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1.

IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE

Zriaďovateľ:
Názov organizácie:
Generálny riaditeľ:
Sídlo organizácie:
IČO:
Forma hospodárenia:
Dátum zriadenia:
Kontakt:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Slovenská agentúra životného prostredia
Mgr. Michal Maco
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
00626031
príspevková organizácia
01. 07. 1993
tel.: +421/48/4374111, fax: +421/48/4230409

Vrcholový manažment v roku 2021:
Zástupca generálneho riaditeľa pre riadenie projektov (do 31.03.2021), zástupca generálneho
riaditeľa (od 01.04.2021 do 16.09.2021), zástupca pre Európske programy a projekty (od 17.09.2021):
Ing. Martin Minarovič
Zástupca pre prierezové činnosti:
Mgr. Alexandra Machanová od 17.09.2021
Zástupca pre komunikáciu:
Mgr. Michaela Pšenáková od 17.09.2021
Riaditeľ sekcie environmentalistiky:
doc. RNDr. Juraj Bebej, CSc. do 23.11.2021
RNDr. Timotej Brenkus od 24.11.2021 vymenovaný do funkcie
Riaditeľ sekcie fondov Európskej únie:
Ing. Katarína Rochovská
Riaditeľ sekcie ekonomiky a prevádzky:
Ing. Viera Urdová, do 05.07.2021
Ing. Jana Krajčová od 06.07.2021 do 12.07.2021 poverená zastupovaním
Ing. Martin Kubiš od 13.07.2021 do 16. 09. 2021
Ing. Jana Krajčová, od 17.09.2021 do 31.10.2021 poverená zastupovaním,
od 01.11.2021 vymenovaná do funkcie
Riaditeľ sekcie environmentálnej informatiky:
Ing. Rudolf Navrátil
Riaditeľ sekcie plánu obnovy:
Ing. Matej Kerestúr od 17.09.2021 vymenovaný do funkcie
Riaditeľ sekcie riadenia projektov SAŽP a legislatívy:
Ing. Adam Stano od 01.04.2021 vymenovaný do funkcie
Odbory priamo riadené generálnym riaditeľom:
– kancelária generálneho riaditeľa:
Ing. Daniela Koleková
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– odbor kontroly:
Ing. Janka Rýsová, kontrolór
– odbor personalistiky:
Mgr. Terézia Herková
Sekcia environmentalistiky:
– odbor environmentálnych služieb:
Ing. Katarína Paluchová
– odbor informačnej podpory environmentálnej politiky:
Ing. Zuzana Lieskovská
– odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny:
Mgr. Martina Seemanová Litterová, PhD. (do 13.8.2021) poverená zastupovaním
RNDr. Timotej Brenkus od 14.08.2021
– odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety:
RNDr. Jana Šimonovičová, PhD.
– odbor environmentálneho manažérstva:
Ing. Alena Adamkovičová
– odbor výskumu a medzinárodnej spolupráce (od 01.04.2021)
RNDr. Radoslav Považan, PhD.
Sekcia environmentálnej informatiky:
– odbor informačných systémov:
Ing. Ján Cimerman do 31.01.2021
Ing. Marek Hubáček od 01.02.2021
– odbor prevádzky IT:
RNDr. Marek Andel
Sekcia ekonomiky a prevádzky:
– odbor ekonomiky:
Ing. Jana Krajčová
– odbor prevádzky a správy majetku:
Mgr. Pavol Miškovič
– odbor verejného obstarávania (do 31.03.2021 pod SEP):
PhDr. Petra Baričová
Sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy (od 01.04.2021):
– odbor riadenia projektov 1,
Ing. Katarína Kolesárová
– odbor riadenia projektov 2
Ing. Patrícia Čunderlíková
– odbor verejného obstarávania
PhDr. Petra Baričová
– odbor právnych služieb
Mgr. Norbert Galaba
Sekcia fondov Európskej únie
− kancelária riaditeľa sekcie fondov EÚ (od 01.04.2021)
Mária Hrašková poverená zastupovaním do 16.9.2021
Mgr. Peter Mrázik, PhD. od 17.09.2021
− odbor riadenia implementácie projektov vôd:
Ing. Zuzana Tóthová do 31.01.2021 poverená zastupovaním
Ing. Michal Čornak od 01.02.2021 do 27.04.2021
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Ing. Jaroslav Janko od 28.04.2021
− odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení:
Ing. Jakub Lupták
− odbor riadenia implementácie projektov ochrany ovzdušia a zmeny klímy:
Ing. Matej Kerestúr do 31.07.2021
Ing. Tomáš Sanitra od 01.08.2021
− odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží
Ing. PhDr. Vladimír Mitrík
− odbor riadenia implementácie projektov ochrany prírody:
Ing. Radovan Dobrovič
− odbor kontroly verejného obstarávania:
Mgr. Mikuláš Slota do 31.10.2021 poverený zastupovaním
Mgr. Oskár Kuna od 01.11.2021 poverený zastupovaním
− odbor metodiky a monitorovania:
Ing. Žaneta Rosová
- odbor riadenia implementácie národných projektov:
Ing. Ján Gréner do 31.05.2021
Ing. Jana Teremová, od 01.06. do 14.06.2021 poverená zastupovaním
Ing. Július Lukáč od 15.06.2021
− odbor legislatívno-právny:
JUDr. Miroslav Kavec
− odbor podpory riadenia a publicity do 31.03.2021, odbor technickej pomoci a publicity od
01.04.2021:
Mgr. Miroslava Gogová
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2.

PÔSOBNOSŤ A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE

Pôsobnosť organizácie
Slovenská agentúra životného prostredia bola zriadená Rozhodnutím ministra životného prostredia
Slovenskej republiky zo dňa 17. 05. 1993 ako rozpočtová organizácia Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky, od 01. 01. 2001 je príspevkovou organizáciou. K 01. 01. 2014 bola
v organizácii zrealizovaná zmena organizácie riadenia agentúry, v ktorej boli uplatnené princípy
koncentrácie aktivít, zefektívnenia a zjednodušenia riadenia vzhľadom na identifikované procesy a
územnú pôsobnosť agentúry, odstránenia duplicít agend a vznik nových organizačných štruktúr,
rešpektujúcich požiadavky riadenia sprostredkovateľského orgánu pre OP ŽP a pre OP KŽP,
hierarchizácie informatizácie v rezorte, podľa prípravy Koncepcie rozvoja informačných systémov.
Organizačná štruktúra SAŽP je realizovaná na základe vydania nového znenia zriaďovacej listiny
(vydanej Rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 22. novembra 2013 č.
37/2013-1.6. o vydaní nového znenia zriaďovacej listiny Slovenskej agentúry životného prostredia),
– jej Dodatkom č. 1 (vydaný Rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 2.
apríla 2015 č. 8/2015 – 1.6., ktorým sa vydáva Dodatok č. 1 k rozhodnutiu ministra životného
prostredia Slovenskej republiky z 22. novembra 2013 č. 37/2013-1.6 o vydaní nového znenia
zriaďovacej listiny Slovenskej agentúry životného prostredia),
– Dodatkom č. 2 (vydaný Rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 27.
apríla 2015 č. 17/2015 – 1.6., ktorým sa vydáva Dodatok č. 2 k rozhodnutiu ministra životného
prostredia Slovenskej republiky z 22. novembra 2013 č. 37/2013 – 1.6 o vydaní nového znenia
zriaďovacej listiny Slovenskej agentúry životného prostredia) a následne
– Dodatkom č. 3 (vydaný Rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 15.
marca 2017 č. 5/2017 – 1.13., ktorým sa vydáva Dodatok č. 3 k rozhodnutiu ministra životného
prostredia Slovenskej republiky z 22. novembra 2013 č. 37/2013 – 1.6 o vydaní nového znenia
zriaďovacej listiny Slovenskej agentúry životného prostredia) a
– štatútu SAŽP (vydaného Rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 22.
novembra 2013 č. 38/2013-1.6. o vydaní nového znenia štatútu Slovenskej agentúry životného
prostredia),
– jeho Dodatkom č. 1 (vydaný Rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 2.
apríla 2015 č. 38/2013-1.6. ktorým sa vydáva Dodatok č. 1 k rozhodnutiu ministra životného
prostredia Slovenskej republiky z 22. novembra 2013 č. 38/2013 - 1.6. o vydaní nového znenia
štatútu Slovenskej agentúry životného prostredia),
– Dodatkom č. 2 (vydaný Rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 27.
apríla 2015 č. 18/2015 - 1.6., ktorým sa vydáva Dodatok č. 2 k rozhodnutiu ministra životného
prostredia Slovenskej republiky z 22. novembra 2013 č. 38/2013 - 1.6. o vydaní nového znenia
štatútu Slovenskej agentúry životného prostredia),
– Dodatkom č. 3 (vydaný rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky zo 4.
novembra 2016 č. 36/2016 - 1.16., ktorým sa vydáva Dodatok č. 3 k rozhodnutiu ministra
životného prostredia Slovenskej republiky z 22. novembra 2013 č. 38/2013 - 1.6. o vydaní nového
znenia štatútu Slovenskej agentúry životného prostredia) a
– Dodatkom č. 4 (vydaný Rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 15.
marca 2017 č. 6/2017 – 1.13, ktorým sa vydáva Dodatok č. 4 k rozhodnutiu ministra životného
prostredia Slovenskej republiky z 22. novembra 2013 č. 38/2013 - 1.6. o vydaní nového znenia
štatútu Slovenskej agentúry životného prostredia).
– Rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 17. septembra 2021 č.
38/2021-9.3 a v súlade s rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 9.
augusta 2021 č. 36/2021-1.11, ktorým sa vydáva Organizačný poriadok Ministerstva životného
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prostredia bolo vydané nové znenie Štatútu Slovenskej agentúry životného prostredia. Zároveň
rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky boli zrušené všetky
predchádzajúce rozhodnutia (uvedené vyššie): rozhodnutie z 22. novembra 2013 č. 38/2013-1.6.,
rozhodnutie z 2. apríla 2015 č. 38/2013-1.6., rozhodnutie z 27. apríla 2015 č. 18/2015 - 1.6.,
rozhodnutie zo 4. novembra 2016 č. 36/2016 - 1.16. a rozhodnutie z 15. marca 2017 č. 6/2017 –
1.13.
Pôsobnosť SAŽP vo všetkých oblastiach činností stanovených Štatútom vytvára podmienky pre
efektívne zapojenie sa organizácie aj do regionálnych a operatívnych úloh, čo využíva predovšetkým
rezort MŽP SR, ale aj orgány štátnej správy v oblasti starostlivosti o životné prostredie, miestnej
štátnej správy a ďalší odberatelia produktov SAŽP. V roku 2005 bola organizácia certifikovaná
certifikačnou spoločnosťou BVQI Slovakia s. r. o. Bratislava (v súčasnosti Bureau Veritas Slovakia).
V roku 2020 organizácia úspešne absolvovala recertifikačný audit vyššie uvedenou spoločnosťou
(Bureau Veritas Slovakia) v termíne 8.-11.9.2020 a stala sa držiteľom certifikátov systému
manažérstva kvality podľa noriem ISO 9001: 2015 a systému manažérstva environmentu podľa ISO
14001: 2015 s platnosťou do 19. 09. 2023.
Agentúra ako odborná organizácia v rámci hlavnej činnosti (podľa platného štatútu a zriaďovacej
listiny) najmä:
a) pripravuje odborné podklady pre návrhy environmentálnych stratégií, koncepcií, programov,
plánov, právnych predpisov, technických noriem a metodík, vypracúva štúdie, prehľady a správy
a zostavuje databázy vyplývajúce zo
1. zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z.z .,
2. zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na
trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení neskorších
predpisov,
3. zákona č. 127/2006 Z. z. o perzistentných organických látkach a o zmene a doplnení zákona
č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v znení zákona č. 515/2008 Z. z.,
4. zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného
prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
5. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“),
6. zákona č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení neskorších
predpisov,
7. zákona č. 351/2012 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme
Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých
zákonov,
8. zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“),
9. zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o životnom prostredí“),
10. zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
11. zákona č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení
neskorších predpisov,
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b)

c)
d)

e)

f)
g)
h)

i)
j)

12. zákona č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom
prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
13. zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie v znení zákona
č. č. 362/2015 Z. z. (ďalej len „zákon o NIPI“),
14. zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších
predpisov,
15. 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.
16. zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
17. zákona č. 137/2010 o ovzduší v znení neskorších predpisov,
18. zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
19. zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov,
20. zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov,
21. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho
spoločenstva v znení neskorších predpisov,
22. zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z Európskych štrukturálnych a
investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
23. zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
podieľa sa na prevádzke neverejnej rozľahlej dátovej siete (ŽPNet), prepájajúcej existujúce
lokálne počítačové siete vybraných rezortných organizácií zriaďovateľa, podieľa sa na príprave
a implementácii koncepcií rezortných agendových informačných systémov a plnení ďalších
odborných úloh, vyplývajúcich pre zriaďovateľa zo zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných
technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
zabezpečuje napĺňanie obsahu národného geoportálu v súlade s existujúcimi normami
a štandardmi,
podieľa sa a spolupracuje na budovaní rezortných agendových informačných systémov,
zameraných na zhromažďovanie, harmonizáciu a sprístupňovanie environmentálnych údajov,
vytváraných organizáciami v pôsobnosti zriaďovateľa ako aj ďalších príbuzných rezortov,
zabezpečuje prevádzku webového sídla enviroportal.sk - informačného portálu rezortu
zriaďovateľa zameraného na zverejňovanie informácií o životnom prostredí, informovanie o
aktuálnych udalostiach v oblasti životného prostredia a publikovanie výstupov z rezortných
agendových informačných systémov,
podieľa sa na mapovaní environmentálnych javov v krajine nástrojmi geoinformatiky
a diaľkového prieskumu Zeme,
zabezpečuje úlohy v environmentálnej informatike v oblasti kvalifikácie a kvantifikácie životného
prostredia,
podporuje kybernetickú bezpečnosť environmentálnych informácií a tvorí kybernetické
(digitálne) prostredie na podporu bezpečnosti a manažmentu mimoriadnych udalostí
vznikajúcich z faktorov zložiek životného prostredia,
podieľa sa na implementácii a manažmente národných a medzinárodných politík v oblasti
environmentálnych informácií,
zhromažďuje, vyhodnocuje, porovnáva, kategorizuje a zverejňuje súhrnné údaje a poznatky
o environmentálnej situácii a jej vývoji, o prírodnom a kultúrnom dedičstve v krajine, vrátane
zabezpečovania tvorby a napĺňania systému environmentálnych ukazovateľov a príslušných
databáz,
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k) sleduje vývojové trendy v jednotlivých odvetviach svojej pôsobnosti, vypracúva rozvojové
zámery, odborné stanoviská a vyjadrenia pre zriaďovateľa o ostatné orgány štátnej správy
starostlivosti o životné prostredie a plní úlohy odborného koordinátora v prierezových
odvetviach starostlivosti o životné prostredie,
l) podieľa sa na rozvoji environmentálnej výchovy, vzdelávania, vedy, monitoringu, informatiky,
štatistiky, výkazníctva a spravodajstva v rezorte zriaďovateľa, ako aj na príprave a vydávaní
správy o stave životného prostredia v Slovenskej republike za príslušný kalendárny rok,
m) zabezpečuje činnosti vyplývajúce z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010
z 25. novembra 2009 o environmentálnej značke EÚ v platnom znení,
n) pôsobí ako poverená právnická osoba podľa zákona č. 351/2012 Z. z. o environmentálnom
overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo
a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu
(ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva
pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001
a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES v platnom znení (ďalej len „nariadenie (ES) č.
1221/2009“), Komisie (EÚ) 2017/1505 z 28. augusta 2017, ktorým sa menia prílohy I, II a III k
nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií
v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) (ďalej len „nariadenie
Komisie (EÚ) 2017/1505“) a nariadením Komisie (EÚ) 2018/2026 z 19. decembra 2018, ktorým sa
mení príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej
účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)
(ďalej len „nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2026“). ,
o) zabezpečuje podľa pokynov zriaďovateľa školenia na získanie osobitných kvalifikačných
predpokladov na výkon niektorých činností na úseku starostlivosti o životné prostredie
a vykonáva poradenskú činnosť na tomto úseku,
p) zabezpečuje prevádzku strediska environmentálnej výchovy Dropie (SEV Dropie),
q) zabezpečuje prevádzku redakcie Enviromagazínu a organizuje environmentálne podujatia,
vrátane Envirofilmu,
r) zabezpečuje národnú koordináciu na úseku neformálnej environmentálnej výchovy, a to pri
tvorbe systému certifikácie organizácií poskytujúcich neformálnu environmentálnu výchovu,
tvorbe a prevádzkovaní portálu environmentálnej výchovy (EWOBOX) a systému štatistického
zberu a vykazovania údajov v tejto oblasti,
s) spolupracuje na príprave podkladov a vyhodnocovaní environmentálnych úloh súvisiacich s
Agendou 2030 a implementačných dokumentov prijatých na národnej úrovni,
t) rozpracúva environmentálne stratégie, koncepcie a programy OSN, EÚ a OECD v podmienkach
Slovenskej republiky, ako aj celoslovenské súhrnné environmentálne stratégie, koncepcie
a programy a dokumenty podporujúce prechod na obehové hospodárstvo, vyhodnocuje ich
realizáciu a zostavuje príslušné hodnotiace správy,
u) zabezpečuje odborné úlohy starostlivosti o životné prostredie vyplývajúce z členstva Slovenskej
republiky, zriaďovateľa a agentúry v medzinárodných organizáciách s environmentálnym
zameraním,
v) zabezpečuje plnenie záväzkov odborného charakteru vyplývajúcich pre Slovenskú republiku z:
1. Dohovoru o cezhraničných účinkoch priemyselných havárií,
2. Dohovoru EHK OSN o hodnotení vplyvu na životné prostredie presahujúceho štátne hranice,
3. Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva,
4. Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe
k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia,
5. Európskeho dohovoru o krajine,
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6. Rámcového dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát (Karpatský dohovor),
7. Dohovoru o biologickej diverzite.
w) zabezpečuje činnosť Regionálneho centra Bazilejského dohovoru regiónu strednej Európy pre
školenie a prenos technológií,
x) plní funkciu výkonného sekretariátu pre Program obnovy dediny a zastupovanie Slovenskej
republiky v Európskom pracovnom spoločenstve pre rozvoj vidieka a obnovu dediny,
y) plní úlohy Zeleného vzdelávacieho fondu,
z) pripravuje a uplatňuje odborné podklady starostlivosti o krajinu, environmentálnej vhodnosti
a bezpečnosti vyplývajúce zo zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zo starostlivosti o prírodné zdroje a obnoviteľné
zdroje energie,
aa) zabezpečuje uplatňovanie nástrojov integrovaného manažmentu krajiny, ako aj využitie nových
poznatkov pre starostlivosť o krajinu s cieľom zachovania bohatého prírodného
a kultúrnohistorického dedičstva,
bb) podieľa sa na integrácii zelenej infraštruktúry do sektorových politík a podporuje budovanie
zelenej infraštruktúry, ako významného faktoru pre riadenie prírodného kapitálu, regionálneho
rozvoja zmeny klímy, riadenia rizík v prípade katastrof a manažmentu životného prostredia,
cc) zabezpečuje koncepčnú a poradenskú činnosť v oblasti podpory budovania riadenia geoparkov,
náučných chodníkov a lokalít,
dd) vypracúva odborné podklady pre prípravu a implementáciu strategických dokumentov, právnych
predpisov a metodík týkajúcich sa environmentálnych záťaží, environmentálnej zodpovednosti
pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd, prevencii závažných priemyselných havárií
a integrovanej prevencii a kontroly znečisťovania životného prostredia,
ee) plní úlohy sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v rámci Operačného programu
Životné prostredie v súlade so splnomocnením riadiaceho orgánu,
ff) zabezpečuje úlohy súvisiace s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 401/2009 z 23.
apríla 2009 o Európskej environmentálnej agentúre a Európskej environmentálnej informačnej
a monitorovacej sieti v platnom znení; plní funkciu národného ohniskového bodu (NFP) Európskej
environmentálnej agentúry, člena riadiacej rady Európskej environmentálnej agentúry,
národného uzla Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej sieti a vybraných
národných referenčných centier,
gg) zabezpečuje realizáciu čiastkových aktivít súvisiacich s plnením reportingových povinností,
prípravy a podávania správ pre Európsku komisiu a OECD za vybrané oblasti životného
prostredia,
hh) koncepčne a koordinačne zabezpečuje a realizuje informačné, propagačné a osvetové aktivity a
programy na národnej úrovni,
ii) podieľa sa na hodnotení ekosystémových služieb a environmentálnom účtovníctve,
jj) plní úlohy sprostredkovateľského orgánu v rámci Operačného programu Kvalita životného
prostredia v súlade so Zmluvou o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským
orgánom a v súlade s touto zmluvou koná a rozhoduje v správnom konaní podľa § 41 a § 41a
zákona o príspevku,
kk) zabezpečuje činnosti Národného orgánu pre program nadnárodnej spolupráce Operačný
program Stredná Európa v súlade s Dohodou o plnomocenstve uzatvorenou medzi zriaďovateľom
a agentúrou,
ll) zabezpečuje činnosti Národného orgánu pre program nadnárodnej spolupráce Operačný
program Juhovýchodná Európa v súlade s Dohodu o plnomocenstve uzatvorenou medzi
zriaďovateľom a agentúrou,
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mm) zabezpečuje výkon činnosti manažérov kvality ovzdušia a spoluprácu pri príprave
strategických, koncepčných a programových dokumentov v oblasti ochrany ovzdušia,
informačnú, vzdelávaciu a propagačnú podporu ochrany ovzdušia,
nn) zabezpečuje aktivity súvisiace s tvorbou výhľadových štúdií a scenárov v oblasti starostlivosti
o životné prostredie,
oo) zabezpečuje odbornú, poradenskú a konzultačnú činnosť v rámci budovania a podpory
prírodného a udržateľného turizmu,
pp) plnenie úloh v rámci Plánu obnovy a odolnosti, komponentu 2 Obnova budov.

Hlavné činnosti
Slovenská agentúra životného prostredia má celoslovenskú pôsobnosť. Prostredníctvom nej
zriaďovateľ zabezpečuje plnenie odborných úloh odvetví starostlivosti o životné prostredie
vymedzených predmetom činnosti v jej zriaďovacej listine, ktorými sú:
a) manažment environmentálnych rizík, vrátane rizík vyplývajúcich z používania chemických
látok a chemických zmesí a environmentálna bezpečnosť,
b) prevencia závažných priemyselných havárií,
c) environmentálna zodpovednosť pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd,
d) integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia,
e) environmentálne hodnotenie a označovanie produktov,
f) environmentálne manažérstvo a audit,
g) eliminácia environmentálnych záťaží,
h) nakladanie s odpadom z ťažobného priemyslu,
i) posudzovanie vplyvov na životné prostredie,
j) hodnotenie environmentálnej situácie,
k) podpora implementácie efektívneho využívania zdrojov a zásad zeleného rastu a prechodu na
obehové hospodárstvo,
l) environmentálna informatika,
m) starostlivosť o mestské a vidiecke životné prostredie,
n) starostlivosť o prírodné zdroje a obnoviteľné zdroje energie,
o) krajinné plánovanie, integrácia podpora budovania zelenej infraštruktúry,
p) environmentálna výchova, vzdelávanie, veda a edičná činnosť k problematike starostlivosti o
životné prostredie a podpora rozvoja environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety na
území Slovenskej republiky prostredníctvom Zeleného vzdelávacieho fondu a národnej
koordinácie vo vymedzených oblastiach na úseku neformálnej environmentálnej výchovy,
q) koncepčné a koordinačné zabezpečenie a realizácia informačných, propagačných
a osvetových aktivít a programov na národnej úrovni,
r) programovanie a implementácia environmentálnych projektov,
s) rozvoj nástrojov environmentálnej politiky,
t) hodnotenie ekosystémových služieb a environmentálne účtovníctvo,
u) podpora a následná realizácia výskumu a vývoja,
v) podpora a následná realizácia vedeckého bádania,
w) podpora vedeckej spolupráce s vysokými školami, univerzitami a výskumnými inštitúciami na
národnej a medzinárodnej úrovni,
x) plnenie úloh sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre Operačný program
Životné prostredie v súlade so splnomocnením riadiaceho orgánu,
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y) zverejňovanie informácií o životnom prostredí a publikovanie výstupov z informačných
systémov v oblasti životného prostredia,
z) plnenie úloh sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Kvalita životného
prostredia v súlade so Zmluvou o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu
sprostredkovateľským orgánom, vrátane konania a rozhodovania v správnom konaní podľa §
41 a § 41a zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z Európskych štrukturálnych
a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o príspevku“),
aa) zabezpečenie činnosti Národného orgánu pre program nadnárodnej spolupráce Operačný
program Stredná Európa v súlade s Dohodou o plnomocenstve uzatvorenou medzi
zriaďovateľom a agentúrou,
bb) zabezpečenie činnosti Národného orgánu pre program nadnárodnej spolupráce Operačný
program Juhovýchodná Európa v súlade s Dohodou o plnomocenstve uzatvorenou medzi
zriaďovateľom a agentúrou,
cc) zabezpečenie plnenia úloh Regionálneho centra Bazilejského dohovoru pre krajiny strednej
a východnej Európy,
dd) starostlivosť o sídla, regióny a krajinu v oblasti životného prostredia a strategického
plánovania rozvoja na regionálnej a miestnej úrovni,
ee) rozvoj, manažment a podpora prírodného turizmu a udržateľného cestovného ruchu
v chránených územiach,
ff) environmentálna regionalizácia ako zdroj informácií o životnom prostredí v Slovenskej
republike a v jej regiónoch,
gg) podpora budovania zelenej infraštruktúry a adaptácie na zmenu klímy,
hh) plnenie úloh v rámci Plánu obnovy a odolnosti, komponentu 2 Obnova budov.

Strednodobý výhľad organizácie
Činnosť Slovenskej agentúry životného prostredia sa v roku 2021 sústreďovala na kvalitné,
efektívne plnenie schváleného Plánu hlavných úloh, riadenie projektov pre podporu plnenia
poslania a hlavných činností agentúry, výkon činností sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim
orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia. Na základe východísk rozpočtu, ako aj
dlhodobého plánu rozvoja Slovenskej agentúry životného prostredia boli v roku 2021 vykonávané
činnosti pre naplnenie cieľov najmä v oblasti zabezpečenia implementácie OP KŽP. V priebehu roka
2021 boli naďalej realizované racionalizačné opatrenia v oblasti hospodárneho nakladania so
zverenými zdrojmi. Hlavnými úlohami v strednodobom výhľade sú úlohy zamerané na:
1. koncentráciu hlavnej činnosti do prioritných oblastí definovaných zriaďovateľom
2. realizáciu efektívnej organizačnej štruktúry a efektivitu nakladania so zverenými zdrojmi
3. vykonávanie poverenia v oblasti implementácie OP KŽP a komunikačných aktivít
4. kvalitný projektový manažment a príprava projektov z OP KŽP a iných programov.
V neposlednom rade sa činnosť Slovenskej agentúry životného prostredia v strednodobom výhľade
sústredí na realizáciu jedného projektu a troch národných projektov:
•

projekt Zlepšenie implementácie plánov kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a
kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia.
Hlavným zámerom projektu je podpora efektívneho riadenia kvality ovzdušia s cieľom zlepšiť
kvalitu ovzdušia a znížiť vystavenie obyvateľstva škodlivým vplyvom látok znečisťujúcich
ovzdušie;
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•

•

•

Národný projekt Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania
kvality životného prostredia na Slovensku. Hlavným cieľom projektu je zlepšovanie kvality
životného prostredia SR prostredníctvom zabezpečenia prístupu cieľových skupín k informáciám
a zvyšovania povedomia v oblasti životného prostredia;
Národný projekt Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska –
Zelené obce Slovenska sa zameriava najmä na realizačné opatrenia na úrovni obnovy, budovania
a zachovania prírodných a poloprírodných oblastí, ako prvku zelenej infraštruktúry, a to
prostredníctvom realizácie vegetačných prvkov. Národným projektom sa prispeje k zlepšeniu
stavu kvality životného prostredia, a to prostredníctvom drevinovej revitalizácie existujúcich
ekosystémov;
Národný projekt Informačný program o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach
proaktívnej adaptácie – Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody H2ODNOTA
JE VODA. Národný projekt predostiera problematiku sucha a nedostatku vody, ktorá je
obsiahnutá v Akčnom pláne H2O ako riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody H2ODNOTA JE
VODA.
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3.

ČINNOSTI ORGANIZÁCIE

Slovenská agentúra životného prostredia má celoslovenskú pôsobnosť. Prostredníctvom nej
zriaďovateľ zabezpečuje plnenie odborných úloh odvetví starostlivosti o životné prostredie
vymedzených predmetom činnosti v jej zriaďovacej listine, ktorými sú:
a) manažment environmentálnych rizík, vrátane rizík vyplývajúcich z používania chemických
látok a chemických zmesí a environmentálna bezpečnosť,
b) prevencia závažných priemyselných havárií,
c) environmentálna zodpovednosť pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd,
d) integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia,
e) environmentálne hodnotenie a označovanie produktov,
f) environmentálne manažérstvo a audit,
g) eliminácia environmentálnych záťaží,
h) nakladanie s odpadom z ťažobného priemyslu,
i) posudzovanie vplyvov na životné prostredie,
j) hodnotenie environmentálnej situácie,
k) podpora implementácie efektívneho využívania zdrojov a zásad zeleného rastu a prechodu na
obehové hospodárstvo,
l) environmentálna informatika,
m) starostlivosť o mestské a vidiecke životné prostredie,
n) starostlivosť o prírodné zdroje a obnoviteľné zdroje energie,
o) krajinné plánovanie, integrácia podpora budovania zelenej infraštruktúry,
p) environmentálna výchova, vzdelávanie, veda a edičná činnosť k problematike starostlivosti o
životné prostredie a podpora rozvoja environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety na
území Slovenskej republiky prostredníctvom Zeleného vzdelávacieho fondu a národnej
koordinácie vo vymedzených oblastiach na úseku neformálnej environmentálnej výchovy,
q) koncepčné a koordinačné zabezpečenie a realizácia informačných, propagačných
a osvetových aktivít a programov na národnej úrovni,
r) programovanie a implementácia environmentálnych projektov,
s) rozvoj nástrojov environmentálnej politiky,
t) hodnotenie ekosystémových služieb a environmentálne účtovníctvo,
u) podpora a následná realizácia výskumu a vývoja,
v) podpora a následná realizácia vedeckého bádania,
w) podpora vedeckej spolupráce s vysokými školami, univerzitami a výskumnými inštitúciami na
národnej a medzinárodnej úrovni,
x) plnenie úloh sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre Operačný program
Životné prostredie v súlade so splnomocnením riadiaceho orgánu,
y) zverejňovanie informácií o životnom prostredí a publikovanie výstupov z informačných
systémov v oblasti životného prostredia,
z) plnenie úloh sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Kvalita životného
prostredia v súlade so Zmluvou o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu
sprostredkovateľským orgánom, vrátane konania a rozhodovania v správnom konaní podľa §
41 a § 41a zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z Európskych štrukturálnych
a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o príspevku“),
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aa) zabezpečenie činnosti Národného orgánu pre program nadnárodnej spolupráce Operačný
program Stredná Európa v súlade s Dohodou o plnomocenstve uzatvorenou medzi
zriaďovateľom a agentúrou,
bb) zabezpečenie činnosti Národného orgánu pre program nadnárodnej spolupráce Operačný
program Juhovýchodná Európa v súlade s Dohodou o plnomocenstve uzatvorenou medzi
zriaďovateľom a agentúrou,
cc) zabezpečenie plnenia úloh Regionálneho centra Bazilejského dohovoru pre krajiny strednej
a východnej Európy,
dd) starostlivosť o sídla, regióny a krajinu v oblasti životného prostredia a strategického
plánovania rozvoja na regionálnej a miestnej úrovni,
ee) rozvoj, manažment a podpora prírodného turizmu a udržateľného cestovného ruchu
v chránených územiach,
ff) environmentálna regionalizácia ako zdroj informácií o životnom prostredí v Slovenskej
republike a v jej regiónoch,
gg) podpora budovania zelenej infraštruktúry a adaptácie na zmenu klímy,
hh) plnenie úloh v rámci Plánu obnovy a odolnosti, komponentu 2 Obnova budov.

