových kategórií a ich obsah novými pojmami.
Výstupy:
1. Elektronická verzia slovensko-anglického slovníka environmentálnej terminológie.
Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): SDG 16/16.10

IV. Environmentálne manažérstvo a nástroje environmentálnej politiky
33

Zelené verejné obstarávanie (GPP)

12.2022

SOH

1

OEM

Mgr. Jurkovičová

18 240

25 760,00 €

179 846,40 €

2 900

3 500,00 €

28 594,00 €

0

205 606,40 €
32 094,00 €

Stručná anotácia úlohy:
Hlavným zámerom úlohy je v prepojení na európsku a národnú environmentálnu politiku a politiku v oblasti obehového hospodárstva vytvárať prostredie na uplatňovanie GPP v podmienkach SR s cieľom zlepšiť environmentálne správanie verejného sektora zvýšením úrovne uplatňovania environmentálnych charakteristík v
procese verejného obstarávania a zvýšiť dopyt po „zelených“ výrobkoch a službách v nadväznosti na ciele Envirostratégie 2030 „Zelenšie Slovensko“.
Hlavné aktivity:
• Sledovanie vývoja zeleného a obehového verejného obstarávania v EÚ v nadväznosti na implementáciu Nového akčného plánu EÚ pre obehové hospodárstvo a Európskej zelenej dohody, spolupráca s inštitúciami a členskými štátmi EÚ;
• Realizácia aktivít a spolupráca pri napĺňaní opatrení schváleného Národného programu pre zelené verejné obstarávanie v SR;
• Monitorovanie úrovne uplatňovania GPP v SR za rok 2021 – aktualizácia dotazníka, zabezpečenie procesu zberu dát/monitorovania, spracovanie podkladov z monitorovania implementácie GPP;
• Spracovanie metodiky, resp. aktualizácie metodiky GPP v zmysle úlohy č. B.5. uznesenia vlády SR č. 478/2019, ktorým bola prijatá Koncepcia rozvoja a realizácie verejného obstarávania v Slovenskej republike.
Výstupy:
1. Národné stanoviská a podklady v súvislosti s GPP podľa požiadaviek EK a ďalších inštitúcií EK/EÚ, účasť na rokovaniach pracovnej skupiny pre GPP pri EK (AG GPP), správy z rokovania AG GPP;
2. realizácia aktivít a spolupráca pri napĺňaní opatrení schváleného Národného programu pre zelené verejné obstarávanie v SR;
3. zabezpečenie monitorovania úrovne implementácie GPP v SR za rok 2021 - odsúhlasený časový harmonogram monitorovania, kontakty cieľových subjektov k osloveniu, spracovanie podkladov z monitorovania úrovne uplatňovania GPP v SR za rok 2021.
Dotazník monitorovania úrovne GPP – aktualizácia a úpravy v on-line priestore pre požadované štatistické vyhodnotenie uplatňovania GPP v podmienkach SR;
4. príprava návrhu a následné spracovanie metodiky, resp. aktualizácie metodiky k vybranej produktovej skupine (na základe dohody s MŽP SR a ÚVO) v spolupráci s MŽP SR a ÚVO.
Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): SDG 12/12.1, 12.2, 12.3, 12.5, 12.6, 12.7
34

Environmentálne označovanie produktov
Udeľovanie národnej environmentálnej značky EVP a environmentálnej značky EÚ

12.2022

SOH

1

OEM

Mgr. Baďurová

2 100

1 500,00 €

20 706,00 €

22 206,00 €

Stručná anotácia úlohy:
Zabezpečovanie spolupráce pri realizácii aktivít a postupov súvisiacich s udeľovaním environmentálnych značiek v zmysle platných právnych a technických predpisov a v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja a súvisiacimi strategickými dokumentmi na národnej a medzinárodnej úrovni. Zabezpečovanie činností
súvisiacich s prijímaním a preverovaním žiadostí na udelenie oprávnenia používať národnú a európsku environmentálnu značku a žiadostí o environmentálne označovanie typu II. Zabezpečovanie činností súvisiacich s posudzovaním zhody prihlásených produktov v súlade s požiadavkami na udelenie oprávnenia používať
environmentálne značky. Vypracovanie podkladov k činnosti Komisie pre DNEP. Zabezpečovanie činností súvisiacich s kontrolou dodržiavania licenčných zmlúv o udelení práva používať environmentálne značky. Poskytovanie informácií o národnej a európskej schéme environmentálneho označovania produktov.
Hlavné aktivity:
• Overovanie zhody produktov s environmentálnymi požiadavkami podľa Oznámení MŽP SR a rozhodnutí Európskej komisie pre príslušné skupiny produktov s cieľom udelenia národnej environmentálnej značky a environmentálnej značky EÚ novým a opätovným žiadateľom o značku, vystavenie Certifikátov SAŽP, dohľad
nad dodržiavaním zmluvných podmienok u držiteľov environmentálnych značiek;
• Vedenie a aktualizácia národných registrov produktov ocenených značkami EVP a environmentálnou značkou EÚ a ich držiteľov. Spravovanie európskeho Katalógu produktov s udelenou značkou EÚ (ECAT).
Výstupy:
1. Požiadavky a postup na predkladanie dôkazovej dokumentácie pre žiadateľa uchádzajúceho sa o značku, návrhy Správ z overovania zhody produktov - materiály na pripomienkovanie do Komisie DNEP, konečné Správy z overovania zhody produktov - materiály na odovzdanie na MŽP SR (podklady k vyhotoveniu licenčnej
zmluvy medzi žiadateľom o značku a MŽP SR), Certifikáty SAŽP, 2 dohľady nad dodržiavaním zmluvných podmienok u držiteľov značiek;
2. aktualizovaný národný register produktov so značkou EVP a značkou EÚ a ich držiteľov, správnosť a aktuálnosť údajov vložených do databázy ECAT v súvislosti s podanými žiadosťami o EÚ a udelenými licenčnými zmluvami.
Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): 12/12.1, 12.2, 12.3, 12.5, 12.6
35

EMAS – Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit
Registrácia organizácií v schéme EMAS

12.2022

SOH

1

OEM

Ing.
Adamkovičová

3 290

6 400,00 €

32 439,40 €

38 839,40 €

Stručná anotácia úlohy:
Inštitucionálne plnenie záväzkov SR v rámci schémy Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) zabezpečovaním požiadaviek na príslušný orgán SR pre EMAS vyplývajúce zo zákona NR SR č.351/2012 o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne
manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo väzbe na proces registrácie v zmysle platných právnych a technických predpisov a v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja a súvisiacimi strategickými dokumentmi na národnej a medzinárodnej úrovni. Zabezpečovanie činnosti v európskych
orgánoch schémy EMAS, účasti na zasadnutiach Fóra príslušných orgánov členských štátov a Výbore pre EMAS pri EK. Spolupráca s organizáciami inštitucionálneho rámca schémy EMAS na národnej a európskej úrovni. Poskytovanie informácií medzinárodným inštitúciám a národným subjektom v oblasti
environmentálneho manažérstva a auditu a informácií súvisiacich s činnosťou príslušného orgánu SR pre EMAS.
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Hlavné aktivity:
• Zabezpečenie procesu zápisu organizácií do registra, predĺženia registrácie, pozastavenia registrácie v schéme EMAS alebo vymazania organizácií z registra organizácií začlenených do schémy EMAS v súlade s nariadením EPaR č. 1221/2009, rozhodnutím Komisie č. 832/2011 a zákonom NR SR č. 351/2012 a výkon dohľadu
nad registrovanými organizáciami v súvislosti s dodržiavaním podmienok na udržanie registrácie na národnej a európskej úrovni spoluprácou s
a) vedúcim príslušným orgánom alebo s relevantnými príslušnými orgánmi členských štátov
b) orgánmi presadzovania práva
c) národným akreditačným orgánom
d) environmentálnym overovateľom
e) žiadateľom, resp. organizáciou registrovanou v schéme EMAS
f) ostatnými zainteresovanými stranami
gestorom vyplývajúce
schémy EMAS
– MŽP SR;
•g)Povinnosti
z členstva
v európskych orgánoch schémy EMAS:
a)b)zabezpečovaním
účasti
(min. 2xaročne)
na Fóre
príslušných
orgánovEK
pre
EMAS
pri EK a stretnutiach
výboru
pre EMAS,
spracovanie
správ
zo zahraničných
pracovných
ciestparlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009;
príprava národných
stanovísk
postupov
vo väzbe
na požiadavky
a FCB
v súvislosti
so schémouEurópskeho
EMAS vrátane
operatívy
súvisiacej
s plnením
požiadaviek
Nariadenia
Európskeho
• Vedenie a aktualizácia národného a európskeho registra EMAS v spolupráci s Helpdesk pre EMAS;
• Spolupráca so subjektmi inštitucionálneho rámca schémy EMAS v SR, podávanie informácií medzinárodným inštitúciám a národným subjektom vo väzbe na proces registrácie EMAS prostredníctvom pracovných stretnutí, informačných fór a technických výborov.
Výstupy:
1. Technická dokumentácia subjektov zapísaných v schéme EMAS a žiadajúcich o zápis do registra EMAS - Stanoviská orgánov presadzovania práva, národného akreditačného orgánu a ostatných relevantných inštitúcií, Správy z posúdenia, Osvedčenia o registrácii, Stanoviská príslušného orgánu, Harmonogramy dohľadov,
Záznamy z dohľadov, sprievodná technická dokumentácia procesu EMAS (zápisu organizácií, predĺženia, pozastavenia registrácie alebo vymazania organizácií z registra EMAS) a súvisiaca registratúra a archivácia podľa jednotlivých subjektov).
a) proces registrácie (nové žiadosti) a proces predĺženie žiadosti – 6 subjektov (15 miest)*
b) proces dohľadu nad udržaním registrácie – 44 subjektov (108 miest)*
c) združená registrácie – 2 subjekty (3 miesta)*
*stav k 30.9.2021;
2. účasť na stretnutiach (min. 2x ročne), správy zo zahraničných pracovných ciest, národné stanoviská a pripomienkovanie dokumentov pre Fórum príslušných orgánov členských štátov a pre Európsku komisiu, aktuálny postup týkajúci sa zápisu organizácií do registra na národnej a nadnárodnej úrovni v súlade s
požiadavkami platných právnych predpisov a v kontexte harmonizácie a partnerského hodnotenia členských štátov;
3. aktualizované registre EMAS na národnej a európskej úrovni ; overovanie a validácia dát a informácií v registroch EMAS – 50 subjektov*;
*stav k 30.9.2021
4. podklady pre MŽP SR - stanoviská, dotazníky, príspevky; účasť na zasadnutiach v odborných pracovných skupinách;
Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): SDG 12/12.1, 12.2, 12.3, 12.5, 12.6
36

Environmentálne označovanie produktov
Tvorba environmentálnych kritérií na udeľovanie národnej a európskej environmentálnej značky

12.2022

SOH

1

OEM

Ing. Dudková

2 400

4 050,00 €

23 664,00 €

27 714,00 €

Stručná anotácia úlohy:
Realizácia národnej schémy environmentálneho označovania produktov spočívajúca v zabezpečovaní a vykonávaní činností súvisiacich s procesom revízie osobitných podmienok na existujúce skupiny produktov s končiacou platnosťou, vrátane predkladania návrhov na riešenie nových skupín produktov v kontexte princípov
obehového hospodárstva vo väzbe na podnety a požiadavky podnikateľského sektora. Realizácia európskej schémy environmentálneho označovania produktov spočíva v zabezpečovaní aktívnej účasti a plnení požiadaviek vyplývajúcich z členstva SR v nadnárodných orgánoch schémy EÚ pre environmentálne označovanie
produktov. Spolupráca s MŽP SR pri príprave a spracovávaní stanovísk súvisiacich s činnosťou v nadnárodných orgánoch schémy EÚ pre environmentálne označovanie produktov v súvislosti s prípravou legislatívnych, technických, strategických a pracovných dokumentov. Spolupráca s členmi komisie DNEP pri vyhľadávaní
kontaktov k osloveniu technických expertov a ďalšie zabezpečovanie prác s technickými expertmi, s akreditovanými, autorizovanými a notifikovanými osobami, vedecko-výskumnými inštitúciami a vysokými školami pri procese tvorby environmentálnych kritérií na produkty s cieľom zvýšenia environmentálnej kvality a
bezpečnosti produktov stanovením kritérií na udeľovanie národnej a európskej environmentálnej značky.
Hlavné aktivity:
• Vypracovanie návrhov revidovaných osobitných podmienok na skupiny produktov s končiacou platnosťou, resp. nových osobitných podmienok v zmysle požiadaviek:
revízie osobitných podmienok pre skupiny produktov:
- „Biodegradovateľné plastové materiály a produkty z nich“ (Oznámenie MŽP SR č. 1/19);
(Oznámenie
MŽP SR
č. 2/19);
V- „Cementy“
prípade prejaveného
záujmu
zo strany
podnikateľského sektora, predpoklad riešenia novej skupiny produktov;
• Spolupráca pri tvorbe európskych environmentálnych kritérií na riešené skupiny produktov:
a) zabezpečovanie účasti (podľa požiadaviek EK) na zasadnutiach Fóra Príslušných orgánov (FCB), na stretnutiach Európskeho výboru pre environmentálne označovanie (EUEB) a v prípade potreby Regulačnej rady (RR)
b) príprava národných stanovísk vo väzbe na požiadavky EK v súvislosti s riešenými environmentálnymi kritériami vybraných skupín produktov v roku 2022 v zmysle pracovného plánu EK, vrátane operatívy (stanoviská, dotazníky, prieskumy a pod.) súvisiacej s výkonom a plnením
66/2010 o environmentálnej značke EÚ;
• Vedenie a aktualizácia registrov environmentálnych kritérií v rámci národnej a európskej schémy pre environmentálne označovanie produktov.
Výstupy:
1. Technické dokumentácie (podklad pre Komisiu DNEP, konečné materiály pre MŽP SR) s návrhmi revidovaných, resp. nových osobitných podmienok na riešené skupiny produktov - ukončenie procesov revízie, resp. tvorby OP, vyhodnotenie pripomienkových konaní.

požiadaviek Nariadenia EP a R (ES) č.

2. účasť na stretnutiach FCB, EUEB a v prípade potreby RR (podľa požiadaviek EK). Národné stanoviská pre EK k environmentálnym kritériám riešených skupín produktov, lingvistické posudky, dotazníky, prieskumy, stanoviská vo väzbe na proces revízie súvisiacich dokumentov resp. nariadenia EP a R (ES) č. 66/2010;
3. aktualizované registre skupín produktov s platnými environmentálnymi kritériami v národnej a európskej schéme environmentálneho označovania produktov.
Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): SDG 12/12.1, 12.2, 12.3, 12.5, 12.6
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Udržateľná spotreba a výroba (SCP) a ekoinovácie v podmienkach SR ako súčasť prechodu na zelené a obehové hospodárstvo osveta a implementácia na národnej úrovni

12.2022

SOH

1

OEM

Ing. Guštafíková

2 610

5 310,00 €

25 734,60 €

31 044,60 €

Stručná anotácia úlohy:
Európska komisia prijala nový akčný plán obehového hospodárstva (CEAP) v marci 2020. Je to jeden z hlavných stavebných kameňov európskej Zelenej dohody, novej európskej agendy pre udržateľný rast. Prechod EÚ na obehové hospodárstvo zníži tlak na prírodné zdroje a vytvorí udržateľný rast a zamestnanosť. Je to tiež
nevyhnutný predpoklad na dosiahnutie cieľa EÚ v oblasti klimatickej neutrality do roku 2050 a na zastavenie straty biodiverzity. Nový akčný plán ohlasuje iniciatívy počas celého životného cyklu výrobkov. Zameriava sa na navrhovanie výrobkov, propaguje procesy obehového hospodárstva, podporuje udržateľnú spotrebu a
jeho cieľom je zabrániť predchádzaniu plytvaniu a využívať zdroje v hospodárstve EÚ čo najdlhšie. Zavádza legislatívne a nelegislatívne opatrenia zamerané na oblasti, v ktorých opatrenia na úrovni EÚ prinášajú skutočnú pridanú hodnotu.
Zvyšovanie informovanosti zainteresovaných strán v oblasti obehového hospodárstva so zameraním na udržateľné výrobky, SCP, ekoinovácie a ostatné súvisiace politické, strategické a technické nástroje s cieľom podnietiť záujem o udržateľné modely výroby zo strany MSP a podporiť udržateľné modely spotreby v
podmienkach SR v spolupráci s MŽP SR a relevantnými subjektmi na národnej úrovni v kontexte DNEP uplatňovaných v podmienkach SR.
Aktívna komunikácia s relevantnými subjektmi v národných a medzinárodných štruktúrach súvisiacich s vyššie uvedenými témami.
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Hlavné aktivity:
• Zabezpečovanie reportingu za SR a účasti SR na stretnutiach a podujatiach v nadnárodných orgánoch a expertných skupinách v oblasti obehového hospodárstva so zameraním na udržateľné výrobky, SCP, ETV, environmentálnej stopy výrobkov a ekoinovácií.
Zabezpečovanie účasti a sledovanie agendy a aktivít nadchádzajúceho finančného rámca Horizont Európa, Platformy One Planet Network a spolupráca s iniciatívou EREK s cieľom podpory obehového hospodárstva, zdrojovej efektívnosti so zameraním na MSP a podporu rozvoja ekoinovácií v podmienkach SR, vrátane účasti
na zasadnutiach. Participácia pri príprave strategických a legislatívnych dokumentov a technických podkladov v zmysle požiadaviek EK vo väzbe na národné podmienky v spolupráci s MŽP SR a relevantnými subjektmi.
• Zabezpečenie plnenia aktivít vyplývajúcich z členstva v platforme Circular Slovakia v kontexte DNEP.
• Zvyšovanie povedomia a informovanosti zainteresovaných strán z oblasti SCP, ETV, environmentálnej stopy výrobkov a ekoinovácií v súvislosti s prechodom SR na obehové hospodárstvo v súčinnosti s aktivitami a projektami MŽP SR prostredníctvom informačných fór, kampaní, súťaží pre MSP, konzultácií, tlačovín,
pracovných stretnutí a v prípade potreby zabezpečovanie aktívnej účasti na sprievodných, informačných a vzdelávacích podujatiach.
• Spolupráca na realizácii a implementácii projektu „Preparation of Circular Economy Roadmap for the Slovak Republic - Príprava cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo na Slovensku“ v zmysle požiadavky MŽP SR.
Výstupy:
1. Podklady k zasadnutiam pracovných skupín, príprava národných stanovísk v spolupráci s MŽP SR pre riešenie problematiky obehového hospodárstva, SCP a ekoinovácií v podmienkach SR. Vypracovanie reportov z pravidelných stretnutí pracovných skupín, formou návrhu odporúčaní využitia výstupov v podmienkach SR.
Platforma One Planet Network – zabezpečenie národného reportingu cieľov SDG 12 a národných iniciatív a aktivít SCP za SR, odborné stanoviská, dotazníky, pripomienky a odporúčania k odborným materiálom tretích strán (OECD, EK,..) na základe požiadavky MŽP SR;
2. partnerská participácia na aktivitách platformy Circular Slovakia v kontexte DNEP. Spolupráca pri redakcii web stránky platformy Circular Slovakia s prepojením na IP ZH. Osvetové a propagačné aktivity, odborné príspevky, prednášky a články, propagačné a informačné materiály, newslettre, konzultácie, pracovné
stretnutia, webová stránka, súťaže, kampane - odborná participácia a organizačno-administratívne zabezpečenie;
3. Podklady k realizácii a implementácii projektu.
Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): SDG 12/12.1, 12.2, 12.3, 12.5, 12.6, 12.8
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Transformácia na klimaticky neutrálne obehové hospodárstvo udržateľnou spotrebou s výrobou v podmienkach SR v súlade s
cieľmi Európskej zelenej dohody /Green deal

12.2022

SOH

1

OEM

Ing. Kolivošková

2 440

3 000,00 €

24 058,40 €

27 058,40 €

Stručná anotácia úlohy:
Podpora rozvoja a implementácie DNEP - dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky (environmentálne označovanie, EMAS, GPP a SCP) v podmienkach SR prostredníctvom realizácie aktivít, aktívnej komunikácie a poskytovaním informácií prostredníctvom dostupných médií a platforiem relevantným subjektom.
Hlavné aktivity:
• Zvýšenie povedomia o dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky (environmentálne označovanie, EMAS, GPP a SCP) zdieľaním informácií odbornej a laickej verejnosti s cieľom propagovať zavedenie systémového prístupu do riešenia problémov ochrany životného prostredia organizáciami prostredníctvom DNEP.
• Monitoring vývoja, podpora rozvoja a implementácie DNEP.
Výstupy:
1. Poskytovanie informácií a prezentácia pozitívnych prístupov DNEP prostredníctvom informačných fór, seminárov, konferencií, workshopov, konzultácií, pracovných stretnutí, web stránky SAŽP, EMAS a Enviroportál, IP ZH, EWOBOX, sociálnych sietí, odborných príspevkov (prednášky/ články), propagačných materiálov,
osvetových kampaní a propagačných aktivít s cieľom zvýšenia povedomia odbornej a laickej verejnosti a posilnenia podpory zavádzania DNEP.
Prevádzka a aktualizácia web stránok emas.sk a gpp.sazp.sk;
2. hodnotenie úrovne uplatňovania DNEP v podmienkach SR prostredníctvom relevantných súborov indikátorov na portáli www.enviroportal.sk a Správy o stave životného prostredia. Aktivity súvisiace s technickou normalizačnou činnosťou v oblasti environmentálneho manažérstva.
Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): SDG 12/12.1, 12.2, 12.3, 12.5, 12.6
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Prvotné overenie a validácia implementovaných požiadaviek na systém environmentálneho manažérstva podľa schémy EMAS v
podmienkach SAŽP

12.2022

SOH

1

kancelária R-SE

Ing. Mrenicová

2 500

2 000,00 €

24 650,00 €

26 650,00 €

Stručná anotácia úlohy:
Udržiavanie a rozvíjanie zavedeného systému environmentálneho manažérstva podľa schémy EMAS s cieľom zlepšovania environmentálnej kvality poskytovaných služieb a verejne prezentovať svoje environmentálne správanie a postoj k životnému prostrediu prostredníctvom zamerania svojej činnosti, realizovaných
výstupov a projektov v súlade so strategickými dokumentmi a verejnými politikami v rezorte Ministerstva životného prostredia SR.
Hlavné aktivity:
• Udržiavania a rozvíjanie zavedeného systému environmentálneho manažérstva podľa schémy EMAS v SAŽP;
• aktualizácia Environmentálneho vyhlásenia SAŽP za rok 2021;
• opakované overenie zavedeného systému environmentálneho manažérstva podľa schémy EMAS v súlade s čl. 6 ods. 2 a 3 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), v súlade
s Nariadením Komisie (EÚ) 2017/1505 a 2018/2026.
Výstupy:
1. Interné audity systému environmentálneho manažérstva podľa schémy EMAS;
2. opakované overenie a validácia implementovaných požiadaviek na systém environmentálneho manažérstva podľa schémy EMAS v sektore verejná správa;
3. zverejnenie validovanej aktualizácie Environmentálneho vyhlásenia SAŽP za rok 2021.
Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): SDG 12/12.1; 12.2; 12.3; 12.5; 12.6

V. Starostlivosť o mestské a vidiecke životné prostredie
40

Rámcový dohovor o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát (Karpatský dohovor) a Dohovor o biologickej diverzite

44 020

12.2022

SOPB

1

OSKSR

Mgr. Siman

1 950

54 700

8 000,00 €

434 037,20 €

19 227,00 €

0

488 737,20 €

27 227,00 €

Stručná anotácia úlohy:
Medzinárodný zmluvný dokument Rámcový dohovor o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát (ďalej len „karpatský dohovor“) sa usiluje o komplexný prístup a spoluprácu zmluvných krajín v oblasti ochrany a trvalo udržateľného rozvoja Karpát s cieľom zlepšiť okrem iného kvalitu života, posilniť miestne hospodárstvo
a komunity, ako aj ochranu prírodných hodnôt a kultúrneho dedičstva. Karpatský dohovor je zameraný na široký okruh tém, ku ktorým sa vypracovávajú samostatné protokoly. Gestorom Karpatského dohovoru je MŽP SR a gestorom príloh, ktoré sú zamerané na špecifické problematiky sú príslušné rezorty. Biologická
diverzita zahŕňa rôznorodosť živých foriem na všetkých úrovniach od genetickej rozmanitosti v rámci určitého druhu, cez druhovú rozmanitosť všetkých rastlín, živočíchov a mikroorganizmov, po rozmanitosť spoločenstiev organizmov v ekosystémoch. Cieľom Dohovoru o biodiverzite je ochrana biologickej rôznorodosti na
všetkých úrovniach od genetickej, cez druhovú po ekosystémovú; trvalo udržateľné využívanie jej zložiek; a spravodlivé a rovnocenné spoločné využívanie prínosov vyplývajúcich z používania genetických zdrojov.
Hlavné aktivity:
• Podpora inštitucionálneho zabezpečenia implementácie Karpatského dohovoru a Dohovoru o biodiverzite v SR, spolupráca pri implementácii na národnej úrovni;
• spolupráca s MŽP SR pri odbornom a organizačnom zabezpečovaní informačného dňa ku Karpatskému dohovoru a Dohovoru o biodiverzite pre širokú odbornú verejnosť,
• spolupráca s MŽP SR pri odbornom a organizačnom zabezpečovaní pracovného stretnutia pre Kultúrne dedičstvo UNESCO ku Karpatskému dohovoru a Dohovoru o biodiverzite pre širokú odbornú verejnosť,
• propagácia Karpatského dohovoru a Dohovoru o biodiverzite, informácie o implementácii Karpatského dohovoru a Dohovoru o biodiverzite a prijatých protokoloch v rámci zvyšovania environmentálneho povedomia a zlepšenia prístupu verejnosti k informáciám.
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Výstupy:
1. Podklady k príprave strategických dokumentov atď. (podľa požiadavky MŽP SR);
2. stanoviská, záznamy a pracovné podklady k národnej spolupráci;
3. informačný deň ku Karpatskému dohovoru a Dohovoru o biodiverzite;
4. pracovné stretnutie (podľa potreby).
Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): SDG 11/11.4; SDG 15/15.6
41

Podpora budovania a prevádzkovania slovenských geoparkov zaradených do Siete geoparkov SR a jej perspektívneho územia –
Zemplín

12.2022

SGPZ

1

OVMS

Ing. Pachinger

3 915

4 000,00 €

38 601,90 €

42 601,90 €

Stručná anotácia úlohy:
Geoparky predstavujú územia vedeckej dôležitosti nielen z aspektu geologického, ale aj
z hľadiska ich archeologickej, montanistickej, kultúrno-historickej či etnografickej osobitosti európskeho významu. Sú v súlade so stratégiou udržateľného rozvoja a okrem potenciálu pre vedecký výskum, zameraný na environmentálnu oblasť vrátane vzdelávania, môžu byť významným aspektom pre miestny rozvoj
smerujúci k novým ekonomickým a kultúrnym aktivitám regiónu, paralelne s úsilím ochrany a zachovania geologického bohatstva Slovenska.
Celkovým cieľom úlohy bude podporiť budovanie a prevádzkovanie slovenských geoparkov zaradených do Siete geoparkov SR: Novohrad-Nógrád UNESCO geopark (NNG), Banskoštiavnický geopark (BŠG), Banskobystrický geoparku (BBG), Geopark Malé Karpaty (GMK) a perspektívne územie – Zemplín. Aktivity úlohy budú
realizované v súlade s UV SR č. 15 zo 7. januára 2015 k „Aktualizácii Koncepcie geoparkov SR“ (koncepcia) a definovaných opatrení v akčnom pláne na zabezpečenie realizácie koncepcie, schválenom na operatívnej porade ministra ŽP SR č. 1/2016.
Práve implementáciou opatrení vyplývajúcich z koncepcie sa výrazne napomôže k dosiahnutiu fungujúcej a udržateľnej formy popularizácie a poznávania najvýznamnejších geotopov, ochrany prírodného a kultúrno-historického dedičstva pre budúce generácie, ako aj podpory regionálneho, miestneho a lokálneho rozvoja
možností pri poskytovaní služieb cestovného ruchu, ktorý výhľadovo predstavuje významnú oblasť národného hospodárstva.
Hlavné aktivity:
Hlavné aktivity úlohy budú zamerané predovšetkým na koordinačnú činnosť, zvyšovanie environmentálneho povedomia verejnosti a participáciu v Medzirezortnej komisii Siete geoparkov SR (MkSG SR).
• Koordinačná činnosť geoparkov: - podporovanie spolupráce a koordinácie činností s odbornými inštitúciami, - poskytovanie konzultačnej činnosti vo veci budovania a udržania kvalitného manažmentu, - koordinovanie propagačných aktivít a mediačnej činnosti, - posilňovanie národnej a medzinárodnej spolupráce;
• Zvyšovanie environmentálneho povedomia verejnosti o geoparkoch: - vytváranie odborného zázemia pri realizácii environmentálno-edukačných aktivít a programov počas Týždňa európskych geoparkov a Medzinárodného dňa geodiverzity, - súčinnosť pri textovo-grafickom zostavení a tlači tematických skladačiek o BBG,
popularizačno-náučných letákov/brožúr GMK a informačných tabúľ s uvítacími billboardmi pri vstupe do „Zemplínskeho geoparku“, - spolupráca pri rekognoskácii a pasportizácii lokalít stávajúcich geomontánnych
a perspektívnych oblastí rozvoja GMK (práca s GPS a ArcGIS), - textovo-grafické spracovanie odbornej recenzovanej publikácie „Geotopy Banskoštiavnického geoparku – vulkanizmus a stavba územia“, - aktualizovanie obsahu oficiálnej webovej stránky geoparkov SR www.geopark.sk;
• Participácia v Medzirezortnej komisii Siete geoparkov SR: - spolupodieľanie sa pri organizovaní a aktívnej realizácii rokovaní, podujatí MkSG SR a spoločného zasadania MkSG SR a RNG ČR na území SR (resp. online forma), - súčinnosť pri príprave podkladov pre memorandum o spolupráci medzi českými a slovenskými
geoparkami, - poskytovanie konzultácií a spolupracovanie pri príprave podkladov pre začlenenie perspektívneho územia Zemplín do Siete geoparkov SR, - finančná podpora územia Novohrad-Nógrad UNESCO geoparku v EGN a GGN.
Výstupy:
1. Všeobecná agenda (pozvánky, prezenčné listiny, fotodokumentácie, e-mailové komunikácie);
2. aktívna účasť na environmentálno-edukačných aktivitách a programoch (napr. v území BŠG – spoznaj sopku, v ktorej žiješ, exkurzia s odborným výkladom po náučno-geologickej trase Farárova hôrka – Richňava, orientačný beh po banskom vodohospodárskom systéme s prehliadkou vodnej štôlne Bakomi, BBG – národná
výstava geoparkov SR v priestoroch Múzea SNP, GMK – deň otvorených dverí, geopark očami detí, Pezinský permoník a pod.);
3. propagačná a mediačná činnosť (napr. ppt prezentácie, odborný článok (problematika výberu geo-lokality), príspevky, tlačové správy, vytlačené tematické skladačky BBG z oblasti geológie, mineralógie, montanistiky, hydrológie, ochrany prírody a krajiny, archeológie, kultúry a rarít v počte po 1 000 ks, štyri popularizačnonáučné letáky/brožúry GMK (minerály, skameneliny a pod.) v počte po 500 ks, vytlačené exporty informačných tabúľ (4 lokality) a uvítacích bilbordov (2 ks) „Zemplínskeho geoparku“);
4. odborné materiály a dokumenty (napr. pasportizácie, databázové údaje a podklady lokalít GMK, textovo-graficky spracovaná recenzovaná publikácia „Geotopy Banskoštiavnického geoparku – vulkanizmus a stavba územia“);
5. textovo-grafické podklady a aktualizovaná obsahová webová stránka www.geopark.sk;
6. agenda Mk SG SR (pozvánky, prezenčné listiny, zápisy, dokumenty SG SR, podklady pre začlenenie perspektívneho územia Zemplín, koncepčné materiály napr. memorandum o spolupráci medzi českými a slovenskými geoparkami, fotodokumentácie, e-mailové komunikácie);
7. platba členského príspevku pre Novohrad-Nógrád UNESCO geopark v EGN a GGN.
Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): SDG 11/11.4; SDG 15
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Integrovaná starostlivosť o krajinu – implementácia Dohovoru o krajine Rady Európy

12.2022

SOPB
SPVŽP

1

OSKSR

Mgr. Bohalová

4 500

4 000,00 €

44 370,00 €

48 370,00 €

Stručná anotácia úlohy:
Úloha vyplýva z uznesenia vlády SR č. 201/2005 a návrhu podmienok pre zabezpečenie implementácie Dohovoru o krajine Rady Európy na Slovensku, ako aj zo samotného dohovoru.
Cieľom je zabezpečiť implementáciu Dohovoru o krajine Rady Európy, trvalo podporovať ochranu, manažment a plánovanie krajiny na národnej úrovni, vytvárať podmienky pre integrovaný manažment krajiny, aktívne organizovať spoluprácu so zmluvnými stranami dohovoru v oblasti implementácie dohovoru a napĺňať
jednotlivé záväzky SR. Tieto ciele sú napĺňané prostredníctvom čiastkových aktivít vyplývajúcich z jednotlivých úloh v procese implementácie dohovoru.
Hlavné aktivity:
• Podpora inštitucionálneho a legislatívneho zabezpečenia implementácie Dohovoru o krajine Rady Európy (strategické podporné dokumenty, legislatíva, spolupráca pri tvorbe zákona o OPaK, príprave a tvorbe zákona o krajinnom plánovaní, príprave a tvorbe vykonávacích predpisov k zákone o krajinnom plánovaní, účasť v
pracovných skupinách atď.), monitoring I-EDoK - ELCIS (podľa požiadaviek z Odporúčania Výboru ministrov CM/Rec (2008)3 a požiadavky zriaďovateľa);
• propagácia, výchova a vzdelávanie – odborné a organizačné zabezpečenie konferencie Krajina – Človek – Kultúra 2022, Informačného dňa k Dohovoru o krajine Rady Európy 2022, spolupráca na medzinárodnej a národnej úrovni, aktualizácia web stránky atď.;
• konzultačná služba k hodnoteniu vplyvu navrhovaných činností na charakteristický vzhľad krajiny vo väzbe na spracovanú metodiku: „Metodika identifikácie a hodnotenia CHVK“ (SAŽP, 2010), podpora aplikovaného výskumu;
• odborné a organizačné zabezpečenie udeľovania 7. ročníka Ceny SR za krajinu 2022, zabezpečenie prípravy nominačnej dokumentácia laureáta na Cenu Rady Európy za krajinu 2022/2023, publicita.
Výstupy:
1. podklady k príprave legislatívy, strategických dokumentov atď. (podľa požiadavky MŽP SR), podkladové správy z monitoringu dohovoru – polročné správy;
2. XXV. ročník konferencie Krajina – Človek – Kultúra 2022 (zahrnuté do NP HA3), Informačný deň k Dohovoru o krajine Rady Európy (zahrnuté do NP HA3), odborné príspevky a prezentácie, web, záznamy a pracovné podklady k národnej a medzinárodnej spolupráci;
3. správy ku konzultačnej činnosti určenej pre ŠOP SR, štátnu správu, samosprávu, investorov;
4. odborné a organizačné zabezpečenie udeľovania 7. ročníka Ceny SR za krajinu 2022, podklady k nominačnej dokumentácii laureáta na Cenu Rady Európy za krajinu 2022/2023.
Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): SDG 11/11.4; 11.a; 11.b; SDG 12/12.8; SDG 15
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súťaž Dedina roka 2021