3.1.

ODBORY PRIAMO RIADENÉ GENERÁLNYM RIADITEĽOM

Odbor kontroly
Koordinoval a metodicky usmerňoval vnútornú kontrolnú činnosť SAŽP. Vypracovával plán kontrolnej
činnosti a navrhoval účasť odborných zamestnancov na kontrolných akciách. Predkladal návrhy na
odstránenie existujúcich nedostatkov a vedie agendu súvisiacu s kontrolnou činnosťou. Odbor
vybavoval a evidoval sťažnosti, petície a súvisiace podnety.

Odbor personalistiky
Poslaním odboru personalistiky bolo komplexné zabezpečovanie podpory dosiahnutia stanovených
cieľov SAŽP prostredníctvom personálnych procesov - získavania, stabilizovania rozvoja
a optimálneho využívania ľudských zdrojov v SAŽP.

Činnosti odboru
•
•
•
•
•
•
•
•

zodpovedá za oblasť prijímania a uvoľňovania zamestnancov,
vedie personálnu agendu v SAŽP,
zabezpečuje oblasť rozvoja a vzdelávania zamestnancov podľa potrieb SAŽP,
zabezpečuje proces kolektívneho vyjednávania a sociálnej politiky,
v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. a platnej kolektívnej zmluvy zodpovedá za odmeňovanie
zamestnancov,
poskytuje vedúcim podporu pri realizácií ich personálnych úloh v riadených personálnych
kolektívoch,
zodpovedá za vedenia mzdového účtovníctva a mzdovej agendy pre potreby externých inštitúcií
v zmysle platnej legislatívy,
zodpovedá za tvorbu princípov a pravidiel personálneho riadenia v SAŽP.
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3.2.

SEKCIA RIADENIA PROJEKTOV SAŽP A LEGISLATÍVY

Poslanie sekcie
Poslaním sekcie riadenia projektov SAŽP a legislatívy bola príprava a implementovanie národných a
ostatných projektov financovaných z EÚ a iných zdrojov a zabezpečovanie kontinuálneho procesu
v oblasti prípravy, riadenia, implementácie a koordinácie projektov a aktívne vyhľadávanie
grantových možností pre oblasti činnosti SAŽP.

Organizačné členenie sekcie
•
•
•
•

odbor riadenia projektov 1
odbor riadenia projektov 2
odbor verejného obstarávania
odbor právnych služieb

ČINNOSTI ODBOROV SEKCIE
Odbor riadenia projektov 1
Odbor riadenia projektov 2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

príprava žiadostí o zmeny k zmluve o poskytnutí NFP v rámci NP a iných projektov,
koordinačná činnosť implementácie NP a iných projektov,
koordinácia činností jednotlivých zložiek NP a iných projektov,
metodické usmerňovanie všetkých činností NP a iných projektov,
komunikácia so všetkými zúčastnenými subjektmi v rámci procesu implementácie NP a iných
projektov,
výkon monitorovania a publicity NP počas celej doby trvania zmlúv o poskytnutí NFP v rámci NP
a iných projektov,
informuje o zmenách v NP a zverených úlohách zástupcu GR pre riadenie projektov,
administrovanie projektových činností v zmysle platných smerníc,
poskytovanie interného poradenstva pri príprave projektov subjektom zapojeným do
implementácie projektov,
vedenie centrálnej evidencie projektov,
zabezpečovanie prípravy projektových zámerov, koordinovanie prípravy ŽoNFP a manažovanie
pridelených projektov,
zabezpečovanie vyhľadávania zdrojov financovania projektov a partnerstiev na národnej
a medzinárodnej úrovni,
zabezpečovanie koordinácie, administrácie a monitoringu projektovej činnosti v rámci SAŽP,
aktívne vyhľadávanie a manažovanie kontraktov v oblasti zákazkovej činnosti a sponzoringu pre
oblasť zverených úloh,
predkladanie správ o projektovej činnosti zástupcu GR pre riadenie projektov,
informuje o zmenách v projektoch a zverených úlohách zástupcu GR pre riadenie projektov,
spolupracuje na implementácii národného projektu,
riadenie a administrácia projektovej činnosti v pôsobnosti celej agentúry.
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Odbor verejného obstarávania
Odbor verejného obstarávania sa zameriava na obstaranie tovarov, služieb a prác v zmysle zákona č.
343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Zodpovedá tiež za komplexné zabezpečenie zmluvnej agendy SAŽP.
• zabezpečuje a zodpovedá za organizáciu, metódy a postupy verejného obstarávania tovarov,
služieb a prác v rozsahu vykonávania činností spojených s verejným obstarávaním v súlade
s príslušnou právnou legislatívou,
• zabezpečuje uplatňovanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti verejného
obstarávania, vypracúva analýzy a plánovanie procesov vo verejnom obstarávaní,
• zabezpečuje v závislosti od použitého postupu verejného obstarávania zverejňovanie predbežných
oznámení, oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení o výsledku verejného
obstarávania a ďalších povinných formulárov v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní,
• pripravuje a zabezpečuje koordináciu podkladov potrebných na uzatváranie zmluvných vzťahov
SAŽP,
• zabezpečuje publikovanie zmlúv v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády SR a vedie
centrálnu evidenciu zmlúv SAŽP.

Odbor právnych služieb
Odbor právnych služieb zabezpečuje podávanie návrhov, vyjadrení, žalôb a opravných prostriedkov
v oblasti občianskeho, obchodného, pracovného, správneho a exekučného práva. Vyhotovuje,
spracováva a pripomienkuje zmluvy v oblasti pracovného, obchodného a občianskeho práva
a poskytuje právne poradenstvo ostatným zložkám SAŽP.

3.3.

SEKCIA ENVIRONMENTALISTIKY

Poslanie sekcie
Hlavná pôsobnosť a činnosť sekcie bola zameraná na zabezpečenie špecializovanej odvetvovej
starostlivosti o životné prostredie, rozvoj environmentalistiky, zabezpečenie reportingových
povinností, rozvoj medzinárodnej spolupráce, riadenie a implementáciu projektov na národnej
a medzinárodnej úrovni.

Rámcové úlohy sekcie
Pôsobnosť sekcie v odvetviach starostlivosti o životné prostredie:
• manažment environmentálnych rizík, vrátane rizík vyplývajúcich z používania chemických látok
a chemických zmesí a environmentálna bezpečnosť,
• prevencia závažných priemyselných havárií,
• environmentálna zodpovednosť pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd,
• integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia,
• environmentálne hodnotenie a označovanie produktov,
• environmentálne manažérstvo a audit,
• eliminácia environmentálnych záťaží,
• odpadové hospodárstvo a využívanie obalov,
• nakladanie s odpadom z ťažobného priemyslu,
• posudzovanie vplyvov na životné prostredie,
• hodnotenie environmentálnej situácie,
• podpora implementácie efektívneho využívania zdrojov a zásad zeleného rastu,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

starostlivosť o mestské a vidiecke životné prostredie,
starostlivosť o prírodné zdroje a obnoviteľné zdroje energie,
krajinné plánovanie, integrácia a podpora budovania zelenej infraštruktúry,
environmentálna výchova, vzdelávanie, veda a edičná činnosť k problematike starostlivosti
o životné prostredie,
koncepčné a koordinačné zabezpečenie a realizácia informačných, propagačných a osvetových
aktivít a programov na národnej úrovni,
programovanie a implementácia environmentálnych projektov,
rozvoj nástrojov environmentálnej politiky,
hodnotenie ekosystémových služieb a environmentálne účtovníctvo,
poskytovanie poradenských a informačných služieb.

Organizačné členenie sekcie
•
•
•
•
•
•

odbor environmentálnych služieb
odbor informačnej podpory environmentálnej politiky
odbor výskumu a medzinárodnej spolupráce
odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny
odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety
odbor environmentálneho manažérstva

ČINNOSTI ODBOROV SEKCIE
Odbor environmentálnych služieb
OES v rámci svojich činností plnil vybrané úlohy, ktoré mu boli zverené gestorom MŽP SR so
zameraním na služby v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií, environmentálnych záťaží,
prevencie environmentálnych škôd, posudzovania vplyvov na životné prostredie a integrovanej
prevencie a kontrole znečisťovania. Na národnej úrovni v spolupráci s MŽP SR sa podieľal najmä na
implementácii zákonov, tvoril odborné podklady pre legislatívnu činnosť, spolupracoval na príprave
strategických dokumentov, zákonov, vyhlášok a metodických príručiek a iných dokumentov.
Zamestnanci OES boli členmi viacerých expertných skupín a výborov štátov EÚ, aktívne sa
zúčastňovali pracovných zasadnutí EK, JRC, EEA, EIONET, Common Forum for Contaminated Land.
• SAŽP v rámci plnenia činnosti v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) v
zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov zabezpečovala na základe
požiadaviek MŽP SR tvorbu a prevádzku informačného systému EIA/SEA (IS EIA/SEA).
Koordinovala práce na zabezpečení anonymizácie dát v IS EIA/SEA na základe nariadenia GDPR.
SAŽP poskytla MŽP SR štatistické výstupy z databázy IS EIA/SEA, usporiadala školenia k zákonu
o procese EIA/SEA, ako aj k IS EIA/SEA pre pracovníkov MŽP SR a okresných úradov.
Zabezpečovala aktualizáciu zoznamu odborne spôsobilých osôb pre proces posudzovania vplyvov
na ŽP. SAŽP v rámci metodickej podpory procesu EIA/SEA spracovala rámcový návrh
metodického usmernenia na hodnotenie vplyvu na kvalitu ovzdušia. V rámci procesu
posudzovania vplyvov strategických dokumentov na ŽP sa SAŽP podieľala na komplexnom
zabezpečení a koordinácii prác pre SEA procesy strategických dokumentov s celoštátnym
dosahom: "Vodný plán Slovenska na rok roky 2020 - 2027" (správa o hodnotení, inzercia
v denníku s celoštátnym dosahom), „Koncepcia vodnej politiky Slovenska na roky 2022 - 2030 s
výhľadom do roku 2050“ (pripomienkovanie a doplnenie oznámenia, správa o hodnotení,
inzercia v denníku s celoštátnym dosahom), „Akčný plán implementácie stratégie adaptácie SR na
zmenu klímy“ (správa o hodnotení, inzercia v denníku s celoštátnym dosahom).
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V oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia (IPKZ) SAŽP
zabezpečovala odborné poradenstvo, konzultačnú činnosť pre štátnu a verejnú správu,
prevádzkovateľov a odbornú verejnosť v oblasti IPKZ, najmä v intenciách zákona č. 39/2013 Z. z.
o IPKZ v znení neskorších predpisov. K dôležitým úlohám patril výkon členstva a práce v
expertných pracovných skupinách zriadených Európskou komisiou (EK) pre smernicu o
priemyselných emisiách a pre Európsky register uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok (EPRTR), v národných technických pracovných skupinách pre tvorbu referenčných dokumentov pre
najlepšie dostupné techniky (BREF), v národnom referenčnom centre pre priemyselné
znečistenie, ktoré je súčasťou siete EIONET prevádzkovaného EEA, v expertnej pracovnej skupine
(zriadenej v UNEP – Program OSN pre ŽP) pre tvorbu príručiek a manuálov na stanovenie
najlepších dostupných techník a najlepšej dostupnej praxe pre perzistentné organické látky pod
Štokholmským dohovorom. K najvýznamnejším úlohám na medzinárodnej úrovni patrilo
predkladanie správ o implementácii smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o
priemyselných emisiách v SR a o implementácii nariadenia EP a Rady 166/2006 zriadení o E-PRTR,
koordinácia a plnenie ohlasovacích povinností voči EK o emisiách vypúšťaných z prevádzkarní
evidovaných v národnom registri znečisťovania (NRZ). Na národnej úrovni s presahom na
medzinárodnú úroveň vykonávala prevádzkovanie informačného systému IPKZ (IS IPKZ) v zmysle
vyhlášky č. 11/2016 Z. z., vrátane príprav na prepájanie s národným registrom
znečisťovania (NRZ) prevádzkovaného v SHMÚ, zlepšovanie a zefektívňovanie kvality, obsahu a
prepojení v IS IPKZ. Pracovisko IPKZ intenzívne spolupracovalo s MŽP SR na tvorbe a
pripomienkovaní legislatívy v oblasti IPKZ, so SIŽP na rozširovaní IS IPKZ a výmene informácií o
najlepších dostupných technikách (BAT), a so SHMÚ pri vzájomnej výmene a zdieľaní informácií
medzi NRZ a IS IPKZ.
V rámci vykonávania funkcie národného kontaktného bodu (NFP) pre Protokol o registroch
únikov a prenosov znečisťujúcich látok (PRTR) Aarhuského dohovoru v spolupráci so SHMÚ
zabezpečovala SAŽP pripomienkovanie a podávanie návrhov k dokumentom vo veciach PRTR
predkladaných Radou EÚ sídliacou v Bruseli a sekretariátom Aarhuského dohovoru a Protokolu
PRTR sídliacim v Ženeve v EHK OSN. Zástupca SAŽP sa v októbri 2021 zúčastnil na 4. zasadnutí
zmluvných strán Protokolu PRTR v sídle EHK OSN v Ženeve, ako aj na spoločnom segmente vyššej
úrovne (tzv. High-level segment) pre Aarhuský dohovor a Protokol PRTR. V roku 2021 bola
sekretariátu Aarhuského dohovoru a Protokolu PRTR v Ženeve v EHK OSN predložená 3. národná
správa o implementácii Protokolu PRTR v Slovenskej republike (za obdobie 2017 – 2020), SAŽP
bola hlavným spracovateľom predmetnej správy. NFP pre Protokol PRTR intenzívne spolupracuje
na národnej úrovni s prevádzkovateľom národného registra znečisťovania (NRZ), ktorým je
SHMÚ; NRZ plní zároveň funkciu slovenského registra podľa Protokolu PRTR.
V oblasti podpory odstraňovania environmentálnych záťaží (EZ) SAŽP vykonávala systematickú
správu Informačného systému environmentálnych záťaží (ISEZ) podľa zákona č. 569/2007 Z. z.
o geologických prácach v zmysle neskorších predpisov. Realizovala inovácie IS EZ:
1.
Implementácia nového modulu priorizácie pre doplňujúce hodnotenie EZ s ohľadom na výsledky
geologického prieskumu a analýzy rizika znečisteného územia, 2. Integrácia na Čiastkový
monitorovací systém pôda – VÚPOP, 3. Integrácia na Register skládok odpadov a databázu
Antropogénnych sedimentov – ŠGÚDŠ, 4. Úprava IS EZ v zmysle zabezpečenia súladu s platnou IS
legislatívou, 5. Integrácia na zdrojovú evidenciu monitoringu EZ – ŠGÚDŠ. V rámci napĺňania IS EZ
realizovala 556 aktualizácií ISEZ, vytvorila 13 autorizovaných užívateľských vstupov pre štátnu
správu a poskytla 162 informácií verejnosti. Na základe oznámení o podozrení na prítomnosť
environmentálnej záťaže sa vykonalo 20 terénnych obhliadok. Zástupcovia SAŽP ako členovia
Komisie pre posudzovanie a schvaľovanie záverečných správ s analýzou rizika znečisteného
územia, predkladali posudky, príp. stanoviská na celkovo 13 zasadnutiach realizovaných v roku
2021, v rámci ktorých bolo hodnotených 66 záverečných správ s analýzou rizika a 4 záverečné
správy z posanačného monitorovania. SAŽP sa podieľala na príprave a tvorbe strategického
dokumentu Štátny program sanácie environmentálnych záťaží na roky 2022 – 2027. SAŽP tiež
spolupracovala s Inštitútom environmentálnej politiky (IEP), pripomienkovala a upravovala
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niektoré vypracované podklady IEP a pripravila podklady k lokalitám TBD patriacich pod
bezpečnostný dohľad nad vodnými stavbami VV, š.p., ktoré sú zároveň EZ. V rámci
medzinárodnej spolupráce SAŽP úzko spolupracovala s Common Forum for Contaminated Land.
V oblasti prevencie závažných priemyselných havárií (PZPH) boli vykonávané činnosti spojené
s plnením prenesených odborných úloh v zmysle zákona č. 128/2015 Z. z o prevencii závažných
priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ako budovanie, prevádzkovanie a sprístupňovanie informačného systému PZPH a určovanie
podnikov s možným domino efektom ako nástroja pre obmedzenie dopadov ZPH. SAŽP
uskutočnila zber a spracovanie údajov k otázkam dotazníka vyplývajúceho z vykonávacieho
rozhodnutia Komisie 2014/896/EÚ pre nové reportovacie obdobie, realizovala oznamovanie
informácií o SEVESO podnikoch pre EK prostredníctvom systému e-SPIRS za SR, podieľala sa na
zabezpečení aktivít v rámci pracovných skupín Seveso Expert Group a Technical Working Group
on Seveso Inspections, aktualizovala GIS vrstvy citlivé body, reprezentatívne scenáre a areály
SEVESO podnikov. V roku 2021 tiež verifikovala 9 bezpečnostných správ, preverila 31 oznámení
o zaradení podnikov, poskytovala odborné poradenstvo pre prevádzkovateľov podnikov,
špecialistov na prevenciu ZPH a pracovníkov OÚ v sídle krajov. Vykonávala činnosti vyplývajúce
z členstva zástupcu SAŽP v Komisii pre prevenciu ZPH a zabezpečovala aktivity súvisiace so
spracovaním druhého vydania metodickej príručky "Nová klasifikácia nebezpečných látok v
podnikoch, ktoré spadajú pod zákon o prevencii závažných priemyselných havárií".
V oblasti environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych
škôd v zmysle smernice 2004/35/ES (Environmental Liability Directive, ELD) a zákona č. 359/2007
Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd (EŠ) v znení neskorších predpisov boli
zrealizované činnosti zamerané na poskytovanie údajov pre Európsku komisiu a zasielanie
informácií, pripomienok a plnenie aktivít Viacročného pracovného programu (MAWP) - rok 2021.
Na medzinárodnej úrovni boli pre EK a MŽP SR poskytnuté údaje: do štúdie „Uľahčenie
uplatňovania smernice ELD pre príslušné orgány“, správa za SR, máj - november 2021, do
projektu EK "Zhromažďovanie informácií na posúdenie výkonnosti členských štátov o aspektoch
riadenia životného prostredia ako vstup do tretieho Preskúmania implementácie predpisov
životného prostredia a 8. Environmentálneho akčného programu" poskytnuté údaje za SR,
december 2021 a do projektu "IMPEL CAED“ - poskytnuté informácie o prípade a účasť na 1.
téningovom cvičení 23.11.2021. Zástupca SAŽP, člen expertnej skupiny pre ELD sa zúčastnil na 24.
pracovnom stretnutí EK a zástupcov členských štátov (15.6.2021).
SAŽP na národnej úrovni zabezpečila zber a spracovanie údajov o finančnom krytí
prevádzkovateľov v SR v spolupráci s OÚ OSŽP, zber a publikovanie údajov v IS prevencie a
nápravy environmentálnych škôd (IS PaNEŠ) o podnetoch, oznámeniach, prípadoch škody
(skládka Vlčie hory Hlohovec, MVE Želiezovce) a hrozby. Počas roka preverila 10 udalostí a 5
potenciálnych prípadov škody a hrozby. Zrealizovaný bol upgrade IS PaNEŠ pripojením
tematických vrstiev pre vodu a Natura 2000 v module zóny zasiahnutia, riešením modulu Riziko
na platforme PHP, zverejnením Pomocníka, naprogramovaním modulu automatického
zobrazovania nových prípadov v mapách Registrov a vytvorením grafických prvkov pre
zverejňovanie príloh v registroch.
Poskytnuté bolo odborné poradenstvo (31) a konzultácie (24) pre štátnu a verejnú správu (OÚ
OSŽP, SIŽP), odbornú verejnosť, prevádzkovateľov, poisťovňu a MVO. Aktualizovaná bola webová
stránka enviškody/enviroportál – zverejnené právne predpisy EÚ/ELD, v informačných zdrojoch
formuláre, FAQ ELD, pýtate sa, prezentácie a dôležité pojmy.
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Odbor informačnej podpory environmentálnej politiky
Činnosť odboru bola zameraná na tvorbu a systematické vyhodnocovanie indikátorov životného
prostredia, vplyvov sektorov na životné prostredie, zeleného rastu a obehového hospodárstva. Odbor
zabezpečuje vypracovávanie a publikovanie správ o stave životného prostredia ako aj
sprístupňovanie informácií pre verejnosť. Koordinuje proces plnenia reportingových povinností voči
Európskej komisii za vybrané oblasti životného prostredia ako aj voči Organizácii pre hospodársku
spoluprácu a rozvoj. Zabezpečuje prostredníctvom výkonu funkcií Národných referenčných centier
plnenie vybraných úloh vyplývajúcich z členstva SR v Európskej environmentálnej agentúre.
Gestoruje tvorbu a prevádzku Informačného systému indikátorov životného prostredia,
Informačného systému nakladania s ťažobným odpadom, Informačného systému o oprávnených
osobách v zmysle zákona o ovzduší, prevádzkuje webstránku k problematike vykurovania
v domácnostiach a Informačnú platformu Zelené hospodárstvo. V rámci projektovej činnosti realizuje
projekt LIFE IP Zlepšenie kvality ovzdušia a podieľa sa na plnení Národného projektu Zlepšovanie
informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na
Slovensku.
• Analýza a hodnotenie životného prostredia
Zabezpečená bola tvorba a vyhodnocovanie súborov indikátorov – kľúčové indikátory, indikátory
hodnotenia vplyvov vybraných sektorov na životné prostredie, indikátory zeleného rastu a
indikátory obehového hospodárstva. Zabezpečované bolo členstvo v medzirezortnej pracovnej
skupine pre indikátory a monitoring implementácie Dopracovaný bol návrh indikátorov pre
vyhodnocovanie implementácie Envirostratégie 2030.
Spracovaný bol návrh Správy o stave životného prostredia v Slovenskej republike v roku 2020.
Zabezpečené bolo sprístupňovanie informácií o životnom prostredí a ich aktívne šírenie v zmysle
zákonov č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov a č. 205/2004 Z. z. o
zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov hlavne prostredníctvom nástroja EnviDat.
• Podpora implementácie efektívneho využívania zdrojov a zásad zeleného rastu
Zabezpečená bola prevádzka Informačnej platformy Zelené hospodárstvo ako zdroja základných
informácií, dokumentov, publikácií, legislatívy a príkladov dobrej praxe z oblasti efektívneho
využívania zdrojov, obehového a zeleného rastu. Pokračovala komunikácia s firmami a mestami
ohľadne propagácie zelených riešení na platforme, následne zaevidovanie prihlásených riešení.
Publikovaný boli tri čísla Newslettra.
Vyhodnotený bol súbor indikátorov zeleného rastu a obehového hospodárstva. Realizovaná bola
spolupráca na projekte OECD Príprava cestovnej mapy prechodu SR na obehové hospodárstvo.
• Nakladanie s odpadom z ťažobného priemyslu
V priebehu roka pokračovali práce na dobudovávaní a prevádzkovaní Informačného systému (IS)
nakladania s ťažobným odpadom v zmysle § 16 zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom
z ťažobného priemyslu. Realizované boli úpravy IS pre verejnosť podľa požiadaviek pre
prístupnosť webového sídla.
• Informačná podpora v ochrane ovzdušia
V priebehu roka sa realizovali práce ohľadne prevádzky Informačného systému o oprávnených
osobách podľa § 20 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov. Rozširovala
sa existujúca web stránka o vykurovaní o ďalšie informácie za účelom podpory budovania
environmentálneho povedomia obyvateľstva, ktoré môže viesť k účinnému zníženiu emisií do
ovzdušia z malých zdrojov znečisťovania.
• Koordinácia plnenia reportingových povinností voči Európskej komisii
Vo väzbe na poverenie MŽP SR SAŽP zabezpečovala koordináciu vybraných aktivít vo vzťahu
k plneniu reportingových povinností, ktoré Slovenskej republike vyplývajú z právnych predpisov
EÚ relevantných pre oblasť životného prostredia. Išlo najmä o: spracovávanie analýz
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reportingových povinností, komunikáciu s relevantnými subjektami za účelom zabezpečenia
spracovania správ, spolupráca na vypracovaní správ, predkladanie správ EK, ich evidenciu a
sprístupňovanie. Celkovo bolo na EK predložených 46 správ. Zabezpečené bolo členstvo SR vo
Working Group Data and Information Sharing pri EK a účasť na jej online pracovných
stretnutiach.
Pokračovala koordinácia monitorovacej siete a spracovanie správ pre EK v oblasti monitoringu
vplyvu znečistenia ovzdušia na ekosystémy (NECD) a zabezpečené bolo predloženie výsledkov za
jednotlivé monitorovacie lokality na EK.
Zabezpečenie plnenia vybraných povinností SR, vyplývajúcich z členstva v OECD
Zabezpečovali sa úlohy vyplývajúce zo zastúpenia SR vo Working Party on Environmental
Information (WPEI) a v Join Working Party on Agriculture and Environment (JWPAE) vrátane
účasti na online zasadnutiach. Realizovaná bola koordinácia poskytovania informácií za SR za
oblasť životného prostredia, spracovaná a predložená bola Správa o stave vývoja v oblasti
reportingu, indikátorov a informovania verejnosti v SR za rok 2020.
Indikátorové hodnotenie ŽP (stavu, príčin, dôsledkov a prijatých opatrení), vplyvov vybraných
sektorov na ŽP, udržateľného rozvoja na národnej a porovnanie s medzinárodnou úrovňou.
Hodnotené sú relevantné oblasti, najmä:
- odpadové hospodárstvo, predchádzanie vzniku odpadov
- ochrana ovzdušia
- ochrana vôd a vodné hospodárstvo
- horninové prostredie a geológia
- biota a ochrana prírody
- doprava, priemysel, energetika, turizmus a cestovný ruch
- pôda, poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo
- zelený rast, obehové hospodárstvo
- ekonomické nástroje v starostlivosti o ŽP
Vypracovanie návrhov správ o stave ŽP SR na národnej a podkladov pre správy vypracovávané na
medzinárodnej úrovni
Zabezpečovanie plnenia vybraných povinností SR vyplývajúcich z členstva SR v EEA, sieti EIONET
prostredníctvom funkcií NRC
Publikovanie informácií o životnom prostredí odbornej a laickej verejnosti s využitím facebooku
SAŽP a nástroja EnviDat

Odbor sa organizačne členil na
•
•
•

oddelenie informačných nástrojov a reportingu
oddelenie analýz a hodnotenia životného prostredia
oddelenie LIFE