12.2022

SOPB
SZVEP

1

OSKSR

Mgr. Daubner

1 850

4 500,00 €

18 241,00 €

22 741,00 €

Stručná anotácia úlohy:
Súťaž Dedina roka (SDR) je súčasťou Programu obnovy dediny (POD), vyplýva z členstva SR v ARGE. Pravidelným organizovaním národného kola SDR od roku 2001 (súťaž sa organizuje dvojročne) sa monitoruje realizácia environmentálnych opatrení udržateľného rozvoja, vyplývajúcich najmä z medzinárodných záväzkov a
úspešnosť realizácie POD. SDR je motiváciou pre obce propagovať svoje úspechy navonok a získavať si priestor pre podnikateľské a iné aktivity. Zapojením sa do Súťaže o Európsku cenu obnovy dediny posúva SR vnímanie obnovy dediny a rozvoja vidieka na európsku úroveň. Okrem informovanosti, publicity a spolupráce,
bude v roku 2022 bude zabezpečená účasť a prezentácia slovenskej Dediny roka 2021 na 17. ročníku súťaže o Európsku cenu obnovy dediny a príprava 12. ročníka národnej súťaže – Súťaž dedina roka 2023.
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Hlavné aktivity:
• Zabezpečenie nominačného dokumentu, resp. prihlášky víťaznej obce / nominačných dokumentov, resp. prihlášok víťaznej obce spolu s ďalším nominovaným víťazom do 17. ročníka Súťaže o Európsku cenu obnovy dediny, príprava obce /obcí - zostavenie stratégie, konzultácie, spolupráca pri zabezpečení hodnotenia
európskou hodnotiacou komisiou, účasť na hodnotení obce /obcí európskou hodnotiacou komisiou, účasť na hodnotiacich stretnutiach, resp. zasadnutiach ARGE, účasť na slávnostnom vyhlasovaní výsledkov a odovzdávaní ocenení 16. ročníka Súťaže o Európsku cenu obnovy dediny;
• príprava nového ročníka súťaže v spolupráci s vyhlasovateľmi a partnerskými organizáciami súťaže, aktualizácia Podmienok a pravidiel SDR 2023, prihlášky obce do SDR 2023 spolu s prílohami, predpríprava Metodiky hodnotenia obcí, príprava vyhlásenia nového ročníka, komunikácia s GP súťaže;
• spolupráca s generálnym partnerom SDR, vyhlasovateľmi, partnermi a partnerskými organizáciami, realizácia propagácie a osvety – propagácia nového ročníka SDR 2023, vydanie monotematického časopisu v elektronickej verzii zameraného na propagáciu dobrých príkladov súťažiacich obcí v SDR a obcí z POD, tvorba a
zverejňovanie článkov, reportáží, tlačových správ, účasť na seminároch, výstavách a konferenciách, zabezpečenie výstavnej činnosti, tvorba propagačných materiálov, distribúcia brožúry s výsledkami SDR 2021, aktualizácia webových stránok.
Výstupy:
1. Nominačný dokument - prihláška obce /obcí do 17. ročníka Súťaže o Európsku cenu obnovy dediny dvojjazyčná textová a grafická časť (fotky, postery); stratégia účasti obce/obcí v 17. ročníku Súťaže o Európsku cenu obnovy dediny;
2. podmienky a pravidlá SDR 2023, resp. štatút súťaže; prihláška obce, formulár hodnotenia; Metodika hodnotenia obcí;
3. odpočet v zmysle Zmluvy o spolupráci pri organizovaní SDR 2019 pre GP COOP Jednota; projekty obnovy dediny a obohatenia života na dedine od GP SDR 2021; grafické odpočty projektov obnovy dediny a obohatenia života na dedine pre GP SDR 2021; tlačové správy, články v printových médiách, reportáže v auditívnych
a audiovizuálnych médiách; účasť na seminároch, výstavách a konferenciách, prednášky a prezentácie na seminároch, výstavách a konferenciách; realizované výstavy prezentujúce obce ocenené v SDR 2021; propagačné materiály; aktuálne webové stránky;
4. informovanosť, publicita a spolupráca: tlačové správy, články v printových médiách, reportáže v auditívnych a audiovizuálnych médiách, účasť na seminároch, výstavách a konferenciách prednášky a prezentácie na seminároch, výstavách a konferenciách, realizované výstavy prezentujúce obce ocenené v SDR 2019 a SDR
2021, propagačné materiály - panelová výstava prezentujúca obce ocenené v SDR 2021, aktuálne webové stránky.
Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): SDG 11/11.4; SDG 12/12.8; SDG 15
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Program obnovy dediny

12.2022

SOPB, STK
SZVEP

1

OSKSR

Ing. Veselovská

5 400

5 000,00 €

53 244,00 €

58 244,00 €

Stručná anotácia úlohy:
POD predstavuje realizáciu environmentálnych opatrení udržateľného rozvoja, vyplývajúcich najmä z medzinárodných záväzkov a uznesení vlády SR. 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 pri zachovaní špecifík vidieckej krajiny, identity a tradícií. Výkonným a odborným garantom bola poverená SAŽP. V roku 2022 sa dotačný program POD bude
realizovať v troch činnostiach.
Hlavné aktivity:
• Program obnovy dediny 2021 - finalizácia ročníka 2021
• Program obnovy dediny 2022 - priebeh aktuálneho ročníka 2022
• Program obnovy dediny 2023 - začiatok procesu budúceho ročníka 2023
Výstupy:
1. Vecný a grafický odpočet dotácií, pozitívne príklady realizácií zverejnené na web stránke, protokoly, odovzdaný grafický odpočet a záverečnej správy na EF, archivácia podporených a nepodporených projektov na SAŽP;
2. podklady a výstupy z administratívneho a odborného hodnotenia žiadostí, zasadnutie pracovnej skupiny pre výber žiadostí, podklady pre rokovanie Rady EF, zasadnutie Rady EF, výsledné zostavy podporených a nepodporených žiadostí, rozhodnutia ministra ŽP SR o poskytnutí dotácie, oznámenia o poskytnutí dotácie
vrátane usmernenia k podpisu zmluvy, zoznam dokladov potrebných k uzatvoreniu zmluvy vrátane vzorov niektorých dokladov, vzor zmluvy, usmernenie pre príjemcov dotácie k čerpaniu, podpísané zmluvy medzi príjemcami dotácií a SAŽP, dotácie uhradené na bankové účty príjemcov dotácií, záverečná správa k zmluve
vrátane tabuľky s vyúčtovaním daného ročníka POD;
3. špecifikácia činností podpory formou dotácie EF - časť POD, vrátane usmernenia pre žiadateľov, zmluva medzi EF a SAŽP, vzor žiadosti vrátane vzorov povinných príloh, aktuálna a funkčná webPOD 2020, informačné semináre k aktuálnym možnostiam podpory v rámci POD 2022, metodika hodnotenia žiadostí, zoznamy,
tabuľky, zoznamy spracovaných žiadostí, spracované žiadosti, administratívna kontrola žiadostí, výstupné zostavy vyradených žiadostí a žiadostí postupujúcich na odborné hodnotenie, protokoly, poradenstvo obciam a MR obcí, osvetové a propagačné aktivity.
Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): SDG 11/11.4; SDG 12/12.8; SDG 15
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Zelená infraštruktúra

12.2022

STK
SOPB

1

OSKSR

Ing. Králik

2 500

1 000,00 €

24 650,00 €

25 650,00 €

Stručná anotácia úlohy:
Zelená infraštruktúra ako strategicky plánovaná sieť prírodných a poloprírodných oblastí poskytuje široký rozsah ekosystémových služieb. Zahŕňa zelené miesta (alebo modré, ak ide o vodné ekosystémy). Zelená infraštruktúra je úspešne vyskúšaný nástroj na zabezpečenie ekologických, ekonomických a spoločenských
prínosov prostredníctvom prirodzených riešení. Niekedy môže poskytnúť alternatívu k štandardným sivým riešeniam alebo ich môže dopĺňať. Riešenia zelenej infraštruktúry sú obzvlášť dôležité v mestskom prostredí, v ktorom žije viac ako 60 % obyvateľov EÚ.
Hlavné aktivity:
• Odborná pomoc pri implementácii aktivít prepojených na Špecifický cieľ 6 Adaptované sídelné prostredie Akčného plánu pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy (NAP) (2021);
• vyhľadávanie, analyzovanie a zverejňovanie (na aktualizovanej webovej stránke) príkladov modelových regionálnych a miestnych adaptačných štúdií a relevantných informácií;
Aktualizácia informácií na internetovej stránke SAŽP (https://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/starostlivost-o-krajinu/zelena-infrastruktura/zelena-infrastruktura-v-procese-adaptacie-na-zmenu-klimy/ ) najmä s problematikou: adaptačné opatrenia, adaptačné stratégie, príklady praxe ap. s prioritou uplatnenia zelenej a
modrej infraštruktúry;
• odborná podpora pri implementácii úloh vychádzajúcich z Prierezového opatrenia 5 Budovanie zelenej infraštruktúry a ekologických sietí Akčného plánu pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy (2021) - plnenie podľa požiadavky MŽP SR;
• spracovanie odborných podkladov a stanovísk a poskytovanie informácií, poradenstva, konzultácií v problematike zelenej infraštruktúry odbornej a laickej verejnosti, návrh ZI v modelovom území intravilánu vybraného sídla.
Výstupy:
1. Aktualizovaná a doplnená záložka webovej stránky „Zelená infraštruktúra v procese adaptácie na zmenu klímy“ na stránke SAŽP https://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/starostlivost-o-krajinu/zelena-infrastruktura/zelena-infrastruktura-v-procese-adaptacie-na-zmenu-klimy/;
2. odborné podklady, stanoviská, pripomienky, posudky, konzultácie (pre naplnenie indikátorov úloh v NAP), účasť na stretnutiach a konferenciách týkajúcich sa problematiky zelenej infraštruktúry v súvislosti s NAP;
3. odborné podklady, stanoviská, pripomienky, posudky, konzultácie, návrh ZI v modelovom území intravilánu vybraného sídla.
Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): SDG 11/11.4; 11.7; SDG 12/12.8; SDG 13/13.1; SDG 15
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Mokrade v mestských sídlach a Implementácia Ramsarského dohovoru

12.2022

SOPB

Strana 15

1

OSKSR

Ing. Garčárová

3 400

3 500,00 €

33 524,00 €

37 024,00 €

Príloha č. 1

Stručná anotácia úlohy:
„Program starostlivosti o mokrade Slovenska do r. 2024“ je základným strategickým dokumentom na plnenie záväzkov vyplývajúcich z Ramsarského dohovoru a rozpracúva sa v akčných plánoch pre trojročné obdobia.
Akčný plán pre mokrade na roky 2019-2021 k aktualizovanému Programu starostlivosti o mokrade Slovenska do roku 2024 bol schválený uznesením vlády SR č. 144 z 3. apríla 2019 a vychádza predovšetkým zo 4. strategického plánu Ramsarského dohovoru na roky 2016-2024, ako aj z Envirostratégie 2030, ďalších
významných dokumentov schválených na národnej alebo medzinárodnej úrovni.
Cieľom úlohy je mapovanie mokradí ako významného prírodného prvku podieľajúceho sa na zvyšovaní biodiverzity a kvalite života v mestských sídlach. Mapovanie sa bude zameriavať na hlavné príčiny tlaku na mokrade a navrhne sa riešenie, ktoré umožní zastavenie alebo obmedzenie úbytku mokradí a ich degradácie.
Výstupom z mapovania bude spracovaná databáza a mapy výskytu mokradí nachádzajúcich sa v mestských sídlach SR pre samosprávy, štátnu a verejnú správu.
V roku 2022 budú zmapované mokrade v sídlach a v mestách patriacich do Trenčianskeho a Banskobystrického kraja. Lokality budú zamerané prostredníctvom GPS, ku každej lokalite bude priložený pasportizačný list obsahujúci: fotodokumentáciu, rozlohu mokrade a jej stav, výskyt inváznych druhov na lokalite.
V rámci vzdelávania v oblasti významu, využívania a ochrany mokradí na Slovensku sa plánujú environmentálne podujatia, semináre pre laickú a odbornú verejnosť.
Budú aktualizované web stránky SAŽP, ktoré poskytujú verejnosti informácie súvisiace s mokraďami. Výstupy z úlohy budú slúžiť samosprávam ako podklad pre ich zapracovanie do strategických dokumentov, ako aj informačný materiál pre verejnosť, informujúci o význame a výskyte mokradí v zmapovaných sídlach.
V roku 2021-2023 sa uskutoční tretí ročník „Wetland City Accredaitation“ (2021 -2023). Ohľadom tejto súťaž plánujeme zvýšiť povedomie medzi Slovenskými mestami (oslovenie miest spĺňajúcich podmienky pre súťaž, preklad podmienok súťaže, motivovanie miest na zapojenie sa do súťaže, odborná spolupráca).
Lokality budú zamerané prostredníctvom GPS, ku každej lokalite bude priložený pasportizačný list obsahujúci: fotodokumentáciu, rozlohu mokrade a jej stav, výskyt inváznych druhov na lokalite.

Hlavné aktivity:
• Mapovanie vytypovaných mokradí v mestských sídlach Trenčianskeho a Banskobystrického kraja (popísanie a zhodnotenie skutkového stavu mapovaných mokradí, antropického tlaku, výskyt inváznych rastlín);
• poskytovanie odborných textových a mapových výstupov zo zmapovaných mokradí (vrátane mokradí medzinárodného významu) dotknutým mestským samosprávam, aby mali možnosť začleniť ich do svojich strategických dokumentov (napr. do územných plánov na všetkých úrovniach, ÚSES a pod.);
• aktualizácia existujúcich webových stránok SAŽP, zverejnenie platnej legislatívy týkajúcej sa mokradí na webe Enviroportálu. Poskytovanie informácií súvisiacich s mokraďami odbornej a laickej verejnosti;
• zabezpečenie osvety o mokradiach (aj na webe), význam mokradí v urbanizovanej krajine (v zmysle rezolúcie č. 18.17 – Resolution on sustainable urbanization, climate change and wetlands) prostredníctvom prednášok smerovaných verejnosti;
• oslovenie miest spĺňajúcich zápis do súťaže „Wetland City Accredaitation“ (2021 -2023). Informačné workshopy pre samosprávy ohľadom k zápisu do súťaže. Mapovanie a zhodnotenie mokradí v mestách podľa schémy Ramsarského dohovoru „Wetland City Accreditation“.
Výstupy:
1. Spracovaná databáza a mapa výskytu mokradí v mapovaných mestách Trenčianskeho a Banskobystrického kraja. Databáza bude pozostávať z fotodokumentácie lokality, popisu lokalitu, GPS súradníc lokality, určenia ohrozujúcich faktorov;
2. odborné textové a mapové výstupy pre samosprávy o výskyte mokradí v mestských sídlach (Ramsarské lokality, mokrade medzinárodného významu, zmapované mokrade) na ich zapracovanie do územnoplánovacích dokumentácií, miestnych a regionálnych ÚSES;
3. zverejnená platná legislatíva týkajúca sa mokradí (na Enviroportáli), zverejnené informácie o mapovaných mokradiach v IS životné prostredie sídiel (na Enviroportáli);
4. prednášky (organizované SAŽP) pre odbornú a laickú verejnosť v mestských sídlach. Predstavenie významu mokradí ako účinného mitigačného opatrenia na zmiernenie dopadov zmeny klímy, ich významu pri podpore biodiverzity v mestských sídlach;
5. oboznámenie vhodných kandidátov na prihlásenie sa do tretieho ročníka súťaže Wetland City Accreditation (2021-2023). Nadviazanie spolupráce s mestami pri zápise do súťaže, poskytnutie odbornej pomoci v rámci workshopov. Zhodnotenie mokradí v novozmapovaných mestách podľa schémy Ramsarského dohovoru
„Wetland City Accreditation“.
Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): SDG 11/11.4;
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Zelené mestá - zdravé mestá

12.2022

SZVEP
SOPB

1

OSKSR

Ing. Vaculčíková

4 505

4 100,00 €

44 419,30 €

48 519,30 €

Stručná anotácia úlohy:
Strategický rámec starostlivosti o zdravie pre roky 2014 – 2030 vychádza z politiky Zdravie 2020, ktorý je založený na štyroch prioritných oblastiach politických opatrení. Prioritná oblasť 4 – Vytvorenie zdravých komunít a podporného prostredia pre zdravie ľudí podporuje efektivitu verejného zdravia – najmä v oblasti zdravia
a životného prostredia, prispôsobovania služieb potrebám v oblasti životného prostredia a zdravia a environmentálne zodpovednejšieho správania sa. Prioritou je zber údajov o záťaži obyvateľov faktormi prostredia a informovaní verejnosti v snahe zabezpečiť maximálnu úroveň prevencie v oblasti environmentálnych rizík.
Úloha zberu dát na hodnotenie stanovených indikátorov, dopĺňanie informačného systému o aktuálne údaje a informovanosť o environmentálnom zdraví v mestách SR prostredníctvom „StoryMaps“ vychádza z aktivity Národného programu podpory zdravia za obdobie 2021 – 2030 „Informačné a osvetové aktivity o vzťahu
zdravia a kvality mestského životného prostredia“. Jej cieľom je zvyšovanie informovanosti o environmentálnom zdraví obyvateľstva a sledovanie determinantov kvality ŽP s vplyvom na zdravie obyvateľstva v mestách.
Doprava sa aj napriek snahe o znižovanie emisií stala hlavnou príčinou znečistenia ovzdušia v mestách. Využívaním cyklistickej dopravy ako alternatívneho spôsobu dopravy v mestách je možné eliminovať znečisťovanie ovzdušia s pozitívnym dopadom aj na zdravie obyvateľstva. Úlohou vyhodnotenia analýzy cyklistickej
dopravy v krajských mestách (uskutočnenej v roku 2021) je poukázanie na jej pozitívny vplyv na vybrané ukazovatele zdravia obyvateľstva.
Hlavné aktivity:
• Spolupráca so samosprávou a s odbornými organizáciami pri získavaní aktuálnych údajov na napĺňanie stanovených indikátorov pre zdravé mestá a informačného systému. Zber údajov na základe stanovených indikátorov;
• informovanosť obyvateľstva o environmentálnom zdraví v mestách s prepojením na kvalitu životného prostredia v regiónoch prostredníctvom „StoryMaps“ pre ilustráciu priestorových vzťahov medzi životným prostredím a zdravím obyvateľstva v podmienkach miest SR. Príprava štruktúry a obsahovej náplne StoryMaps.
Propagácia environmentálneho zdravia v mestách prostredníctvom informačného letáka na konferenciách, workshopoch, seminároch;
• vyhodnotenie analýzy cyklistickej dopravy v krajských mestách, ako alternatívneho spôsobu dopravy prispievajúceho k zdraviu obyvateľstva;
• vytvorenie platformy inšpiratívnych príkladov pre riešenie environmentálnych problémov miest v rámci www.sazp.sk/enviromesto.
Výstupy:
1. Spracovanie získaných aktuálnych údajov (indikátorov) a ich následné doplnenie do informačného systému mestského ŽP;
2. zvýšenie povedomia samospráv o environmentálnom zdraví v mestách prostredníctvom informačného letáka „Environmentálne zdravie v mestách“. Štruktúra a obsahová náplň pre StoryMaps;
3. grafické vyhodnotenie analýzy cyklistickej dopravy v krajských mestách s vplyvom na sledované ukazovatele zdravia obyvateľov v mestách;
4. platforma v rámci www.sazp.sk/enviromesto s uvedením príkladov pre riešenie environmentálnych problémov miest prihlásených miest v 3. ročníku súťaže ENVIROMESTO 2021.
Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): SDG 11/11.3; 11.4; 11.5; 11.6; SDG 12/12.8; SDG 15; SDG 16/16.10
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Životné prostredie miest

12.2022

SZVEP
SOPB

1

OSKSR

Ing. Sláviková

3 800

6 900,00 €

37 468,00 €

44 368,00 €

Stručná anotácia úlohy:
Úloha je aplikáciou priorít environmentálnych politík a stratégií medzinárodnej a národnej úrovne do environmentálnej politiky mesta.
Cieľom úlohy je zabezpečiť aktivity vo väzbe na národnú súťaž Enviromesto 2021, zabezpečiť propagáciu a publicitu národnej súťaže Enviromesto na konferenciách, seminároch, workshopoch, web stránkach víťazných miest a na web stránkach partnerov súťaže. Vypracovať brožúrku pozitívnych príkladov miest a plagátov zo
súťaže, plagáty zo súťaže Enviromesto 2021 a zabezpečiť jej distribúciu do miest a partnerských organizácií. Zrealizovať putovnú výstavu Enviromesto 2021 v mestách, ktoré sa zúčastnili súťaže ako aj na VÚC. Vytvoriť aktívnu odbornú platformu environmentálnych miest na podporu zachovania a tvorbu kvalitného životného
prostredia miest. Zverejnenie inšpiratívnych príkladov dobrej praxe z oblasti inovatívneho riešenia problémov životného prostredia miest na web stránke, t. j. zrealizované aktivity, ktoré uviedli prihlásené mestá v súťaži ENVIROMESTO 2021.
Príprava nového ročníka súťaže Enviromesto 2022 v spolupráci s vyhlasovateľmi a partnermi a partnerskými organizáciami súťaže
Zrealizovanie XII. ročníka medzinárodnej konferencie „Životné prostredie miest“, ktorá prinesie účastníkom aktuálne informácie z relevantných medzinárodných i národných politík v oblasti životného prostredia.
IS ŽPM - v roku 2022 bude prepracovaná celá štruktúra Informačného systému Životné prostredie miest (IS ŽPM) podľa prioritizovaných oblastí a výziev Envirostratégie 2030.
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Hlavné aktivity:
• Zabezpečiť spracovanie brožúrky a plagátov s pozitívnymi príkladmi miest zapojených do súťaže Enviromesto 2021;
• zabezpečiť propagáciu a publicitu výsledkov súťaže Enviromesto 2021 na seminároch, workshopoch, web stránkach víťazných miest a na web stránkach partnerov súťaže;
• zverejnenie inšpiratívnych príkladov dobrej praxe z oblasti inovatívneho riešenia problémov životného prostredia miest na web stránke, t.j. zrealizované aktivity, ktoré uviedli prihlásené mestá v súťaži ENVIROMESTO 2021;
• zrealizovať putovnú výstavu na seminároch, workshopoch, a v mestách súťažiaci miest v súťaži Enviromesto 2021;
• vytvoriť aktívnu odbornú platformu environmentálnych miest na podporu zachovania a tvorbu kvalitného životného prostredia miest;
• príprava nového IV. ročníka súťaže Enviromesto 2022 v spolupráci s vyhlasovateľmi a partnerskými organizáciami súťaže;
• pripraviť a zrealizovať XII. ročník konferencie „Životné prostredie miest“;
• v roku 2022 bude prepracovaná štruktúra Informačného systému Životné prostredie miest podľa prioritizovaných oblastí a výziev Envirostratégie 2030.
Výstupy:
1. Brožúrka, plagáty, návrh textov, fotografií, grafika, tlač, s pozitívnymi príkladmi miest zapojených do súťaže Enviromesto 2021;
2. propagácia, publicita, na seminároch, workshopoch, web stránkach víťazných miest a na web stránkach partnerov súťaže a na web stránkach partnerov súťaže súťažiaci miest v súťaži Enviromesto 2021;
3. zasadnutie pracovnej skupiny, vyhlasovateľa, organizátora, partnerov a partnerských organizácií pre prípravu IV ročníka súťaže Enviromesto 2022;
4. putovná výstava, na seminároch, workshopoch, VÚC SR a v mestách, ktoré sa zapojili do súťaže;
5. platforma environmentálnych miest, pozvánka, štatút, I. zasadnutie;
6. medzinárodná „Konferencia „ŽP miest“:, pozvánka, program, VO, oslovenie prednášajúcich, propagačné materiály, informačný leták, sprievodné podujatia konferencie - výstava, exkurzia, Zborník prednášok z konferencie vo forme DVD;
7. návrh novej štruktúry Informačného systému Životné prostredie miest (IS ŽPM) podľa Envirostratégie 2030.
Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): SDG 11; SDG 12/12.8; SDG 16/16.10
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Ochrana biodiverzity v krajine - Územný systém ekologickej stability

12.2022

SOPB

1

OSKSR

Ing. Slámková

3 400

2 600,00 €

33 524,00 €

36 124,00 €

Stručná anotácia úlohy:
Koncepcia ÚSES bola na Slovensku schválená na základe uznesenia Vlády SR č. 394/1991 a stala sa základným východiskom systémového začlenenia ÚSES do reálnej environmentálnej politiky, bola
podporená schválenou Envirostratégiou 2030. Podpory biodiverzity je zahrnutá v územných systémoch ekologickej stability komplexne pre všetky zložky životného prostredia s dôrazom na zabránenie úbytku biodiverzity v sídlach a regiónoch.
Cieľom úlohy je ochrana biodiverzity v krajine prostredníctvom územného systému ekologickej stability.
Úloha bude riešená vo viacerých etapách: Súčinnosť spracovateľa, obstarávateľa s príslušnými okresnými úradmi pri schvaľovaní RÚSES, dopracovanie 8 RÚSES (okresy Považská Bystrica, Žilina, Kysucké Nové Mesto, Púchov, Brezno, Banská Bystrica, Žarnovica) o návrhovú časť, spolupráca so ŠOP SR pri návrhu biocentier a
biokoridorov, interakčných prvkov zverejnenie na webovej stránke schválené textové a grafické časti RÚSES. Odovzdanie schválených RÚSES MŽP SR, ŠOP SR.
Schválený dokument RÚSES sa stane ekologickým regulatívom odvetvových plánov, územných plánov, projektov pozemkových úprav, programov ochrany prírody a krajiny, programov starostlivosti o lesy, iné odvetvové plány
Schválené RÚSESy sa stanú súčasťou rozhodovacieho procesu štátnej správy (územné rozhodnutia, stavebné povolenia a pod.). Zahája sa práce na vytvorení mapy ekologickej stability obcí a miest Slovenska, bude sa pokračovať na vytvorení registračných listov prvkov RÚSES.
Hlavné aktivity:
• Súčinnosť pri procese prerokovania dokumentácie RÚSES s OÚ Štátnej správy, a dotknutými orgánmi štátnej a verejnej správy;
• spolupráca s okresnými úradmi pri schvaľovaní RÚSES;
• terénne práce, mapovanie a overovanie prvkov RÚSES pre tvorbu návrhovej mapy RÚSES okresov Považská Bystrica, Žilina, Kysucké Nové Mesto, Púchov, Brezno, Banská Bystrica, Žarnovica;
• spolupráca so ŠOP SR pri tvorbe návrhovej mapy RÚSES okresov Považská Bystrica, Žilina, Kysucké Nové Mesto, Púchov, Brezno, Banská Bystrica, Žarnovica;
• spolupráca s VÚC a mestami SR pri aktualizácii ÚPN –O alebo pri spracovaní nových územných plánov regiónov pri návrhu regulatívov;
• spolupráca s okresnými úradmi s pozemkovým a lesným odborom pri návrhu manažmentových opatrení a regulatívov pri spracovaní projektov pozemkových úprav;
• poskytovanie informácií samospráve, štátnej správe, verejnosti ohľadom RÚSES, prvkov RÚSES ako aj opatrení a regulatívov;
• spracovanie odborných podkladov a stanovísk samospráve, štátnej správe, odbornej a laickej verejnosti vo vzťahu k RÚSES;
• odovzdanie schválených RÚSES OÚ, MŽP SR a ŠOP SR;
• zverejnenie textových a grafických častí schválených RÚSES na web stránke SAŽP;
• propagácia a osveta RÚSES na konferenciách, seminároch, podujatiach;
• vypracovanie registračných listov schválených RÚSES;
• prípravné práce na tvorbe mapy ekologickej stability miest a obcí, rešerš RÚSES okresov Západ Slovenska.
Výstupy:
1. Prerokovania dokumentácie RÚSES s OÚ štátnej správy a dotknutými orgánmi štátnej a verejnej správy;
2. spolupráca s okresnými úradmi pri schvaľovaní RÚSES;
3. mapovanie a overovanie prvkov RÚSES pre tvorbu návrhovej mapy RÚSES okresov Považská Bystrica, Žilina, Kysucké Nové Mesto, Púchov, Brezno, Banská Bystrica, Žarnovica;
4. spolupráca so ŠOP SR pri tvorbe návrhovej mapy RÚSES okresov Považská Bystrica, Žilina, Kysucké Nové Mesto, Púchov, Brezno, Banská Bystrica, Žarnovica;
5. spolupráca s VÚC a mestami SR pri aktualizácii ÚPN–O alebo pri spracovaní nových územných plánov regiónov pri návrhu regulatívov;
6. spolupráca s okresnými úradmi s pozemkovým a lesným odborom pri návrhu manažmentových opatrení a regulatívov pri spracovaní projektov pozemkových úprav;
7. poskytovanie informácií samospráve, štátnej správe, verejnosti ohľadom RÚSES, prvkov RÚSES ako aj opatrení a regulatívov;
8. spracovanie odborných podkladov a stanovísk samospráve, štátnej správe, odbornej a laickej verejnosti vo vzťahu k RÚSES;
9. odovzdanie schválených RÚSES OÚ, MŽP SR a ŠOP SR;
10. zverejnenie textových a grafických častí schválených RÚSES na web stránke SAŽP;
11. propagácia a osveta RÚSES na konferenciách, seminároch, podujatiach;
12. vypracovanie registračných listov schválených RÚSES;
13. prípravné práce na tvorbe mapy ekologickej stability miest a obcí SR.
Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): SDG 12/12.8; SDG 15; SDG 16/16.10
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Prírodný turizmus – udržateľný cestovný ruch

12.2022

SOPB
SZVEP

Strana 17

2

OVMS

RNDr. Mgr.
Slobodníková,
PhD.

2 300

3 000,00 €

22 678,00 €

25 678,00 €

Príloha č. 1

Stručná anotácia úlohy:
Udržateľný turizmus prispieva k napĺňaniu vízie ENVIROSTRATÉGIE 2030 – „dosiahnuť lepšiu kvalitu životného prostredia“ aj k udržateľnému rozvoju, pretože vytvára súlad medzi prírodným, socio-ekonomickým a kultúrnym prostredím. V plnej miere zohľadňuje jeho súčasné a budúce hospodárske, sociálne a
environmentálne vplyvy a reaguje na potreby návštevníkov, hospodárstva, životného prostredia a miestnych obyvateľov v destinácii.
Aktivity udržateľného turizmu majú environmentálny aspekt, lebo sú zamerané na ochranu a starostlivosť o prírodné bohatstvo, kultúrne dedičstvo, turistické destinácie v prírode a krajine tak, aby sa zachovávalo životné prostredie, rešpektoval sa spôsob miestneho obyvateľstva a zvyšovala sa jeho životná úroveň. Dôraz sa
kladie na to, aby cieľové miesta návštevníkov zostali zachované, prístupné a nepoškodené aj pre budúce generácie, a aby sa posilňoval miestny rozvoj, prírodné bohatstvo a kultúrne dedičstvo, čo je v súlade s princípmi Agendy 2030 a ďalšími dokumentmi. Udržateľný turizmus je teda veľmi dôležitý, pretože má
environmentálny, ekonomický, sociálny a vzdelávací prínos pre spoločnosť.
Cieľom úlohy je zrealizovať pilotný prieskum návštevnosti vybraného turistického chodníka, príp. turistickej lokality, čím získame prehľad o skutočnom stave návštevnosti a následne uvedieme návrhy a opatrenia smerujúce k udržateľnému cestovnému ruchu, ktorý zohľadňuje environmentálne, socio-ekonomické, kultúrne,
miestne a regionálne rozvojové aspekty. Tým prispejeme k napĺňaniu bodov vo viacerých národných a medzinárodných dokumentoch, napr. Protokolu o udržateľnom cestovnom ruchu k Rámcovému dohovoru o ochrane a udržateľnom rozvoji Karpát (hlavne čl. 3, písm. s,t; čl. 4). Potom vytvoriť a vyhodnotiť dotazník pre
návštevníkov a obyvateľov tohto turistického chodníka (turistickej lokality) zameraný na ich percepciu prostredia a kvalitu zážitkov.
Ďalšie ciele úlohy sú zvyšovať environmentálne povedomie verejnosti; zúčastňovať sa na rokovaniach a poskytovať konzultácie z oblasti udržateľného turizmu, miestneho a regionálneho rozvoja vo vzťahu k životnému prostrediu, rozvoju cestovného ruchu a ďalších rozvojových aktivít; zorganizovať seminár.
Hlavné aktivity:
• Výskumná činnosť:
- odborná výskumná činnosť je zameraná na pilotný monitoring návštevnosti turistického chodníka, príp. turistickej lokality a následné vyhodnotenie monitoringu. Ide o reálne zaznamenanie a sledovanie návštevnosti turistického chodníka;
- vytvorenie dotazníka pre návštevníkov a obyvateľov, ktorý po vyplnení a našom vyhodnotení ukáže, ako návštevníci a obyvatelia vnímajú prostredie, v ktorom trávia svoj voľný čas a žijú;
- príprava podkladov k článku o prírodnom, udržateľnom a zodpovednom turizme;
• Zvyšovanie environmentálneho povedomia vo verejnosti:
- zverejňovanie príkladov dobrej praxe zo Slovenska a zo zahraničia na webe, pričom príklady predstavujú unikátne prírodné, kultúrne, tradičné a historické hodnoty, ktoré sú v symbióze s udržateľným a zodpovedný turizmom, s hodnotami prírodného bohatstva a kultúrneho dedičstva a s rozvojovými aktivitami;
- prednáška pre študentov gymnázií/univerzít ohľadom udržateľného turizmu v rámci zvyšovania povedomia o prírodnom, udržateľnom a zodpovednom turizme k životnému prostrediu a miestnemu rozvoju;
- pripravenie textov a fotografií, ktoré budú podkladom pre postery zamerané na prírodný a udržateľný turizmus a tie budú slúžiť ako putovná výstava;
• Medzinárodná a národná spolupráca:
- zúčastňovanie sa na zasadnutiach a rokovaniach subjektov zameraných na životné prostredie, turizmus, udržateľnosť, rozvoj (Carpathian Sustainable Tourism Platform, Alpconv, Platforma pre rozvoj slovenských miest; Mestá ako centrá regiónov; a ďalšie), sledovanie aktuálnych trendov;
- poskytovanie odborných konzultácií, informácií a poradenská činnosť z oblasti udržateľného turizmu, miestneho a regionálneho rozvoja vo vzťahu k životnému prostrediu;
• Usporiadanie seminára na tému prírodného a udržateľného turizmu.
Výstupy:
1. Výskumná činnosť: - monitoring návštevnosti turistického chodníka v prírodnom prostredí a jej vyhodnotenie; - vytvorený, rozdaný a nami vyhodnotený dotazník týkajúci sa percepcie prostredia návštevníkmi a obyvateľmi; - podklady pre článok o prírodnom a udržateľnom turizme;
2. zvyšovanie environmentálneho povedomia vo verejnosti: - zverejnené významné dokumenty a príklady dobrej praxe zo Slovenska a zo zahraničia na webe; - prednáška pre študentov gymnázií/univerzít; - finálne texty a fotografie v PDF pripravené na grafické spracovanie do posterov o prírodnom a udržateľnom turizme;
3. medzinárodná a národná spolupráca: - výstupy zo zasadnutí a rokovaní; - odborné konzultácie a poradenská činnosť;
4. zrealizovaný seminár.
Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): SDG 8/8.9; SDG 12; SDG 15
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Degradované územia v urbanizovanej krajine

12.2022

SZVEP
SPVŽP
SOPB

2

OSKSR

Ing. Robenek

3 100

2 700,00 €

30 566,00 €

33 266,00 €

Stručná anotácia úlohy:
Úloha nadväzuje na práce v roku 2021, ktoré ukončili mapovanie a inventarizáciu degradovaných území v mestách Prešovského. Na základe spracovanej metodiky boli identifikované a inventarizované degradované územia v mapovaných mestách.
Cieľom úlohy je pokračovanie mapovania degradovaných území v mestách Trnavského a Košického kraja, čím sa dokončí mapovanie vo všetkých mestách Slovenskej republiky. Súčasťou úlohy je aj zabezpečenie informovanosti verejnosti ohľadom nevyužívaných a zanedbaných území a brownfieldov prostredníctvom
webovej aplikácie, ktorá beží na vlastnej webovej stránke www.degradovaneuzemia.sk v beta verzii. Pre mestá budú tieto zmapované územia slúžiť ako podklad pre plánovanie ich územného rozvoja.
Hlavné aktivity:
• Vytvoriť pasportizáciu miest degradovaných území a brownfieldov Trnavského a Košického kraja;
• vytvorenie užívateľsky moderného nového dizajnu webovej aplikácie degradovane územia s ohľadom na plnú responzívnosť kvôli podpore všetkých typov zariadení a zabezpečenie ostatných požiadaviek na dostupnosť podľa MIRRI, s ohľadom na maximálne využitie možnosti mapového zobrazenia, vizuálnych a GIS
nástrojov. Doprogramovanie vyhľadávania/filtrovania tak v textovej ako aj v mapovej časti a sprehľadnenie textového zobrazenia. Tvorba backofficu pre jednoduchšiu správu dát a ďalších modulov podľa budúcich požiadaviek;
• pokračovať v spolupráci v pracovnej skupine „brownfieldy“ (založenej na MDaV SR).
Výstupy:
1. Evidenčné listy degradovaných území a brownfieldov v mestách Trnavského a Košického kraja;
2. aktualizovaná webová aplikácia degradovaných území na www.degradovaneuzemia.sk;
3. výstupy z pracovnej skupiny „brownfieldy“.
Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): SDG 11/11.4; SDG 12/12.8; SDG 15; SDG 16/16.10
52