Odbor výskumu a medzinárodnej spolupráce
Samostatný odbor vznikol v apríli 2021, pričom bol poverený úlohami na podporu a následnú
realizáciu výskumu, vedeckej spolupráce s univerzitami a výskumnými inštitúciami na národnej a
medzinárodnej úrovni. Zabezpečoval koordináciu a spoluprácu pri tvorbe stratégií, prognóz a
koncepcií v životnom prostredí s celoštátnym a medzinárodným dosahom a riešenie úloh v oblasti
strategického výhľadu v životnom prostredí. Na národnej úrovni koordinoval sieť geoparkov
a zastrešoval prírodný a udržateľný turizmus. Na medzinárodnej úrovni plnil úlohu národného
kontaktného bodu pre Európsku environmentálnu agentúru (EEA), koordinoval činnosti Európskych
tematických centier (ETC) a spolupracoval pri plnení reportingových povinností za oblasť ŽP vo vzťahu
k Európskej komisii (EK). Súčasťou odboru bolo aj Regionálne centrum Bazilejského dohovoru (RCBD),
ktoré plnilo úlohu kontaktného bodu pre krajiny strednej a východnej Európy.
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Odbor plnil najmä nasledovné rámcové činnosti:
• Koordinácia a spolupráca pri tvorbe stratégií, prognóz a koncepcií v životnom prostredí s
celoštátnym a medzinárodným dosahom
Išlo najmä o riešenie úloh v oblasti strategického výhľadu v životnom prostredí – tvorba scenárov,
hodnotenie megatrendov, slabých signálov a udržateľných prechodov. Na Európskej úrovni
pokračovala spolupráca s EEA na projekte EÚ scenárov do roku 2050 (Scenarios for a sustainable
Europe in 2050), ako aj spracovanie podkladov a rozpracovanie jednotlivých kapitol v rámci
konzorcia medzinárodných výskumných inštitúcií na nové ETC Sustainability, Trends and
Prospects.
Začali tiež práce na publikácii venovanej aktualizácii globálnych megatrendov
z environmentálneho klastra. V rámci spolupráce v oblasti vedy a výskumu boli tiež zorganizované
2 webináre pre univerzity, akademické pracoviská a odborné inštitúcie. Bol pripravený vedecký
článok „Pilot study from Slovakia – Biodiversity Modelling 2050“ na publikáciu v karentovanom
časopise a spracovanie modelov pre biodiverzitu do roku 2050 do podoby monografie. Taktiež
pokračovala finalizácia vedeckého článku na tému uhlíkovej bilancie v boreálnych lesných
ekosystémoch, ktorý bude zaslaný na recenziu a publikáciu v medzinárodnom karentovanom
časopise „The Science of the Total Environment“. V tejto publikácii sa sledoval vplyv pridávania
živín na zásoby a toky uhlíka. Názov článku je „The carbon sequestration response of aboveground
biomass and soils to nutrient enrichment in boreal forests depends on baseline site productivity“.
V rámci medzirezortnej spolupráce sme spolupracovali s Ministerstvom zahraničných vecí a
Európskych záležitostí SR na tvorbe Stratégie zahraničnej politiky SR do roku 2035, ako aj s
Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na tvorbe stratégie Vízia
Slovensko 2050 s využitím strategického výhľadu (foresightu).
• Podpora budovania a prevádzkovania geoparkov SR a územia Zemplín s perspektívou jeho
začlenenia medzi geoparky SR
Na Slovensku boli v roku 2021 prevádzkované štyri územia geoparkov SR (G SR). Banskoštiavnický
geopark (BŠG), Banskobystrický geopark (BBG), cezhraničný slovensko-maďarský NovohradNógrád globálny geopark UNESCO (NNG), ktorý je od roku 2010 členom Európskej siete
geoparkov (EGN) a Globálnej siete geoparkov UNESCO (GGN) a Geopark Malé Karpaty (GMK),
najmladší člen Siete geoparkov SR (SG SR) menovaný za Geopark Slovenskej republiky práve v
tomto roku. Popri etablovaných geoparkoch evidujeme na Slovensku ešte jedno potenciálne
územie „Zemplín“, v ktorom sa jeho manažment snaží realizovaním rôznych podporných aktivít
začleniť medzi G SR a tým získať vyššie uvedený status.
Aktivity v územiach G SR boli v roku 2021 sústredené hlavne na podporu koordinačnej a
koncepčnej činnosti, zvyšovanie environmentálneho povedomia verejnosti a participáciu
v Medzirezortnej komisii Siete geoparkov SR (MkSG SR).
Medzi aktivity zamerané na podporu koordinačnej činnosti geoparkov patrilo napr. zrealizovanie
online školenia medzi zástupcami SAŽP, MŽP SR a G SR s tematikou používania EWOBOXu pri
propagácii a plánovaní environmentálno-edukačných programov (Banská Bystrica, 10. máj 2021),
spolupracovanie so zástupcami BŠG pri napĺňaní výstupov zadefinovaných v projektovom zámere
POD 2021 (Vytvorenie interaktívnej mapy BŠG a 3D modelu Štiavnického stratovulkánu), ako aj
príprave zámeru do Environmentálneho fondu 2021 (Zvyšovanie environmentálneho povedomia
verejnosti o BŠG prostredníctvom rekonštrukcie náučno-turistických trás (NTT), environmentálnoedukačných podujatí a tvorby informačno-propagačných materiálov). Tiež išlo o spoluprácu so
zástupcami CHKO Štiavnické vrchy vo veci rekonštrukcie NCH Po Žile Terézia a Slovenského
banského múzea pri rekonštrukcii Náučnej geologickej expozície (NGE) s excerpciou a exportom
údajov a dát zo ZS č. 04 00 Zriadenie Banskoštiavnického geoparku. Ďalej o komunikáciu so
správcami web stránky www.naucnechodniuky.eu (Univerzita Komenského v Bratislave) vo veci
prípravy a poskytnutia grafických podkladov pre upgrade informácií týkajúcich sa novo
vybudovaných, ako aj existujúcich NTT v území BŠG (exporty informačných panelov NTT ŠB - 01,
06, 08, 09, BŠ - 01, 15, NGE a Náučno-geologického chodníka), účasť na 2. stretnutí pracovnej
skupiny Ťažba nerastných surovín/ geológia/ geoparky v procese tvorby Envirostratégie BBSK
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alebo prípravu textových podkladov pre aktívnu účasť na valnom zhromaždení členov združenia
Banskobystrický geomontánny park, o.z. (Slovenská Ľupča, 28. jún 2021).
Zvyšovanie environmentálneho povedomia verejnosti o geoparkoch bolo v roku 2021 realizované
prostredníctvom činností zameraných na koordinovanie propagačných aktivít a mediačnej
činnosti. Išlo napr. o textovo-grafické spracovanie a tlač viacjazyčného (SJ, AJ, NJ, MJ)
informačného letáku o GMK (náklad 8.000 ks, formát 2x A4), spoluprácu pri otvorení Náučného
banského chodníka Ľubietová – Podlipa s odborným výkladom (Ľubietová, 12. jún 2021)
a zriadenie geoparkovej výstavy v priestoroch Banskobystrického samosprávneho kraja
a Mestského úradu Banská Bystrica (8. – 30. jún 2021). Ďalej o posterovú prezentáciu G SR v území
GMK počas podujatia Pezinský permoník (Pezinok, 20. – 22. august 2021) a spoluprácu pri
organizovaní a realizácii exkurznej časti konferencie Krajina-Človek-Kultúra v území NNG (Banská
Bystrica, Fiľakovo, 14. september 2021). Tiež išlo o textovo-grafické pripravenie príspevku o BŠG
do časopisu Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska – Montanrevue č. 3, prípravu a
spracovávanie GIS podkladov a databáz pre vytvorenie máp významných geologických,
montanistických, archeologických a kultúrno-historických lokalít BBG vrátane ich tlače pre
katastrálne územia, geomontánne oblasti a celkové územie (náklad 50 ks, formát A0/A1),
pripravenie grafických podkladov vrátane tvorby 104 podrobných máp odbornej publikácie
Geotopy Banskoštiavnického geoparku – vulkanizmus a stavba územia, ako aj celoročnú 3-jazyčnú
aktualizáciu (SJ, AJ, NJ) oficiálnej webovej stránky G SR http://www.geopark.sk/ z prostredia SR,
EGN a GGN či v neposlednej miere o terénnu rekognoskáciu – I. etapu v území GMK (okres
Pezinok) ohľadne mapovania a tvorby pasportizácie jeho významných geologických,
montanistických a kultúrno-historických lokalít (práca s GPS a ArcMap).
Na úrovni MkSG SR bola v roku 2021 sústredená spolupráca hlavne na aktivity súvisiace s
administráciou platby účastníckeho poplatku NNG v EGN a GGN, realizáciou jej 12. zasadnutia
venovanému najmä prerokovaniu návrhu memoranda o spolupráci G SR so zainteresovanými
ministerstvami SR (Bratislava, 13. apríl 2021), ako aj prípravou a realizáciou výstavy Geoparky a
geoturizmus na Slovensku v priestoroch Slovenskej akadémii vied počas Týždňa Európskych
geoparkov (Bratislava, 26. máj – 8. jún 2021). Ďalej išlo o menovanie GMK do SG SR štátnym
tajomníkom MŽP SR (Pezinok, 4. jún 2021), prípravu rokovania českej Rady narodních geoparků a
slovenskej MkSG SR s online účasťou na medzinárodnej konferencii českých a nemeckých
geoparkov, konanej pod záštitou Českej komisie UNESCO (Příbram, 22. – 24. september 2021),
tvorbou nového loga a design manuálu SG SR, a podkladov pre rôzne výročné správy napr.
UNESCO 2020, Stav ŽP SR, Mesta Banská Bystrica, či pripomienkovanie Implementačného plánu
Envirostratégie 2030.
• Prírodný a udržateľný turizmus
V rámci úlohy sme vypracovali štúdiu Analýzy a návrhy k prírodnému a udržateľnému turizmu, v
ktorej je identifikovaná analýza a možnosti rozvoja prírodného a udržateľného turizmu v piatich
chránených územiach Slovenska (NP Malá Fatra, NP Veľká Fatra, CHKO Štiavnické vrchy, CHKO
Ponitrie, CHKO Záhorie) a v ich urbánno-rurálnych zázemiach. V I. Analytickej časti štúdie sme sa
zamerali na východiskové dokumenty, na charakteristiku prírodného turizmu, podmienky pre
prírodný turizmus v chránených územiach a na analýzu podmienok pre prírodný turizmus
v skúmaných územiach (NP Malá Fatra, NP Veľká Fatra, CHKO Štiavnické vrchy, CHKO Ponitrie,
CHKO Záhorie) a v ich urbánno-rurálnych zázemiach. Uviedli sme časový a priestorový aspekt
cestovného ruchu. Vyhodnotili sme dotazníkový prieskum, v ktorom na 12 otvorených
a zatvorených otázok odpovedalo 1 750 respondentov. Zaznamenali sme (počas interview) názory
na prírodný a udržateľný turizmus od riaditeľov správ v skúmaných chránených územiach,
výkonných riaditeľov príslušných OOCR, predstaviteľov zo sekcie cestovného ruchu na MDaV SR,
ako aj od miestnych podnikateľov, zamestnancov a aktérov v cestovnom ruchu. Vypracovali sme
SWOT analýzu. V rámci II. Návrhovej časti sme sa zamerali na tvorbu návrhov na rozvoj
prírodného a udržateľného turizmu. Aktivity a možnosti rozvoja prírodného turizmu v skúmaných
územiach sú zamerané na zachovanie prírodných, krajinných a kultúrnych hodnôt, ako aj na
možnosti posilnenia miestneho rozvoja, miestnej ekonomiky a pracovných miest. Tiež sme sa
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zamerali na ekonomický, rozvojový, sociálny, environmentálny a vzdelávací aspekt prírodného
a udržateľného turizmu. Zohľadnili sme postavenie miestnych aktérov, sústredili sme sa na
posilnenie lokálnych pracovných miest, produkciu výroby, služieb a zlepšovanie životnej úrovne,
ako aj na udržateľný cestovný ruch a na manažment prírodného turizmu. Súčasťou štúdie sú
tabuľky, mapy, grafy, obrázky, príklady dobrej praxe zo zahraničia a zo Slovenska a fotky zo
skúmaných území.
Na webe SAŽP sme zverejnili strategické dokumenty, príklady dobrej praxe z prírodného turizmu,
udržateľného cestovného ruchu (zo zahraničia a zo Slovenska), ako aj zo symbiózy rozvoja
turizmu, prírodného a kultúrno-historického dedičstva, socioekonomického, miestneho a
regionálneho rozvoja lokalít na Slovensku i v zahraničí. Tým sme prispeli k zvyšovaniu
environmentálneho povedomia verejnosti, predstaviteľov verejného, štátneho, akademického,
privátneho a neziskového sektora o prírodnom turizme, udržateľnom cestovnom ruchu, miestnom
a regionálnom rozvoji, spolupráci, o tvorbe dôstojných pracovných miest a zlepšovaní životnej
úrovne obyvateľov.
Poskytovali sme konzultačnú činnosť pre MŽP SR, MDaV SR, samosprávy (VÚC, mestské a obecné),
univerzity, odbornú a laickú verejnosť prostredníctvom poradenstva a konzultácií k prírodnému
a udržateľnému turizmu, k miestnemu, regionálnemu a udržateľnému rozvoju s témami na
environmentálny, ekonomický a sociálny aspekt.
Zúčastňovali sme sa na online pracovných rokovaniach, workshopoch a konferenciách na
národnej aj medzinárodnej úrovni zameraných na turizmus, udržateľnosť, starostlivosť o životné
prostredie, zachovávanie prírodného a kultúrneho dedičstva.
• Národný ohniskový bod pre Európsku environmentálnu agentúru
Slovensko sa stalo členom Európskej environmentálnej agentúry (EEA) a zároveň členom
Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Eionet) 1. augusta 2001, kedy
vstúpila do platnosti Zmluva o účasti SR v EEA a Eionet. Priamym partnerom EEA a zároveň jej
Národným ohniskovým bodom (National Focal Point – NFP) sa na národnej úrovni stala SAŽP a bol
vymenovaný zástupca SR do Predstavenstva EEA (Management Board). V súčasnosti túto funkciu
zastáva ako alternant generálny riaditeľ SAŽP a ako riadny člen riaditeľka odboru koordinácie a
environmentálnej politiky SR, Ministerstva životného prostredia SR. NFP sa zúčastňoval na
zasadnutiach Predstavenstva a pripravoval podklady a pozície pre členov Predstavenstva. V roku
2021 pokračovali na úrovni EEA aktivity prebiehajúceho procesu modernizácie EEA a Eionet. NFP
sa aktívne zúčastňoval pracovných stretnutí a hlavných NFP/Eionet stretnutí a konzultačných
procesov súvisiacich s modernizáciou. Koncom roka NFP informoval členov Eionet SK o novej
štruktúre siete Eionet schválenej Predstavenstvom EEA a požiadal o potvrdenie ďalšej vzájomnej
spolupráce. Modernizácia Eionet na národnej úrovni bude pokračovať v roku 2022. NFP ďalej
koordinoval aktivity SAŽP, ako inštitúcie NFP pre EEA, a prevádzkoval národnú sieť Eionet. V rámci
každodenných aktivít zabezpečoval výkon úloh, a to najmä rozvoj a výber inštitúcií a expertov do
odborne zameraných Národných referenčných centier (v novej štruktúre siete Eionet ide o Eionet
skupiny) koordináciu aktivít na národnej úrovni – reporting, konzultačné procesy, účasť expertov
na stretnutiach, účasť odborníkov v Eionet skupinách a pracovných skupinách, distribúciu
informácií a zabezpečovanie dátových tokov medzi EEA, NFP SK a Eionet skupinami, konzultácie
pri príprave produktov EEA ako aj spoluprácu so zainteresovanými subjektmi mimo siete Eionet.
V rámci medzinárodnej spolupráce NFP zabezpečoval účasť na zasadnutiach neformálnej siete
Európskych environmentálnych agentúr (EPA network), v ktorej SAŽP figuruje ako riadny člen.
Z ďalších činností sa odbor venoval projektovej činnosti, spolupráci pri koordinácii činností v oblasti
ekosystémových služieb a ekosystémového účtovníctva a spolupráci pri plnení reportingových
povinností za oblasť ŽP vo vzťahu ku EK (monitoring vplyvu emisií na ekosystémy).
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Regionálne centrum Bazilejského dohovoru
Regionálne centrum Bazilejského dohovoru (RCBD) pre krajiny strednej a východnej Európy
poskytovalo odborný servis pri implementácii princípov Bazilejského dohovoru vytváraním systému
environmentálne vhodného nakladania s odpadom ako aj posilnením kontroly cezhraničnej prepravy
odpadov. Pomoc bola realizovaná prostredníctvom regionálnych a globálnych tréningov a školiacich
aktivít, manažmentom projektov, výmenou skúseností a operatívnou činnosťou.
Okrem priamej spolupráce s regiónom RCBD bol priamym nástrojom Sekretariátu Bazilejského
dohovoru v SaVE regióne a bol aktívnym členom pracovných skupín zameraných na manažment
chemických látok a odpadov v rámci Bazilejského dohovoru (kontaktná skupina na strategické
dokumenty, expertná pracovná skupina na revíziu prílohy Bazilejského dohovoru a technicky
zamerané skupiny) ako aj programu partnerstva na manažment starých počítačov (follow up PACE),
manažment odpadov z plastov, manažment odpadov z domácností a posilnenie spolupráce pre
kontrolný mechanizmus cezhraničnej prepravy odpadu (ENFORCE). RCBD spolupracoval aj
s ostatnými environmentálnymi dohovormi zameranými na manažment chemických látok a odpadov
v rámci UNEP (environmentálny program OSN).
RCBD zastávalo úlohu asociovaného partnera dvoch konzorcií v projektoch so zameraním na
cezhraničnú prepravu a zvyšovanie odborných znalostí (WasteForce a STRiKE).
- asistencia pre krajiny strednej a východnej Európy pri implementácii Bazilejského dohovoru a
legislatívneho rámca EÚ pre zavedenie systému environmentálne vhodného nakladania s
odpadom;
- pomoc je realizovaná koordináciou projektov, organizáciou školiacich a tréningových aktivít a na
operatívnej báze;
- aktívna účasť v programoch partnerstva a kontaktných pracovných skupinách Bazilejského
dohovoru.
Medzi najvýznamnejšie projekty, ktoré RCBD riešilo išlo o nasledovné:
- Stronger Training and Increased Knowledge for better Enforcement against Waste & Mercury
(STRiKE);
- Regionálna štúdia obehového hospodárstva v e-sektore v SaVE regióne;
- Implementácia špecifických kritérií pre VO zameraných na predchádzanie a znižovanie odpadu z
plastov v Albánsku;
- Počiatočné zhodnotenie a budovanie kapacít pre vytvorenie národných stratégií EMS pre
plastový odpad s cieľom zabrániť a minimalizovať jeho tvorbu – regionálny projekt pre vybraných
6 krajín (Albánsko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzínsko, Moldavsko a Severné
Macedónsko);
- Zlepšenie environmentálne vhodného manažmentu výpočtovej techniky a mobilných telefónov v
Moldavsku a Bielorusku.
Odbor sa organizačne členil na
•

Regionálne centrum Bazilejského dohovoru

Odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny

Starostlivosť o vidiecke životné prostredie spočíva vo vytváraní a aplikácií nástrojov a programov
smerujúcich k jeho efektívnemu zabezpečeniu so zameraním sa na vidiecku krajinu. Činnosť odboru
starostlivosti o krajinu, sídla a regióny sa v rámci pôsobnosti Slovenskej agentúry životného
prostredia sústreďuje na spracovanie odborných podkladov a štúdií, metodických a legislatívnych
podkladov, poradenstvo, monitoring, vzdelávaciu a edičnú činnosť v oblasti starostlivosti o krajinu a v
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oblasti rozvoja vidieka a obnovy dediny. V roku 2021 sa činnosť OSKSR sústredila na realizáciu aktivít,
ktorých cieľom bolo podporiť:
• Rámcový dohovor o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát (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 a Dohovor o biologickej
diverzite, ktorého cieľom je ochrana biologickej rôznorodosti na všetkých úrovniach od
genetickej, cez druhovú po ekosystémovú; trvalo udržateľné využívanie jej zložiek; spravodlivé a
rovnocenné spoločné využívanie prínosov vyplývajúcich z používania genetických zdrojov.
V rámci úlohy Karpatský dohovor a Dohovor o biologickej diverzite sa uskutočnilo dňa 5. marca
2021 online stretnutie k témam: 1. Ako premietnuť Európsky dohovor o krajine, Karpatský
dohovor a aktuálne Európsky ekologický dohovor (Green Deal) do pripravovaných integrovaných
územných stratégií samosprávam. 2. Ako naštartovať spoluprácu aktérov v SR na podporu
presadenia Karpatskej makroregionálnej stratégie. Dňa 18. 3. 2021 prebehla online konferencia Strategické plánovanie miest a obcí - využitie environmentálneho monitoringu pomocou
termovíznej fotografie. Ďalej sa dňa 8. apríla uskutočnilo online stretnutie ZELENÝ EurópskY PÁS /
THE GREEN BELT. Desiate zasadnutie pracovnej skupiny pre trvalo udržateľný cestovný ruch sa
konalo 15. apríla 2021 v online formáte, 8. stretnutie pracovnej skupiny pre Klímu prebehlo v
online formáte 6. mája, 2021. Dvanáste stretnutie pracovnej skupiny Karpatský dohovor pre
Biodiverzitu sa konalo 19. - 20. mája 2021 v online formáte. Medzinárodná konferencia 6. FORUM
CARPATICUM (Prepojenie environmentálnych, politických a spoločenských aspektov pre
udržateľnosť Karpát) sa konala 21. – 25. júna 2021 formou online. Konferencia Karpatskej siete
chránených území (CNPA) sa konala 29. – 30. septembra 2021, Vyšehrad, Maďarsko. Sekretariát
Karpatského dohovoru zorganizoval 16. novembra 2021 prvé stretnutie s odborníkmi zapojenými
do vývoja Hodnotenia rizík a vplyvov klimatickej zmeny na Karpatské lesné ekosystémy a ich
služby, stretnutie sa uskutočnilo online. Dvanáste zasadnutie implementačného výboru
Karpatského dohovoru sa uskutočnilo 18.-19. novembra (Krakov, Poľsko). Plánované stretnutie
pre pracovnú skupinu Lesy v rámci Karpatského dohovoru, ktoré sa malo konať 6. decembra 2021
bolo zrušené pre opatrenia súvisiace s ochorením Covid 19 a podujatie bolo presunuté na rok
2022.
• Integrovanú starostlivosť o krajinu v zmysle implementácie Európskeho dohovoru o krajine
(EDoK), vyplývajúcu z uznesenia vlády SR č. 201/2005 a návrhu podmienok pre zabezpečenie
implementácie EDoK na Slovensku, ktorého cieľom je trvalo podporovať ochranu, manažment a
plánovanie krajiny na národnej úrovni, vytvárať podmienky pre integrovaný manažment krajiny,
aktívne organizovať Európsku spoluprácu v oblasti implementácie dohovoru a napĺňať jednotlivé
záväzky SR. Tieto ciele boli napĺňané realizáciou Informačného dňa k Dohovoru o krajine Rady
Európy 22.7.2021 (Kongresové centrum ŠDĽŠ TU vo Zvolene) v spolupráci so SLDK a FEE TU vo
Zvolene; odborným a organizačným zabezpečením XXIV. ročníka konferencie Krajina – Človek –
Kultúra 13.-14.9.2021 v spolupráci s MŽP SR a FEE TU vo Zvolene (rokovací deň zostavený z
vyžiadaných príspevkov a druhý deň odborná exkurzie do geoparku Novohrad-Nógrád s
odbornými výkladmi v krajine); zabezpečením manažmentu nominácie zástupcu SR v Cene Rady
Európy za krajinu 2020/2021 a prípravou nominačného dokumentu laureáta 6. ročníka národného
kola Ceny SR za krajinu 2020 - Občianskeho združenia kRAJ na Európsku súťaž v anglickom jazyku
(formulár, film, poster), propagáciou Ceny SR za krajinu (spracovanie brožúry o poslednom
ročníku národného kola ceny, spracovanie posteru k Cene SR za krajinu 2020, zabezpečenie
putovných panelových výstav Cena SR za krajinu, spracovanie prezentácie „Cena Rady Európy za
krajinu 2020/2021“ na Informačný deň k Dohovoru o krajine RE, spracovanie podkladu k vstupu v
rádiu Regina atď); spracovaním pripomienok a stanovísk pre MŽP SR (k návrhom zákona o
územnom plánovaní 05/2021 a 06/2021, k Plánu obnovy a odolnosti SR, ku Koncepcii ochrany
prírody, biodiverzity a krajiny do 2030, k Envirostratégii 2030); konzultáciami k hodnoteniu vplyvu
navrhovaných činností na charakteristický vzhľad krajiny vo väzbe na spracovanú metodiku
(Pamiatkový úrad SR, ŠOP SR – S CHKO Cerová vrchovina, obec Trebeľovce, k biokoridoru
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Domanižanka, k spracovaniu krajinárskej štúdie pre mesto Brezno, v rámci procesu SEA k ÚPN
obce Krušetnica); aktívnou činnosťou v pracovnej skupine k príprave zákona o krajinnom
plánovaní (spracovanie a zaslanie pripomienok k jednotlivým verziám návrhu zákona (12.7.2021,
5.8. 2021, 20.8. 2021, 7.9.2021 a 22. 9. 2021), účasť na rokovaniach pracovnej skupiny na MŽP SR
v Bratislave a na online rokovaniach, spracovanie stanoviska pre MŽP SR, odbor tvorby krajiny k
pripomienkam k zákonu); spracovaním bannera (4 ks roll-up) k Dohovoru o krajine Rady Európy;
účasťou na online workshopoch k problematike územného a KE plánovania s dôrazom na
udržateľný rozvoj Tatranského regiónu; prípravou monitorovacej správy k dohovoru atď.
• Súťaž Dedina roka (SDR) v dvojročnom cykle, ktorá je súčasťou Programu obnovy dediny (POD)
a vyplýva z členstva SR v Európskom pracovnom spoločenstve pre rozvoj vidieka a obnovu dediny
(ARGE) so sídlom vo Viedni. Jej cieľom je monitorovanie realizácie environmentálnych opatrení
udržateľného rozvoja, vyplývajúcich najmä z medzinárodných záväzkov a úspešnosti realizácie
POD. Vzhľadom na situáciu spojenú s COVID-19 sa presunula podstatná časť hodnotenia Európskej
súťaže na rok 2021. V danom roku sa uskutočnil nový 11. ročník národnej súťaže Dedina roka, do
ktorého sa zapojilo 28 obcí zo 7 samosprávnych krajov.
V rámci Európskeho spoločenstva pre obnovu vidieka a rozvoj dediny sa 16. júna 2021 uskutočnil
online meeting o pripravovaných návštevách nadnárodnej komisie v jednotlivých obciach
zapojených do Európskej súťaže. Slávnostné vyhlásenie výsledkov SDR 2021 sa uskutočnilo 1.
septembra na Deň kroja v areáli Múzea SNP a zároveň v daný deň navštívila Európska komisia
víťaza predošlého ročníka súťaže Dedina roka 2019 – Papradno, ktoré sa vo výsledku umiestnilo
na 3. mieste. Nakoľko sa pandemická situácia zhoršila, Slávnostné odovzdávanie ocenení SDR
2021 sa presunulo z plánovaného termínu v septembri na priaznivejšie obdobie v roku 2022.
Zároveň prebiehala príprava podkladov pre tlač brožúry a panelovej výstavy SDR 2021. V rámci
propagácie sa aktualizovali informácie na webstránke www.dedinaroka.sk a zverejňovali príspevky
o obciach na sociálne sieti Facebook.
• Program obnovy dediny (POD), ktorý predstavuje realizáciu environmentálnych opatrení
udržateľného rozvoja na lokálnej úrovni, vyplývajúcich najmä z medzinárodných záväzkov a
uznesení vlády SR. Sleduje uplatňovanie Miestnej agendy 21 a prispieva k zavádzaniu princípov
integrovaného manažmentu v území do praxe, s cieľom vytvoriť ekonomické, organizačné a
odborné predpoklady podpory vidieckych komunít k tomu, aby sa vlastnými silami za pomoci
občanov a vidieckych spolkov snažili o harmonický rozvoj zdravého životného prostredia,
zachovávanie prírodných a kultúrnych hodnôt vidieckej krajiny vrátane environmentálne
vhodných hospodárskych aktivít s dôrazom na identitu a špecifiká daného prostredia. Výstupmi
agendy sú grafické odpočty, záverečné správy a protokoly z realizovaných dotácií v POD 2020,
administratívna kontrola a odborné hodnotenie žiadostí v POD 2021, rozhodnutia ministra ŽP SR o
poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu (EF) na rok 2021, zmluvy o
čerpaní dotácie, vyúčtovanie a záverečná správa pre EF za POD 2021 a aktuálne informácie na
www.obnovadediny.sk.
Oddelenie starostlivosti o sídla a regióny sa zameriava na strategické plánovanie, starostlivosť
a rozvoj sídiel, regiónov a krajiny v oblasti udržateľného rozvoja a životného prostredia na celoštátnej
ako aj regionálnej a miestnej úrovni.
• Zelená infraštruktúra a Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny
klímy (NAS – Národná adaptačná stratégia) spolu s tvoriacim sa Akčným plánom predstavuje
základné dokumenty pre proces adaptácie na všetkých úrovniach a vo všetkých relevantných
sektoroch. V r. 2021 prebiehalo vyhľadávanie a štúdium podkladov k tvorbe metodiky „Stratégia
adaptácie na zmenu klímy pre samosprávy“. Priebežne bola vykonávaná aktualizácia a dopĺňanie
webovej stránky o zelenej infraštruktúre na webe SAŽP. Realizovalo sa vyhľadávanie, štúdium a
spracovávanie podkladových materiálov k tvorbe Metodického usmernenia pre hodnotenie
zelených plôch v mestách.
Aktívna účasť bola pri práci v rámci expertnej skupiny MŽP SR „Manažment krajiny a adaptácia na
zmenu klímy“ pri príprave Koncepcie vodnej politiky 2021-2030 a vypracovaní SEA Akčného plánu
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pre implementáciu Stratégie adaptácie na zmenu klímy pre oblasť Udržateľné poľnohospodárstvo
a pre oblasť Adaptované lesné hospodárstvo. V rámci expertnej skupiny sa realizovalo strategické
environmentálne hodnotenie (SEA) opatrení Vodného plánu Slovenska (aktualizácia 2020, Plán
manažmentu správneho územia povodia Dunaja a Plán manažmentu správneho územia povodia
Visly).
V rámci spolupráce so samosprávami a verejnosťou boli poskytované konzultácie,
pripomienkovanie materiálov k zelenej infraštruktúre a k adaptácii na zmenu klímy. Súčasťou
úlohy bola aj aktívna účasť na konferenciách, seminároch, online webinároch a tiež aktívna účasť v
rámci rokovania pracovnej skupiny projektu Akčný plán pre mitigáciu a adaptáciu na zmenu klímy
mesta Banská Bystrica.
Oddelenie vypracovávalo odborné podklady, posudky, stanoviská k územnoplánovacej
dokumentácii sídiel, k urbanistickým materiálom, štúdiám, koncepciám, k pozemkovým úpravám
a pod. Materiály boli požadované predovšetkým Ministerstvom ŽP SR, Ministerstvom vnútra SR,
Ministerstvom dopravy a výstavby SR, krajskými, okresnými, mestskými i obecnými úradmi.
Podávali sa námety a pripomienky k rezortným odvetvovým a regionálnym zámerom, koncepciám
a stratégiám, ktoré majú dopad na sídla, regióny a krajinu (napr. Správa o hodnotení strategického
dokumentu "Koncepcia ochrany prírody a krajiny do roku 2030" a ďalšie).
V rámci strategického plánovania rozvoja mesta, obnovy a regenerácie mestského prostredia
oddelenie spolupracovalo s mestskými úradmi a ich oddeleniami ŽP, územného, regionálneho,
stavebného rozvoja, rozvoja cestovného ruchu a podával vyjadrenia k priestorovému
rozmiestneniu a funkčnému využívaniu územia pre územné plány regiónov, obcí a zón (napr.
PHSR, dokumenty VÚC, rozvojové dokumenty miest a obcí a pod.).
Inovatívne činnosti oddelenia, ktoré sú požadované od miest, obcí, verejného, štátneho,
neziskového, akademického i podnikateľského sektora, ako aj aktéri sa na nás obracajú formou
konzultácií a vysoko oceňujú naše vedomosti, skúsenosti, odporúčania, ktoré im poskytujeme.
Životné prostredie miest – úloha aplikuje environmentálne politiky a stratégie národnej úrovne
cielené na mestá. Úloha zahŕňa IS ŽP miest, jeho napĺňanie formou zberu údajov a informácií
o mestách, zvyšuje povedomie a informovanosť obyvateľov ohľadom ŽP miest. V rámci úlohy
prebehla transformácia BEISSu do webového portálu BEISS, v súlade s Envirostratégiou 2030 tak,
aby reflektovala najväčšie problémy a výzvy v životnom prostredí bola ukončená transformácia IS
BEISS podľa cieľov Envirostratégie 2030. V rámci úlohy prebehlo spracované mapovanie CBI:1 a
CBI:2 vo vybraných 16 mestách SR (analýza podkladových a vstupných údajov pre terénny
prieskum, mapovanie v teréne, vyhodnotenie indikátorov). V rámci úlohy tiež prebehlo
mapovanie fontán s pitnou vodou v mestách Trnavského a Prešovského kraja.
V rámci úlohy Zelené mestá – zdravé mestá bola vypracovaná metodická príručka (manuál), ktorá
sa týka indikátorov sledovania životného prostredia miest, vrátane indikátorov s vplyvom na
zdravie obyvateľstva. Následne bola príručka overená na 7-mich mestách SR (Komárno, Liptovský
Hrádok, Michalovce, Revúca, Poprad, Púchov a Šamorín). Propagácia témy Zelené mestá – zdravé
mestá bola uskutočnená formou ppt. prezentácie na online seminároch „Zelená infraštruktúra
v sídlach miest“ pre región Banská Bystrica a Bratislava a vydaným informačným letákom
„Environmentálne zdravie v mestách“. So zameraním na alternatívny spôsob dopravy
prispievajúceho k zdraviu obyvateľstva bola spracovaná analýzy cyklistickej dopravy v krajských
mestách. Jednou z aktivít danej úlohy bola príprava a uskutočnenie 3. ročníka súťaže
ENVIROMESTO 2021 v období od 01.06.2021 do 31.07.2021. Laureátom súťaže bolo mesto
Trenčín.
V rámci plnenia Programu starostlivosti o mokrade Slovenska a plnenia záväzkov vyplývajúcich z
Ramsarského dohovoru bola realizovaná úloha Mokrade v mestských sídlach. V roku 2021 boli
zmapované mestá v Trnavskom a Bratislavskom kraji, celkovo bolo overených terénnym
prieskumom 115 lokalít, z toho do mokradí bolo zaradených 92 lokalít. Počas roka prebiehala
konzultačná činnosť k výskytu mokradí pre ich zapracovanie do strategických dokumentov miest.
Uskutočnila sa prezentácia prednášky „Mokrade v meste Žilina“ na online moderovanej diskusii na
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tému Voda v meste v priestoroch Rosenfeldového paláca v Žiline a prezentácia prednášky
Mokrade v mestských sídlach so zameraním sa na Bratislavský kraj, na online seminári „Zelená
infraštruktúra v sídlach miest“. K Svetovému dňu mokradí 2021 boli spracované odborné texty o
mokradiach a zverejnené na FB, Twitter, na stránke SAŽP.
Na podporu udržateľnosti miest bola spracovaná pasportizácia degradovaných území v mestách
Prešovského kraja. Do databázy bolo zaradených 63 lokalít degradovaných území, ktoré boli
overené
terénnym
mapovaním.
Prebiehali
práce
na
webovej
aplikácii
www.degradovaneuzemia.sk, ktorá bola v priebehu roka postupne napĺňaná údajmi z mapovania
predošlého roka a pripravovala sa jej aktualizácia.
Environmentálna regionalizácia SR predstavuje prierezový zdroj informácií o stave životného
prostredia SR, určená je pre odborníkov i širokú verejnosť. Boli ukončené analýzy a syntézy za
jednotlivé zložky životného prostredia (ovzdušie, horniny, voda, pôda, biota, doprava). Bola
vypracovaná celková analýza, ktorej výstupom je mapa „Stupeň environmentálnej kvality územia“.
Z uvedenej mapy boli vymedzené "Regióny environmentálnej kvality" v 3 kategóriách - Regióny s
nenarušeným, s mierne narušeným a so silne narušeným prostredím. Výsledkom je spracovaná
publikácia „Environmentálna regionalizácia SR 2020“.
Ochrana biodiverzity v krajine - Územný systém ekologickej stability úloha zabezpečuje
legislatívny proces pri prerokovaní a schvaľovaní 42 dokumentácií RÚSES v spolupráci s MŽP SR a
okresnými úradmi. V priebehu roka 2021 prebiehalo prerokovanie 42 dokumentácie RÚSES
prostredníctvom príslušných okresných úradov.
Boli poskytované informácie, stanoviská orgánom štátnej a verejnej správy, fyzickým a právnickým
osobám v písomnom vyhotovení ako aj mailom k územnoplánovacím dokumentáciám a k
pripravovaným pozemkovým úpravám a jednoduchým pozemkovým úpravám. Bolo
vypracovaných a zaslaných 14 písomných stanovísk štátnej a verejnej správe, fyzickým
a právnickým osobám a 2 informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. k biokoridorom
a biocentrám. Zároveň sa uskutočnila propagácia RÚSES okresov Veľký Krtíš, Lučenec, Poltár,
Rimavská Sobota, Revúca, Bratislava mesto, Malacky, Pezinok, Senec v rámci seminárov "Zelená
infraštruktúra v sídlach miest".
Organizovali sa podujatia pre odbornú a laickú verejnosť, verejnú a štátnu správu, akademický,
neziskový a privátny sektor na témy: „Sídla a biodiverzita“ v Banskej Bystrici - dvojdňový
workshop, „Zelená infraštruktúra v sídlach miest“ (pre región Bratislava a Banská Bystrica) –
online semináre.
Oddelenie participuje na koordinácii a riešení medzinárodného projektu INTERREG ConnectGREEN
a národných projektov: Infoaktivity, podieľa sa na spracovaní dokumentácií MÚSES a spracovaní
návrhových častí 8 dokumentácií RÚSES II (v roku 2021 boli spracované pre RÚSES Kysucké Nové
Mesto, Žilina).
Zamestnanci oddelenia sa podieľali aj na zákazkovej činnosti - v roku 2021 bol spracovaný MÚSES
pre pozemkové úpravy obce Častkovce a krajinno-ekologická štúdia okolia vodárenskej nádrže
Hriňová.