Krajinné plánovanie – tvorba krajiny

12.2022

SPVŽP
SOPB

2

OSKSR

Ing. Lamošová

3 400

2 400,00 €

33 524,00 €

35 924,00 €

Stručná anotácia úlohy:
Tvorba krajiny je zakotvená vo viacerých dokumentoch na národnej a medzinárodnej úrovni, jedná sa o dokumenty KURS 2011, Agenda 2021, Európsky dohovor o krajine a je podporená schválenou Envirostratégiou 2030, programovým vyhlásením Vlády na roky 2020-2024“ (apríl 2020).
Cieľom úlohy je mapovanie prírodných oblastí v mestskej krajine, tieto budú individuálne analyzované z hľadiska ich pôvodnosti a tiež schopnosti uchovávať a poskytovať podmienky pre biodiverzitu. (počet a typy biotopov, história lokality, aktuálny stav podľa dostupných zdrojov a ortofotomapy). Jedná sa o mapovanie
prírodných oblastí (CBI 1 a CB2) v mestách: Nové Zámky, Galanta, Svidník, Partizánske, Levice, Myjava, Senca, Lučenec, Poltár, Hlohovec, Žiar nad Hronom, Stropkov. Terénnym prieskumom bude zistené a zakreslené do máp prepojenie prírodných oblastí s mestskou zeleňou.
Taktiež bude prebiehať mapovanie pitných fontánok ako umelého prvku v mestskej krajine, ktoré poskytujú pitnú vodu občanom a návštevníkom mesta počas horúčav a prebiehajúcich klimatických zmien v meste. Mapovanie prírodných oblastí a pitných fontánok, nadväzuje na aktivity úlohy v mestskom životnom
prostredí, ktoré sa realizovali cca tri roky.
Hlavné aktivity:
• Jedná sa o mapovanie prírodných oblastí (CBI 1 a CB2) v mestách;
• spolupráca s mestami pri poskytovaní podkladov k mapovaniu;
• mapovanie pitných fontánok vo vybratých mestách.
Výstupy:
1. Vymapované prírodné oblasti (CBI 1 a CB2 indikátory) v mestách, fotodokumentácia, zakreslenie do máp, textová a grafická časť;
2. vymapovanie pitných fontánok a vytvorenie pasportizačného listu, fotodokumentácia, zaznačenie do máp.
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Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): SDG 11/11.4; SDG 12/12.8; SDG 15; SDG 16/16.10
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Metodika pre zohľadnenie a posúdenie hodnoty krajiny / ekosystémov / biodiverzity

12.2022

STK
SOPB

1

OSKSR

Mgr. Bohálová

0

3 000,00 €

0,00 €

25 850

45 300,00 €

254 881,00 €

1 500

5 000,00 €

14 790,00 €

50 000,- €**

3 000,00 €

Stručná anotácia úlohy:
Úloha vyplýva z Plánu obnovy a odolnosti SR - komponent 05 Adaptácia na zmenu klímy, návrhu zákona o krajinnom plánovaní a návrhu podmienok pre zabezpečenie implementácie Dohovoru o krajine Rady Európy na Slovensku.
Cieľom je pripraviť koncept metodiky pre zohľadnenie a posúdenie hodnoty krajiny na základe zákona o krajinnom plánovaní.
Hlavné aktivity:
• Činnosť v pracovnej skupine zriadenej MŽP SR v zmysle Plánu obnovy a odolnosti SR pre spracovanie metodiky pre zohľadnenie a posúdenie hodnoty krajiny/ekosystémov/biodiverzity na základe zákona o krajinnom plánovaní;
• spolupráca pri spracovaní konceptu metodiky pre zohľadnenie a posúdenie hodnoty krajiny na základe zákona o krajinnom plánovaní.
Výstupy:
1. Spolupráca pri spracovaní konceptu metodiky pre zohľadnenie a posúdenie hodnoty krajiny;
2. analýza doterajších metodických prístupov k hodnoteniu charakteristického vzhľadu krajiny na Slovensku.
Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): SDG 11/11.4; SDG 12/12.8; SDG 15; SDG 16/16.10

VI. Environmentálna výchova, vzdelávanie, osveta, komunikácia a propagácia
54

Koncepčná činnosť v oblasti EVVO

12.2022

SZVEP

1

OEVVO

RNDr.
Šimonovičová,
PhD.

0,00 €

300 181,00 €

19 790,00 €

Stručná anotácia úlohy:
Úloha prispieva k napĺňaniu kapitoly 13.1. a 13.2. Envirostratégie 2030, v ktorých sa uvádza potreba dôsledne realizovať opatrenia Rezortnej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025 a pravidelne vykonávať analýzu súčasného stavu EVVO vo formálnom aj neformálnom vzdelávaní, ktorej
súčasťou má byť aj mapovanie všetkých vzdelávacích aktivít a príkladov dobrej praxe v oblasti EVVO. K napĺňaniu týchto cieľov SAŽP prispeje vyhodnocovaním rezortnej koncepcie EVVO, napĺňaním internej koncepcie rozvoja EVVO a poradenstvom pri implementácii Envirostratégie 2030 v oblasti EVVO na regionálnu úroveň.
Úloha má tiež priamy súvis s cieľom 13.2.Envirostragégie 2030, vytvoriť sieť štátnych aj neštátnych stredísk environmentálnej výchovy s cieľovým stavom porovnateľným so štandardom európskych krajín. SAŽP od roku 2019 koordinuje medzirezortnú pracovnú skupinu zloženú zo zástupcov štátnych a mimovládnych
organizácií, ktorá okrem iného pracuje na tvorbe systému certifikácie organizácií poskytujúcich EVVO. Certifikačný systém pomôže nastaviť mechanizmus pre budovanie siete enviro-výchovných organizácií, stanový požiadavky kvality EVVO a nastaví podporný inštitucionálny a finančný rámec. K napĺňaniu tohto cieľa chceme
prispieť aj postupným budovaním náučného areálu SAŽP ako envirocentra mestského typu.
Hlavné aktivity:
• Rezortná koncepcia EVVO do r. 2025 – organizácia zasadnutí Komisie MŽP SR pre EVVO, vyhodnocovanie opatrení a plnenie úloh vyplývajúcich zo zasadnutí komisie, príprava odpočtu koncepcie;
• Koncepcia rozvoja EVVO v SAŽP do r. 2030 – vypracovanie akčného plánu pre rok 2022, implementácia jednotlivých opatrení koncepcie (v rámci PHÚ a projektovej činnosti) a vyhodnocovanie ich realizácie v štyroch oblastiach: Rozvoj interných kapacít, Inovácia a skvalitnenie ponuky, Národná koordinácia a Modelové SEV
Dropie;
• regionálne koncepcie EVVO – konzultačná a poradenská činnosť pri príprave koncepcií EVVO na úrovni VÚC v zmysle implementácie Envirostratégie 2030 na regionálnu úroveň, participácia na tvorbe envirostratégie, koncepcie EVVO a siete envirocentier v BBSK;
• certifikácia organizácií poskytujúcich neformálnu EVVO – koordinácia "medzirezortnej pracovnej skupiny pre vytvorenie funkčného systému EVVO v SR", vedenie koordinačných stretnutí a workshopov, príprava podkladov pre pracovnú skupinu, administrácia zdieľaného pracovného priečinku, spracúvanie čiastkových
výstupov, komunikácia s MŽP SR, spolupráca so SEVV Pavučina (ČR), príprava inštitucionálneho a finančného rámca certifikácie, príprava potrebnej dokumentácie;
• náučný areál SAŽP – príprava zámerov a sprievodných dokumentácií, príprava projektových žiadostí cez rôzne grantové schémy, tvorba priestorových kapacít, koncepčná príprava zážitkových programov na kľúčové témy (vyplývajúce z Envirostratégie 2030 a činnosti SAŽP) viazaných na praktické terénne ukážky a pomôcky
a spracované podľa Didaktiky EVVO v SAŽP.
Výstupy:
1. Programy zo zasadnutí, zápisy, odpočty, prezentácie, prezenčné listiny, sprievodná dokumentácia;
2. záznamy a prezenčné listiny z pracovných stretnutí, akčný plán 2021, čiastkové a záverečný odpočet plnenia koncepcie;
3. programy zo stretnutí, sprievodná dokumentácia;
4. programy a zápisy zo stretnutí, prezenčné listiny, dokumentácia v súvisiaca s tvorbou certifikačného systému;
5. spracované projekty, štúdie a dokumentácie, zakúpené interaktívne prvky, spracovaná metodika programov, prípadne samotné programy.
Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): SDG 4/4.7; 12/12.8; 16/16.10; 17/17.17
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EWOBOX - portál environmentálnej výchovy

12.2022

SZVEP

2

OEVVO

Mgr. Šijak

2 500

3 000,00 €

24 650,00 €

27 650,00 €

Stručná anotácia úlohy:
EWOBOX je medzirezortný portál enviornmentálnej výchovy, ktorého cieľom je zhromažďovať a zdieľať informácie o environmentálnej výchove, rozvíjať vzájomnú spoluprácu a sieťovanie ľudí a organizácií pôsobiach v environemntálnej výchove. Na jeho napĺňaní a ďalšom vývoji spolupracuje približne 20 štátnych a
mimovládchoch organizácií a samospráv, ktorých práca je koordinovaná v rámci "medzirezortnej pracovnej skupiny pre vytvorenie funkčného systému EVVO v SR". V ďalšej etape jeho fungovania je potrebné sa zamerať na cielenú propagáciu a sieťovanie, na tvorbu a skvalitňovanie poskytovaných nástrojov, aplikácií a
služieb, migráciu existujúcich a nových webov a databáz týkajúcich sa environmentálnej výchovy pod doménu portálu. Stategickou víziou je na bádze EWOBOXU vytvoriť systém štatistického zberu a vyhodnocovania údajov o EV na národnej úrovni. Takýto systém naplní požiadavky na odpočtovanie envirovýchovných cieľov
Envirostratégie 2030 ako aj množstva ďalších koncepčných dokumentov (ako sú Monitorovanie programového rozpočtovania (MŽP SR), Výkaz o ďalšom vzdelávaní (MŠVVaŠ SR), Príprava správy CAF (MŽP SR), Rezortná koncepcia EVVO do roku 2025 (MŽP SR), Stratégia SR pre mládež na roky 2021 – 2028 (IUVENTA),
Program odpadového hospodárstva SR, Program predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2019 - 2025 a podklady pre IEP MŽP SR, Koncepcia budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v BSK, Aarhus, Programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja, Národná stratégia ochrany biodiverzity, Stratégia prevencie
kriminality a inej protispoločenskej činnosti). Prevádzka portálu si tiež vyžaduje údržbu a komunikáciu s používateľmi a programátorom na dennej báze.
Hlavné aktivity:
• Propagácia a sieťovanie – spracovanie plánu propagácie na rok 2022 pre cieľové skupiny protálu aktívne oslovenie vybraných subjektov k registrácii do EWOBOXU a vzájomné prepájanie s webmi organizácií, prezentácia cez sociálne siete, realizácia alebo účasť na informačných podujatiach (v závislosti od pandemickej
situácie), získanie registračnej známky, nákup prezentačných predmetov a materiálov;
• tvorba a vývoj – spracovanie plánu tvorby na rok 2022; skvalitnenie existujúcich nástrojov a funkcionalít a tvorba nových aplikácií – registrácia cez edupage, admin rozhranie, nástroj Wordpress plugin pre automatické zdieľanie obsahu s EWOBOXom, manuál používateľa, profil organizácie, nahlasovanie nepovolené obsahu
a nástroj pre hodnotenie a komentovanie obsahu; ďalej nadviazanie spolupráce s MŠVVaŠ SR pri ďalšom vývoji portálu; nastavenie podmienok pre prezentáciu projektov EV (podporených v rámci štátnych fondov a mechanizmov); vytvorenie priestoru pre prezentáciu výskumných prác a činnosti na úrovni krajov v oblasti EV
na EWOBOXe;
• systém štatistického zberu a vyhodnocovania – finalizácia súboru údajov pre štatistickýc zber a vyhodnocovaie údajov o EV zostaveného na základe potrieb rezortu a výstupov diskusie členov "medzirezortnej pracovenej skupiny pre vytvorenie funkčného systému EVVO v SR, návrhy systému a jeho aplikácie
prostredníctvom EWOBOXU, programovanie systému, testovanie a zapracovanie požiadaviek na úrovni SAŽP s možnosťou rozšírenia o ďalšie rezortné organizácie;
• migrácia webov – migrácia existujúcich programov environmentálnej výchovy SAŽP bežiacich vo webovom prostredí a prevádzka týchto stránok pod doménou EWOBOXu (Zelený svet, EnvirOtázniky, Envirospektrum, ŠIŠKA, Na túru s NATUROU, videotéka SAŽP), tvorba a prevádzka webstránok pre nové programy EV SAŽP
(napr. Kampane pri príležitosti VED - Zatoč s odpadom) pod doménou EWOBOXu, dolaďovanie dvojitej registrácie a otázka prezentácie výstupov a činnosti registrovaných škôl;
• administrácia a údržba – kontrola obsahu na dennej báze, komunikácia s užívateľmi portálu na základe kontroly, riešenie operatívnych porúch, poradenstvo a pomoc pri registrácii, obsluha kontaktného formulára a chatu, koordinácia internej skupiny redaktorov portálu za SAŽP (vedenie a polročná aktualizácia databázy
redaktorov, pravidelné výzvy k zdieľaniu informácií na portáli, informačné stretnutia).
Výstupy:
1. Plán propagácie portálu na rok 2022, počet oslovených a prihlásených organizácií/škôl, registračná známka z UPVSR, prezentácia portálu, propagačné materiály;

Strana 19

Príloha č. 1

2. plán tvorby portálu na rok 2022, funkčné jestvujúce a nové aplikácie, záznamy z pracovných stretnutí;
3. návrh systému pre zber štatistických dát, záznamy z pracovných stretnutí;
4. premigrované a vylepšené webové stránky pod portálom;
5. mailová komunikácia s užívateľmi, funkčný portál, aktuálny zoznam redaktorov SAŽP.
Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): SDG 17/17.17 a 17.19
56

Zelený vzdelávací fond

12.2022

SZVEP

1

OEVVO

Mgr. Mistríková

2 600

2 000,00 €

25 636,00 €

27 636,00 €

Stručná anotácia úlohy:
ZVF je zriadený za účelom plnenia všeobecne prospešného účelu a to najmä na podporu neformálnej environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety. Finančná podpora fondu bude zabezpečená prostredníctvom Environmentálneho fondu. Realizáciou ZVF sa prispieva k napĺňaniu cieľov Envirostratégie 2030, Stratégie SR
pre mládež na roky 2021 – 2028 a podporuje sa rozvoj environmentálnej výchovy v mimovládnom sektore na regionálnej úrovni.
Hlavné aktivity:
• Administrácia, propagácia podporených projektov a finalizácia 3. ročníka (emailová, telefonická konzultácia a poradenstvo, riešenie operatívnych problémov, kontrola vyúčtovania a záverečných správ, aktualizácia stránky, vecná kontrola projektov, kontrola na mieste, propagácia podporených projektov);
• inovácia procesu Zeleného vzdelávacieho fondu (emailová, telefonická komunikácia, osobné stretnutia a rokovania so zástupcami MŽP SR a Environmentálneho fondu, vytváranie inovovaných postupov a novej platformy odborného hodnotenia v rámci procesu, rozvoj medzirezortnej spolupráce).

Výstupy:
1. Úspešne zrealizované a vyúčtované projekty 3. ročníka, správy a články (príklady dobrej praxe) zverejnené na web stránke fondu a ewoboxe, odpočet finančného účtu ZVF, databáza a archivácia podporených a nepodporených projektov na SAŽP;
2. špecifikácia činností podpory formou dotácie EF-časť ZVF, zmluva medzi EF a SAŽP, vzor žiadosti vrátane vzorov povinných príloh, aktuálna a funkčná web ZVF 2022, informačné semináre pre žiadateľov a príjemcov, metodika hodnotenia žiadostí, administratívna kontrola žiadostí, podklady a výstupy z odborného
hodnotenia žiadostí, oznámenia o poskytnutí dotácie, vzor zmluvy pre príjemcov, podpísané zmluvy medzi príjemcami dotácií a SAŽP, záverečná správa s vyúčtovaním 4. ročníka ZVF a iné.
Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): SDG 4/4.7; SDG 17/17.17
57

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

12.2022

SZVEP

1

OEVVO

Mgr. Šávoltová

2 200

2 600,00 €

21 692,00 €

24 292,00 €

Stručná anotácia úlohy:
MŠVVaŠ SR vydalo v októbri 2020 pre SAŽP Oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania pod názvom "Environmentálna výchova a vzdelávanie pre udržateľný rozvoj". Vzdelávanie prebieha v súlade so Zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch. Je zamerané na rozvoj vedomostí a
didaktických zručností pre uplatňovanie cieľov Envirostratégie 2030 v školskej praxi a je určené pre nasledovné kategórie: učiteľ MŠ, učiteľ prvého stupňa ZŠ, učiteľ druhého stupňa ZŠ, učiteľ SŠ, vychovávateľ. V roku 2022 plánujeme prvé vzdelávanie v maďarskom jazyku. Na základe skúseností s realizáciou inovačného
vzdelávania bude nadviazaná spolupráca s univerzitami na príprave programov vzdelávania pre budúcich učiteľov.
Hlavné aktivity:
• Inovačné vzdelávanie pre pedagógov - spracovanie vzdelávacieho manuálu pre učiteľa; technicko-organizačné a administratívne zabezpečenie vzdelávania; realizácia sprievodných exkurzií; lektorovanie jednotlivých tém (vzdelávacích dní): (ne)udržateľný rozvoj, výchova pre udržateľný rozvoj, zmena klímy, udržateľná
výroba a spotreba, projekty ako nástroj EV; komunikácia a systematická práca s účastníkmi aj po skončení vzdelávania; nastavenie systému zdieľania výstupov zo vzdelávania; realizácia a vyhodnotenie spätnej väzby na rôznych úrovniach; tvorba databázy učiteľov;
• príprava programov pre budúcich učiteľov - nadviazanie spolupráce s vysokými školami (UKF v Nitre a UMB v Banskej Bystrici) v oblasti prípravy budúcich učiteľov na realizáciu environmentálnej výchovy v praxi;
• vzdelávanie národnostných menšín - uzavretie dohody o spolupráci s Pedagogickým inštitútom maďarských pedagógov Comenius (zriaďovateľ Univerzita J.Selyeho v Komárne a Združenie maďarských pedagógov na Slovensku), preklad vzdelávacieho manuálu pre učiteľa do maďarského jazyka, lektorovanie inovačného
vzdelávania v maďarskom jazyku.
Výstupy:
1. Pozvánka, program, prezenčné listiny, prezentácie, dotazník, doklady o ukončení vzdelávania, databáza učiteľov;
2. programy, zápisy zo stretnutí, prezenčné listiny;
3. dohoda o spolupráci s Pedagogickým inštitútom maďarských pedagógov Comenius, manuál pre učiteľa v maďarskom jazyku.
Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): SDG 4/4.7
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Vzdelávanie zamestnancov štátnej a verejnej správy a samosprávy

12.2022

OU, SZVEP, STK,
SOPB, SP, SGPZ,
SEPP, SZKOO,
SV, SOH, SPVŽP,
STK

1

OEVVO

Ing. Svitaňová
Krajčíová

2 600

13 000,00 €

25 636,00 €

38 636,00 €

Stručná anotácia úlohy:
Úloha rieši technicko-organizačné zabezpečenie odbornej prípravy zamestnancov štátnej a verejnej správy v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 462/2004 a vzdelávacieho programu pre odborných zamestnancov ochrany prírody a krajiny v zmysle platnej akreditácie MŠVVaŠ SR. Zameriava sa tiež na vzdelávanie interných
pracovníkov environmentálnej výchovy, na rozvíjanie kompetencií potrebných pre kvalitnú realizáciu EV a implementáciu aktuálnych výziev Envirostratégie 2030 do odbornej činnosti a praxe.
Hlavné aktivity:
• Odborná príprava na získanie Osobitných kvalifikačných predpokladov v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 462/2004 – kompletné administratívne a tematické zabezpečenie odbornej prípravy na získanie osobitných kvalifikačných predpokladov zamestnancov vykonávajúcich štátnu správu starostlivosti o životné prostredie na
úsekoch: ochrana vôd a nakladanie s vodami, verejné vodovody a verejné kanalizácie, rybárstvo, ochrana prírody a krajiny, IPKZ, odpadové hospodárstvo, ochrana ovzdušia, biologickej bezpečnosti, manažmentu environmentálnych rizík;
• akreditovaný vzdelávací program Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny – príprava a realizácia programu ďalšieho vzdelávania zameraného na prehĺbenie špecifických a všeobecných kompetencií zamestnancov pracujúcich v oblasti ochrany prírody a krajiny. Rozsah: 2x krát ročne po 2 dni;
• vzdelávanie odborných pracovníkov environmentálnej výchovy - realizácia vzdelávania interných pracovníkov EV, zameraná na doplnenie a rozšírenie kľúčových kompetencií (ako sú didaktické zručnosti, lektorská spôsobilosť, facilitácia a mentoring, sociálne médiá, komunikačné a manažérske zručnosti (softkills),
vzdelávanie na kľúčové témy – výchova k UR, klimatická výchova, obehové hospodárstvo, udržateľné poľnohospodárstvo a potravinové systémy, verejné obstarávanie, interaktívne tabule a i.).
Výstupy:
1. Špecifikácia VO, aktualizovaný zoznam lektorov, aktualizovaná databáza miest a obcí za účelom prihlasovania zamestnancov na školenie, predbežné prihlášky, predbežné databázy účastníkov školení, zoznamy záväzne prihlásených účastníkov pre Osobný úrad MŽP SR a dodávateľa školiacich priestorov, prezenčné listiny,
pozvánky, dotazníky, organizačné pokyny, záväzné prihlášky, časové a obsahové harmonogramy, prihlášky na záverečnú skúšku, potvrdenia o absolvovaní odbornej prípravy, ppt. prezentácie lektorov;
2. pozvánka, program, prihlášky, ppt. prezentácie lektorov, prezenčné listiny, dotazník, osvedčenia o absolvovaní vzdelávania;
3. programy, prezenčné listiny, fotodokumentácia.
Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): SDG 4/4.7
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Programy praktickej EVVO v SEV SAŽP Dropie

12.2022

SZVEP

Strana 20

1

OEVVO

Ing. Vajliková

3 000

5 000,00 €

29 580,00 €

34 580,00 €

Príloha č. 1

Stručná anotácia úlohy:
Úloha prispieva k napĺňaniu kapitoly 13.1., 13.2. a 13.3. Envirostratégie 2030, v ktorých sa uvádza potreba dôsledne realizovať opatrenia Rezortnej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025. Realizáciou úlohy sa zabezpečia vhodné podmienky pre také vzdelávanie, ktoré učiacim sa
sprostredkuje poznatky, postoje a zručnosti, ktoré im umožnia zaujať stanovisko a prispieť k plneniu cieľov stanovených v tejto stratégii, riešeniu problémov, spojených so životným prostredím a jeho udržateľným rozvojom.
Ďalej sa zlepší informovanosť miestnych subjektov o výhodách vyplývajúcich z lokálnej ochrany prírody, ako aj informačné a propagačné aktivity v oblasti ochrany a starostlivosti o prírodu a krajinu vrátane podpory výchovy, vzdelávania, osvety a výskumu.
Programy pre verejnosť prezentujú mäkké formy turizmu s nízkym vplyvom na prírodu. Získané znalosti o ochrane prírody a biodiverzity prispejú k väčšiemu záujmu o udržanie a zlepšenie súčasného stavu a napomôžu zlepšeniu environmentálneho povedomia obyvateľstva.
Hlavným cieľom praktických programov v SEV SAŽP Dropie je podporiť aktívnu participáciu obyvateľov regiónu na ochrane prírody a krajiny, sprostredkovať účastníkom inšpiratívne zážitkové programy v nížinnej krajine Dolného Žitného ostrova, vzdelávať a formovať návštevníkov SEV SAŽP Dropie a propagovať región aj
prostredníctvom stratégie Naturpark Dolný Žitný ostrov, ktorého súčasťou je aj SEV SAŽP Dropie. Programy sa budú realizovať zážitkovou formou (questingov - pátračiek) jednodňových exkurzií a tematických outdoorových pobytových programov pre školy a verejnosť (v závislosti od realizácie prestavby ubytovne).
Ťažiskovou témou praktických programov je prebiehajúca klimatická zmena.
Hlavné aktivity:
• Jednodňové exkurzie - realizácia formou tzv. questov v CHVÚ Ostrovné lúky a tematických programov - programové bloky v trvaní 5 hod pre materské, základné, stredné a špeciálne školy v slovenskom a maďarskom jazyku;
• outdoorové pobytové programy - prepojené programové bloky v trvaní 5 hod pre materské, základné, stredné a špeciálne školy v slovenskom a maďarskom jazyku, prispôsobenie programov požiadavkám a tematickému zameraniu účastníkov, dobrovoľnícke aktivity v CHVÚ Ostrovné lúky;
• programy pre verejnosť - zvyšovanie environmentálneho povedomia cez komunitné programy a dobrovoľnícke aktivity a questy v CHVÚ Ostrovné lúky, networking záujmových skupín, samospráv, poľnohospodárov a aktívnych škôl, programy pre verejnosť k Európskemu víkendu otvorených záhrad a parkov,
environmentálne významným dňom a kampaniam;
• inklúzia sociálnych a národnostných menšín - príslušníci menšín sú do programov integrovaní organicky a bez rozdielov (zapájajú sa detské domovy, domovy sociálnych služieb, dôchodcovia, vrátane Rómov). Rozsah a náročnosť programov a aktivít sa prispôsobuje vekovej a mentálnej pripravenosti účastníkov. Všetky
programy v SEV SAŽP Dropie prebiehajú aj v maďarskom jazyku vzhľadom k regiónu pôsobnosti. Tieto skupiny účastníkov budú v odpočtoch zvlášť uvádzané;
• propagácia a prezentácia - propagácia na stránkach a portáloch SAŽP, FB SEV Dropie, v regionálnych a národných médiách - spravodajstvo z programov a aktivít, SEV Dropie ako príklad dobrej praxe, prezentácia aktivít na rôznych seminároch, workshopoch a konferenciách, aktualizácia www.dropie.sazp.sk.
Výstupy:
1. Odpočty, fotodokumentácia, v prípade relevantnosti prezenčné listiny, TS a výstupy v médiách, zakúpená licencia na aplikáciu ku questom;
2. tlačové správy, výstupy v médiách, aktualizovaná stránka www.dropie.sazp.sk.
Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): SDG 4/4.7; SDG 13/13.3
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Programy pre školy

12.2022

SZVEP

1

OEVVO

Rajnohová, MSc.

5 450

5 200,00 €

53 737,00 €

58 937,00 €

Stručná anotácia úlohy:
Prostredníctvom tejto úlohy SAŽP zabezpečuje praktickú environmentálnu výchovu a vzdelávanie školskej verejnosti (materské, základné, stredné školy) na celoslovenskej a regionálnej úrovni. V ponuke sú etablované programy, ktoré majú svojich pravidelných účastníkov ale aj novinky, ktorých úlohou je pritiahnuť nových
nasledovateľov. Ako podpora praktickej činnosti funguje príprava metodických materiálov a edukačných pomôcok. Do ich systematickej prípravy a adaptácie pre potreby menšín či znevýhodnených skupín budú zapojení samotní žiaci, študenti aj učitelia. Na obdobie nasledujúcich rokov bol nastavený nový koncept
metodických publikácií tak, aby spĺňal kritériá a požiadavky súčasnej environmentálnej politiky v oblasti environmentálnej výchovy a vzdelávania. Publikácie budú postupne zamerané na jednotlivé témy Envirostratégie 2030 (prvá na tému odpad - predchádzanie vzniku odpadu, udržateľnú výroba a spotreba, obehové
hospodárstvo) a ich implementáciu do výchovno-vzdelávacieho procesu na školách. V publikáciách nájdu uplatnenie tvorivé práce detí z realizovaných súťaží, čo podporuje zmysluplnosť a využitie výstupov súťaží na ďalšie envirovýchovné účely.
Hlavné aktivity:
• Regionálne výučbové programy – realizácia programov pre materské, základné a stredné školy v regióne BBSK podľa Ponuky EVVO SAŽP v školskom roku 2021/2022 a v zmysle Didaktiky EVVO v SAŽP, aktualizácia a príprava ponuky na školský rok 2022/2023, spracovanie ponukového letáku;
• celoslovenské súťaže a programy – organizácia etablovaných súťaží - súťaž detskej tvorivosti Zelený svet s podkategóriou Tvorivý pedagóg (realizácia 26. ročníka a príprava nového, spracovanie výstupov pre tvorbu Databázy obrázkov SAŽP, výber obrázkov pre rámovanie), vedomostná súťaž EnvirOtázniky (príprava 16.
ročníka súťaže s potenciálom realizácie v česko-slovenskej koprodukcii); spravovanie dlhodobých edukačných programov (Na túru s Naturou, Ekologická stopa), prípadné zapojenie do školských projektov iných organizácií;
• zapojenie škôl do tvorby interaktívnych aplikácií a pomôcok – príprava zoznamu užitočných pomôcok, oslovenie odborných škôl s konkrétnym zadaním, realizácia formou súťaží alebo cielených ročníkových prác;
• metodické publikácie – spracovanie prvej publikácie (Zatoč s odpadom) v rámci nového konceptu na tému "odpad", postupné grafické spracovávanie a finalizácia, vydanie v elektronickej verzii a pridelenie ISBN, príprava štruktúry druhej publikácie na kľúčovú tému "zmena klímy", využitie detských prác a výstupov zo
súťaží;
• inklúzia sociálnych a národnostných menšín – preklad publikácie "Zatoč s odpadom" do maďarského jazyka a jej adaptácia pre učiteľov pracujúcich so zdravotne znevýhodnenými žiakmi, spolupráca so študentmi špeciálnej pedagogiky a VŠ s VJM;
• propagácia a prezentácia – prezentácia na sociálnych sieťach a webových stránkach, realizácia alebo účasť na informačných podujatiach pre školy (v závislosti od pandemickej situácie), využitie obrázkov Zeleného sveta ako cien (zabezpečenie rámovania), obstarávanie propagačných predmetov.
Výstupy:
1.Databáza prihlásených škôl, fotodokumentácia, články a správy na EWOBOXe;
2. databázy registrovaných škôl, prezenčné listiny, propozície, pozvánky, prihlášky, programy, diplomy, protokoly o vyhodnotení, fotodokumentácia, prezentácie, zápisy z pracovných stretnutí;
3. vytvorené pomôcky, zadania ročníkových prác;
4. zostavené a vydané materiály a publikácie;
5. materiály adaptované pre menšiny, záznamy zo stretnutí;
6. aktualizované informácie, články a správy na stránkach SAŽP, spravovaných portáloch a sociálnych sieťach (sazp.sk, ewobox.sk, ekostopa.sk, facebook a ďalšie), prezentácie aktivít EV, zarámované obrázky, propagačné predmety.
Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): SDG 4/4.7
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Programy pre verejnosť

12.2022

SZVEP

1

OEVVO

Ing. Kučerová

2 500

5 000,00 €

24 650,00 €

29 650,00 €

Stručná anotácia úlohy:
Úloha sa zameriava na zvyšovanie environmentálneho povedomia širokej verejnosti. Osveta verejnosti bude zabezpečovaná prostredníctvom podujatí realizovaných SAŽP alebo účasťou na podujatiach realizovaných inými rezortnými alebo partnerských subjektami. Verejnosť má tiež možnosť bezplatnej výpožičky filmov o
životnom prostredí či účasti na výstavách SAŽP. Novým nástrojom systematickej komunikácie so širokou verejnosťou je kampaň k významným environmentálnym dňom (VED), ktorej cieľom je popularizácia Environstratégie 2030 a zároveň praktické napĺňanie jej cieľov. Realizáciou kampane formou mesačných výziev pre
jednotlivcov aj učiteľov sa zároveň prispeje k realizácii opatrení viacerých koncepčných dokumentov (ako sú Rezortná koncepcia EVVO do roku 2025, Stratégia SR pre mládež na roky 2021 – 2028, Program predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2019 - 2025, Agenda 2030, Európska zelená dohoda, Nový akčný plán EÚ pre
obehové hospodárstvo a ďalšie). Ďalšou novinkou je príprava databázy obrazových materiálov (obrázkov, kresieb, fotografií, grafík) z oblasti životného prostredia, ktorých autorské práva sú vo vlastníctve SAŽP. Ide predovšetkým o tvorivé práce detí a mládeže z výtvarných a fotografických súťaží. Týmto spôsobom bude
zabezpečené ich ďalšie využitie a envirovýchovné pôsobenie, a to prostredníctvom webových stránok alebo publikácií, v ktorých budú použité. Zároveň prispejú k prezentácii autorov, k propagácii súťaží, samotnej SAŽP ako aj rezortu.
Hlavné aktivity:
• Podujatia organizované SAŽP - realizácia Festivalu Zeme, Dňa otvorených dverí a ďalších podujatí odboru vrátane SEV Dropie, spolupráca pri organizácii festivalu Ekotopfilm/Envirofilm, spolupráca pri zabezpečení výchovných a osvetových podujatí organizovaných ďalšími odbornými zložkami SAŽP;
• podujatia organizované inými subjektami - účasť a spolupráca na osvetových podujatiach regionálneho alebo národného charakteru (festivaly, konferencie, kampane);
• kampane pri príležitosti VED - realizácia novej komunikačnej kampane Zatoč s odpadom pre širokú verejnosť (formou mesačných výziev na rôzne odpadové témy), realizácia sprievodnej kampane "Učiteľ v akcii" postavenej na systematickej práci s učiteľmi (formou mesačných výziev na realizáciu edukačných aktivít a
získavania spätnej väzby);
• verejná databáza obrazových materiálov s envirotematikou - postupná tvorba databázy prác zo súťaží realizovaných SAŽP (staršie a nové ročníky), príprava systému interného a verejného objednávania obrázkov (registrácia a evidencia), spracovanie podmienok použitia obrázkov na nekomerčné účely;
• knižnica, videotéka a výstavy SAŽP – zabezpečovanie výpožičiek filmov z videotéky SAŽP pre verejnosť a inštitúcie pre nekomerčné účely, vedenie, aktualizácia a propagácia výstav ponúkaných SAŽP (v polročných intervaloch).
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Príloha č. 1

Výstupy:
1. Zrealizované podujatia, pozvánky a programy, mailová komunikácia, záznamy z porád, fotodokumentácia;
2. fotodokumentácia, programy podujatí;
3. tlačové správy, články, plagáty, databázy zapojených, webová stránka;
4. databáza obrazových materiálov s environmentálnou tematikou;
5. protokoly o výpožičke filmov z videotéky SAŽP, aktuálny zoznam výstav SAŽP.
Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): SDG 4/4.7
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Propagačná a podporná činnosť

12.2022

OK

1

OEVVO

T. Hamranová

3 500

4 500,00 €

34 510,00 €

39 010,00 €

Stručná anotácia úlohy:
Úloha je zameraná na zlepšovanie informovanosti širokej verejnosti o poslaní, cieľoch a činnostiach SAŽP a MŽP SR v problematike ŽP. Prostredníctvom využívania vhodne zvolených komunikačných a propagačných nástrojov je verejnosť informovaná o poslaní, cieľoch, aktivitách a činnostiach SAŽP a MŽP SR súvisiacich s
problematikou ŽP (tlačové konferencie, tlačové správy, komunikácia s médiami, organizovanie podujatí, implementácia nových komunikačných prostriedkov, aplikácia jednotnej grafickej identity organizácie v súlade s Dizajn manuálom). Komunikačné výstupy, propagačné a PR aktivity sú v rámci SAŽP koordinované s MŽP
SR, prípadne aj s partnerskými organizáciami. Činnosť úlohy je prierezová s ohľadom na napĺňanie Envirostratégie a vytváranie jednotnej propagačnej identity SAŽP.
Hlavné aktivity:
• edičná a grafická činnosť SAŽP - grafické a textové spracovávanie vydávaných publikácií, brožúr, letákov, pozvánok, interaktívnych prvkov, infotabúľ a ďalšia grafická podpora v súlade s Dizajn manuálom SAŽP a distribúcia povinných výtlačkov;
• podporné činnosti pre odborné zložky SAŽP - spolupráca pri prezentácii a propagácii aktivít SAŽP, technicko-organizačné činnosti, komunikácia s dodávateľmi, predtlačová príprava, tvorba zadania a podpora pri procesoch VO.
Výstupy:
1. publikácie, letáky, plagáty, brožúry, pozvánky, prezentácie a iné grafické výstupy, vrátane audio a video výstupov;
2. záznamy prenosov, zrealizované podujatia, ponuky, finalizované publikácie, fotodokumentácia.
Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): SDG 17/17.17