Odbor sa organizačne členil na
•
•

oddelenie starostlivosti o krajinu
oddelenie starostlivosti o sídla a regióny
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Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety
Environmentálnu výchovu a vzdelávanie možno charakterizovať ako proces celoživotného
vzdelávania zabezpečujúci príjem environmentálnych princípov k pozitívnemu ovplyvneniu
celospoločenského konania. Je zameraný na každú sociálnu a vekovú skupinu (školskú, mimoškolskú,
odbornú, ale aj širokú verejnosť). Je zrejmé, že z výchovného a vzdelávacieho hľadiska má pre ňu
najvyšší význam školský systém. Tvoria ho predškolské zariadenia, školy (základné, stredné, vysoké),
univerzity, vzdelávacie inštitúcie, metodické centrá a pod. Environmentálna výchova vedie žiakov ku
komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov medzi organizmami a vzťahom človeka k životnému
prostrediu. Ide o rozvíjanie a najmä pochopenie nevyhnutného prechodu k udržateľnému rozvoju
spoločnosti, ktorý umožňuje sledovať a uvedomovať si dynamicky sa vyvíjajúce vzťahy medzi
človekom a prostredím, kde sú vzájomne prepojené aspekty ekologické, ekonomické a sociálne. Aj
v roku 2021 bolo úlohou odboru environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety (OEVVO)
zvyšovanie environmentálneho povedomia verejnosti prostredníctvom ucelenej ponuky programov
neformálnej environmentálnej výchovy na národnej a regionálnej úrovni. Zabezpečoval praktickú,
metodickú, publikačnú, projektovú a koncepčnú činnosť v tejto oblasti. Organizoval vzdelávacie a
informačné podujatia, spolupracoval so zainteresovanými rezortami (MŠVVaŠ SR), inštitúciami a
mimovládnymi organizáciami na Slovensku. Pandémia COVID19 však výrazne ovplyvnila formu
a spôsob realizovaných programov, ktoré prebiehali prioritne v online priestore. Aj napriek
nepriaznivej situácii sa zamestnancom OEVVO podarilo spraviť niekoľko dôležitých krokov:
• Ekokódex zamestnanca SAŽP – bola spracovaná pracovná verzia Ekokódexu, uskutočnili sa dve
pracovné stretnutia so zamestnancami, zrealizoval sa dotazník pre zamestnancov. Následne bol
Ekokódex predmetom pripomienkovania zo strany odborov SAŽP a odboru personalistiky;
• Náučný areál SAŽP – úspešne prebehlo územné konanie; pripravila sa dokumentácia pre
stavebné konanie; pripravovali sa špecifikácie pre rôzne projektové schémy, bol schválený
projekt cez SK Klíma, ACC05 Nórske fondy;
• Didaktika EVVO SAŽP – spracovaný dokument stanovuje základné didaktické a environmentálne
princípy a charakteristiky envirovýchovy SAŽP, bol podrobený externému posúdeniu, slúži ako
interný manuál pre prípravu aktivít odboru EVVO;
• Rezortná koncepcia EVVO do roku 2025 – zrealizovaný odpočet za rok 2020; vytvorený online
formulár pre odpočtovanie koncepcie pod doménou EWOBOXu;
• Koordinácia medzirezortnej Pracovnej skupiny pre vytvorenie funkčného systému EVVO v SR –
skupinu tvoria zástupcovia zhruba 20. štátnych a mimovládnych organizácií a samosprávnych
krajov; zaoberala sa témami certifikácie, ewoboxu a štatistického zberu údajov; zrealizovalo sa
päť elektronických zadaní, šesť online stretnutí a jedno dvojdňové stretnutie;
• Certifikácia organizácií poskytujúcich neformálnu EVVO – vypracovali sa ciele, vstupné kritériá
certifikácie, návrh súboru kritérií pre oblasť Riadenie, Pracovníci EVVO, Ponuka EVVO, Ekostopa
organizácie;
• Portál environmentálnej výchovy EWOBOX – vytvoril a otestoval sa nový filtračný nástroj cez
tzv. elastic search v časti Oblasti záujmu, Obsah, Organizácie, globálne vyhľadávanie; pripravili sa
filtrácie na úrovni Krajov, portál je funkčný pod doménou www.ewobox.sk;
• Inovačné vzdelávanie (vzdelávanie učiteľov) – vypracovanie jednotlivých modulov/lekcií
tvoriacich program inovačného vzdelávania a spracovanie Manuálu pre učiteľov, ktorý bol
zároveň preložený do maďarského jazyka. Realizácia vzdelávania plánovaná na rok 2022;
• Zatoč s odpadom - realizácia online kampane pre jednotlivcov (september – december 2021,
s pokračovaním do júna 2022) formou mesačných výziev zameraných na predchádzanie vzniku
odpadu (september – výzva Myslím srdcom, kupujem hlavou, 130 zapojených ľudí, október –
výzva Prispej k záchrane 1/3!, 114 zapojených ľudí, november – výzva Na obale záleží, 62
zapojených ľudí, december – výzva Darčeky s hodnotu, zapojených 65 ľudí);
• Učiteľ v akcii - realizácia podkampane Zatoč s odpadom pre učiteľov materských, základných a
stredných škôl, v databáze je 300 prihlásených učiteľov, ktorým sú vždy začiatkom mesiaca
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poslané námety na aktivity so žiakmi na novú tému týkajúcu sa odpadu (napr.: september –
téma Systém verzus jednotlivec, október – téma Jedlé plytvanie, november – téma Čo máme v
koši, december – téma Darčeky s hodnotou);
Odborná príprava v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 462/2004 - realizácia 10 online webinárov (každý
v rozsahu 5 pracovných dní) pre zamestnancov štátnej správy na úseku starostlivosti o ŽP (spolu
305 účastníkov);
Akreditovaný vzdelávací program Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny – vzdelávanie
zamerané na prehĺbenie špecifických a všeobecných kompetencií zamestnancov pracujúcich v
oblasti ochrany prírody a krajiny. Zrealizovaný modul: Globálna zmena klímy a jej vplyv na
manažment lesných ekosystémov v nadväznosti na chránené územia.

V rámci osvety a propagácie sa činnosť zameriavala na zabezpečovanie a koordináciu propagačnej a
edičnej činnosti SAŽP a na zabezpečovanie prierezových podporných činnosti pre plnenie úloh
odborných pracovísk SAŽP. Prostredníctvom vhodne vybraných komunikačných nástrojov sa
zabezpečovala informovanosť verejnosti o výzvach, výsledkoch, úspechoch, aktivitách a projektoch
SAŽP a MŽP SR. Zabezpečovali a zhromažďovali sa informácie pre relevantné odpovede, ktoré boli
spracovávané na základe podnetov z externého prostredia (novinárske otázky či otázky z radov
odbornej alebo laickej verejnosti). V rámci edičnej činnosti sa zabezpečovala príprava a edícia
propagačných, edukatívnych a osvetových materiálov. Organizačnou súčasťou bola aj špeciálna
Knižnica SAŽP interného charakteru, ktorú tvoril špecializovaný knižničný fond z oblasti
environmentalistiky a prírodných vied. Jej súčasťou je aj videotéka, ktorú tvorili filmy z uplynulých
ročníkov medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí Envirofilm, či spojeného festivalu
Ekotopfilm-Envirofilm. Medzi ďalšie činnosti v rámci osvety a propagácie patrili:
• propagácia podujatí, činností a výstupov SAŽP prostredníctvom vydávania tlačových správ a PR
článkov a ich distribúcie podľa vhodne zvolených komunikačných kanálov
• aktualizácia a zverejňovanie správ a informácií na web stránkach v správe SAŽP a
prostredníctvom sociálnych sietí
• monitoring médií, ktoré preberali a zverejňovali tlačové správy od SAŽP
• styk s odbornou či laickou verejnosťou prostredníctvom odpovedí na doručené otázky alebo
poskytovaním vyžiadaných informácií v regionálnom, národnom aj medzinárodnom meradle
• komunikácia s médiami v rámci pridelených kompetencií a v spolupráci s MŽP SR
• vydávanie interného elektronického Spravodaja SAŽP
• spolupráca pri technicko-organizačnom zabezpečení vybraných podujatí realizovaných SAŽP
V rámci edičnej činnosti boli zabezpečované činností:
• príprava (textové a grafické spracovanie) a edícia materiálov v printovej alebo elektronickej
forme určených nielen na prezentáciu činností SAZP a MŽP SR, ale aj na podporu
environmentálneho povedomia verejnosti, pre podporu environmentálnej výchovy a osvety, na
zvyšovanie záujmu verejnosti o ochranu a tvorbu životného prostredia a na prezentáciu
postupov, návodov a nástrojov, prostredníctvom ktorých je možné dosahovať zlepšovanie ŽP
• evidencia vydaných edičných titulov SAŽP a zabezpečovanie prideľovania ISBN (medzinárodné
štandardné číslo knihy), štatistické hlásenia o neperiodických publikáciách
• textové a jazykové korektúry tlačových správ, vydávaných publikácií, brožúr, letákov, posterov
a pod.
• grafické návrhy web stránok v správe SAŽP a pre projekty realizované SAŽP
Odbor sa organizačne členil na
•
•

Sekretariát Zeleného vzdelávacieho fondu
SEV Dropie
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Sekretariát Zeleného vzdelávacieho fondu
Sekretariát Zeleného vzdelávacieho fondu administratívne a organizačne zabezpečoval chod 3.
ročníka a poskytoval informácie pre žiadateľov a príjemcov podpory projektových zámerov zo
Zeleného vzdelávacieho fondu. Súbežne s tým spravoval a priebežne aktualizoval webové sídlo fondu
a zabezpečoval osvetu a propagáciu Zeleného vzdelávacieho fondu. Prebiehali aj rokovania
s Environmentálnym fondom ohľadom prípravy špecifikácie pre rok 2022.

SEV Dropie
Hlavným cieľom praktických programov v SEV SAŽP Dropie bolo podporiť aktívnu participáciu žiakov,
škôl aj samotných 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 pripravovanej stratégie
Naturpark Podunajsko, ktorého súčasťou je aj SEV SAŽP Dropie. Programy sa realizovali zážitkovou
formou (questingov- hľadačiek) jednodňových exkurzií a tematických outdoorových pobytových
programov pre školy a verejnosť. Na realizácii praktických programov spolupracovali samosprávy
okolitých obcí (Zemianska Olča, Bodzianske Lúky, Sokolce, Brestovec, Okoč a Kolárovo), mimovládne
organizácie BROZ, RPS, Správa CHKO Dunajské Luhy a Ponitrie, centrá voľného času a osvetové
strediská. Ťažiskovou témou praktických programov bola klimatická zmena a praktické adaptačné a
mitigačné opatrenia.
Realizácia úlohy v SEV SAŽP Dropie bola aj v roku 2021 ovplyvnená protipandemickými opatreniami v
súvislosti s COVIDOM-19, ale využili sme skúsenosti z roku 2020 a časť programov sa presunula do
online priestoru. Druhým obmedzujúcim faktorom je stále chýbajúca ubytovacia kapacita (pôvodná
budova určená na asanáciu, meškajúca výstavba). Napriek stretnutiu štátnych tajomníkov MŽP SR
v SEV Dropie v roku 2020 a proklamovanej podpore budovania Modelového ekocentra v SEV Dropie
sa proces výstavby stále nezačal napriek blížiacemu sa koncu programového obdobia. Nečinnosť RO
pre OP KŽP tak významne ohrozuje úspešnosť projektu.
Celkovo sa v roku 2021 realizovalo 83 environmentálnych programov a exkurzií pre 2788 účastníkov
(pre porovnanie v roku 2020 to bolo 31 aktivít pre 733 účastníkov). V roku 2021 po prvýkrát prevýšil
počet návštevníkov z radov širokej verejnosti počet organizovaných školských podujatí v pomere
52:48. Zapríčinili to aj zavreté školy počas pandémie ale aj narastajúci záujem verejnosti o programy
SEV Dropie.
• V rámci projektu OP KŽP 310041U797 Obnova SEV SAŽP Dropie sa realizovala rekonštrukcia
bývalej odchovne dropov na modernú administratívnu budovu v energetickom štandarde pasívna
budova (A0). V súvislosti s ukončením stavby a projektu sa realizovalo mnoho administratívne
náročných úkonov- kolaudácia stavby, vypracovanie prevádzkového poriadku, riešenie procesov s
dodávateľom stavby. Finančne bude projekt uzavretý v roku 2022.
• V roku 2021 sa zahájili práce na projekte Stredisko pre zmenu klímy a environmentálnu výchovu
(Living Lab) v Dropie, PdP projekt programu SK- Clima s celkovým rozpočtom 1 200 000,00 €.
15.6. sa uskutočnila úvodná tlačová konferencia s účasťou jeho excelencie Nórskeho veľvyslanca
Terje Theodor Nervika. Začali sa práce na edukatívnych a demonštračných ukážkach v rámci SEV
Dropie. Väčšina aktivít projektu je viazaná na realizáciu novej budovy ekoncentra v rámci NP 9,
kde sa čaká na administratívne úkony, ktoré sú nutné k predloženiu projektového zámeru NP 9.
Napriek tomu sa začali práce na realizácii čistiarne odpadových vôd pre časť areálu SEV Dropieobstaranie PD k ČOV a odkanalizovaniu objektov a stavebné konanie. V roku 2021 prebiehali
programy klimatickej výchovy: 12.-16.7. Klíma-týždeň v SEV Dropie s využitím programov GLOBE
– 30 účastníkov, 14.7. Klimatický networking v SEV Dropie s využitím programov GLOBE (Mladí
ambasádori klímy Green Foundation a BROZ- 18 účastníkov), verejnosť)
• Vďaka vybudovanému outdoorovému priestoru na výučbu (trstinový altánok) z projektu
SKHU/1601/1.1/258/NATUR/DANUBEPARKS/Chute Podunajskej prírody prebiehali vzdelávacie
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programy vonku. Projekt sme úspešne uzavreli kontrolou na mieste a finalizáciou záverečnej ŽoP.
V online forme hodnotíme ako veľmi úspešný mesačný online kvíz cez FB Predstavujeme obce
Naturparku Dolný Žitný ostrov, ktorý prebiehal v mesiacoch marec- apríl.
Dokončili sme projektový (LIFE12 NAT_SK_001155 Ostrovné lúky) film Príbeh krajiny Lúk, ktorý
mal online premiéru pri príležitosti Dňa Zeme a viackrát sa premietal aj v SEV Dropie, či v rámci
programov na školách. 8.10. získal cenu na medzinárodnom filmovom festivale Agrofilm 2021.
V programoch bol kľúčovým prvkom interaktívny náučný chodník a vypracovali sme ďalšie dve
questové trasy v slovenskom a maďarskom jazyku po CHVÚ Ostrovné lúky. Tlačený sprievodca
hľadačkami (questmi) CHVÚ Ostrovné lúky Príbehy z krajiny Lúk (pracovný názov Zlatá záhrada)
bol realizovaný v spolupráci s BROZ (finančne podporili tlač a grafické spracovanie). SEV Dropie
vypracovalo obsahovú náplň sprievodcu a hľadačiek a participovalo na grafických podkladoch.
Sprievodca hľadačkami CHVÚ Ostrovné lúky s názvom Príbehy z krajiny Lúk bol vydaný v troch
jazykoch (slovenskom, maďarskom a anglickom) v náklade 700 kusov a je k dispozícii
návštevníkom hľadačiek v SEV Dropie a CHVÚ Ostrovné lúky.
V SEV Dropie prebiehali v roku 2021 aj aktivity Národného projektu 310000N329 Informačné
aktivity v oblasti ochrany prírody a krajiny, Podaktivita 3.7.12 Workshopy súťaže. S veľkým
úspechom sa realizovali 4 zážitkové výskumnícke workshopy pre deti v termínoch 6.-8.7., 16.18.8., 18.-20.8. a 4.-6.10. celkovo pre 130 účastníkov. Envirosúťaž Hypericum 2021 sa realizovala
21.5.2021 celkovo pre 48 účastníkov. V rámci networkingu sa realizovalo komunitné podujatie
Slnovrat na záhrade celkovo pre 160 účastníkov.
SEV SAŽP Dropie participovalo ako expert na projekte Enhancing climate innovation mindset in
the education system of CEE v spolupráci s EIT Climate-KIC, v ktorom sa mapuje stav
environmentálneho vzdelávania na Slovensku. Boli sme zapojení aj do výskumu „Spolutvorba
cieľov klimatického vzdelávania“
SEV SAŽP Dropie vďaka praktickým skúsenostiach s environmentálnym vzdelávaním participovalo
na recenznom posudku k publikácii Požičaná planéta. Bolo oslovené so žiadosťou o vypracovanie
Hodnotenia kvality študijného programu II. magisterského stupňa, študijného programu
Ekológia- učiteľstvo akademických predmetov na UKF v Nitre.
V rámci výmeny skúseností v oblasti environmentálneho vzdelávania sme sa 20.9. zúčastnili na
exkurzii po ekocentrách mesta Viedeň- Workshop CITY NATURE – Environmentálne vzdelávanie.
Na 10 konferenciách a workshopoch online aj prezenčne (10 akcií pre cca 400 účastníkov) sme
prezentovali aktivity SEV Dropie. Vytvorili sme sadu propagačných predmetov SEV Dropie (tričká
350 ks, peračníky 100 ks, magnetky 250 ks). SEV SAŽP Dropie sa svojimi aktivitami v
poľnohospodárskej krajine Dolného Žitného ostrova ocitlo aj v publikácii Čierne diery 2 venujúcej
sa zabudnutým kútom Slovenska. V roku 2021 bolo SEV Dropie prezentované aj dokumentárnom
filme o komunitách a fungovaní na Dunaji pod názvom Ľudia na Dunaji. Koncom roka 2021 sa
realizoval aktualizovaný propagačný leták Sprievodca SEV Dropie v 2 jazykoch v celkovom
náklade 1200 ks. Začala sa inovácia web stránky dropie.sazp.sk aj v súlade s pravidlami webovej
prístupnosti.

Odbor environmentálneho manažérstva
Podieľal sa na vypracovávaní strategických, koncepčných a plánovacích dokumentov na podporu,
rozvoj a implementáciu nástrojov environmentálnej politiky: schéma pre environmentálne
manažérstvo a audit (EMAS), environmentálne označovanie produktov, zelené verejné obstarávanie
(GPP), udržateľná spotreba a výroba (SCP) a eko-inovácie. Participoval na procese tvorby
legislatívnych predpisov a podporoval aktivity v daných oblastiach.
Činnosť odboru:
• Environmentálne hodnotenie a označovanie produktov - zákon č. 469/2002 Z. z.
o environmentálnom označovaní výrobkov v znení neskorších predpisov, kde SAŽP ako právnická
osoba poverená a riadená Ministerstvom životného prostredia SR podľa § 5 ods. 5 zabezpečovala
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prípravu návrhov skupín produktov, ako aj osobitných podmienok na udelenie národnej
environmentálnej značky; podľa § 7 ods. 5 zabezpečovala plnenie úloh súvisiacich s prijímaním a
preverovaním kompletnosti žiadostí, preverovaním splnenia osobitných podmienok na udelenie
národnej environmentálnej značky a kontrolou plnenia podmienok na jej používanie, podľa
§ 14 odsek 2 d) plnila úlohy na úseku udeľovania environmentálnej značky EÚ v rozsahu písm. b)
a c) § 14 odsek 2.
Environmentálne manažérstvo a audit - zákon č. 351/2012 Z. z. o environmentálnom

overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne
manažérstvo a audit(EMAS) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde SAŽP ako

právnická osoba poverená Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky plnila
funkciu príslušného orgánu SR pre EMAS podľa § 2 ods. 11 a), poskytovala organizáciám pomoc
v súvislosti s dodržiavaním súladu s právnymi požiadavkami v oblasti životného prostredia podľa
§ 2 ods. 11 b), viedla a aktualizovala národný a Európsky register organizácií zapísaných v schéme
EMAS podľa § 2 ods. 11 c) a d), vykonávala registráciu organizácií v schéme EMAS, jej predĺženie,
pozastavenie platnosti registrácie organizácií v schéme alebo vymazanie organizácie z registra
organizácií začlenených do schémy v súlade s § 2.
V roku 2021 sme spustili Facebookový profil pre EMAS. Pravidelne naň uverejňujeme príspevky
z praxe registrovaných spoločností v rámci rozširovania povedomia o zásadách udržateľnosti
a obehového hospodárstva vo vnútri firiem ale aj mimo nich, pomocou vzdelávania či rôznych
projektov. Zabezpečovali sme pravidelnú prípravu podkladov pre kampane EMAS na sociálnych
sieťach. V roku 2021 boli realizované dve kampane: Kampaň – Výhovorky už nEMAS!, kde bolo
za tento rok zverejnených 25 príspevkov a kampaň – EMAS 25, ktorá bola realizovaná pri
príležitosti 25. výročia schémy EMAS.
Rozvoj nástrojov environmentálnej politiky - uznesenie vlády 590/2016 k návrhu Národného
akčného plánu pre zelené verejné obstarávanie v Slovenskej republike na roky 2016 – 2020
v zmysle harmonogramu opatrení národného akčného plánu kde SAŽP plnila aktivity, zamerané
na dosiahnutie strategického cieľa Národného akčného plánu pre zelené verejné obstarávanie
v Slovenskej republike na roky 2016 – 2020, do 30. júna každoročne. V roku 2021 zabezpečila
monitorovanie úrovne uplatňovania zeleného verejného obstarávania (GPP) v SR na úrovni
štátnej správy a územnej samosprávy prostredníctvom online dotazníka cez novovytvorenú
webovú aplikáciu gpp.sazp.sk a spracovala podklady k materiálu Informácia o implementácii
Národného akčného plánu pre zelené verejné obstarávanie v Slovenskej republike na roky 2016 2020 za rok 2020.
V súlade s uznesením 478/2019 ku Koncepcii rozvoja a realizácie zeleného verejného
obstarávania v Slovenskej republike sme participovali na príprave metodiky pre produktovú
skupinu Čistiace prostriedky a upratovacie služby (Interiérové upratovacie služby) k uplatneniu
environmentálnych charakteristík v rámci zeleného verejného obstarávania, ktorá bola schválená
uznesením vlády SR č. 80/2021.
Rozvoj v oblasti udržateľnej spotreby a výroby - v kontexte Akčného plánu pre obehové
hospodárstvo prostredníctvom členstva v Platforme Circular Slovakia. Zorganizovaná bola online
konferencia Ekoinovačné Slovensko na tému „Udržateľné výrobky a služby pre obehové
hospodárstvo“ ako jedna z aktivít národného projektu Zlepšovanie informovanosti
a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku.
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3.4.