VII. Reporting a podpora plnenia medzinárodných záväzkov, medzinárodná spolupráca
63

Zabezpečenie aktivít vo vzťahu k plneniu reportingových povinností, ktoré SR vyplývajú z právnych predpisov EÚ týkajúcich sa
problematiky životného prostredia

12.2022

SZVEP
SGPZ, SZKOO
SOH, SI

1

OIPEP

Ing. Grófová

14 250

28 660,00 €

140 505,00 €

2 500

2 100,00 €

24 650,00 €

0,00 €

169 165,00 €

26 750,00 €

Stručná anotácia úlohy:
Plnenie reportingových požiadaviek vyplýva SR z právnych predpisov Európskej únie. Zabezpečovaním aktivít vo vzťahu k plneniu reportingových povinností, ktoré SR vyplývajú z právnych predpisov EÚ relevantných pre oblasť životného prostredia, bola MŽP SR poverená SAŽP.
Úlohou SAŽP v tomto procese je zostavovať a aktualizovať zoznam reportingových povinností SR relevantných pre problematiku vôd, evidovať termíny na predkladanie správ EK, evidovať metodické pokyny EK pre spracovávanie správ, koordinovať spracovanie správ medzi príslušnými rezortnými aj mimorezortnými
organizáciami, podľa potreby spracovávať, upravovať a finalizovať podklady a výstupy, predkladať správy Európskej komisii prostredníctvom Stáleho zastúpenia SR pri EÚ a viesť evidenciu predložených správ.
Úloha je zameraná na nasledovné oblasti životného prostredia: Ovzdušie, Odpady, Chemické látky, Hluk, Iné.
Hlavné aktivity:
• Permanentná aktualizácia reportingových požiadaviek v rámci kapitoly Životné prostredie;
• koordinácia procesu spracovávania správ a ich predloženie Európskej komisii;
• vedenie evidencie správ predložených SR Európskej komisii;
• spolupráca s MŽP SR na tvorbe a pripomienkovaní materiálov relevantných pre reporting.
Výstupy:
1.1. Zoznam aktuálnych právnych predpisov EÚ relevantných pre problematiku dotknutých oblastí životného prostredia;
1.2. analýzy reportingových povinností SR voči EK relevantných pre problematiku dotknutých oblastí životného prostredia;
1.3. zoznam reportingových povinností na rok 2023;
2.1. zápisy z pracovných stretnutí;
2.2. správy predložené Európskej komisii;
3. elektronická evidencia správ predložených Európskej komisii;
4. podkladové materiály a pripomienkované materiály spracované podľa aktuálnych požiadaviek MŽP SR.
Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): SDG 6; SDG 17/17.19
64

Zabezpečenie aktivít vo vzťahu k plneniu reportingových povinností, ktoré SR vyplývajú z právnych predpisov EÚ týkajúcich sa
problematiky ochrany vôd a vodného hospodárstva

12.2022

SV / SZVEP

1

OIPEP

Ing. Grófová

950

2 500,00 €

9 367,00 €

11 867,00 €

Stručná anotácia úlohy:
Plnenie reportingových požiadaviek vyplýva SR z právnych predpisov Európskej únie. Zabezpečovaním aktivít vo vzťahu k plneniu reportingových povinností, ktoré SR vyplývajú z právnych predpisov EÚ relevantných pre oblasť životného prostredia, bola MŽP SR poverená SAŽP.
Aktivity spojené s plnením reportingových povinností vyplývajúcich z právnych predpisov EÚ relevantných pre oblasť vôd sú vzhľadom na špecifické postavene problematiky vôd v rezorte MŽP SR riešené samostatnou úlohou v PHÚ SAŽP.
Úlohou SAŽP v tomto procese je zostavovať a aktualizovať zoznam reportingových povinností SR relevantných pre problematiku vôd, evidovať termíny na predkladanie správ EK, evidovať metodické pokyny EK pre spracovávanie správ, koordinovať spracovanie správ medzi príslušnými rezortnými aj mimorezortnými
organizáciami, podľa potreby spracovávať, upravovať a finalizovať podklady a výstupy, predkladať správy Európskej komisii prostredníctvom Stáleho zastúpenia SR pri EÚ a viesť evidenciu predložených správ.
Hlavné aktivity:
• Permanentná aktualizácia reportingových povinností SR relevantných pre problematiku vôd;
• koordinácia procesu spracovávania správ a ich predloženie Európskej komisii;
• vedenie evidencie správ predložených SR Európskej komisii;
• zabezpečenie aktívneho členstva SAŽP v pracovných skupinách pri MŽP SR pre implementáciu smerníc EÚ relevantných pre problematiku vôd;
• zabezpečenie aktívneho členstva SR v relevantných pracovných skupinách pri EK (Working Group Data and Information Sharing).
Výstupy:
1.1. Zoznam aktuálnych právnych predpisov EÚ relevantných pre problematiku vôd;
1.2. analýzy reportingových povinností SR voči EK relevantných pre problematiku vôd;
1.3. zoznam reportingových povinností na rok 2023;
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2.1. zápisy z pracovných stretnutí;
2.2. správy predložené Európskej komisii;
3. elektronická evidencia správ predložených Európskej komisii;
4. podkladové materiály a pripomienkované materiály spracované podľa aktuálnych požiadaviek MŽP SR;
5. pripomienky k dokumentom EK týkajúcich sa problematiky reportingu a vôd.
Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): SDG 6; SDG 17/17.19
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Zabezpečenie plnenia vybraných povinností SR, vyplývajúcich z členstva v OECD

12.2022

SZVEP

1

OIPEP

Ing. Lieskovská

650

2 500,00 €

6 409,00 €

8 909,00 €

Stručná anotácia úlohy:
Zabezpečovanie úloh vyplývajúcich zo zastúpenia SR vo Working Party on Environmental Information (WPEI) a v Joint Working Party on Agriculture and Environment (JWPAE). Koordinácia poskytovania informácií za SR za oblasť životného prostredia v zmysle požiadaviek OECD.
Hlavné aktivity:
• Spracovanie podkladov a poskytnutie informácií, pripomienkovanie materiálov;
• správa o stave vývoja v oblasti reportingu, indikátorov a informovania verejnosti v SR za rok 2021;
• spracovanie podkladov a účasť na zasadnutí WPEI, JWPAE.
Výstupy:
1. Podklady, informácie, pripomienky;
2. textová správa o stave vývoja v oblasti reportingu, indikátorov a informovania verejnosti v SR za rok 2021;
3. účasť na zasadnutiach WPEI (1x), JWPAE (2x), spracované podklady na zasadnutia.
Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): SDG 17/17.19
66

Zabezpečovanie plnenia povinností SR, vyplývajúcich z členstva SR v EEA, sieti Eionet a členstva Slovenskej agentúry životného
prostredia v EPA Network

12.2022

SZVEP

1

OVMS

RNDr. Považan
Ing. Guzmová
T. Hamranová

4 250

8 500,00 €

41 905,00 €

50 405,00 €

Stručná anotácia úlohy:
Aktívna účasť v Predstavenstve (Management Board) EEA a plnenie funkcie Národného kontaktného bodu pre EEA (National Focal Point) a činnosť v NFP WGs (pracovné skupiny), koordinácia prác v rámci SR vyplývajúcich z členstva SR v EEA a v sieti Eionet, plnenie reportingových povinností v stanovených kľúčových
dátových tokoch ECDF a úloh vyplývajúcich z funkcií v národnej sieti Eionet, zabezpečovanie činnosti NFP tímu, vytvorenie a prevádzka národného portálu Eionet-SK. Zabezpečenie modernizácie EIONET siete v zmysle schválenej štruktúry zo strany EEA a s tým spojené stretnutia expertov na národnej úrovni. Participácia na
činnosti EPA Network a jej IG (záujmové skupiny). Pripomienkovanie materiálov, správ, vypracovanie stanovísk k odborným témam, odborné dotazníky a budovane vedomostnej základne. Propagácia výstupov EEA na národnej úrovni. Projektová činnosť - koordinácia.
Hlavné aktivity:
• zabezpečenie účasti na MB, NFP a NRC mítingoch, web konferenciách organizovaných EEA;
• príprava podkladov, pripomienkovanie materiálov spracovávaných EEA, odborné dotazníky, odborné stanoviská a budovanie vedomostnej základne;
• práca v NFP WGs (pracovné skupiny);
• spravovanie národnej siete Eionet SK;
• spravovanie národného uzla Eionet SK;
• elektronický EEA Spravodajca;
• zabezpečenie účasti a úloh na zasadnutiach EPA Network a jej IG (záujmových skupín) a príprava stanovísk k materiálom;
• diseminácia informácií a prezentácia výstupov EEA a siete Eionet pre laickú a odbornú verejnosť;
• Eionet Planner;
• modernizácia siete Eionet-SK a stretnutia expertov (v závislosti od schválenej novej štruktúry zo strany EEA).
Výstupy:
1. 3 MB mítingy + seminár;
2. 3 NFP mítingy, webináre, pracovné skupiny (WG);
3. NRC mítingy a webináre;
4. 2 EPA network mítingy, stretnutia záujmových skupín (IG);
5. správy EEA, odborné dotazníky, pripomienky, konzultácie, národný Spravodajca EEA;
6. Eionet Core Data Flows – Eionet Kľúčové Dátové Toky;
7. Eionet SK – národná sieť expertov;
8. Eionet Planer;
9. stretnutia členov Eionet-SK (v závislosti od schválenej novej štruktúry zo strany EEA);
10. vytvorený nový národný Eionet-SK portál;
11. projektová činnosť.
Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): SDG 12/12.8; SDG 16/16.10; SDG 17/17.19
67

Regionálne centrum Bazilejského dohovoru

12.2022

SOH

1

OVMS

RNDr. Lapešová

3 100

10 000,00 €

30 566,00 €

40 566,00 €

Stručná anotácia úlohy:
Plnenie medzinárodného záväzku SR, ktorý bol potvrdený dohodou medzi vládou SR (zast. MŽP SR) a Sekretariátom Bazilejského dohovoru (SBD) v nadväzností na projekt OSN-UNEP/SBD/SAŽP No. BS-3100/97-01 „Establishment of the Regional Centre for Training and Technology Transfer in the Slovak Republic“. Ide o
aktivitu, ktorou sa SR významne angažuje ako zmluvná strana Bazilejského dohovoru v rámci environmentálneho programu OSN -UNEP (United Nations Environment Programme).
Činnosť RCBD je zameraná na pomoc a spoluprácu s regiónom SaVE pre implementáciu Bazilejského dohovoru zameraného na environmentálne vhodné nakladanie s nebezpečným odpadom a kontrolný systém jeho cezhraničnej prepravy. Regionálne centrum realizuje svoju činnosť koordináciou projektov, realizáciou
medzinárodných workshopov a tréningov, distribúciou informácií a aktívnou účasťou v programoch partnerstva a v kontaktných skupinách v rámci Bazilejského dohovoru a ostatných viacstranných environmentálnych dohovorov zameraných na manažment odpadov a chemických látok. Činnosť RCBD je v súlade so
Strategickým rámcom Bazilejského dohovoru 2012 – 2021 a národnými prioritami jednotlivých zmluvných strán regiónu.
RCBD je aktívne zapojené do kontaktných pracovných skupín vytvorených konferenciou zmluvných strán BD a do spolupráce s ostatnými regionálnymi centrami Bazilejského a Štokholmského dohovoru.
V súlade s Novým akčným plánom EÚ pre obehové hospodárstvo a Európskou zelenou dohodou súčasťou činnosti je aj zabezpečovanie agendy súvisiacej s netoxickými hodnotovými cyklami, stratégiou nulového znečistenia, politikami zameranými na lepšie využívanie prírodných zdrojov a znižovanie elektronického a
plastového odpadu.
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Hlavné aktivity:
• Administratívna a operatívna činnosť vyžadovaná spojeným Sekretariátom Bazilejského, Rotterdamského a Štokholmského dohovoru (BRS);
• aktívna účasť v pracovných skupinách a programoch pri príprave strategických a technických dokumentov;
• priama spolupráca s regiónom a manažment regionálnych aktivít;
• vyhľadanie finančných zdrojov na realizáciu regionálnych aktivít;
• propagácia činnosti a aktivít RCBD;
• operatívna činnosť v oblasti odpadového hospodárstva v zmysle požiadaviek SAŽP a MŽP SR.
Výstupy:
1. Administratívna a operatívna činnosť vyžadovaná spojeným Sekretariátom Bazilejského, Rotterdamského a Štokholmského dohovoru (BRS): - operatívne spracovanie požadovaných úloh, účasť na aktivitách organizovaných BRS sekretariátom, - vypracovanie a odstúpenie správ o činnosti, ročné správy o realizovaných
aktivitách RCBD; - plány činnosti v zmysle rozhodnutia relevantnej konferencie zmluvných strán (COP), operatívne dokumenty, spracované dotazníky; - výmena a sprostredkovanie informácií medzi BRS a regiónom, zapájanie sa do projektových výziev mimo SaVE región; - operatívna spolupráca s environmentálnymi
dohovormi UNEP so zameraním na manažment odpadov a chemických látok a ich cezhraničnú prepravu;
2. aktívna účasť v pracovných skupinách a programoch pri príprave strategických a technických dokumentov: - účasť v PS zameraných na prípravu strategických a technických dokumentov BD, äčasť na programoch partnerstva Bazilejského dohovoru (follow-up PACE, ENFORCE, odpad z domácností, odpady z plastov, revízia
príloh BD); - co-chair programu partnerstva follow-up PACE, - člen expertnej pracovnej skupiny (Expert Working Group EWG) a expertnej skupiny pre revíziu príloh Bazilejského dohovoru; - spolupráca s viacstrannými environmentálnymi dohovormi zameranými na manažment odpadov a chemických látok včítane ortuti,
spolupráca s UNEP/MAP, spolupráca s Európskou Komisiou - finančným nástrojom TAIEX; - strategické a technické dokumenty priebežné a finálne; správy z pracovných stretnutí;
- operatívna komunikácia, úlohy súvisiace so závermi webinárov, telekonferencií a pracovných stretnutí;
3. priama spolupráca s regiónom a manažment regionálnych aktivít: - spolupráca s ohniskovými bodmi Bazilejského dohovoru v rámci regiónu SaVE, operatívna činnosť pre krajiny SaVE; - manažment a koordinácia projektov, organizácia regionálnych workshopov;
4. vyhľadanie finančných zdrojov na realizáciu regionálnych aktivít: - aktívne oslovovanie relevantných donorských subjektov, sledovanie výziev na predkladanie projektov, predkladanie projektových návrhov do výziev; - Aktívna spolupráca s inštitútom Oficiálnej rozvojovej pomoci SR;
5. propagácia činnosti a aktivít RCBD: - v rámci SR, v rámci UNEP-u; - webová stránka v AJ bcrc.sazp.sk, informácia na titulnej stránke SAŽP; - príspevky v Enviromagazíne/SAŽP Newsletter, príspevky v BRS Newsletter; - ETC/WMGE konzorcium – aktívna účasť;
6. operatívna činnosť v oblasti odpadového hospodárstva v zmysle požiadaviek SAŽP a MŽP SR: - aktivity súvisiace s napĺňaním stratégie pre Obehové hospodárstvo; - operatívne aktivity v rámci pripomienkového konania legislatívneho rámca odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva; operatívne aktivity v
rámci podpory odpadového hospodárstva v podmienkach SR; - aktivity a informácie súvisiace s prípravou strategických materiálov pre Oficiálnu rozvojovú pomoc SR; - odborné stanoviská; - informačné aktivity v oblasti odpadov v rámci Národného projektu.
Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): SDG 8/8.4; SDG 12/12.1; 12.2; 12.5; 12.8; SDG 16/16.10; SDG 17/17.19
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Manažment projektov Regionálneho centra Bazilejského dohovoru

12.2022

SOH

1

OVMS

RNDr. Lapešová

2 800

3 060,00 €

27 608,00 €

30 668,00 €

Stručná anotácia úlohy:
Manažment a koordinácia projektov pre krajiny strednej a východnej Európy zameraných na implementáciu obehového hospodárstva a environmentálne vhodné nakladanie s odpadom a chemickými látkami ako jedna z hlavných úloh činností regionálneho centra vyžadovaná konferenciou zmluvných strán Bazilejského
dohovoru. Regionálne centrum realizuje svoju činnosť koordináciou projektov zameraných na manažment odpadov a chemických látok. Činnosť RCBD je v súlade so Strategickým rámcom Bazilejského dohovoru 2012 – 2021, prijatými rozhodnutiami spoločnej konferencie zmluvných strán Bazilejského, Rotterdamského a
Štokholmského dohovoru (COP14 BD, COP9 RD a COP9 ŠD), predbežne odsúhlasenými rozhodnutiami on line spoločnej konferencie zmluvných strán v júli 2021 (COP 15 BD, COP 10 RD a COP 10 ŠD) a národnými prioritami jednotlivých zmluvných strán regiónu, ktoré sú súčasťou Plánu činnosti centra na 4-ročné obdobie
(2020-23). Plán činnosti RCBD sa aktualizuje v súlade s požiadavkami rozhodnutí konferencie zmluvných strán (COP), s národnými prioritami ako aj s aktuálnou situáciou v krajinách, ktorým RCBD poskytuje odborné služby. V súlade s Novým akčným plánom EÚ pre obehové hospodárstvo a Európskou zelenou dohodou
súčasťou činnosti je aj zabezpečovanie agendy súvisiacej s netoxickými hodnotovými cyklami, stratégiou nulového znečistenia, politikami zameranými na lepšie využívanie prírodných zdrojov a znižovanie elektronického a plastového odpadu.
Hlavné aktivity:
• projekt STRiKE Stronger Training and Increased Knowledge for better Enforcement against Waste &Mercury; finančný zdroj EK Internal Security Fund Police (ISFP), RCBD je v pozícii pridruženého partnera projektu; člen rozhodovacieho výboru;
• projekt - Regionálna štúdia obehového hospodárstva v e-sektore v SaVE regióne, RCBD je členom projektového tímu; finančný zdroj UNEP/GEF;
• projekt Pilotná implementácia špecifických kritérií pre verejné obstarávanie zameraných na predchádzanie a znižovanie odpadu z plastov Albánsku; RCBD koordinuje projekt z finančného zdroja UNEP/NORAD vybraného v rámci 1. kola výzvy Small Grant Programme;
• projekt Počiatočné zhodnotenie a budovanie kapacít pre vytvorenie národných stratégii pre ESM pre plastový odpad s cieľom zabrániť a minimalizovať jeho tvorbu; RCBD koordinuje regionálny projekt pre vybraných 6 krajín z finančného zdroja UNEP/NORAD vybraného v rámci 2. kola výzvy Small Grant Programme;
• projekt Zlepšenie environmentálne vhodného manažmentu nakladania s výpočtovou technikou a mobilnými telefónmi v Bielorusku a Moldavsku; RCBD bude koordinovať projekt vybraný v rámci výzvy na predkladanie projektov follow up PACE programu;
• projektové návrhy už predložené v rámci výziev a projektové návrhy v príprave v rámci ešte otvorených výziev.
Výstupy:
1. STRiKE projekt zameraný na znižovanie nelegálnej cezhraničnej prepravy odpadu RCBD je pridružený partner; aktivity projektu, výstupy (mailová komunikácia, správy z pravidelných mesačných on line mítingov, regionálny tréning s príslušnou dokumentáciou, priebežné správy, finálne správy, web)
2. regionálna štúdia obehového hospodárstva v e-sektore v SaVE regióne: dotazníky pre distribúciu do zúčastnených krajín, vyhodnotenie, spracované informácie z dotazníkov do reportu, on line míting pre zúčastnené krajiny, priebežné správy, záverečná správa, finančná správa;
3. projekt Pilotná implementácia špecifických kritérií pre verejné obstarávanie zameraných na predchádzanie a znižovanie odpadu z plastov Albánsku: Aktivity projektu, výstupy (mailová komunikácia, správy z pravidelných mesačných on line mítingov, priebežné správy, finálne správy, web);
4. projekt Počiatočné zhodnotenie a budovanie kapacít pre vytvorenie národných stratégii pre ESM pre plastový odpad s cieľom zabrániť a minimalizovať jeho tvorbu: Aktivity projektu, výstupy (mailová komunikácia, správy z pravidelných mesačných on line mítingov, navrhnuté a spracované dotazníky, priebežné správy ,
finálne správy, web);
5. projekt Zlepšenie environmentálne vhodného manažmentu nakladania s výpočtovou technikou a mobilnými telefónmi v Bielorusku a Moldavsku: Aktivity projektu, výstupy (mailová komunikácia, správy z pravidelných mesačných on line mítingov, navrhnuté a spracované dotazníky, metodické príručky, priebežné správy ,
finálne správy, web);
6. projektové návrhy už predložené v rámci výziev a projektové návrhy v príprave v rámci ešte otvorených výziev: Aktivity a výstupy jednotlivých projektov (priebežné správy, finančné správy, záverečné správy, odstúpené odborné výstupy expertov).
Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): SDG 8/8.4; SDG 12/12.1; 12.2; 12.5; 12.8; SDG 16/16.10; SDG 17/17.19

VIII. Podpora štátnej environmentálnej politiky
69

Pracovné skupiny, pracovné porady – operatíva pre MŽP SR

12.2022

minister ŽP SR

Stručná anotácia úlohy:
Podpora aktivít v rámci rezortu MŽP SR a inych rezortov, ktoré sú operatívne vyžiadané počas kalendárneho roka.
Hlavné aktivity:
• účasť na poradách vedenia MŽP SR,
• účasť v pracovných skupinách založených na MŽP SR a iných rezortoch,
• realizácia Verejného odpočtu za rok 2021,
• iná operatíva v rámci rezortu.
Výstupy:
1. Pozvánky, zápisy a uznesenia z porád vedenia MŽP SR a zo zasadnutia pracovných skupín.
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1

SE

doc. RNDr. Bebej,
CSc.

2 600

7 500,00 €

25 636,00 €

300

3 500,00 €

2 958,00 €

0,00 €

33 136,00 €

6 458,00 €

Príloha č. 1

Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): SDG 16/16.6; 16.7
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Podpora štátnej environmentálnej politiky prostredníctvom implementácie v environmentálnych projektoch SAŽP

12.2022

SEPP

1

SRPL

Ing. Čunderlíková

2 000

2 000,00 €

19 720,00 €

21 720,00 €

Stručná anotácia úlohy:
Cieľom úlohy je podpora štatutárnych činností prostredníctvom implementácie environmentálnych projektov v SAŽP v úzkej spolupráci s príslušnými organizačnými zložkami SAŽP. Zahŕňa aktívne sledovanie možných zdrojov financovania environmentálnych projektov, koordináciu pri plánovaní projektov vzhľadom na
disponibilné ľudské zdroje, prípravu projektových žiadostí, vedenie centrálnej evidencie projektov SAŽP, podporu projektového manažmentu vo fáze implementácie a monitoringu, poskytovanie informácií o projektovej činnosti pre rozhodovacie procesy, podpora samotnej implementácie environmentálnych projektov SAŽP.
Hlavné aktivity:
• koordinácia a riadenie národných a ostatných projektov,
• sledovanie zdrojov financovania projektov a spracovanie informácií pre organizačné zložky SAŽP,
• pomoc pri príprave projektových žiadostí,
• vedenie centrálnej evidencie projektov,
• podpora implementácie a monitoringu projektov,
• spracovanie výstupných zostáv z projektovej činnosti pre potreby plánovania projektov.
Výstupy:
1. Implementované projekty.
2. podané projektové žiadosti;
3. úspešne ukončené projekty.
Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): SDG 16/16.6; 16.7
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Spolupráca pri zabezpečovaní bilaterálnej, rozvojovej spolupráce

12.2022

SZVEP

1

SRPL

Mgr. Baslarová

300

1 000,00 €

2 958,00 €

3 958,00 €

Stručná anotácia úlohy:
Cieľom úlohy je, prostredníctvom prehlbovania kontaktov slovenských expertov s ich zahraničnými partnermi a odovzdávania skúseností, dobrej praxe a odbornej expertízy v kľúčových environmentálnych témach, posilňovať reformné úsilie a transformačné kapacity našich zahraničných partnerov, a tým upevňovať
vzájomné bilaterálne vzťahy s perspektívou prípravy zázemia pre spoločné projekty so slovenskými subjektmi.
Hlavné aktivity:
• organizácia a zabezpečovanie študijných návštev, webinárov, pracovných seminárov a iných aktivít s vytipovanými krajinami, resp. s krajinami, ktoré o to prejavia záujem;
• spolupráca na iných bilaterálnych rozvojových aktivitách MŽP SR.
Výstupy:
1. Podklady, informácie, prezentácie a iné výstupy zo stretnutí;
2. zápisy zo stretnutí s identifikáciou potrieb, silných a slabých stránok jednotlivých krajín v environmentálnej oblasti;
3. návrhy možností ďalšej bilaterálnej spolupráce / spolupráce na projektoch / iných aktivitách.
Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): SDG 1/1.5; SDG 17/17.19
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Plnenie úloh delegovaných Slovenskej agentúre životného prostredia Riadiacim orgánom pre Operačný program Kvalita životného
prostredia na základe Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom

12.2022

SEPP

1

SFEÚ

Ing. Rochovská

0

500,00 €

0,00 €

500,00 €

Stručná anotácia úlohy:
SAŽP sa ako SO podieľa na implementácii OP KŽP pre programové obdobie 2014-2020. Výkon delegovaných úloh z RO pre OP KŽP na SAŽP zabezpečuje SF EÚ v Bratislave a v Banskej Bystrici prostredníctvom jednotlivých odborov riadenia implementácie projektov a ďalších odborov potrebných na zabezpečenie podpory
plynulej a efektívnej implementácie OP KŽP.
V zmysle organizačného poriadku SAŽP SF EÚ tvoria:
- odbor riadenia implementácie projektov vôd;
- odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení;
- odbor riadenia implementácie projektov ochrany ovzdušia a zmeny klímy;
- odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží :
o oddelenie riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží I.
-oodbor
riadenia
implementácie
projektov
ochrany
prírody;
oddelenie
riadenia
implementácie
projektov
odpadov
a environmentálnych záťaží II.
- odbor riadenia implementácie národných projektov;
- odbor kontroly verejného obstarávania;
- odbor metodiky a monitorovania;
- odbor technickej pomoci a publicity;
- odbor legislatívno právny.
SAŽP zabezpečuje plnenie úloh SO v rámci OP KŽP v súlade so splnomocnením RO.
Hlavné aktivity:
• projektové riadenie - príprava a uzatváranie zmlúv o poskytnutí NFP, rozhodovanie o zmenách a uzatváranie dodatkov k zmluvám o poskytnutí NFP, administrácia zmenového konania a príprava podkladov pre vydanie Oznámenia aktualizovaného obsahu príloh rozhodnutia o schválení ŽoNFP, uzatváranie zmlúv o zriadení
záložného práva, uzatváranie zmlúv o vyplňovacom práve k blankozmenke, kontrola prevádzkových zmlúv;
• finančné riadenie - administratívna finančná kontrola ŽoP; zabezpečenie vysporiadania finančných vzťahov;
• kontrola realizácie projektov – finančná kontrola VO, finančná kontrola na mieste;
• vypracovanie internej a inej riadiacej dokumentácie týkajúcej sa implementácie časti operačného programu;
• monitorovanie projektov;
• aktualizácia nezrovnalostí a žiadostí o vrátenie finančných prostriedkov;
• realizácia aktivít informovania a publicity operačného programu.
Výstupy:
1. Výročná/ záverečná správa o vykonávaní OP KŽP pripravená v spolupráci s MŽP SR, resp. RO pre OP KŽP;
2. riadiaca dokumentácia (MP SO, Príručka pre prijímateľa, Príručka k procesu VO).
Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): SDG 16/16.6; 16.7
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Plnenie úloh delegovaných Slovenskej agentúre životného prostredia Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné
prostredie na základe Splnomocnenia Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom na plnenie úloh riadiaceho orgánu

12.2022

SEPP

1

SFEÚ

Ing. Rochovská

0

500,00 €

0,00 €

500,00 €

Stručná anotácia úlohy:
SAŽP sa ako SORO podieľa na implementácii OP ŽP pre programové obdobie 2007-2013. Výkon delegovaných úloh z RO pre OP ŽP na SAŽP zabezpečuje SF EÚ v Bratislave prostredníctvom jednotlivých odborov riadenia implementácie a ďalších odborov potrebných na zabezpečenie podpory ukončovania a obdobia
udržateľnosti v rámci OP ŽP.
V zmysle organizačného poriadku SAŽP SF EÚ tvoria:
- odbor riadenia implementácie projektov vôd;
- odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení;
- odbor riadenia implementácie projektov ochrany ovzdušia a zmeny klímy;
- odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží:
o oddelenie riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží I.
o oddelenie riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží II.
- odbor riadenia implementácie projektov ochrany prírody;
- odbor riadenia implementácie národných projektov;
- odbor kontroly verejného obstarávania;
- odbor metodiky a monitorovania;
- odbor legislatívno-právny;
- odbor technickej pomoci a publicity.
SAŽP zabezpečuje plnenie úloh SORO v rámci OP ŽP v súlade so splnomocnením RO.
Hlavné aktivity:
• monitorovanie ukončených projektov OP ŽP;
• kontrola na mieste v období udržateľnosti;
• zasielanie informácií na PJ týkajúcich sa šetrenia tretích strán za OP ŽP;
• aktualizácia nezrovnalostí a ŽoVFP;
• zasielanie informácii k príprave Akčného plánu revízie nezrovnalostí za OP ŽP;
• aktivity súvisiace s ukončovaním projektov OP ŽP.
Výstupy:
1. Záverečná správa o vykonaní OP ŽP pripravená v spolupráci s MŽP SR, resp. RO pre OP ŽP.
Podpora cieľov / čiastkových cieľov udržateľného rozvoja (SDGs): SDG 16/16.6; 16.7

Odborná činnosť

278 370,00 €

1 964 309,20 €

Odborná činnosť - vlastné zdroje

2 242 679,20 €
457 800 €

199 220

Režijná činnosť

668 862,00 €

678 532,00 €

Režijná činnosť - Vlastné zdroje

1 347 394 €
30 000 €

Projekty EÚ vrátane spolufinancovania / EF / iné (projkety sú rozpísané pod tabuľkou

30 215 810 €

Spolu z rozpočtu MŽP SR zdroj 111

947 232 €

Spolu z iných zdrojov

2 642 841 €

3 590 073 €
30 703 610 €

34 293 683 €

SPOLU (z rozpočtu MŽP SR zdroj 111 + Spolu z iných zdrojov)

* Úloha č. 19 - finančné prostriedky sú požadované mimorozpočtovým opatrením MŽP SR na základe rozhodnutia ministra zo dňa 25.2.2021 vo veci financovania a uskutočnenia štúdie s názvom: „Dodatočné posúdenie vybraných 5 malých
vodných elektrární na rieke Hron“,
** Úloha č. 53 - úlohu je možné riešiť až po schválení zákona o krajinnom plánovaní a následne pridelením finančných prostriedkov osobitným rozpočtovým opatrením zo strany MŽP SR.
Projekty EŠIF
Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku /
OP KŽP

Celkový rozpočet

Plánovaný rozpočet na r.
2022

21 374 829,52 €

10 900 536,00 €

Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska / OP KŽP

6 990 351,44 €

2 637 000,00 €

Informačný program o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnoastiach proaktívnej adaptácie - Akčný plán na
riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody H2ODNOTA JE VODA / OP KŽP

2 481 664,14 €

Spracovanie dokumentov Regionálnych územných systémov ekologickej stability pre potreby vytvorenia základnej
východiskovej bázy pre reguláciu návrhu budovania zelenej infraštruktúry RÚSES II / OP KŽP
Spracovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny - územné systémy ekologickej stability pre vybrané okresy na
miestnej úrovni / MÚSES

4 107 476,36 €

255 131,00 €

16 660 610,00 €

786 626,00 €

23 529 375,86 €

14 678 259,00 €

Výmena kotlov v domácnostiach pre lepšie ovzdušie

98 966,00 € http://pmis.sazp.sk/detail-projektu/126
http://www.protisuchu.sk/

29 356 518,00 €

Spolu
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http://pmis.sazp.sk/detail-projektu/125
http://pmis.sazp.sk/detail-projektu/120
http://www.zeleneobce.sk/

http://pmis.sazp.sk/detail-projektu/118
http://pmis.sazp.sk/detail-projektu/137
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Ostatné projekty
Climate change and environment education centre (LivingLab) in Dropie / Granty EHP a Nórska
Regionálna štúdia obehového hospodárstva v e-sektore v SaVE regióne / UNEP

Zlepšenie environmentálne vhodného manažmentu nakladania s výpočtovou technikou a mobilnými telefónmi v
Moldavsku a Bielorusku / PACE

Plánovaný rozpočet na r.
2022

Rozpočet SAŽP
999 000,00 €

320 000,00 € http://pmis.sazp.sk/detail-projektu/142

8 745,03 €

1 000,00 € http://pmis.sazp.sk/detail-projektu/144

70 253,93 €

Zlepšenie implementácie plánov kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a
miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia / LIFE
TEACHER - joinT Efforts to increase water management Adaptation to climate CHanges in central EuRope / INTERREG
Central Europe

3 962 336,00 €

Spolu

4 369 985,00 €

Plánované projekty

-

Plánovaný ropočet pre
SAŽP

Národný projekt
9 "Envirocentrum
Dropie"
/ OP KŽP varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí
Budovanie
systémov
vyhodnocovania
rizík, včasného
ovplyvnených zmenou klímy v regióne Hornej Nitry

4 230 976,00 €
9 500 000,00 €

Metodiky pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy / OP KŽP

2 100 000,00 €

Malé zlepšenia eGov služieb v Slovenskej agentúre životného prostredia / OP II

817 829,50 €

Audit kybernetickej bezpečnosti / OP II

200 000,00 €

Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta 2022 / Environmentálny fond

200 000,00 €

GNUSES
ClimaInfo - Awareness raising on climate change adaptation and mitigation / Granty EHP a Nórska

4 000 000
54 176,00 €

Vysvetlivky:
SAŽP = Slovenská agentúra životného prostredia
SE = Sekcia environmentalistiky
SEI = Sekcia environmentálnej informatiky
OSKSR = Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny
OIPEP = Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky
OES = Odbor environmentálnych služieb
OEVVO = Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety
OEM = Odbor environmentálneho manažérstva
OVMS = Odbor výskumu a medzinárodnej spolupráce
SFEÚ = Sekcia fondov Európskej únie
PRTR - Protokol o registroch únikov a prenosov znečisťujúcich látok
E-PRTR - Register únikov a prenosov znečisťujúcich látok
WGP - Pracovná skupina zmluvných strán Aarhuského dohovoru
WPIEI - Pracovná skupina pre medzinárodné otázky o životnom prostredí
"Environmental Liability Directive" - smernica o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní
environmentálnych škôd
ŠT I. = štátny tajomník I.
ŠT II. = štátny tajomník II.
GTSÚ = generálna tajomníčka služobného úradu
OK = odbor komunikácie
OU = osobný úrad
SI = Sekcia informatiky
SZVEP = Sekcia zahraničných vzťahov a environmentálnej politiky
SZKOO = Sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia
SV = Sekcia vôd
SGPZ = Sekcia geológie a prírodných zdrojov
SOPB = Sekcia ochrany prírody a biodiverzity
SEPP = Sekcia environmentálnych programov a projektov
SOH = Sekcia obehového hospodárstva
STK = Sekcia tvorby krajiny
SPVŽP = Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie
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43 000,00 € https://www.sazp.sk/projekty/aktualne-projekty/
495 292,00 €

http://pmis.sazp.sk/detail-projektu/140
https://www.populair.sk

Rola SAŽP v projekte: asociovaný partner, bez
- rozpočtu
859 292,00 €