SEKCIA FONDOV EÚ

POSLANIE SEKCIE
SF EÚ aj v roku 2021 zabezpečovala úlohy, ktorými bola SAŽP ako sprostredkovateľský orgán pod
riadiacim orgánom 1 (ďalej aj SORO) v rámci Operačného programu Životné prostredie 2 (ďalej aj OP
ŽP) programového obdobia 2007 - 2013 poverená MŽP SR ako riadiacim orgánom pre Operačný
program Životné prostredie (ďalej aj RO pre OP ŽP) na základe Splnomocnenia sprostredkovateľského
orgánu 3 (ďalej len splnomocnenie) v znení dodatkov v súvislosti s plnením úloh RO pre OP ŽP.
V rámci programového obdobia 2014 – 2020 bola SAŽP určená ako Sprostredkovateľský orgán 4
(ďalej aj ako SO) na plnenie úloh RO spojených s implementáciou Operačného programu Kvalita
Životného prostredia5 (ďalej aj OP KŽP) v zmysle Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu
sprostredkovateľským orgánom 6 (ďalej aj Zmluva o vykonávaní) v platnom znení.
V rámci OP KŽP bolo k 31. 12. 2021 zmluvne účinných 845 projektov v celkovom objeme 1,58 mld. €.
Celková suma prostriedkov účinných zmlúv o poskytnutí NFP za zdroj EÚ tvorila 1,3 mld. €, čo
predstavuje 67 % z alokácie pre prioritné osi 1, 2 a 3 na celé programové obdobie 2014 – 2020. Za rok
2021 bolo uzatvorených 158 zmlúv o poskytnutí NFP v objeme 279 mil. € (zdroj EÚ – 237 mil. €),
avšak v priebehu roka došlo k mimoriadnemu ukončeniu 9 projektov v celkovej výške 19 mil. € (zdroj
EÚ – 9,4 mil. €). K 31. 12. 2021 bolo riadne ukončených 540 projektov v celkovej výške 542 mil. €
(zdroj EÚ – 445 mil. €).
Podpora zo štrukturálnych fondov smerovala do ôsmich oblastí:
1. odpadové hospodárstvo (1.1.1)
2. budovanie kanalizácií, čistiarní odpadových vôd (1.2.1) a verejných vodovodov (1.2.2)
3. vodné hospodárstvo (1.2.3)
4. ochrana prírody (1.3.1)
5. ochrana ovzdušia (1.4.1)
6. environmentálne záťaže (1.4.2)
7. protipovodňové opatrenia (2.1.1)
8. svahové deformácie (3.1.2)
V oblasti odpadového hospodárstva bolo doposiaľ podporených najviac projektov, až 579.
Väčšina projektov bola zameraná na budovanie resp. vybavenie zberných dvorov, kompostární
a zariadení na recykláciu odpadov. 234 projektov prispelo k vybudovaniu kapacít na triedenie odpadu
v objeme 60 000 ton ročne a zhodnocovanie odpadu v objeme 166 000 ton ročne.
Druhou veľkou skupinou boli projekty zamerané na podporu predchádzania vzniku biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom distribúcie kompostérov do domácností. V
rámci 236 projektov sa zakúpilo vyše 261 000 kompostérov do 776 miest a obcí po celom Slovensku.
Najviac finančných prostriedkov bolo doposiaľ adresovaných na budovanie kanalizácií, čistiarní
odpadových vôd a verejných vodovodov, z ktorých bolo postavených 748 km kanalizačnej siete, 25
km vodovodnej siete a vybudovaných resp. zrekonštruovaných 34 čistiarní odpadových vôd. Spolu 49
projektov by v budúcnosti malo zlepšiť podmienky obyvateľov v 110 obciach a mestách.
Na základe UV SR č. 663/2013 zo dňa 13.11.2013 bol v rámci OP ŽP zriadený SORO s účinnosťou od 01.01.2014.
http://www.opzp.sk/
3 https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1189839&l=sk
4 Na základe UV SR č. 175/2014 zo dňa 16. 04. 2014.
5 http://www.op-kzp.sk/
6 https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1818003&l=sk
1
2
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V oblasti vodného hospodárstva sa pomoc zameriava na dve oblasti. Prvou je monitoring
povrchových a podzemných vôd, ktorému sa venuje 9 projektov. Druhou je zabezpečenie pozdĺžnej
kontinuity a odstraňovanie bariér na vodných tokov. Tejto problematike sa venuje 11 projektov.
V oblasti ochrany prírody bolo podporených 20 projektov, prevažne zameraných na vypracovanie
a realizáciu programov starostlivosti a spracovanie dokumentov regionálnych a miestnych územných
systémov ekologickej stability. Spracovanie dokumentov regionálnych a miestnych územných
systémov ekologickej stability vykonáva SAŽP ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku.
SAŽP zároveň realizuje aj národný projekt na podporu biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry
v obciach Slovenska (Zelené obce Slovenska).
Ochrana ovzdušia sa realizuje prostredníctvom znižovania emisií zo stacionárnych zdrojov
znečisťovania ovzdušia v súkromných spoločnostiach. Ku koncu roka bolo v 19 projektoch
podporených 22 zariadení, výsledkom čoho bude prevažne zníženie produkcie emisií PM2,5, PM10 a
NOx. Ďalších 3 projekty boli zamerané na monitoring a 6 na výmenu zastaraného spaľovacieho
zariadenia. Jedným z nich je projekt SAŽP, ktorého výsledkom by mala byť výmena 8 500 zastaraných
spaľovacích zariadení.
Oblasť environmentálnych záťaží sa delí na geologický prieskum a monitoring a na samotné sanácie
environmentálnych záťaží. Ku koncu roka bolo monitorovaných celkovo 124 environmentálnych
záťaží na ploche 605 hektárov. Prieskumu a monitoringu sa venujú 4 projekty, ďalších 21 je
zameraných na samotné sanácie. Doposiaľ však boli sanované len 4 lokality o rozlohe 28 hektárov.
Problematika protipovodňových opatrení zahŕňa okrem samotnej realizácie protipovodňových
opatrení, čomu sa venuje 28 projektov s cieľom ochrániť obyvateľov a majetok v hodnote približne
300 mil. €, aj realizáciu vodozádržných opatrení v obciach a mestách prostredníctvom 64 projektov
a informačné aktivity zamerané na informovanie širokej verejnosti o negatívnych dôsledkoch zmeny
klímy. SAŽP v tejto oblasti realizuje národný projekt zameraný na riešenie problematiky sucha
a nedostatku vody.
SAŽP implementuje aj národný projekt zameraný na zlepšovanie informovanosti a poskytovanie
poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku. Základom projektu je
súbor aktivít, prostredníctvom ktorých sú realizované informačné aktivity viazané na špecifické ciele
1.1.1, 1.2.3, 1.3.1, 1.4.1, 1.4.2 a 2.1.1.
V oblasti monitorovania a sanácií svahových deformácií je aktuálne v implementácii 5 projektov.
Z vyše 700 registrovaných svahových deformácií bolo 24 preskúmaných a 7 o rozlohe 107 hektárov aj
sanovaných.
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Tabuľka č. 1 Kontrahovanie OP KŽP podľa špecifických cieľov k 31. 12. 2021
Zdroj ŠR

Nenávratný
finančný
príspevok

Vlastné zdroje
prijímateľov

Podiel
zazmluvnených
finančných
prostriedkov
na alokácii PO

Špecifický cieľ

Počet
projektov

Celkové
oprávnené
výdavky

1.1.1

579

340 443 758

264 027 669

31 663 193

295 690 862

44 829 018

15,4 %

1.2.1 + 1.2.2

49

587 353 103

499 250 138

40 284 740

539 534 878

47 818 226

32,5%

1.2.3

24

75 204 020

63 923 417

11 273 694

75 197 112

33 538

4,2%

1.3.1

28

94 928 096

80 688 882

14 075 504

94 764 386

163 711

5,3%

1.4.1

31

168 582 208

130 698 156

11 578 479

142 276 635

26 305 573

8,5%

1.4.2

25

118 739 775

100 928 809

17 810 966

118 739 775

0

6,6%

1.1.1
1.2.3
1.3.1
1.4.1
1.4.2
2.1.1

1

21 345 084

18 143 321

3 201 763

21 345 084

0

1,2%

2.1.1

99

153 864 688

130 784 984

19 600 545

150 385 530

3 479 158

69,5%

3.1.2

7

25 440 231

21 624 196

3 816 035

25 440 231

0

8,9%

843

1 585 900 963

1 310 069 573

153 304 919

1 463 374 491

122 629 223

66,6%

Celkový súčet

Zdroj EÚ

V tabuľke č. 2 je uvedený prehľad finančnej realizácie prostriedkov za OP KŽP k 31.12.2021. Finančnú
realizáciu aktivít projektu začalo ďalších 55 projektov, celkovo už 706 (t. j. predložili na SF EÚ aspoň
jednu žiadosť o platbu, ďalej len „ŽoP“). Stav vyčerpaných finančných prostriedkov sa zvýšil o 16 %
z 837 mil. € na 969 mil. €.
Tabuľka č. 2 Čerpanie finančných prostriedkov
Špecifický cieľ

Celkové oprávnené
výdavky

Zdroj EÚ

Zdroj ŠR

Nenávratný
finančný príspevok

Vlastné zdroje
prijímateľov

1.1.1

203 564 204

157 859 100

17 821 918

175 681 018

27 883 186

1.2.1 + 1.2.2

431 897 714

367 113 057

28 958 156

396 071 213

35 826 501

1.2.3

43 551 147

37 018 475

6 527 652

43 546 127

5 020

1.3.1

32 669 511

27 769 085

4 877 461

32 646 546

22 965

1.4.1

137 704 232

104 590 293

7 081 700

111 671 992

26 032 240

1.4.2

48 438 145

41 172 424

7 265 721

48 438 145

0

1.1.1
1.2.3
1.3.1
1.4.1
1.4.2
2.1.1

9 809 055

8 337 696

1 471 358

9 809 055

0

2.1.1

51 341 326

43 640 127

7 056 575

50 696 702

644 624

3.1.2

10 405 433

8 844 618

1 560 815

10 405 433

0

969 380 767

796 344 875

82 621 356

878 966 231

90 414 536

Celkový súčet

SAŽP ako sprostredkovateľský orgán pre OP KŽP taktiež zabezpečuje aktivity v oblasti informovania a
komunikácie v súlade s relevantnou národnou a Európskou legislatívou vo vzťahu k širokej verejnosti
a prijímateľom s cieľom kvalitnejšej, efektívnejšej a transparentnejšej implementácie pomoci z
Európskych štrukturálnych a investičných fondov a zdôraznenia príspevku EÚ a jej kohéznej politiky.
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Sekcia fondov EÚ v roku 2021 z dôvodu obmedzení spôsobených pandémiou Covid-19 neuskutočnila
žiadne informačné semináre pre prijímateľov NFP, sekcia fondov EÚ plánuje ich realizáciu v 3. a 4.
štvrťroku 2022.
V januári 2021 realizovala sekcia fondov EÚ dotazníkový prieskum spokojnosti prijímateľov NFP v
rámci činnosti SO SAŽP. Výsledky poukázali na vysoké hodnotenie kvality práce a komunikácie
projektových manažérov.

ORGANIZAČNÉ ČLENENIE SEKCIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
- oddelenie riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží I.
- 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
Kancelária riaditeľa SF EÚ

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
Odbor riadenia implementácie projektov ochrany prírody
Odbor riadenia implementácie národných projektov
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Činnosti odborov
• príprava a uzatváranie Zmlúv o poskytnutí NFP (dodatkov k zmluvám, odstúpenia od zmluvy)
vrátane Zmlúv o poskytnutí NFP, v prípade ktorých je Prijímateľom SAŽP;
• monitorovanie projektov podľa právnych dokumentov pre OP KŽP;
• administrácia zmenového konania, rozhodovanie o zmenách a uzatváranie dodatkov k Zmluvám
o poskytnutí NFP;
• vypracovanie podkladov pre prípravu odhadu očakávaných výdavkov;
• vypracovanie podkladov pre prípravu vyhlásenia o vierohodnosti podľa čl. 125 ods. 4 písm.
e) nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013;
• výkon finančnej kontroly projektov počas celej doby platnosti a účinnosti Zmlúv o poskytnutí NFP
formou administratívnej finančnej kontroly alebo finančnej kontroly na mieste, zahŕňajúcu
finančnú kontrolu verejného obstarávania (ďalej aj „VO“), administratívnu finančnú kontrolu
žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) (okrem kontroly vykonávanej platobnou jednotkou OP KŽP),
finančnú kontrolu iných skutočností (napr. dodania predmetu plnenia), ako aj administratívnu
finančnú kontrolu ŽoP-finančné nástroje;
• prevencia, odhaľovanie, zisťovanie a poskytovanie súčinnosti pri riešení nezrovnalostí a prijímaní
nápravných opatrení;
• poskytovanie súčinnosti pri príprave stanovísk a prijímaní nápravných opatrení vo vzťahu
k identifikovaným kontrolným/auditným a certifikačným zisteniam;
• vypracovanie príslušných častí výročnej a záverečnej správy o vykonávaní OP KŽP a ich
predkladanie RO, ako aj vypracovanie správ/informácii, resp. podkladov v zmysle požiadaviek
Európskej komisie, CKO, ÚV SR, RO a iných subjektov;
• vypracovanie pokladov pre prípravu Plánu hodnotení OP KŽP a jeho implementácia v súlade
s požiadavkami RO, CKO;
• vypracovanie podkladov do Súhrnnej správy o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení;
• výkon kontroly VO, pokiaľ bola stanovená ako podmienka Rozhodnutia o schválení ŽoNFP, ktorá
musí byť splnená a overená pred uzatvorením Zmluvy poskytnutí NFP;
• zabezpečovanie agendy horizontálnych princípov v rámci OP KŽP v pôsobnosti SO v súlade
s požiadavkami vyplývajúcimi zo Systému riadenia EŠIF a príslušnej dokumentácie gestorov
horizontálnych princípov;
• zber údajov o implementácii OP KŽP a vypracovávanie podkladov podľa usmernení a požiadaviek
RO, resp. platobnej jednotky definovanej v čl. 6 ods. 3 Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho
orgánu sprostredkovateľským orgánom;
• zadávanie, evidencia a aktualizácia údajov v pôsobnosti SO do ITMS2014+ vrátane poskytovania
dát a vstupných zostáv v oblasti implementácie, monitorovania a hodnotenia;
• evidovanie a uchovávanie (archivácia) dokumentácie súvisiacej s vykonávaním úloh vyplývajúcich
zo Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom a jej
poskytovanie na účely konaní pred príslušnými orgánmi verejnej správy, EÚ, súdmi a osobám
oprávnenými na výkon kontroly/auditu.

Odbor kontroly verejného obstarávania
• vypracovanie a aktualizácia Príručky k procesu VO a inej riadiacej dokumentácie týkajúcej sa
implementácie časti OP KŽP podľa čl. 2 ods.1 Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu
sprostredkovateľským orgánom;
• kontrola VO/finančná kontrola VO projektov;
• výkon kontroly VO, pokiaľ bola stanovená ako podmienka Rozhodnutia o schválení ŽoNFP, ktorá
musí byť splnená a overená pred uzatvorením Zmluvy poskytnutí NFP;
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• pri výkone finančnej kontroly VO spolupráca v úradom pre verejné obstarávanie, resp. PMÚ SR,
OČTK a pod.;
• zadávanie, evidencia a aktualizácia údajov v pôsobnosti SO do ITMS2014+ vrátane poskytovania
dát a vstupných zostáv v oblasti implementácie, monitorovania a hodnotenia.

Odbor metodiky a monitorovania
• vypracovanie a aktualizácia manuálu procedúr a inej internej riadiacej dokumentácie vrátane ich
predkladania CKO, CO, OA, ÚV SR a RO v lehotách a forme stanovenej v platnom Systéme riadenia
EŠIF;
• vypracovanie a aktualizácia Príručky pre prijímateľa a inej riadiacej dokumentácie týkajúcej sa
implementácie časti OP KŽP podľa čl.2 ods.1 Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu
sprostredkovateľským orgánom;
• zavedenie účinných a primeraných opatrení proti podvodom v rámci relevantnej internej riadiacej
dokumentácie;
• prevencia, odhaľovanie, zisťovanie a poskytovanie súčinnosti pri riešení nezrovnalostí a prijímaní
nápravných opatrení;
• príprava stanovísk a prijímaní nápravných opatrení vo vzťahu k identifikovaným
kontrolným/auditným a certifikačným zisteniam;
• príprava odhadu očakávaných výdavkov;
• príprava vyhlásenia o vierohodnosti podľa čl. 125 ods. 4 písm. e) nariadenia EP a Rady (EÚ)
č. 1303/2013;
• príprava príslušných častí výročnej a záverečnej správy o vykonávaní OP KŽP a ich predkladanie
RO, ako aj vypracovanie správ/informácii, resp. podkladov v zmysle požiadaviek Európskej
komisie, CKO, ÚV SR, RO a iných subjektov;
• vypracovanie pokladov pre prípravu Plánu hodnotení OP KŽP a jeho implementácia v súlade
s požiadavkami RO, CKO;
• vypracovanie podkladov do Súhrnnej správy o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení;
• zadávanie, evidencia a aktualizácia údajov v pôsobnosti SO do ITMS2014+, vrátane poskytovania
dát a vstupných zostáv v oblasti implementácie, monitorovania a hodnotenia;

Odbor legislatívno-právny
• súčinnosť ostatným odborom SF EÚ pri vypracovaní a aktualizácii manuálu procedúr a inej internej
riadiacej dokumentácie;
• súčinnosť ostatným odborom SF EÚ pri uzatváraní Zmlúv o poskytnutí NFP a ich dodatkov vrátane
Zmlúv o poskytnutí NFP, v prípade ktorých je Prijímateľom SAŽP;
• vykonávanie všetkých právnych úkonov potrebných pre vysporiadanie finančných vzťahov
a riadnu implementáciu OP KŽP vrátane uplatňovania sankcií a zmluvných pokút vyplývajúcich
z uzavretých Zmlúv o poskytnutí NFP, uzatvárania dohody o splátkach a dohody o odklade plnenia,
ako aj vykonávania ďalších úkonov súvisiacich s riadnym a mimoriadnym ukončením Zmlúv
o poskytnutí NFP;
• vykonanie všetkých úkonov súvisiacich so zabezpečením pohľadávok zo Zmlúv o poskytnutí NFP
vrátane vykonávania všetkých právnych úkonov potrebných pre vznik, zriadenie, výkon, zánik
a výmaz záložného práva, ako aj zastupovanie RO v katastrálnom konaní a pri registrácii a výmaze
záložného práva v príslušnom registri, prijímanie zabezpečovacej zmenky od Prijímateľov a
uzatváranie zmlúv o vyplňovacom práve k Blankozmenke;
• schvaľovanie
prevádzkových
a koncesných
zmlúv
o prevádzkovaní
infraštruktúry
nadobudnutej/zhodnotenej z prostriedkov EŠIF;
• prevencia, odhaľovanie, zisťovanie a riešenie nezrovnalostí a prijímanie nápravných opatrení;
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• poskytovanie súčinnosti pri príprave stanovísk a prijímanie nápravných opatrení vo vzťahu
k identifikovaným kontrolným/auditným a certifikačným zisteniam;
• zabezpečovanie priamej komunikácie s orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi;
• vedenie prvostupňového správneho konania na základe § 41 ods. 5 alebo § 41a ods. 3 zákona o
príspevku z EŠIF v zmysle Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov;
• poskytovanie súčinnosti vecne príslušnému útvaru pri vedení druhostupňového správneho
konania na základe § 41 ods. 5 alebo § 41a ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF v zmysle Zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov;
• hodnotenie rizík a prijímanie opatrení na elimináciu identifikovaných rizík;
• zadávanie, evidencia a aktualizácia údajov v pôsobnosti SO do ITMS2014+ vrátane poskytovania
dát a vstupných zostáv v oblasti implementácie, monitorovania a hodnotenia.

Odbor technickej pomoci a publicity
• súčinnosť ostatným odborom SF EÚ pri vypracovaní a aktualizácii manuálu procedúr a inej internej
riadiacej dokumentácie;
• vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci projektov technickej pomoci;
• monitorovanie projektov v rámci technickej pomoci podľa právnych dokumentov pre technickú
pomoc OP KŽP;
• vypracovanie ŽoP v rámci technickej pomoci v súlade s riadiacou dokumentáciou pre technickú
pomoc OP KŽP vrátane všetkých nevyhnutných príloh;
• vypracovanie podkladov pre sekciu ekonomiky a prevádzky SAŽP k výpočtom oprávnenej časti
miezd (pre projekty technickej pomoci SO);
• poskytovanie súčinnosti pri príprave stanovísk a prijímaní nápravných opatrení vo vzťahu
k identifikovaným kontrolným/auditným a certifikačným zisteniam;
• poskytovanie súčinnosti personálnemu útvaru SAŽP v súvislosti s vedením personálnej agendy
riadenia ľudských zdrojov;
• zabezpečovanie vzdelávacích potrieb a aktivít administratívnych kapacít SO;
• príprava stanovísk a prijímanie nápravných opatrení vo vzťahu k identifikovaným
kontrolným/auditným a certifikačným zisteniam;
• zabezpečovanie informovania, komunikácie a viditeľnosti pre potenciálnych žiadateľov OP KŽP
v rámci relevantných častí OP KŽP;
• vypracovanie a aktualizácia podkladov do Komunikačnej stratégie OP KŽP a ročných
komunikačných plánov, realizácia aktivít informovania a publicity v súlade s Komunikačnou
stratégiou OP KŽP a ročnými komunikačnými plánmi;
• vypracovanie a aktualizácia podkladov do Manuálu pre informovanie, komunikáciu a viditeľnosť
podpory z OP KŽP.

Kancelária riaditeľa SF EÚ
(má postavenie odboru)
•
•

•

koordinovanie a kontrola činnosti odboru vrátane vedenia sekretariátu R-SFEÚ;
spolupráca s odbormi pri archivácii projektových spisov (zaznamenávanie, uchovávanie a
ukladanie dokumentov) vrátane ich poskytnutia pre účely konaní pred príslušnými orgánmi
verejnej správy, EÚ a súdmi, ako aj ich poskytnutia oprávneným osobám na výkon
kontroly/auditu;
organizovanie, zabezpečovanie a koordinovanie administratívno-technických úloh sekcie v
súvislosti s realizáciou OP ŽP/OP KŽP, sledovanie termínov a ich dodržiavanie v súvislosti s
plnením úloh SFEÚ;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

zabezpečovanie informačnej, organizačnej a evidenčnej práce sekretariátu riaditeľa sekcie,
organizovanie jeho denného programu, návštev, porád;
zabezpečovanie informačného toku medzi jednotlivými odbormi najmä v oblasti administrácie
písomností;
spracovanie korešpondencie a písomností v súvislosti s realizáciou OP ŽP/OP KŽP, kontrola
úplnosti a evidovanie dokumentov do centrálneho registratúrneho denníka SAŽP;
zabezpečovanie zverejňovania všetkých povinne zverejňovaných zmlúv súvisiacich s
implementáciou OP KŽP uzatvorených SO v CRZ a CRP v súlade s internými aktmi riadenia
prijatými MŽP SR ako zriaďovateľom SAŽP;
zabezpečovanie riadnej evidencie/archivácie záznamov v zmysle registratúrneho poriadku SAŽP,
vedenie záznamov, protokolov, prehľadov a iných súborov informácií sekcie;
výkon finančnej kontroly v súlade s internými riadiacimi aktami;
expertné činnosti a odborné stanoviská k aktuálnym otázkam spojených s prípravou,
implementáciou, hodnotením a monitorovaním OP;
príprava pripomienok a stanovísk k návrhom dokumentov relevantných pre oblasť
implementácie EŠIF v rámci EÚ a SR;
koordinovanie postupov ostatných odborov SFEÚ v oblasti implementácie projektov.
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3.5.

SEKCIA EKONOMIKY A PREVÁDZKY

POSLANIE SEKCIE
Jej hlavným poslaním bolo zabezpečiť činnosti v oblasti personalistiky, činnosti a operácie finančného
a majetkového charakteru, zabezpečenie obstarania tovarov a služieb nevyhnutných pre napĺňanie
plánu hlavných úloh a projektovej činnosti.
RÁMCOVÉ ÚLOHY SEKCIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

realizoval činnosti v oblasti verejného obstarávania,
vykonával zber ekonomických údajov pre účely výkazníctva a ekonomických analýz,
zabezpečoval účtovné operácie,
zabezpečoval finančné a rozpočtové operácie,
vykonával činnosti v oblasti personalistiky,
zabezpečoval výpočet miezd a vedie údaje súvisiace s výpočtom miezd,
zabezpečoval prevádzku budov a zariadení SAŽP,
realizoval investičnú činnosť SAŽP,
prevádzkoval ZEZ (ubytovanie, údržba, správa majetku).

ORGANIZAČNÉ ČLENENIE SEKCIE
•
•

odbor verejného obstarávania
odbor prevádzky a správy majetku

Odbor ekonomiky
Hlavnou úlohou odboru ekonomiky je finančné plánovanie a rozpočtovanie prostriedkov pre
zabezpečenie chodu organizácie, ich prerozdeľovanie a sledovanie ich čerpania. Zameriava sa tiež na
vysporiadanie finančných vzťahov, daňovú oblasť a zúčtovanie z projektovej činnosti.
ČINNOSTI ODBORU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zhromažďuje ekonomické údaje pre výkazníctvo a analytickú činnosť sekcií SAŽP;
zabezpečuje zber a spracovanie účtovných dokladov a ich zaúčtovanie;
zabezpečuje pokladničné operácie – vedenie pokladne;
zabezpečuje styk s dotačnou bankou VÚB a.s. na výbery a odvody hotovostí;
zodpovedá za dodržiavanie interných predpisov a výkon predbežnej finančnej kontroly za
delegovanú oblasť ekonomických činností centra;
vypracúva návrhy základných interných predpisov SAŽP v organizačne vyčlenenej oblasti;
spolupodieľa sa na tvorbe rozpočtu SAŽP;
zabezpečuje činnosti v oblasti financovania a rozpočtu;
zabezpečuje činnosti v oblasti účtovníctva;
vykonáva finančné operácie SAŽP;
vykonáva finančné manažovanie a zúčtovanie projektov.
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Odbor prevádzky a správy majetku
Odbor prevádzky a správy majetku vykonáva činnosti zabezpečujúce prevádzkyschopnosť majetku,
jeho evidenciu a správou v zmysle platných právnych predpisov. Taktiež prevádzkuje zariadenia
environmentálneho zamerania (ZEZ), ktoré slúžia na aktivity environmentálnej výchovy a osvety.
Činnosti odboru
•
•
•
•

prevádzka budov a zariadení;
investičných činností;
všeobecnej správy a majetku štátu;
prevádzkovanie ZEZ.

3.6.

SEKCIA ENVIRONMENTÁLNEJ INFORMATIKY

POSLANIE SEKCIE
Sekcia poskytovala služby v oblasti informačných technológií, a to najmä prevádzku agendových
informačných systémov verejnej správy, aplikácií a informačných systémov pre ekonomický a
administratívny chod inštitúcie, vybraných sieťových služieb partnerských organizácií v rezortnej sieti
ŽPNet, ako aj zabezpečenie technickej IT podpory užívateľov v rámci SAŽP.
Hlavným poslaním sekcie je prevádzkovanie vybraných rezortných agendových informačných
systémov verejnej správy, registrov a aplikácií na spracovanie, vyhodnocovanie, publikovanie
a sprístupňovanie environmentálnych údajov, ktoré je realizované v úzkej spolupráci s doménovými
expertmi pre rôzne agendy životného prostredia.
RÁMCOVÉ ÚLOHY SEKCIE
•
•
•
•
•

sekcia plnila dôležité úlohy, ktoré sú významné z hľadiska zhromažďovania a publikovania
environmentálnych dát na národnej úrovni
zabezpečovala administráciu aplikačnej architektúry pre príslušné agendové informačné systémy
verejnej správy, registre a aplikácie
zabezpečovala administráciu technologickej architektúry, technickej infraštruktúry a sieťových
služieb
zabezpečovala prevádzku informačných systémov pre ekonomický a administratívny chod
inštitúcie
zabezpečovala technickú IT podporu v rámci SAŽP

ORGANIZAČNÉ ČLENENIE SEKCIE
•
•

odbor informačných systémov
odbor prevádzky IT

Odbor informačných systémov
Odbor informačných systémov plnil dôležité úlohy, ktoré boli významné z hľadiska zhromažďovania a
publikovania environmentálnych informácií na národnej úrovni. Zabezpečoval najmä vývoj a
prevádzku príslušných webových sídel, registrov, aplikácií a agendových informačných systémov
verejnej správy.
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Činnosti odboru
•
•
•
•

•

vývoj a prevádzka webových sídel pre príslušné agendy životného prostredia, na podporu
environmentálnych projektov a environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety,
administrácia environmentálnych databáz atribútových a priestorových údajov,
prevádzka informačného portálu rezortu životného prostredia enviroportal.sk,
vývoj a prevádzka príslušných agendových informačných systémov verejnej správy v oblasti
životného prostredia, slúžiacich na zber, administráciu, sprístupňovanie a publikovanie informácií
o životnom prostredí, ako sú:
– IS Environmentálne záťaže - zhromažďovanie a poskytovanie informácií z registrov
environmentálnych záťaží,
– IS prevencie závažných priemyselných havárií - zabezpečenie podpory štátnej správy na
podporu zákona č. 277/2005 Z. z. v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií,
– IS posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA/SEA) - podpora procesu posudzovania
vplyvov na životné prostredie (zákon č.24/2006 Z.Z.),
– IS nakladania s ťažobným odpadom - zhromažďovanie a poskytovanie informácií podľa
zákona č. 514/2008 Z. z.
– IS Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia - evidencia
a manažment opatrení zameraných na prevenciu znečisťovania, na znižovanie emisií do
ovzdušia, vody a pôdy, na obmedzovanie vzniku odpadu a na zhodnocovanie a
zneškodňovanie odpadu (vyhláška č. 11/2016 Z. z.).
tvorba, administrácia, publikovanie a sprístupňovanie priestorových údajov a databáz s
priestorovými údajmi, v súlade so zákonom č. 3/2010 Z. z o národnej infraštruktúre pre
priestorové informácie (INSPIRE) v znení neskorších predpisov

Odbor prevádzky IT
Odbor prevádzky IT zabezpečoval prevádzku serverov, sieťových služieb a technickú podporu
výpočtovej techniky a periférií užívateľov na SAŽP a vybrané sieťové služby partnerských rezortných
organizácií v sieti ŽPNet.
Činnosti odboru
•
•
•
•
•
•

•
•
•

prevádzka technickej infraštruktúry pre agendové informačné systémy, ktorých administráciu
zabezpečuje odbor informačných systémov
pripojenie pracovísk SAŽP do internetu a zabezpečenie vzájomného prepojenie jednotlivých
pracovísk a užívateľov
prevádzka technickej infraštruktúry pre sieťové služby (email, ftp, webové sídla, autorizačné a
autentifikačné služby, diskové úložisko)
prevádzka a administrácia rezortnej počítačovej siete ŽPNet
konfigurácia, správa, prevádzka a monitoring sieťových zariadení v internej sieti SAŽP a ŽPNet
prevádzka informačných systémov a aplikácií pre ekonomický a administratívny chod inštitúcie
(ekonomický systém, dochádzkový systém, evidencia pošty, tlačový server, súborové servery,
videokonferenčné služby)
prevádzka serverovne SAŽP, bezpečnosť informačných systémov na SAŽP, vrátane fyzickej
bezpečnosti
inštalácia OS a aplikácií, technická podpora a riešenie problémov výpočtovej techniky SAŽP
servis a opravy výpočtovej techniky a periférií
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4.

PROJEKTY PODPORUJÚCE STRATEGICKÉ CIELE SAŽP

Slovenská agentúra životného prostredia implementovala v roku 2021 aktivity 22 projektov, z toho na
národnej úrovni 13 a medzinárodnej a nadnárodnej úrovni 9. K 31. 12. 2021 bol 9 z nich úspešne
ukončených a 16 projektov pokračuje s implementáciou svojich aktivít aj v roku 2022.
Rozdelenie projektov podľa programov financovania:
• programy financovania na národnej úrovni, vrátane štrukturálnych fondov: OP KŽP (13)
• programy medzinárodnej a nadnárodnej spolupráce: LIFE (1), SlovakAid (1), United Nations
Environment Programme (UNEP) (3), INTERREG Dunajský nadnárodný program (1), INTERREG
Central Europe (1), Granty EHP a Nórska (1) a COSME (1).
Rozdelenie projektov podľa % spolufinancovania:
• 100 % financovanie donorom (17): OP KŽP, UNEP, Granty EHP a Nórska a LIFE (v kombinácii so
spolufinancovaním MŽP SR),
• 90 % financovanie donorom (1): COSME, SlovakAid
• 85 % financovanie donorom (1): INTERREG Dunajský nadnárodný program
Do projektu ConnectGREEN (INTERREG Central Europe) je SAŽP zapojená ako asociovaný partner, to
znamená bez rozpočtu a teda aj bez spolufinancovania.
Neschválené žiadosti o NFP v roku 2021:
- Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta 2021 (Environmentálny fond)
- Klimatický a vzdelávací areál - prvá etapa (Environmentálny fond)
- Zlepšovanie nakladania s plastovým odpadom a podpora
predchádzania
znižovania jeho vzniku v Moldavskej republike (SlovakAid)
- Pro Climate Care Campaign (Granty EHP a Nórska)

a

PROJEKTY S IMPLEMENTÁCIOU AKTIVÍT UKONČENOU V ROKU 2021
Projekty finančne podporené z národných finančných mechanizmov, vrátane štrukturálnych
fondov Európskej únie
Projekt č. 1
Právne služby na podporu implementácie SO SAŽP v rámci OP KŽP II.
• Zdroj financovania: OP KŽP, Technická pomoc
• Trvanie projektu: 08/2018 - 01/2021
• Celkový rozpočet projektu: 211 284,19 €
• Spolufinancovanie zo strany SAŽP: 0 %
• Vyčerpané k 31.12.2021: 71 020,83 € (EÚ + ŠR)
• Stručná anotácia projektu: Cieľom projektu „Právne služby na podporu implementácie SO SAŽP v
rámci OP KŽP II.“ je zabezpečenie právnych služieb v oblasti práva Európskej únie, občianskeho
práva, obchodného práva, správneho práva, stavebného práva, vodného práva,
poľnohospodárskeho práva, práva životného prostredia, práva verejného obstarávania,
pracovného práva, práva duševného vlastníctva a medzinárodného práva, vrátane poskytovania
právnych služieb v sporovej agende v týchto oblastiach práva na zabezpečenie podpory plynulej
implementácie OP KŽP.
• Hlavné aktivity projektu v roku 2021: Právne služby
• Propagácia a informovanosť: V rámci publicity projektu boli vyhotovené informačné plagáty v
zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu OP KŽP, ktoré boli umiestnené v sídle SAŽP v
Banskej Bystrici ako aj na pracovisku Sekcie fondov EÚ v Bratislave. Okrem vyššie uvedeného boli
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informácie o projekte zverejnené na stránke ITMS2014+, v časti Prehľad projektov:
https://www.itms2014.sk/schvalena-zonfp?id=ee2a14a3-98a5-4f0c-af80-b7ded6141613 a na web
stránke prijímateľa: http://www.sazp.sk/projekty/aktualne-projekty/.
• Projektový manažér: Ing. Stanislav Uhrin, Mgr. Adela Hritzová
• Finančný manažér: Projekt č. 2
Materiálno-technické zabezpečenie AK SO SAŽP v roku 2020
• Zdroj financovania: OP KŽP, Technická pomoc
• Trvanie projektu: 10/2018 - 01/2021
• Celkový rozpočet projektu: 74 712,27 €
• Spolufinancovanie zo strany SAŽP: 0 %
• Vyčerpané k 31.12.2021: 57 405,55 € (EÚ + ŠR)
• Stručná anotácia projektu: Cieľom projektu "Materiálno-technické zabezpečenie AK SO SAŽP v
roku 2020" je zabezpečenie efektívnej implementácie operačného programu prostredníctvom
erudovaných ľudských zdrojov s dostatočným materiálno-technickým, prevádzkovým
zabezpečením. Dostatočné materiálno-technické, prevádzkové zabezpečenie vytvoria podmienky
pre kvalitné vykonávanie činností administratívnych kapacít v súlade a v rozsahu práv a povinností
vyplývajúcich zo Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským
orgánom.
• Hlavné aktivity projektu v roku 2021: Prevádzková podpora implementácie OP, Materiálnotechnické zabezpečenie implementácie OP, Externé služby
• Propagácia a informovanosť: V rámci publicity projektu boli vyhotovené informačné plagáty v
zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu OP KŽP, ktoré boli umiestnené v sídle SAŽP v
Banskej Bystrici ako aj na pracovisku Sekcie fondov EÚ v Bratislave. Okrem vyššie uvedeného boli
informácie o projekte zverejnené na stránke ITMS2014+, v časti Prehľad projektov:
https://www.itms2014.sk/schvalena-zonfp?id=553167f6-1ee3-484d-ae3d-1dcacffbc5f5 a na web
stránke prijímateľa: https://www.sazp.sk/projekty/aktualne-projekty/.
• Projektový manažér: Mgr. Adela Hritzová
• Finančný manažér: Projekt č. 3
Zabezpečenie mzdových výdavkov na podporu implementácie SO SAŽP v roku 2020
• Zdroj financovania: OP KŽP, Technická pomoc
• Trvanie projektu: 01/2020 - 04/2021
• Celkový rozpočet projektu: 4 816 511,87 €
• Spolufinancovanie zo strany SAŽP: 0 %
• Vyčerpané k 31.12.2021: 4 780 738,03 € (EÚ + ŠR)
• Stručná anotácia projektu: Projekt „Zabezpečenie mzdových výdavkov na podporu
implementácie SO SAŽP v roku 2020“ je zameraný na financovanie miezd zamestnancov
Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) - administratívne kapacity a zamestnancov
vykonávajúcich podporné činnosti ako aj odmien zamestnancov mimo pracovného pomeru,
podieľajúcich sa na príprave, implementácii, riadení, monitorovaní a kontrole OP KŽP v období od
januára 2020 do apríla 2021. Výsledkom projektu je dostatočné a kvalifikované personálne
zabezpečenie implementácie a riadenia OP KŽP ako aj zabezpečenie zamedzenia, resp. zníženia
fluktuácie zamestnancov, podieľajúcich sa na implementácii OP KŽP.
• Hlavné aktivity projektu v roku 2021: Financovanie mzdových nákladov
• Propagácia a informovanosť: V rámci publicity projektu boli vyhotovené informačné plagáty v
zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu OP KŽP, ktoré boli umiestnené v sídle SAŽP v
Banskej Bystrici ako aj na pracovisku Sekcie fondov EÚ v Bratislave. Okrem vyššie uvedeného boli
informácie o projekte zverejnené na stránke ITMS2014+, v časti Prehľad projektov:
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https://www.itms2014.sk/schvalena-zonfp?id=8f0f6d2b-fd48-47fc-a087-eccd18e7d170 a na web
stránke prijímateľa: https://www.sazp.sk/projekty/aktualne-projekty/.
• Projektový manažér: Ing. Stanislav Uhrin
• Finančný manažér: Projekt č. 4
Obnova SEV SAŽP Dropie
• Zdroj financovania: OP KŽP
• Trvanie projektu: 12/2019 – 04/2021
• Celkový rozpočet projektu: 541 870,58 €
• Spolufinancovanie zo strany SAŽP: 0 %
• Vyčerpané k 31.12.2021: 523 823,14 €
• Stručná anotácia projektu: Hlavným cieľom projektu "SEV SAŽP DROPIE" v Zemianskej Olči na ulici
Kolárovská 888 je zníženie spotreby energie pri prevádzke verejnej budovy a to zlepšením
tepelnotechnických vlastností obalových konštrukcií objektu s využitím energie z obnoviteľných
zdrojov, čím bude dosiahnutá úspora celkovej potreby energie ako aj primárnej energie objektu.
Je situovaný v areáli Strediska environmentálnej výchovy (ďalej len „SEV“) Slovenskej agentúry
životného prostredia (ďalej len „SAŽP“) Dropie, ktorý sa nachádza na Dolnom Žitnom ostrove, na
pozemkoch s parcelnými číslami: 2574/20, 2574/19, 2574/18, v katastrálnom území Zemianska
Olča, evidovaných na Výpise z Listu vlastníctva č. 1667. Areál SEV SAŽP Dropie obklopuje
Chránené vtáčie územie (ďalej „CHVÚ“) Ostrovné lúky. CHVÚ Ostrovné lúky poskytuje životný
priestor naturovským druhom.
• Hlavné aktivity projektu v roku 2021: prevzatie stavby a ukončenie projektu
• Propagácia a informovanosť: dočasná informačná tabuľa na objekte a veľkoplošný pútač (po
ukončení hlavnej aktivity projektu nahradené stálou tabuľou na objekte), informačný plagát
v priestoroch SAŽP a informácia o projekte na webstránke SAŽP
• Projektový manažér: Mgr. Miroslav Rusňák
• Finančný manažér: Projekt č. 5
Prenájom nebytových priestorov SO SAŽP v rámci OP KŽP v roku 2021
• Zdroj financovania: OP KŽP, Technická pomoc
• Trvanie projektu: 12/2020-12/2021
• Celkový rozpočet projektu: 293 803,50 €
• Spolufinancovanie zo strany SAŽP: 0 %
• Vyčerpané k 31.12.2021: 236 815,52 € (EÚ + ŠR)
• Stručná anotácia projektu: Projekt "Prenájom nebytových priestorov SO SAŽP v rámci OP KŽP v
roku 2021" je zameraný na financovanie prenájmu nebytových priestorov a súvisiacich
prevádzkových nákladov (tepelná energia, elektrická energia, vodné, stočné, zrážková voda, odvoz
odpadu) a prenájmu parkovacích miest Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) ako
sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia.
• Hlavné aktivity projektu v roku 2021: Prevádzková podpora implementácie OP
• Plánované aktivity rok 2022: • Podporné aktivity projektu: • Propagácia a informovanosť: V rámci publicity projektu boli vyhotovené informačné plagáty v
zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu OP KŽP, ktoré boli umiestnené v sídle SAŽP v
Banskej Bystrici ako aj na pracovisku Sekcie fondov EÚ v Bratislave. Okrem vyššie uvedeného boli
informácie o projekte zverejnené na stránke ITMS2014+, v časti Prehľad projektov:
https://www.itms2014.sk/schvalena-zonfp?id=995ac91c-c4cf-4d27-b1ef-2e104759690c a na web
stránke prijímateľa: http://www.sazp.sk/projekty/aktualne-projekty/.
• Projektový manažér: Ing. Stanislav Uhrin, Mgr. Adela Hritzová
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• Finančný manažér: Projekty finančne podporené medzinárodnými mechanizmami, vrátane mechanizmov cezhraničnej
spolupráce
Projekt č. 6
Piloting Public Procurement of Innovation - PRONTO
• Zdroj financovania: COSME – program EÚ pre MSP
• Trvanie projektu: 01/2020 – 05/2021 (projekt predčasne ukončený)
• Celkový rozpočet projektu: : 1 938 799,00 €
• Spolufinancovanie zo strany SAŽP: 6 055,03 €
• Vyčerpané k 31.12.2021: 37 930,38 €
• Stručná anotácia projektu: PRONTO je financované z programu COSME - program EÚ pre
konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov. Projekt implementuje medzinárodné
konzorcium, ktorého členom je aj SAŽP. Cieľom projektu PRONTO je spropagovať a plne využiť
potenciál inovatívneho verejného obstarávania (angl. PPI – Public Procurement of Innovation) vo
verejnom sektore a zároveň podporiť ekonomický rast inovatívnych spoločností, najmä malých
a stredných podnikov. EÚ zdôrazňuje význam a prínos PPI, ktoré je nosnou témou Smernice č.
2014/24/EÚ. Cieľom projektu je okrem iného podpora výmeny informácií a tvorba informačnej
platformy o PPI a tiež využiť PPI ako mechanizmus na pilotné obstaranie udržateľnej inovácie
(úloha SAŽP a rumunského partnera ADR).
• Hlavné aktivity projektu v roku 2021: ukončenie projektu
• Propagácia a informovanosť: diseminačné aktivity prostredníctvom sociálnych sietí; pracovných
stretnutí a príprava propagačných materiálov
• Projektový manažér: Mgr. Andrea Györiová, Mgr. Sylvia Baslarová
• Finančný manažér: Projekt č. 7
ConnectGREEN - obnova a manažment biokoridorov ako prvkov zelenej infraštruktúry v horských
regiónoch povodia Dunaja
• Zdroj financovania: INTERREG Dunajský nadnárodný program
• Trvanie projektu: 06/2018 – 05/2021
• Celkový rozpočet projektu: 2 462 923,53 €
• Spolufinancovanie zo strany SAŽP: 15 %
• Vyčerpané k 31.12.2021: 125 984,70 €
• Stručná anotácia projektu: Cieľom projektu ConnectGREEN je prispieť k udržaniu a zlepšeniu
ekologickej konektivity medzi prírodnými biotopmi v karpatskom ekoregióne, a to v Českej
republike, Maďarsku, Rumunsku, v Slovenskej republike a v Srbskej republike. Partneri z rôznych
odborných oblastí spojili svoje sily s cieľom zlepšiť možnosti identifikácie a manažmentu
biokoridorov a minimalizovať konflikty medzi rozvojom infraštruktúry a ochranou voľne žijúcich
živočíchov. ConnectGREEN podporí spoluprácu medzi ochranou prírody, správou chránených
území, územným plánovaním a rozhodovacími orgánmi na miestnej, národnej a nadnárodnej
úrovni.
• Hlavné aktivity projektu v roku 2021: odborné workshopy týkajúce sa finálnej verzie metodiky a
spustenie jej testovania v pilotných územiach, správa o prístupoch pri integrácii ekologickej
konektivity v územnom plánovaní, identifikácia bariér medzi záujmami ekol. konektivity a
územného rozvoja a plánovania a analýza procesov EIA na národnej úrovni konzultačne s
národnými špecialistami
• Podporné aktivity projektu: testovanie metodiky je spojené s tlač. konferenciou pre spustenie
projektu na národnej úrovni
50

• Propagácia a informovanosť: Webstránka, informačné a propagačné materiály (plagát, roll-up,
brožúry), propagačné aktivity partnerov
• Projektový manažér: Ing. Rastislav Staník
• Finančný manažér: Ing. Zuzana Fábiková
Projekt č. 8
Regionálna štúdia obehového hospodárstva v e-sektore v SaVE regióne
• Zdroj financovania: GEF UNEP
• Trvanie projektu: 11/2020 – 06/2021 (projekt predčasne ukončený)
• Celkový rozpočet projektu: 74.987,74 €
• Spolufinancovanie zo strany SAŽP: 0 %
• Vyčerpané k 31.12.2021: 0,00 €
• Stručná anotácia projektu: Poskytne strategický prehľad o súčasnej kapacite, prístupoch a
iniciatívach, ktoré existujú v regióne strednej a východnej Európy pre udržateľné riadenie
elektroniky od výroby po jej zneškodnenie a navrhuje odporúčania pre opatrenia a cestovnú mapu
prechodu k lepšiemu zapojenia do obehového hospodárstva v elektronickom sektore.
• Hlavné aktivity projektu v roku 2021: Spracovanie regionálnej štúdie, ktorá mapuje situáciu vo
vybraných 4 krajinách strednej a výhodnej Európy (Česká republika, Bulharsko, Bielorusko
a Moldavsko) elektronickom sektore počas celej doby od výrobku až po odpad. Vzhľadom k tomu,
že z BY neprichádzala žiadna spätná väzba, bolo dodatočne so súhlasom donora do projektu
zapojené Gruzínsko.
• Projektový manažér: RNDr. Dana Lapešová
• Finančný manažér: Ing. Katarína Soláriková
Projekt č. 9
Budovanie inštitucionálnych kapacít na posilnenie efektívneho fungovania manažmentu
v odpadovom hospodárstve (v Moldavsku)
• Zdroj financovania: SlovakAid
• Trvanie projektu: 11/2019 – 08/2021
• Celkový rozpočet projektu: 141 386 €
• Spolufinancovanie zo strany SAŽP: 10%
• Vyčerpané k 31.12.2021: 115 009,61 €
• Stručná anotácia projektu: Projekt sa realizoval predovšetkým v Moldavsku v Kišiňove, v sídle
partnera v úzkej spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva, regionálneho rozvoja a životného
prostredia (MARDE) so sídlom v Kišiňove, so zamestnancami štátnej inšpekcie a s novovzniknutou
Environmentálnou agentúrou.
Hlavnou úlohou projektu bolo podporovať Moldavskú republiku v procese presadzovania zákona
o odpadoch č. 209 z 29.07.2016 s cieľom predísť a znížiť nepriaznivý vplyv nakladania s odpadmi,
vrátane nebezpečných odpadov, na životné prostredie, na obyvateľstvo a zdravie ľudí.
V predloženom projekte by toto malo byť dosiahnuté aktivitami, zameranými na zlepšenie
systému kontrol nakladania a spracovania odpadov a ohlasovania údajov o nich. Aktivity budú
realizované prípravou a posilnením legislatívneho rámca so zameraním na kontrolnú činnosť,
budovanie kapacít v tejto oblasti bude realizované aj praktickými pracovnými stretnutiami
a študijnou cestou moldavských environmentálnych inšpektorov na Slovensko. Súčasťou projektu
je aj vykonanie modelovej kontroly v Moldavsku, ktorá má za cieľ zdieľanie skúseností a ukážku
kontrolnej činnosti v tamojších podmienkach.
• Hlavné aktivity projektu v roku 2021:
pravidelné online konzultácie s moldavským partnerom k revízii aktivít a k aktuálnej situácii
v projekte
kontrola, pripomienkovanie a dopĺňanie reportu z decembrového online workshopu
náčrt práce v aktivite 4 a v aktivite 5 po zmene aktivít v dôsledku pandémie COVID 19
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zadanie úloh pre expertov SIŽP v aktivite 5
vypracovanie výstupu v aktivite 4
pravidelná komunikácia s finančným manažérom projektu
organizačné zmeny u partnera, následné konzultácie s projektovou manažérkou SAMRS
online konzultácie so SAMRS k riešeniu situácie s MD tímom, konzultácie so zástupcom
veľvyslanectva SR
prezeranie a pripomienkovanie pracovných verzií dokumentu od expertov SIŽP v aktivite 5,
usmerňovanie práce
zadanie úloh pre expertov SIŽP v aktivite 6 a práca na výstupe z aktivity
preklad upravenej verzie v aktivite 5 do AJ pre partnera v projekte
vytvorenie nového tímu u partnera
finálne spracovanie výstupu k aktivite 4
finálne spracovanie aktivity 5 včítane prekladu do AJ
odstúpenie a kontrola aktivity 6
oficiálne ukončenie spolupráce s SIŽP, preberací protokol
spoločný online míting SAŽP – moldavský partner; 29.4.2021
pravidelná príprava pracovných výkazov
oficiálna žiadosť o predĺženie implementácie projektu odstúpená na SAMRS; 17.5.2021
oficiálna žiadosť o personálnu zmenu v projekte vzhľadom k moldavskému partnerovi
odstúpená na SAMRS; 17.5.2021
aktualizácia personálnej matice na strane partnera - na žiadosť donora
preklad a finálne spracovanie výstupu z aktivity 6 do AJ a odstúpenie MD partnerovi
príprava, spracovanie a odstúpenie priebežnej správy č.4 donorovi
príprava, organizácia a aktívna účasť s prezentáciami na záverečnom workshope k projektu;
24.8.2021
pripomienkovanie správy zo záverečného workshopu
príprava a konzultácie k darovaciemu protokolu a k spôsobu odovzdania projektovej
výpočtovej techniky ( v súlade s odsúhlaseným projektovým zámerom)
odovzdanie výpočtovej techniky partnerovi
príprava, spracovanie a odstúpenie záverečnej správy k projektu
spolupráca s OE na vypracovaní záverečnej finančnej správy a adresovanie pripomienok
k finančnému auditu
odstúpenie dodatočne požadovaných dokumentov k projektu donorovi
V dôsledku pandemickej situácie COVID-19 došlo počas realizácie aktivít projektu k ich alternácii po
odsúhlasení donorom a projekt bol úspešne ukončený.
• Podporné aktivity projektu: pravidelná korešpondencia a online mítingy s partnerom
• Propagácia a informovanosť: web donora, partnera, SAŽP, prezentácie
• Projektový manažér: RNDr. Dana Lapešová
• Finančný manažér: Mgr. Andrea Očenášová
PROJEKTY S IMPLEMENTÁCIOU AKTIVÍT POKRAČUJÚCICH DO ROKU 2022
Projekty finančne podporené z národných finančných mechanizmov, vrátane štrukturálnych
fondov Európskej únie
Projekt č. 10:
Zabezpečenie mzdových výdavkov na podporu implementácie SO SAŽP v rokoch 2021-2022
• Zdroj financovania: OP KŽP, Technická pomoc
• Trvanie projektu: 12/2021-2/2022
• Celkový rozpočet projektu: 973 809,78 €
• Spolufinancovanie zo strany SAŽP: 0 %
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• Vyčerpané k 31.12.2021: 0,00 € (EÚ + ŠR)
• Stručná anotácia projektu: Projekt „Zabezpečenie mzdových výdavkov na podporu
implementácie SO SAŽP v rokoch 2021-2022“ je zameraný na financovanie miezd zamestnancov
Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) - administratívne kapacity a zamestnancov
vykonávajúcich podporné činnosti ako aj odmien zamestnancov mimo pracovného pomeru,
podieľajúcich sa na príprave, implementácii, riadení, monitorovaní a kontrole OP KŽP v období od
decembra 2021 do februára 2022. Výsledkom projektu je dostatočné a kvalifikované personálne
zabezpečenie implementácie a riadenia OP KŽP ako aj zabezpečenie zamedzenia, resp. zníženia
fluktuácie zamestnancov, podieľajúcich sa na implementácii OP KŽP.
• Hlavné aktivity projektu v roku 2021: Financovanie mzdových nákladov
• Plánované aktivity rok 2022: Financovanie mzdových nákladov
• Propagácia a informovanosť: V rámci publicity projektu boli vyhotovené informačné plagáty v
zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu OP KŽP, ktoré boli umiestnené v sídle SAŽP v
Banskej Bystrici ako aj na pracovisku Sekcie fondov EÚ v Bratislave. Okrem vyššie uvedeného boli
informácie o projekte zverejnené na stránke ITMS2014+, v časti Prehľad projektov:
https://www.itms2014.sk/schvalena-zonfp?id=ac0acb86-f7cd-499d-b80a-101526f41cc2 a na web
stránke prijímateľa: https://www.sazp.sk/projekty/aktualne-projekty/.
• Projektový manažér: Mgr. Adela Hritzová
• Finančný manažér: Projekt č. 11:
MTZ a cestovné náhrady AK SO SAŽP
• Zdroj financovania: OP KŽP, Technická pomoc
• Trvanie projektu: 11/2019 - 02/2022
• Celkový rozpočet projektu: 53 610,34 €
• Spolufinancovanie zo strany SAŽP: 0 %
• Vyčerpané k 31.12.2021: 40 217,70 € (EÚ + ŠR)
• Stručná anotácia projektu: : Cieľom projektu "MTZ a cestovné náhrady AK SO SAŽP" je
zabezpečenie efektívnej implementácie operačného programu prostredníctvom erudovaných
ľudských zdrojov s dostatočným materiálno-technickým, prevádzkovým zabezpečením.
Dostatočné materiálno-technické, prevádzkové zabezpečenie vytvoria podmienky pre kvalitné
vykonávanie činností administratívnych kapacít v súlade a v rozsahu práv a povinností
vyplývajúcich zo Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským
orgánom
• Hlavné aktivity projektu v roku 2021: Prevádzková podpora implementácie OP, Materiálnotechnické zabezpečenie implementácie OP, Externé služby, Cestovné náhrady
• Plánované aktivity rok 2022: Prevádzková podpora implementácie OP, Materiálno-technické
zabezpečenie implementácie OP
• Propagácia a informovanosť: V rámci publicity projektu boli vyhotovené informačné plagáty v
zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu OP KŽP, ktoré boli umiestnené v sídle SAŽP v
Banskej Bystrici ako aj na pracovisku Sekcie fondov EÚ v Bratislave. Okrem vyššie uvedeného boli
informácie o projekte zverejnené na stránke ITMS2014+, v časti Prehľad projektov:
https://www.itms2014.sk/schvalena-zonfp?id=9735967f-cbe9-4612-bae2-cb7b45913ca9 a na
web stránke prijímateľa: http://www.sazp.sk/projekty/aktualne-projekty/.
• Projektový manažér: Mgr. Adela Hritzová
• Finančný manažér: Projekt č. 12:
Informačný program o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie
- Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody H2ODNOTA JE VODA
• Zdroj financovania: OP KŽP
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Trvanie projektu: 06/2018 – 10/2022
Celkový rozpočet projektu: 2 491 969,14 €
Spolufinancovanie zo strany SAŽP: 0 %
Vyčerpané k 31.12.2021: 1 949 402,63 €
Stručná anotácia projektu: Národný projekt predostiera problematiku sucha a nedostatku vody,
ktorá je obsiahnutá v Akčnom pláne H2O ako riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody
H2ODNOTA JE VODA (ďalej len ,,Akčný plán H2O‘‘). Hlavná aktivita projektu pozostáva z mixu
mediálnych aktivít realizovaných širokým spektrom komunikačných nástrojov, ako sú TV spoty,
rádio spoty, online články, kampane na sociálnych sieťach a iných netradičných foriem
komunikácie. Jednotlivé komunikačné nástroje sa budú navzájom kombinovať a dopĺňať v čase
v rôznych fázach tak, aby čo najvýraznejšie zasiahli príslušnú cieľovú skupinu respondentov.
Hlavné aktivity projektu v roku 2021: Mix mediálnych aktivít v roku 2021 zahŕňal: TV spot - šírený
u otdoor vysielateľa (See and Go)Rádio spot - šírený na platforme s celoslovenskou pôsobnosťou
(Rádio Services - Rádio Jemné, Vlna, Europa2), kampaň webová stránka - www.protisuchu.sk,
kampaň sociálne siete – Facebook.Aanalýza segmentov mediálneho trhu SR.
Plánované aktivity rok 2022: kampaň webová stránka - www.protisuchu.sk, kampaň sociálne
siete – Facebook, TV spot - šírený u otdoor vysielateľa, rádio spot, články, média monitoring.
Podporné aktivity projektu: projektové riadenie.
Propagácia a informovanosť: Verejnosť sa o projekte môže dozvedieť z oficiálneho Facebook
profilu a webovej stránky Ministerstva Životného prostredia, z oficiálnej webovej stránky
Slovenskej agentúry životného prostredia, z tlačových správ, z oficiálnej webovej stránky OPKŽP,
prostredníctvom série PR článkov. Taktiež z Facebook profilu ,,proti suchu‘‘ a web stránky
www.protisuchu.sk
Projektový manažér: Ing. František Valuška
Finančný manažér: -

Projekt č. 13:
Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného
prostredia na Slovensku
• Zdroj financovania: OP KŽP
• Trvanie projektu: 5/2016 – 12/2022
• Celkový rozpočet projektu: 19 695 762,75 €
• Spolufinancovanie zo strany SAŽP: 0 %
• Vyčerpané k 31.12.2021: 9 816 335,00 €
• Stručná anotácia projektu: Národný projekt realizovaný SAŽP zabezpečí zlepšenie ochrany
životného prostredia prostredníctvom zabezpečenia osvety a lepšej informovanosti verejnosti a
dotknutých subjektov v oblastiach jednotlivých zložiek životného prostredia. Cieľ projektu bude
dosiahnutý prostredníctvom realizovania rôznych typov informačných aktivít, osvetových
programov a poradenstva, čím podporí vyššiu účasť verejnosti na rozhodovacích procesoch a zvýši
environmentálne povedomie verejnosti a dotknutých subjektov na riadení životného prostredia.
Národný projekt významnou mierou prispeje k naplneniu cieľov Operačného programu Kvalita
životného prostredia (OP KŽP) v oblasti informovanosti a poradenstva. Základom národného
projektu je súbor hlavných aktivít, prostredníctvom ktorých budú realizované informačné aktivity
viazané na investičné priority 1 až 4 Prioritnej osi 1 a investičnej priority 1 Prioritnej osi 2 OP.
Okrem týchto aktivít budú realizované aj aktivity prierezového charakteru, ktoré sú orientované
na zlepšenie informovanosti o kvalite životného prostredia v celej prioritnej osi 1 a 2, t.j.
udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej
infraštruktúry a adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred
povodňami. V rámci národného projektu bude vytvorená Národná environmentálna služba.
Globálnym cieľom národného projektu je zlepšovanie kvality životného prostredia SR
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prostredníctvom zabezpečenia prístupu cieľových skupín k informáciám a zvyšovania povedomia v
oblasti životného prostredia.
Hlavné aktivity projektu v roku 2020:
1. 213N32900001 - Hlavná aktivita projektu 1 (ŠC 1.1.1): Informačné aktivity v oblasti odpadov
2. 260N32900002 - Hlavná aktivita projektu 2 (ŠC 1.2.3): Informačné aktivity v oblasti vôd a
vodného hospodárstva
3. 312N32900003 - Hlavná aktivita projektu 3 (ŠC 1.3.1): Informačné aktivity v oblasti ochrany
prírody a krajiny
4. 317N32900004 - Hlavná aktivita projektu 4 (ŠC 1.4.1): Informačné aktivity v oblasti ochrany
ovzdušia a IPKZ
5. 320N32900005 - Hlavná aktivita projektu 5 (ŠC 1.4.2): Informačné aktivity v oblasti
environmentálnych záťaží
6. 326N32900006 - Hlavná aktivita projektu 6 (ŠC 2.1.1): Informačné aktivity v oblasti zmeny
klímy
Plánované aktivity rok 2021:
1. 213N32900001 - Hlavná aktivita projektu 1 (ŠC 1.1.1): Informačné aktivity v oblasti odpadov
2. 260N32900002 - Hlavná aktivita projektu 2 (ŠC 1.2.3): Informačné aktivity v oblasti vôd a
vodného hospodárstva
3. 312N32900003 - Hlavná aktivita projektu 3 (ŠC 1.3.1): Informačné aktivity v oblasti ochrany
prírody a krajiny
4. 317N32900004 - Hlavná aktivita projektu 4 (ŠC 1.4.1): Informačné aktivity v oblasti ochrany
ovzdušia a IPKZ
5. 320N32900005 - Hlavná aktivita projektu 5 (ŠC 1.4.2): Informačné aktivity v oblasti
environmentálnych záťaží
6. 326N32900006 - Hlavná aktivita projektu 6 (ŠC 2.1.1): Informačné aktivity v oblasti zmeny
klímy
Podporné aktivity projektu:
Popis podporných aktivít: Nepriame výdavky deklarované na základe paušálnej sadzby (12,5%).
Popis podporných aktivít:
310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na
opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
310010040 - 1.2.3 Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu
dobrého stavu podzemných a povrchových vôd
310010050 - 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v
rámci sústavy Natura 2000
310010060 - 1.4.1 Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality
310010070 - 1.4.2 Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj
v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou)
310020010 - 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
Propagácia a informovanosť: Publicita projektu bola realizovaná na informačných aktivitách v
zmysle zmlúv o NFP, prostredníctvom článkov a tlačových správ a prostredníctvom masívnej
mediálnej kampane zameranej na environmentálne témy v rámci národného projektu. Mediálna
kampaň ešte stále prebieha a bude prebiehať až do ukončenia projektu. Mediálna kampaň
prebieha hlavne na sociálnych sieťach, napr. facebookové a instagramové účty kde pribúdajú
statusy a iné príspevky na aktuálne environmentálne témy. Na YouTube sa vysielajú spoty, ktoré
boli vyrobené v rámci národného projektu a informujú verejnosť o životnom prostredí a ochrane
životného prostredia. Ďalšou časťou mediálnej kampane sú televízne a rádiové spoty. Tieto spoty
boli vysielané v médiách s celoslovenským dosahom. Na mieste realizácie projektu je umiestnený
plagát, ktorého fotka je v prílohe monitorovacej správy.
Projektový manažér: Ing. Ľubomír Viglaš
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• Finančný manažér: Ing. Zuzana Oterová, Ing. Jana Bišturová, Ing. Ivan Skokan, Ing. Slavoľub
Kvetko
Projekt č. 14:
Spracovanie dokumentov regionálnych územných systémov ekologickej stability pre potreby
vytvorenia základnej východiskovej bázy pre reguláciu návrhu budovania zelenej infraštruktúry
(RÚSES II)
• Zdroj financovania: OP KŽP
• Trvanie projektu: 04/2018-12/2023
• Celkový rozpočet projektu: 4 107 790,76 €
• Spolufinancovanie zo strany SAŽP: 0 %
• Vyčerpané k 31.12.2019: 3 829 270,71 €
• Stručná anotácia projektu: Cieľom projektu je podporiť udržateľné a efektívne využívanie
prírodných zdrojov. Hlavnou aktivitou projektu je Spracovanie 50 dokumentov RÚSES
• Hlavné aktivity projektu v roku 2021: V roku 2021 pokračovalo na príslušných Okresných úradoch
prerokovanie nasledovných dokumentácií RÚSES Malacky, Senec, Dunajská Streda, Galanta,
Trnava, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Zlaté Moravce, Šaľa, Nové Zámky, Myjava,
Partizánske, Námestovo, Veľký Krtíš, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Revúca, Kežmarok,
Medzilaborce, Vranov nad Topľou, Rožňava, Bratislava - mesto, Košice - mesto, Košice - okolie,
Pezinok, Komárno, Nové Mesto nad Váhom, Prievidza, Stará Ľubovňa, Sabinov, Bardejov,
Humenné, Snina, Gelnica, Bytča. V priebehu roku 2021 boli schválené nasledovné RÚSES: RÚSES
okresu Medzilaborce rozhodnutím č. OU-ML-OSZP-2021/000043-011 zo dňa 23.09.2021, RÚSES
okresu Šaľa rozhodnutím č OU-SA-OSZP-2021/000047-035 zo dňa 27.05.2021, RÚSES okresu Veľký
Krtíš rozhodnutím č OU-Vk-OSZP-2021/000446, zo dňa 14.06.2021, RÚSES okresu Partizánske
rozhodnutím č. OU-PE-OSZP-2021/000081-041 zo dňa 28.06.2021. SAŽP v roku 2021 predložila
dokumentáciu RÚSES okresu Kysucké Nové Mesto na Okresný úrad Kysucké Nové Mesto a RÚSES
okresu Žilina na Okresný úrad Žilina na zahájenie schvaľovacieho procesu. Boli rozpracované
návrhové časti RÚSES okresu Považská Bystrica, Brezno, Krupina, Žarnovica
• Plánované aktivity rok 2022: Pokračovanie v prerokovacom a v schvaľovacom procese
dokumentácie RÚSES až do ich schválenia. Bude realizované v teréne mapovanie a overovanie
prvkov ochrany prírody a prvkov v územiach RÚSES v okresoch Považská Bystrica, Brezno, Banská
Bystrica, Žarnovica, Púchov ako podklad pre návrhovú mapu. Budú dopracované o návrhovú časť
dokumentácie : RÚSES okresu Považskú Bystricu, RÚSES okresu Banskú Bystricu , RÚSES okresu
Brezno, RÚSES okresu Krupina, RÚSES okresu Žarnovica a následne odstúpené na schválenie na
príslušné okresné úrady ŽP. Budú zahájené prace na návrhovej mape RÚSES okresu Púchov.
• Propagácia a informovanosť: Informačná tabuľa v sídle SAŽP, informácia na webstránke SAŽP
• Projektový manažér: Ing. Marta Slámková, Ing. Ivan Doletina
• Finančný manažér: Ing. Ján Majer
Projekt č.15:
Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska
• Zdroj financovania: OP KŽP
• Trvanie projektu: 3/2018 – 12/2023
• Celkový rozpočet projektu: 6 990 351,44 €
• Spolufinancovanie zo strany SAŽP: 0 %
• Vyčerpané k 31.12.2021: 1 696 151,13 €
• Stručná anotácia projektu: Národný projekt s názvom Podpora biodiverzity prvkami zelenej
infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska je zameraný na zachovanie a obnovu
biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území. Národný projekt sa zameriava najmä na
realizačné opatrenia na úrovni obnovy, budovania a zachovania prírodných a poloprírodných
oblastí, ako prvku zelenej infraštruktúry, a to prostredníctvom realizácie vegetačných prvkov.
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Národným projektom sa prispeje k zlepšeniu stavu kvality životného prostredia, a to
prostredníctvom drevinovej revitalizácie existujúcich ekosystémov.
Hlavné aktivity projektu v roku 2021: komunikácia so žiadateľmi a administratívna podpora
žiadateľov, spracovávanie žiadostí o poskytnutie podpory, príprava dokumentácie k uzatváraniu
zmlúv o poskytnutie podpory so žiadateľmi, aktualizácia metodických dokumentov k projektu
(Všeobecné podmienky k poskytnutiu podpory a s tým súvisiace dokumenty – Zmluva
o poskytnutí podpory, Odborná metodické príručka,...), príprava a vyhlásenie verejného
obstarávania na výber nového zhotoviteľa realizácie prvkov zelenej infraštruktúry, príprava plánu
na obdobie rokov 2022 a 2023
Plánované aktivity rok 2022: komunikácia so žiadateľmi a administratívna podpora žiadateľov,
posudzovanie žiadostí o zmenu v projektoch v súvislosti s realizovanými metodickými zmenami,
príprava dokumentácie k uzatváraniu zmlúv o poskytnutie podpory a následné uzatváranie zmlúv,
ukončenie a vyhodnotenie verejného obstarávania na výber nového zhotoviteľa realizácie
vegetačných prvkov, opätovné spustenie realizácie vegetačných prvkov
Podporné aktivity projektu: projektové a finančné riadenie projektu a zabezpečenie informovania
a komunikácie
Propagácia a informovanosť: informácia o projekte na webovom sídle SAŽP a informačný plagát
v sídle SAŽP
Projektový manažér: Mgr. Andrea Györiová
Finančný manažér: PhDr. Ľuboš Michalov

Projekt č. 16
Spracovanie dokumentov miestnych územných systémov ekologickej stability pre potreby
vytvorenia základnej východiskovej bázy pre reguláciu návrhu budovania zelenej infraštruktúry
(MÚSES)
• Zdroj financovania: OP KŽP
• Trvanie projektu: 11/2019 – 11/2023
• Celkový rozpočet projektu: 16 660 610,00 €
• Spolufinancovanie zo strany SAŽP: 0 %
• Vyčerpané k 31.12.2019: 15 722 397,34 €
• Stručná anotácia projektu: Špecifickým cieľom projektu je zlepšiť stav ochrany druhov a biotopov
a posilniť biodiverzitu, najmä v rámci sústavy Natura 2000; konkrétnym cieľom projektu je
podporiť udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov, zabezpečiť ochranu životného
prostredia, aktívne prispôsobenie sa zmenám klímy a propagáciu energetickej účinnosti
a nízkouhlíkového hospodárstva. Hlavnou aktivitou projektu je Spracovanie dokumentov
územného systému ekologickej stability, t. j. 70 pilotných dokumentov miestnych územných
systémov ekologickej stability. Dokumenty MÚSES sa stanú záväzným ekologickým regulatívom
pre plánovacie procesy v krajine a rozhodovaciu činnosť orgánov verejnej správy. Merateľnými
ukazovateľmi projektu bude 70 dokumentov MÚSES ako dokument určený na ochranu
rozmanitosti podmienok a foriem života na miestnej úrovni.
• Hlavné aktivity projektu v roku 2021: Na vypracovanie univerzálneho postupu a podporných
nástrojov za účelom spracovania MÚSESov, ako aj na následnú tvorbu prvotnej množiny MÚSESov
bola vysúťažená skupina dodávateľov MICROCOMP Computersystém s.r.o. a ESPRIT, spol. s r. o a
Vision IT Solutions a. s. ktoré dodali všetky potrebné výstupy k potrebné k spracovaniu MÚSESov.
Aktuálne je rozpracovaných 25 MÚSESOV a to v nasledujúcich obciach: Višňové, Nesluša, Podbiel,
Nižná, Liesek, Rabčice, Oravská Polhora, Sihelné, Beckov, Moravské Lieskové, Bzince pod
Javorinou, Dolné Sŕnie, Haluzice, Zemianske Podhradie, Bošáca, Lubina, Hrabovka, Zamarovce,
Skalka nad Váhom, Sverepec, Horný Lieskov, Ivachnová, Liptovské Sliače, Lisková a Detvianska
Huta.
• Plánované aktivity rok 2022: Dokončenie MUSES v horeuvedených 25 obciach a zároveň
rozpracovanie nových 50 obcí.
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• Podporné aktivity projektu: Riadenie projektu
• Propagácia a informovanosť: informácie o projekte sú zverejnené na webovej stránke prijímateľa:
http://www.sazp.sk/projekty-eu/. Zároveň je vyhotovený informačný plagát v zmysle Manuálu
pre informovanie a komunikáciu OP KŽP, ktorý je umiestnený v sídle SAŽP v Banskej Bystrici.
• Projektový manažér: Ing. Lucia Michalková
• Finančný manažér: Ing. Lucia Michalková
Projekt č. 17
Výmena kotlov v domácnostiach pre lepšie ovzdušie
• Zdroj financovania: OP KŽP
• Trvanie projektu: 3/2021 – 10/2023
• Celkový rozpočet projektu: 23 529 375,86 €
• Spolufinancovanie zo strany SAŽP: 0 %
• Vyčerpané k 31.12.2021: 0,00 €
• Stručná anotácia projektu: Cieľom projektu je zníženie emisií v ovzduší a stimulácia zmeny
spôsobu vykurovania v domácnostiach - z používania cenovo prijateľnejších tuhých palív v
zastaraných kotloch, ktoré významnou mierou prispievajú k znečisťovaniu ovzdušia, smerom k
využívaniu efektívnejších spaľovacích zariadení.
Realizáciou projektu prispeje žiadateľ k naplneniu špecifického cieľa 1.4.1: Zníženie znečisťovania
ovzdušia a zlepšenie jeho kvality.
• Hlavné aktivity projektu v roku 2021: Technologické a technické opatrenia na redukciu emisií
znečisťujúcich látok do ovzdušia realizované na zdrojoch znečisťovania ovzdušia, najmä za účelom
plnenia požiadaviek smernice o národných emisných stropoch a/alebo smernice o kvalite
okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe – prideľovanie príspevkov užívateľom vo forme
poukážok a ich následné vyúčtovanie.
• Plánované aktivity rok 2022: Technologické a technické opatrenia na redukciu emisií
znečisťujúcich látok do ovzdušia realizované na zdrojoch znečisťovania ovzdušia, najmä za účelom
plnenia požiadaviek smernice o národných emisných stropoch a/alebo smernice o kvalite
okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe – prideľovanie príspevkov užívateľom vo forme
poukážok a ich následné vyúčtovanie.
• Propagácia a informovanosť: mediálna kampaň, webové sídlo prijímateľa, informačný plagát v
zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu OP KŽP, ktorý je umiestnený v sídle SAŽP v
Banskej Bystrici a v Bratislave.
• Projektový manažér: Ing. Igor Donoval
• Finančný manažér: Projekty finančne podporené medzinárodnými mechanizmami, vrátane mechanizmov cezhraničnej
spolupráce
Projekt č. 18:
Implementácia špecifických kritérií pre verejné obstarávanie (VO) zameraných na predchádzanie a
znižovanie odpadu z plastov v Albánsku
• Zdroj financovania: UNEP BRS
• Trvanie projektu: 07/2021 – 06/2022
• Celkový rozpočet projektu: 68 164 USD
• Spolufinancovanie zo strany SAŽP: 0 %
• Vyčerpané k 31.12.2021: 20 632 USD
• Stručná anotácia projektu: Cieľom projektu je posilnenie princípov zeleného verejného
obstarávania v oblasti plastoch realizujúc nasledovné aktivity:
- Zhodnotenie existujúceho systému a infraštruktúry spracovania odpadu
- Posúdenie právneho rámca existujúceho verejného obstarávania
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- Vypracovanie zoznamu platných kritérií verejného obstarávania
- Pripraviť návrh konkrétnej politiky pre implementáciu zeleného verejného obstarávania
- Zvyšovanie environmentálneho povedomia organizáciou školenia a workshopu
Hlavné aktivity projektu v roku 2021:
- príprava a preklad zmluvy s implementačnou agentúrou (AL partnerom)
- príprava zadávacích podmienok pre externého experta v projekte, zverejnenie a ukončené
výberové konanie pre externého experta,; 16.8.2021
- SSFA (zmluva) medzi BRS sekretariátom a SAŽP
- ToR pre externého experta pre GPP
- príprava kontraktu s externým expertom projektu a konzultácie s právnikom SAŽP
- odstúpený prvý výstup albánskeho partnera na posúdenie (aktivita č.1)
- odstúpený druhý výstup albánskeho partnera na pripomienkovanie
- pripomienkovanie oboch dokumentov a zaslanie AL partnerovi a finalizácia na strane AL
partnera
- zaslanie prvej finančnej splátky partnerovi v súlade s kontraktom
- práca na tretej aktivite projektu – príprava zoznamu kritérií na použitie vo verejnom
obstarávaní, odstúpenie AL partnerovi na pripomienkovanie
- zaslanie pripomienok k výstupu z tretej aktivity od AL partnera
Propagácia a informovanosť: web stránka, prezentácie
Projektový manažér: RNDr. Dana Lapešová
Finančný manažér: Ing. Katarína Soláriková

Projekt č. 19:
Počiatočné zhodnotenie a budovanie kapacít pre vytvorenie národných stratégií EMS pre plastový
odpad s cieľom zabrániť a minimalizovať jeho tvorbe
• Zdroj financovania: UNEP BRS
• Trvanie projektu: 08/2021 – 06/2022
• Celkový rozpočet projektu: 132 243 USD
• Spolufinancovanie zo strany SAŽP: 0 %
• Vyčerpané k 31.12.2021: 38 812 USD
• Stručná anotácia projektu: Regionálny projekt pre vybraných 6 krajín (Albánsko, Bielorusko,
Bosna a Hercegovin, Gruzínsko, Moldavsko a Severné Macedónsko)
Zameranie projektu je počiatočné hodnotenie a poskytnúť podporu pri úprave právneho a
inštitucionálneho rámca s cieľom zabezpečiť ESM plastového odpadu, ako aj definovať a
naplánovať príslušné opatrenia na podporu predchádzania a minimalizácie plastového odpadu v
rámci vnútroštátnych politík a stratégií. Toto je realizované nasledujúcimi aktivitami:
- Analýza súčasnej situácie v odpadovom hospodárstve z legislatívneho, inštitucionálneho a
praktického hľadiska
- Testovanie nástroja (Toolkit) Bazilejského dohovoru na inventarizáciu plastového odpadu
- Posúdenie a podpora so zámerom upraviť národný právny a inštitucionálny rámec s cieľom
zabezpečiť ESM plastového odpadu, predchádzať a minimalizovať jeho tvorbu. Vypracovanie
súboru odporúčaní pre región
- Organizácia regionálneho workshopu na podporu tém projektu
• Hlavné aktivity projektu v roku 2021:
- zapracovanie pripomienok Riadiacej komisie v spolupráci a po konzultácii s vybranými
projektovými krajinami
- aktívna účasť na webinári k projektom vybraným v rámci druhého kola výzvy a prezentácia
projektového zámeru RCBD; 5.2.2021
- preklad projektového dokumentu do SJ
- SSFA projektu
- zmluvy s partnermi (krajiny implementácie)
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•
•
•
•

- účasť na prezenčnom webinári ako využívať Toolkit spracovaný na inventarizáciu plastov;
22.9.2021
- spracovanie a odstúpenie prvého súboru otázok pre šesť projektových partnerov
- príprava a zverejnenie zadávacích podmienok na výber konzultanta do projektu
- spolupráca s externým expertom RCBD pri vyhodnotení odstúpených prvých výstupov za
jednotlivé krajiny
- zahájenie prác na testovaní Toolkitu pre inventarizáciu plastov v projektových krajinách
Podporné aktivity projektu: online míting s partnermi
Propagácia a informovanosť: web stránka, prezentácie
Projektový manažér: RNDr. Dana Lapešová
Finančný manažér: Ing. Katarína Soláriková

Projekt č. 20:
Vzdelávacie ekocentrum pre oblasť klimatickej zmeny (Living Lab) v SEV Dropie
• Zdroj financovania: Granty EHP a Nórska
• Trvanie projektu: 06/2021 – 06/2024
• Celkový rozpočet projektu: 1 200 000 €
• Spolufinancovanie zo strany SAŽP: 0
• Vyčerpané k 31.12.2021: 9 944,99 €
• Stručná anotácia projektu: Prebiehajúca klimatická zmena sa týka každého z nás. Preto je
kľúčové dokázať problémy identifikovať a realizovať správne adaptačné a mitigačné opatrenia a
zároveň vzdelávať širokú cieľovú skupinu v problematike klimatickej zmeny. Cieľom projektu je
vytvoriť ukážkové ekocentrum s realizovanými adaptačnými a mitigačnými opatreniami, ktoré
budú slúžiť širokej verejnosti. A keďže rovnako dôležitá ako forma je aj obsah, druhou nosnou
aktivitou je vytvorenie programu Klimatickej výchovy pre materské až stredné školy, workshop pre
študentov univerzít a praktický workshop pre kľúčové subjekty v krajine- samosprávy,
poľnohospodárov, a i.
• Hlavné aktivity projektu v roku 2021: Podpísanie projektovej zmluvy a spustenie projektu
pilotným stretnutím partnerov so zapojením online účastníkov (jún 2021). Pri príležitosti
začiatku spolupráce v spoločnej iniciatíve sa na otváracom podujatí prezentovali hlavné aktivity
projektu, aktivity partnerov a SEV Dropie. Priebežná príprava podkladov pre všetky hlavné oblasti
projektu a ich aktivít. Metodická príručka pre školy Climate Change Living Lab – brainstorming
v spolupráci s nórskymi partnermi projektu - Centrom pre výskum klímy Bjerknes a mestom
Trondheim, a ďalšími externými odborníkmi/pracovníkmi.
• Plánované aktivity rok 2022:
• Čiastočná realizácia opatrení z pracovného balíka 1: Living Lab – vonkajšie opatrenia
- 1.1: Implementácia adaptačných opatrení VODA – výstavba nádrže na zadržiavanie
dažďovej vody a jej znovupoužitie pri splachovaní a polievaní; výstavba domovej
a koreňovej čistiarne odpadových vôd
- 1.2 Realizácia ZELENÝCH adaptačných opatrení – výstavba dažďovej záhrady, interiérovej
zelenej steny, zelenej strechy, vysádzanie stromov, realizácia sadbových úprav areálu a iné.
- 1.3: Implementácia adaptačných opatrení KOMUNIKÁCIE – chodníky, bezbariérový prístup k
jazeru a parkovacie miesta vhodné pre ľudí so zníženou mobilitou z rôznych druhov
vodopriepustných povrchov
- 1.4: Realizácia mitigačných opatrení SOLÁRNA ENERGIA – výstavba osvetlenia areálu bez
elektrosmogu, revitalizácia vodárne a výstavba záložného ostrovného solárneho systému,
fotovoltaický stojan pre bicykle a autá – nabíjacie stanice
- 1.5: Realizácia mitigačných opatrení INFRAŠTRUKTÚRA - výstavba vonkajších sociálnych
zariadení – sanitárny kontajner, separačné edukačné kútiky, klimatické ihrisko pre deti
a dospelých
• Čiastočná realizácia opatrení z pracovného balíka 3: Living Lab - mäkké opatrenia
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- 3.2: Vzdelávací program klimatickej výchovy na adaptačné a mitigačné opatrenia pre
zmenu klímy vrátane materských, základných a stredných škôl Climate Change Living Lab
vypracovaných v spolupráci s nórskymi partnermi projektu – Centrom pre výskum klímy
Bjerknes a mestom Trondheim, a ďaľšími externými odborníkmi/pracovníkmi;
- 3.3: Metodická príručka pre školy Climate Change Living Lab – vypracovaná v spolupráci
s nórskymi partnermi projektu - Centrom pre výskum klímy Bjerknes a mestom
Trondheim, a ďalšími externými odborníkmi/pracovníkmi;
- 3.4: Praktický sprievodca opatreniami Climate Change Living Lab pre kľúčové subjekty
• Propagácia a informovanosť: Informácie o projekte sú priebežne zverejňované na rezortných
webových sídlach, pri príležitosti spustenia projektu bola vydaná tlačová správa distribuovaná do
lokálnych médií, pravidelne aktualizujeme podstránku projektu na sazp.sk, v roku 2022 bude
spustená osobitná webstránka venovaná projektu.
• Projektový manažér: Mgr. Sylvia Baslarová
• Finančný manažér: Ing. Zuzana Fábiková
Projekt č. 21
Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít
a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia
• Zdroj financovania: LIFE/ŠR SR
• Trvanie projektu: 1/2020 – 12/2027
• Celkový rozpočet projektu: 3 962 336,00 €
• Spolufinancovanie zo strany SAŽP: 40 000 €
• Vyčerpané k 31.12.2021: 365 128,48 €
• Stručná anotácia projektu: Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia sa zameriava na
implementáciu konkrétnych opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia a taktiež podporuje
vzdelávacie, komunikačné a monitorovacie aktivity zapojených partnerov v oblasti kvality a
ochrany ovzdušia a efektívne riadenie vytvorením národnej siete manažérov kvality ovzdušia. Viac
informácii na projektovej stránke https://www.populair.sk/sk/o-projekte
• Hlavné aktivity projektu v roku 2021:
- Propagačné materiály: https://www.populair.sk/sk/document-categories
- Podujatia: https://www.populair.sk/sk/events/2021
- Reklama – polep autobusov, plagáty v supermarketoch TESCO Stores
- TV a R spoty, články v tematických časopisoch, články v Obecných novinách, články a príspevky
v regionálnych médiách
- Príprava Programov na zlepšenie kvality ovzdušia (PZKO) v jednotlivých regiónoch SR (zóny) –
aktívne zapojenie manažérov kvality ovzdušia
- Aktivity manažérov kvality ovzdušia v regiónoch – stretnutia so zástupcami obcí, úradov, škôl
atď.
• Plánované aktivity rok 2022:
- Príprava a spracovanie propagačných materiálov
- Príprava a organizácia podujatí (https://www.populair.sk/sk/events/2022)
- Reklama – polep autobusov, plagáty v supermarketoch TESCO Stores, online reklama
- Náučné videá ku kvalite ovzdušia a k udržateľnej mobilite, články v tematických časopisoch,
články v Obecných novinách, články a príspevky v regionálnych médiách
- Spracovanie a finalizácia Programov na zlepšenie kvality ovzdušia (PZKO) v jednotlivých
regiónoch SR (zóny) – aktívne zapojenie manažérov kvality ovzdušia
- Aktivity manažérov kvality ovzdušia v regiónoch – stretnutia so zástupcami obcí, úradov, škôl,
s lekármi a občanmi na informačných dňoch atď.
• Propagácia a informovanosť: webové stránky www.populair.sk, webová aplikácia
www.dnesdycham.sk, účty na FB, IG, LinkedIn, Twitter; online reklama na Google a FB Ads
(externe)
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• Projektový manažér: Mgr. Jana Paluchová, Ing. Zuzana Lieskovská
• Finančný manažér: Ing. Zuzana Fábiková
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5.

ROZPOČET ORGANIZÁCIE

Rozpočet príspevkovej organizácie Slovenskej agentúry životného prostredia v Banskej Bystrici (ďalej
SAŽP) bol schválený zákonom č. 425/2020 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2021 a v súlade s § 9 ods.
4 písm. f) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ministerstvo životného prostredia SR oznámilo
SAŽP záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu listom č. 1637/2021, 5748/2021-8.1 zo dňa 04.02.2021.
Schválený štátny rozpočet /zdroj 111/ bol v roku 2021 vo výške 3 590 073,-€.
SAŽP mala v záväznom rozpise ukazovateľov schváleného rozpočtu z kapitoly MŽP SR rozpísané
finančné prostriedky v podprograme 07604 Integrovaná starostlivosť o životné prostredie, trieda
05.6.0, zdroj 111 v celkovej výške 3 590 073,- €. Rozpočtom pridelené prostriedky boli v roku 2021
určené na zabezpečenie úloh v rámci jednotlivých oblastí, ktoré sú uvedené v Pláne hlavných úloh
SAŽP na rok 2021.
Tabuľka 3 Rozpis transferu v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi 2020 a 2019
Rok 2021
Rok 2020
v€
v€
3 590 073
3 251 536
Výdavky spolu
Z toho: bežný transfer
V tom: príspevok na činnosť
Z toho: Kapitálový transfer

3 590 073
3 590 073

3 251 536
3 251 536

0

0

Rok 2019
v€
3 251 536
3 251 536
3 251 536
0

SAŽP mala na rok 2021 schválený rozpočet bežných výdavkov 3 590 073,-€, z toho:
- príspevok na činnosť 3 590 073,- € (program 07604, funkčné členenie 0560)
V roku 2021 nebol schválený rozpočet kapitálových výdavkov.
V priebehu roka bol rozpočet SAŽP upravený nasledovnými rozpočtovými opatreniami zo strany
MŽP SR:
Rozpočtové opatrenie č. 1/2021
úprava záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu v rámci tried 05.6.0. v oblasti bežných výdavkov,
zvýšenie rozpočtu vo výške + 10 000,-€ na výdavky súvisiace s financovaním a uskutočnením štúdie
s názvom: „Dodatočné posúdenie vybraných 5 malých vodných elektrární na rieke Hron“
Rozpočtové opatrenie č. 2/2021
úprava záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu v triede 05.6.0. v oblasti bežných výdavkov,
zvýšenie rozpočtu vo výške + 199 840,- € na rozpočtom nezabezpečené IT výdavky.
Rozpočtové opatrenie č. 3/2021
úprava záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu v triede 05.6.0. v oblasti bežných výdavkov,
zvýšenie rozpočtu vo výške + 2 480 000,- € na osobné výdavky a materiálno-technické zabezpečenie
administratívnych kapacít v rámci OP KŽP.
Rozpočtové opatrenie č. 4/2021
úprava záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu v rámci tried 05.6.0. v oblasti bežných výdavkov,
zvýšenie rozpočtu vo výške + 35 000,- € na úhradu výdavkov v súvislosti s prípravou a vypracovaním
materiálu „Štátny program sanácie environmentálnych záťaží (2022-2027)“.
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Rozpočtové opatrenie č. 5/2021
úprava záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu v triede 05.6.0. v oblasti bežných výdavkov,
zvýšenie rozpočtu vo výške + 40 000,- € na úhradu výdavkov v súvislosti s plnením Plánu hlavných
úloh SAŽP na rok 2021, úlohu č. 20 „Posudzovanie vplyvov strategických dokumentov na ŽP –
koordinácia procesu SEA“, vo väzbe na strategické dokumenty „Vodný plán Slovenska na roky 20202027“ a „Koncepcia vodnej politiky Slovenska na roky 2020-2030 s výhľadom do roku 2050“
Rozpočtové opatrenie č. 6/2021
úprava záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu v rámci tried 05.6.0. v oblasti bežných výdavkov,
viazanie rozpočtu výdavkov na programe 076 vo výške -52 000,- € a pridelenie kapitálových výdavkov
na program 076 vo výške +36 000,- € a na program 0EK vo výške
+16 000,- €. RO súčasne rieši kompenzáciu rozpočtu ústredného orgánu na IT výdavky.
Rozpočtové opatrenie č. 7/2021
úprava záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu v triede 05.6.0. v oblasti bežných výdavkov,
zvýšenie rozpočtu vo výške + 297 490,- €, určené pre SAŽP ako sprostredkovateľský orgán OP KŽP na
vysporiadanie finančných opráv za kartel v projekte.
Rozpočtové opatrenie č. 8/2021
úprava záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu v triede 05.6.0. v oblasti bežných výdavkov,
zvýšenie rozpočtu vo výške + 124 694,- € na vyplatenie odmien pre zamestnancov z dôvodu plnenia
Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2021.
Rozpočtové opatrenie č. 9/2021
úprava záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu v triede 05.6.0. v oblasti bežných výdavkov,
zvýšenie rozpočtu vo výške + 45 000,- € na IT výdavky zrealizované v roku 2021.
Rozpočtové opatrenie č. 10/2021
úprava záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu v triede 05.6.0. v oblasti bežných výdavkov,
zvýšenie rozpočtu vo výške + 3 000,- € na zabezpečenie výdavkov negatívne ovplyvnených
pandémiou Covid-19 spôsobených výpadkom príjmov.
Upravený štátny rozpočet /zdroj 111/ bol v roku 2021 vo výške 6 825 097,- €.
Rozpočet príjmov a výdavkov bol v priebehu roka podľa úloh stanovených a zabezpečovaných
SAŽP upravovaný v podprograme v jednotlivých triedach a ekonomických klasifikáciách v rámci
presunov medzi jednotlivými položkami.
Rozpočet SAŽP zo ŠR bol v priebehu roka upravovaný v oblasti bežných výdavkov desiatimi
rozpočtovými opatreniami. Konečná výška rozpočtu predstavovala sumu 6 825 097,- € Výška
nevyčerpaných prostriedkov ŠR (zdroj 111) predstavovala sumu 351 710,13 €. Ide finančné
prostriedky z RO č.6 – 52 000,- €, RO č. 7/2021 (finančné opravy za kartel) – 297 490,- € a RO č.
8/2021 – 2 220,13,- € (zostatok RO)
Kapitálové výdavky bol pridelený RO č.6/2021 – 52 000,-€.
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Graf č. 1 Schválená výška rozpočtu na jednotlivé roky 2019 - 2021

Následne v priebehu roka 2021 bol upravený rozpočet SAZP vo výške 6 825 097,- €.
Tabuľka 4 Celkový rozpočet SAŽP v zmysle jednotlivých úprav za rok 2021
Schválený rozpočet/úpravy
Úprava
Poznámka
rozpočtu
(+)/(-) v €
Schválený rozpočet
3 590 073,00
Rozpočtové opatrenie č. 1/2021
+ 10 000,00 na výdavky súvisiace s financovaním
a uskutočnením
štúdie
s názvom:
„Dodatočné posúdenie vybraných 5 malých
vodných elektrární na rieke Hron“
Rozpočtové opatrenie č. 2/2021
+ 199 840,00 na rozpočtom nezabezpečené IT výdavky
Rozpočtové opatrenie č. 3/2021
+ 2 480 000 na osobné výdavky a materiálno-technické
zabezpečenie administratívnych kapacít
v rámci OP KŽP
Rozpočtové opatrenie č. 4/2021
+ 35 000,00 na úhradu výdavkov v súvislosti s prípravou
a vypracovaním materiálu „Štátny program
sanácie environmentálnych záťaží (20222027)“
Rozpočtové opatrenie č. 5/2021
+ 40 000,00 na úhradu výdavkov v súvislosti s plnením
Plánu hlavných úloh SAŽP na rok 2021
Rozpočtové opatrenie č. 6/2021
-52 000,00 viazanie rozpočtu výdavkov na programe
+16 000,00 076 vo výške -52 000,- € a pridelenie
+36 000,00 kapitálových výdavkov na program 076 vo
výške +36 000,- € a na program 0EK vo
výške 16 000,-€
Rozpočtové opatrenie č. 7/2021

+ 297 490,00 určené pre SAŽP ako sprostredkovateľský
orgán OP KŽP na vysporiadanie finančných
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opráv za kartel v projekte
+ 124 694,00 na vyplatenie odmien pre zamestnancov
z dôvodu plnenia Dodatku č. 1 ku
Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
v štátnej službe na rok 2021
+ 45 000,00 na IT výdavky zrealizované v roku 2021
+ 3 000,00 na zabezpečenie výdavkov negatívne
ovplyvnených
pandémiou
Covid-19
spôsobených výpadkom príjmov
6 825 097,00

Rozpočtové opatrenie č. 8/2021

Rozpočtové opatrenie č. 9/2021
Rozpočtové opatrenie č.
10/2020
Spolu rozpočet

Rozpočet SAŽP zo ŠR bol v priebehu roka upravovaný v oblasti bežných výdavkov desiatimi
rozpočtovými opatreniami. Konečná výška rozpočtu predstavovala sumu 6 825 097,- € Výška
nevyčerpaných prostriedkov ŠR (zdroj 111) predstavovala sumu 351 710,13 €. Ide finančné
prostriedky z RO č.6 – 52 000,- €, RO č. 7/2021 (finančné opravy za kartel) – 297 490,- € a RO č.
8/2021 – 2 220,13,- € (zostatok RO).
Kapitálové výdavky bol pridelený RO č.6/2021 – 52 000,-€.

5.1.

PRÍJMY A VÝDAVKY

5.1.1

PRÍJMY

Za rok 2021 je celkové plnenie príjmov vo výške 25 654 631,79 €.
Tabuľka 5 Zloženie príjmov v €
Zdroj
200 Nedaňové príjmy
200 Nedaňové príjmy
300 Granty a transfery
300 Granty a transfery
300 Granty a transfery
300 Granty a transfery
300 Granty a transfery
300 Granty a transfery
300 Granty a transfery
300 Granty a transfery
300 Granty a transfery
300 Granty a transfery
300 Granty a transfery

CELKOM

46
45
46
38
111
131Z
13E
13B
1AA
1AB
1P0
3AA
3AB

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutočnosť

30 000
0
0
0
3 590 073
297 490
0
0
0
0
0
0
0

30 000
0
0
0
6 527 607
297 490
0
0
0
0
0
0
0

100 212
4
340 327
39 979
6 825 097
0
240 000
650 508
787 698
3 729 649
674 315
1 211 933
11 054 909

3 917 563,00

6 855 097,00

25 654 631,00
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Graf č. 2 Prehľad jednotlivých príjmov za rok 2021

NEDAŇOVÉ PRÍJMY (KÓD ZDROJA 46)
Skutočnosť bola vo výške 100 212 €.
SAŽP mala na rok 2021 rozpočtované nedaňové príjmy vo výške 30 000,- €, tieto boli plánované
v rovnakej miere ako predchádzajúci rok a to za predaj výrobkov, tovarov a služieb vo výške 10 200,€ a z náhrad z poistného plnenia vo výške 10 800,-€ a iné príjmy vo výške 9 000,- €.
Skutočné plnenie bolo 100 212,- € a to v oblasti 220 príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb vo
výške 66 719,- €,v oblasti 230 príjem z predaja kapitálových aktív vo výške 9 435,- € v oblasti 240
úroky z tuzemských príjmov vo výške 4 186,- € v oblasti 290 z náhrad z poistného plnenia vo výške
2 726,- €, vratky vo výške 11 728,- € a iné vo výške 5 418,- €
Iné nedaňové príjmy v porovnaní s r.2019, 2020 sú rozpísané v nasledovnej tabuľke.
Tabuľka 6 Prehľad nedaňových príjmov v rokoch 2019 až 2021 v €
Príjmy z podnikania a vlastníctva
z toho: z prenajatých budov, priestorov
z prenajatých strojov, príst., zariadení
Adm. poplatky a iné poplatky a platby
z toho: za predaj výrobkov, tovarov a služieb
Príjmy z predaja kapitálových aktív
Príjmy z účtov finančného hospodárenia
Iné nedaňové príjmy
z toho: z náhrad z poistného plnenia
z refundácie
vratky
iné príjmy
CELKOM

Rok 2021
0,00
0,00
0,00
66 719,00
66 719,00
9 435,00
4 186,00
19 872,00
2 726,00
0,00
11 728,00
5 418,00
100 212,00
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Rok 2020
0,00
0,00
0,00
23 330,00
23 330,00
0,00
1 109,00
31 673,00
17 285,00
1 685,00
0,00
12 703,00
56 112,00

Rok 2019
263,00
263,00
0,00
60 062,00
60 062,00
178 940,00
83,00
62 512,00
16 873,00
690,00
43 524,00
1 425,00
301 860,00

Graf č. 3 Skladba jednotlivých nedaňových príjmov za rok 2021

V oblasti Administratívnych poplatkov (66 719,- €) je finančné plnenie z predaja výrobkov, tovarov
a služieb (podpoložka 223 001) vyššia ako v minulom roku.
V oblasti Iné nedaňové príjmy (19 872- €) sú príjmy z náhrad z poistného plnenia za škody spôsobené
na služobných motorových vozidlách, ktoré boli riešené aj na škodovej komisii vo výške 2 726,- €.
V iných príjmoch sú hlavne príjmy za pripojenie do ŽP NET od ŠOP a SIŽP na základe zmlúv vo výške 5
418,- € a vratky vo výške 11 728,- €.
300 Granty a transfery (kód zdroja 46)
SAŽP mala príjem z grantov a transferov vo výške 340 327,- €..
V uvedenom období roku 2021 na základe zmlúv boli prijaté:
- granty (311) vo výške 203 117,- €,
- zahraničné granty (330) vo výške 137 210,- €.
Granty a zahraničné granty boli prijaté na projekty realizované Regionálnym centrom Bazilejského
dohovoru /RCBD/ a tiež na projekty financované z Európskej environmentálnej agentúry a to na
projekty CORINE LAND COVER a Podpora v oblasti zdieľania odbornosti a vedomosti EIONET.
300 Granty a transfery (kód zdroja 111)
Prijaté transfery zo zdroja 111- poskytnuté prostriedky štátneho rozpočtu vo výške 6 527 607,- €:
− bežný transfer v celkovej výške 6 475 607,- €
− kapitálový transfer v celkovej výške 52 000,- €
300 Granty a transfery (kód zdroja 1AA, 3AA)
Prijaté transfery na projekty financované z prostriedkov EÚ- Európsky fond regionálneho rozvoja
(1 650 505,- €) a spolufinancovanie zo ŠR (349 126,- €) v celkovej výške 1 999 631,- €.
Ide o prijaté transfery na projekty SFEÚ :
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Zabezpečenie mzdových výdavkov na podporu implementácie SO SAŽP v rokoch 2020 - 2021
MTZ AK SO SAŽP
Právne služby v rámci OP KŽP
Prenájom nebytových priestorov SAŽP v rámci OP KŽP
Vzdelávacie aktivity a cestovné náhrady SO SAŽP v rámci OP KŽP.

300 Granty a transfery (kód zdroja 1AB, 3 AB)
Prijaté transfery na projekty financované z prostriedkov EÚ – Kohézny fond (12 099 028,-€)
a spolufinancovanie zo ŠR (2 685 530,-€) v celkovej výške 14 784 558,- €.
Ide o prijaté transfery v rámci projektov, kde SAŽP vystupuje ako prijímateľ v rámci OP KŽP:
– Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality ŽP na
Slovensku (Národný projekt)
– Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska
(Národný projekt)
– Informačný program o dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie – Akčný
plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody H2ODNOTA JE VODA (Národný projekt)
– Spracovanie dokumentov regionálnych územných systémov ekologickej stability pre potreby
vytvorenia základnej východiskovej bázy pre reguláciu návrhu budovania zelenej infraštruktúry
(RÚSES II) - DOP
– Spracovanie dokumentov miestnych územných systémov ekologickej stability pre potreby
vytvorenia základnej východiskovej bázy pre reguláciu návrhu budovania zelenej infraštrukúry
(MÚSES) – DOP.
– Obnova SEV SAZP DROPIE – DOP
Projekty OP KŽP boli financované z EÚ – Európsky fond regionálneho rozvoja a z EÚ - Kohézneho
fondu + spolufinancovanie zo ŠR.
Tabuľka 7 Prehľad príjmov z projektov EU - v €
Projekty
EÚ – EFRR
EU – KF
SPOLU

Spolufinancovanie
zo ŠR
1 650 505,00 €
349 126,00 €
12 099 028,00 €
2 730 530,00 €
13 704 533,00 €
3 079 656,00 €

Prostriedky EÚ

SPOLU
1 999 631,00 €
14 784 558,00 €
16 784 189,00 €

300 Granty a transfery (kód zdroja 38)
Skutočnosť bola vo výške 39 979 €.
Prijaté transfery v celkovej výške 39 979,- € boli prijaté na základe schválenie žiadosti o platbu č. 1
a žiadosti o platbu č.2 v rámci projektu LIFE12 NAT/SK/001155 s názvom „Ochrana vtákov v CHVÚ
Ostrovné lúky“.
5.1.2

VÝDAVKY

Plnenie výdavkov celkom za rok 2021 je vo výške 22 126 474,- €.
Celkové výdavky SAŽP (22 126 474,- €) boli oproti upravenému rozpočtu (7 858 819,- €) vyššie.
Upravený rozpočet je nižší oproti čerpaniu z dôvodu, že rozpočet sa neupravuje pri zdrojoch EÚ
a Kohézneho fondu, nakoľko rozpočet je na platobnej jednotke.
Zloženie výdavkov podľa zdrojov je nasledovné:
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Tabuľka 8 Bežné výdavky (BV) v celých € podľa zdrojov
Program
07604
07604
07604
07604
07604
07604
07604
07605
07605
07604
SPOLU

Zdroj

Názov výdavku

111
131Z
131K

Príspevok na činnosť
Nezrovnalosti
Bežné výdavky min. rokov
Bežné výd. Iné projekty
13B6
/LIFE/
Bežné výd. Iné proj. /Living
13E
Lab/
Bežné výd. Iné projekty
38
/LIFE/
1AA,3AA Bežné výd. Projekty EU
1AB,3AB Bežné výd., Kohézny fond
1P0
Bežné výd. projekty /POO/
46
Bežné výd. z vlastných zdr.

Schválený
rozpočet
3 590 073,00
0,00
0,00

Rozpočet
po zmenách
6 527 607,00
297 490,00
0,00

Skutočnosť
k 31.12.2021
6 473 387,00
0,00
46 620,00

0,00

0,00

82 602,00

0,00

0,00

7 865,00

0,00

0,00

194 065,00

0,00
0,00
0,00
30 000,00
3 620 073,00

0,00
0,00
0,00
1 033 722,00
7 858 819,00

2 180 575,00
11 943 104,00
384 211,00
814 045,00
22 126 474,00

Tabuľka 9 Kapitálové výdavky (KV) v celých € podľa zdrojov
Schválený
Rozpočet
Skutočnosť
Program
Zdroj
Názov výdavku
rozpočet
po zmenách k 31.12.2021
Kapit.výd.ŠR Prísp. na
0,00
36 000,00
0,00
07604
111
činnosť
07604
131J
Kapit.výd. min.rokov
0,00
0,00
0,00
07604
1AA,3AA Kapit. výd. Projekty EU
0,00
0,00
348 768,00
07604
1AB,3AB Kapit.výd. Kohézny fond
0,00
0,00
58 680,00
07605
38
Kapit.výd. Iné projekty /LIFE/
0,00
0,00
0,00
07604
46
Kapitálové výd. z VZ-FR
0,00
182 686,00
121 830,00
SPOLU
0,00
218 686,00
529 277,00
Tabuľka 10 Výdavky celkom v €
Schválený
rozpočet
3 620 073,0,00,3 620 073,-

Názov
Výdavky bežného transferu
Výdavky kapitálového transferu
Výdavky celkom

Rozpočet
po zmenách
7 660 133,218 686,7 858 819,-

Skladbu jednotlivých výdavkov z bežného a kapitálového transferu znázorňuje graf č. 4
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Skutočnosť
k 31.12.2021
21 597 197,529 277,22 126 474,-

Graf č. 4 Skladba jednotlivých výdavkov SAŽP za rok 2021

Tabuľka 11 Celkové výdavky v roku 2021 podľa zdrojov a položiek ekonomickej klasifikácie v €
1AB,
Pol.
Názov
ŠR 111
131K 1AA,3AA
38
1P0
3AB
Mzdy, platy,
3 744 543
0 1 089 291
563 920
60 994 149 994
610
sl.pr., ostat.
Poistné a prísp.
1 535 904
0
405 364
172 343
34 218
53 369
620
do poisťovní
98 853 180 848
630 Tovary a služby
1 151 838 46 620
336 240 11 148 160
640

Bežné transfery

41 102

0

600

Bežné výdavky

6 473 387

46 620

700

Kapitál. výdavky

0

0

6 473 387

46 620

CELKOM
Pol.

Názov

610

913

0

0

0

1 831 808 11 884 423

194 065

384 211

58 680

0

0

2 180 576 11 943 103

194 065

384 211

348 768

13B6

13E

46

Spolu

Mzdy, platy, sl.pr., ostat.

45 911

5 444

35 925

5 696 022

620

Poistné a prísp. do poisťovní

21 213

1 902

4 143

2 228 456

630

Tovary a služby

15 479

519

652 147

13 630 704

640

Bežné transfery

0

0

600

Bežné výdavky

82 603

7 865

692 215

21 597 197

700

Kapitál. výdavky

0

0

121 829

529 277

82 603

7 865

814 044

22 126 474

CELKOM
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42 015

Celkom boli výdavky v roku 2021 vo výške 22 126 474,- €, z toho:
– kapitálové výdavky vo výške 529 277,- €.;
− bežné výdavky vo výške 21 597 197,- € použité na:
o Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
o Poistné a príspevok do poisťovní
o Tovary a služby
o Bežné transfery /nemocenské dávky, odstupné, odchodné/

5 696 022,- €
2 228 456,- €
13 630 704,- €
42 015,- €

Podiel na celkovom financovaní výdavkov SAŽP je nasledovný:
− Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu (zdroj 111) v čiastke 6 473 387,- €, t.j. 29,98 %
− Finančné prostriedky z projektov (zdroj 1AA, 3AA) v čiastke 1 831 808,- €, t.j. 8,48 %
− Finančné prostriedky z projektov (zdroj 1AB, 3AB )v čiastke 11 884 423,- €, t.j. 55,02 %
− Finančné prostriedky z vlastných zdrojov (zdroj 46) v čiastke 692 215,- €, t.j. 3,2%
− Finančné prostriedky z min. roka (zdroj 131K) v čiastke 46 620,- €, t.j. 0,22 %
− Finančné prostriedky z projektov (zdroj 38) v čiastke 194 065,- €, t.j. 0,90 %
− Finančné prostriedky z projektov (zdroj 1P0) v čiastke 384 211,- €, t.j. 1,78 %
− Finančné prostriedky z projektov (zdroj 13B6) v čiastke 82 603,- €, t.j. 0,38 %
− Finančné prostriedky z projektov (zdroj 13E) v čiastke 7 865,- €, t.j. 0,04 %
Podľa zoskupených rozpočtových položiek boli výdavky uvedené v tabuľke č. 10 financované zo
zdrojov štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) čerpané nasledovne.
Tabuľka 12 Výdavky podľa rozpočtových položiek v €
Funkčné
Položka
členenie
0560
600 BEŽNÉ VÝDAVKY
Z toho:
0560
610 Mzdy, platy, služobné príjmy
0560
620 Poistné a príspevok do poisťovní
0560
0560
0560
0560
0560
0560
0560
0560
0560
0560

631 Cestovné náhrady
632 Energie, voda, komunikácie
633 Materiál
634 Dopravné
635 Rutinná, štandardná údržba
636 Nájomné za prenájom
637 Služby
642 Odstupné, odchodné, ND
700 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
710
VÝDAVKY CELKOM

Schválený
rozpočet
3 590 073,-

Upravený
rozpočet
6 527 607,-

Skutočnosť
k 31.12.2021
6 473 387,-

1 992 395,-

3 746 763,-

3 744 543,

833 034,60 000,110 000,47 800,86 000,12 000,30 250,384 594,34 000,0,0,3 590 073,-

1 535 904,12 497,113 198,179 649,64 905,26 827,39 870,714 892,41 102,0,52 000,6 527 607,-

1 535 904,12 497,113 198,179 649,64 905,26 827,39 870,714 892,41 102,0,0,6 473 387,-

V roku 2021 rozpočtom pridelené finančné prostriedky boli vyčerpané vo výške 6 473 387,- €.
Bežné výdavky 6 473 387,- € a kapitálové výdavky 0,- €. Nevyčerpané z rozpočtu boli finančné
prostriedky vo výške 52 000,- €, ide to kapitálové výdavky pridelené RO č. 6/2021, ktoré budú použité
v roku 2022 na nákup služobného motorového vozidla a výpočtovej techniky, finančné prostriedky
RO č. 7/2021 (finančné opravy za kartel) – 297 490,- € a a finančné prostriedky vo výške 2 220,- €,
ktoré nám boli pridelené v RO č. 8/2021 a neboli dočerpané v plnej výške (tieto budú vrátené do ŠR
pri zúčtovaní vzťahov so ŠR za rok 2021).
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Finančné prostriedky boli čerpané v súlade s oznámením záväzných ukazovateľov ŠR a následných
rozpočtových opatrení a boli použité na plnenie plánu hlavných úloh hlavnej činnosti SAŽP, na mzdy,
odvody, režijné výdavky.
5.1.3

PRÍJMY, VÝDAVKY A FINANČNÉ OPERÁCIE SÚVISIACE S OPATRENIAMI PRIJATÝMI NA
ZMIERNENIE NEGATÍVNYCH NÁSLEDKOV NEBEZPEČNEJ NÁKAZLIVEJ ĽUDSKEJ CHOROBY
COVID-19 A OPATRENIAMI PRIJATÝMI NA ZABRÁNENIE JEJ ŠÍRENIU

SAŽP bol v zmysle RO č. 10 zvýšený rozpočet vo výške + 3 000,- € na sanáciu výdavkov priamo
implikovaných vznikom pandémie súvisiacej s ochorením COVID.19.
Uvedené finančné prostriedky SAŽP vyčerpala nasledovne:
• Respirátory
1 911,- €
• Čistiace dezinf.prostr.
1 524,- €
• Ochranné odevy
50,- €
Celkom
3 485,- €

5.2.

VÝDAVKY NA ZAHRANIČNÉ AKTIVITY

Výdavky na zahraničné aktivity
Vyhodnotenie zahraničných pracovných ciest zamestnancov SAŽP
V roku 2021 boli výdavky na zahraničné pracovné cesty /ZPC/ vo výške 3 782,- €. Výdavky boli
oproti minulému roku nižšie o 176,- €.
Na území Slovenskej republiky bola vyhlásená mimoriadna situácia z dôvodu ochorenia COVID-19,
ktoré spôsobuje korona vírus SARS-COV-2 .
V nadväznosti na vyššie uvedené boli v SAŽP prijaté opatrenia so zamedzením šírenia nákazlivej
choroby a to aj napr. obmedzenie zahraničných pracovných ciest.
Tabuľka 13 Zahraničné pracovné cesty v €
Financovanie ZPC

Rok 2021

ZPC financované z prostriedkov ŠR
ZPC financované z prostriedkov vlastných zdrojov
ZPC financované z prostriedkov EÚ (KF)
ZPC financované z prostriedkov EÚ (KF)
SPOLU

2 539
1 243
0
0
3 782

Rok 2020
1 150
2 808
0
0
3 958

Zdroj
111
46
1AB2
3AB1

Značná časť ZPC bola zabezpečovaná podielovým financovaním SAŽP a pozývajúcej organizácie, resp.
u niektorých ZPC všetky náklady boli refundované pozývajúcou organizáciou.
ZPC v zdroji 46 boli financované z prijatých grantov a transferov na realizované projekty.
ZPC mali väčšinou krátkodobý charakter za účelom účasti na konferenciách, seminároch,
workshopoch, školeniach, pracovných stretnutiach.
Prínos jednotlivých zahraničných pracovných ciest vyplýval z ich účelu:
−

aktívna participácia na činnosti Európskej environmentálnej agentúry a iných medzinárodných
organizácií, v ktorých SAŽP reprezentuje Slovensko;

−

výmena skúseností, odborných znalostí, posilnenie spolupráce, odborné školenia a výstavy
prispievajúce v nemalej miere k zvyšovaniu kvalifikácie zamestnancov SAŽP;
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−
−

získanie medzinárodných kontaktov, udržiavanie spolupráce so zahraničnými partnermi,
prezentácia činnosti SAŽP, a tým aj zviditeľňovanie Slovenska v zahraničí, možnosti získania
nových finančných zdrojov;
zabezpečenie úloh projektovej činnosti SAŽP a s tým súvisiaca implementácia konkrétnych
projektov.

5.3.

VÝKAZNÍCTVO, SÚVAHA, NÁKLADY A VÝNOSY SAŽP ZA ROK 2021

Celkové náklady za rok 2021 boli vo výške 22 906 019,67 €.
Celkové výnosy za rok 2021 boli vo výške 19 778 792,52 €.
Výsledok hospodárenia za rok 20211 bol záporný a to vo výške ( –) 3 127 227,15 €.
Splatná daň z príjmov /591/ za rok 2020 bola vo výške 15,21 €.
Výsledok hospodárenia za rok 2021 po zdanení predstavoval výšku (–) 3 127 242,36 €.
Výsledok hospodárenia SAŽP za roky 2019 a 2020 znázorňuje nasledovný graf.
Graf č. 5

SAŽP v rámci implementácie Operačného programu Kvalita životného prostredia (ďalej aj OP KŽP)
vystupuje zároveň ako Sprostredkovateľský orgán (ďalej aj SO), ktorým je Sekcia fondov EÚ v rámci
SAŽP, ktorému boli delegované určité právomoci na vykonávanie časti úloh OP KŽP v zmysle čl. 123
ods. 6 Nariadenia č. 1303/2013 z 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o
Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom
poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým
sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom
sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje
nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (ďalej aj všeobecné nariadenie).
V zmysle vyššie uvedeného SO vykonáva okrem iného aj administratívnu finančnú kontrolu (ďalej aj
AFK) všetkých žiadostí o platbu predkladaných SO zo strany prijímateľov. V priebehu implementácie
OP KŽP bolo Úradom vládneho auditu (ÚVA) v rámci výkonu vládneho auditu v závere roka 2019
identifikovaný nedostatok, t. j. že SO v rámci AFK žiadosti o platbu neidentifikoval porušenia pravidiel
oprávnenosti nárokovaných výdavkov, nedôsledne vykonal finančnú kontrolu a nedodržal čl. 125 ods.
4 písm. a) všeobecného nariadenia a § 8 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite.
V zmysle vyššie uvedeného SF EÚ ako SO zaslala SAŽP viaceré žiadosti o vrátenie finančných
prostriedkov, ktorých celková požiadavka pre vrátanie prostriedkov vo finančnom vyjadrení tvorila
čiastku 3 062 198,50 €. SAŽP vyššie uvedeného nezrovnalosti k 31.12.2021 zaúčtovala v účtovníctve
SAŽP na účte v zmysle usmernenia MF SR ako náklad 545/379 – záväzok voči MF SR. Uvedené bude
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ďalej predmetom individuálneho riešenia zo strany SAŽP, pričom SO bude vymáhať uvedené
nezrovnalosti aj v ďalšom období.

5.4.

ZHODNOTENIE MAJETKOVEJ POZÍCIE ORGANIZÁCIE, ZMENY STAVU
MAJETKU A ZÁVÄZKOV SAŽP

5.4.1

DLHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETOK

Majetok SAŽP v účtovnej triede 0 k 31.12.2021 bol v hodnote 11 028 345,94 €
Tabuľka 14 Majetok podľa súvahy od 01.01.2021 do 31.12.2021 v €
PS k
Prírastky
Účet
Názov
1.1.2021
(+)
013
Softvér
1 191 389,81
498 240,00
021
Stavby
3 419 540,93
119 683,98
022
DHM
3 034 498,36
60 825,60
023
Dopravné prostriedky
715 867,43
029
Drobný HM ost.
207 479,47
031
Pozemky
1 815 471,87
032
Umelecké diela
5 374,92
041/2 Obstaranie DNM
411 335,53
329 981,58
01-04 Spolu DHaNM
10 800 958,32 1 008 731,16
073
Oprávky k DNM
832 495,24
145 920,41
081
Oprávky k stavbám
798 200,24
57 768,00
1
974
439,89
209
355,00
082
Oprávky k DHM
083
Oprávky k dopr.
620 570,04
15 375,60
089
Oprávky k drob.HM
87 835,77
2 604,00
07-08 Oprávky spolu
4 313 541,18
431 023,01
Majetok spolu
6 487 417,14
577 708,15

Úbytky
(-)
10 800,00
3 584,08
10 107,01
78 102,87

678 749,58
781 343,54
10 800,00
3 584,08
10 107,01
78 102,87
102 593,96
678 749,58

KS k
31.12.2021
1 678 829,81
3 535 640,83
3 085 216,95
637 764,56
207 479,47
1 815 471,87
5 374,92
62 567,53
11 028 345,94
967 615,65
852 384,16
2 173 687,88
557 842,77
90 439,77
4 641 970,23
6 386 375,71

Prehľad majetku SAŽP v roku 2021 obsahuje údaje podľa jednotlivého druhu majetku, a to
obstarávaciu cenu, oprávky, opravné položky, zostatkovú hodnotu majetku.
Celkove neobežný majetok organizácie je:
− Obstarávacia cena majetku
− Oprávky
− Opravné položky
Zostatková hodnota majetku

11 028 345,94 €
-4 641 970,23 €
0,00 €
6 386 375,71 €

SAŽP účtovala dlhodobý majetok v obstarávacích cenách uvedených na dodávateľských faktúrach.
Zaradenie majetku sa vykonávalo v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
zmien, v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ďalších
súvisiacich právnych noriem a usmernení.
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Prírastky majetku v priebehu roka 2021 – 678 749,58 €, boli nasledovné:
− 013 - softvér – 498 240,00 €, financované z vlastných zdrojov – 0,01 €:
o SW Platforma na efekt. manaž. a riad. proces. štrukt. fond. 0,01 €,
financované z projektu „OPKŽP - Elektronizácia riadenia procesov štrukturálnych fondov“
498 239,99€:
– 021 – stavby - 119 683,98 €, financované z vlastných zdrojov 119 683,98 €:
o administratívna budova Dropie – TZ (komunikácie, elektroinštalácia silnoprúd, bleskozvod)
119 683,98 €,
− 022 – stroje 60 825,60 € z toho financované z vlastných zdrojov 2 145,60 €:
o dekompenzačná tlmivka 2 145,60 €,
Financované z projektu „Národný projekt Infoaktivity“ 58 680,00 €:
o Propagačný model 8. svetadiel na rekl. a marketing. účely 58 680,00 €,
− 041, 042 – obstaranie DNM a DHM - 329 981,58 € - majetok zakúpený v roku 2021
Úbytky majetku v priebehu roka 2021 boli z dôvodu jeho vyradenia vzhľadom na neupotrebiteľnosť
a prebytočnosť majetku. Prebytočný majetok bol na základe kúpnych zmlúv odpredaný.
Vyradený majetok v celkovej výške obstarávacej ceny 102 593,96 €:
− 013 - softvér vo výške 10 800,00 €, neupotrebiteľný majetok po skončení doby životnosti,
− 021 - stavby vo výške 3 584,08 € neupotrebiteľný majetok po skončení doby životnosti,
− 022 – stroje - dlhodobý hmotný majetok vo výške 10 107,01 € - neupotrebiteľný majetok po
skončení doby životnosti (výpočtová technika, elektrické zariadenia a spotrebiče),
− 023 – dopravné prostriedky – prebytočný majetok vo výške 78 102,87 € - odpredaný na základe
kúpnych zmlúv,
− 041, 042 – obstaranie DNM a DHM – 678 749,58 € - zaradenie majetku nakúpeného v roku 2021
+ zostatok z roku 2020 zaradený do majetku v roku 2021 na účty 013, 021 a 022
5.4.2

OBEŽNÝ MAJETOK

Zásoby
Na účte 112 Zásoby bol zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2021 vo výške 2 477,78 €. Ide
o zostatok PHM v nádrži služobných motorových vozidiel (SMV).
5.4.3

POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY

5.4.3.1 Pohľadávky
SAŽP evidovala celkové pohľadávky k 31.12.2021 vo výške 15 753,96 €.
Tabuľka 15 Rozpis pohľadávok k 31.12.2021 v €
Riadok
Pohľadávky
súvahy

Hodnota
pohľadávok

Odberatelia

061

15 452,48

Poskytnuté prev. preddavky
Ostatné pohľadávky
Pohľadávky voči zamestnancom

064
065
070

0,00
0,00
301,48
76

Opis
Faktúry vystavené odberateľom,
nezaplatené do konca roka 2020

Daň z príjmu
SPOLU pohľadávky

072

0,00
15 753,96 Celkové pohľadávky organizácie

Tabuľka 16 Pohľadávky podľa doby splatnosti v tis. € (riadky 048 a 060 súvahy)
Hodnota
Pohľadávky podľa doby splatnosti
k 31. 12. 2021
Pohľadávky v lehote splatnosti
15,8
Pohľadávky po lehote splatnosti
0
SPOLU (súčet riadkov súvahy 048 a 060)
15,8

Hodnota
k 31. 12. 2020
12,7
0
12,7

Tabuľka 17 Pohľadávky podľa zostatkovej doby lehoty splatnosti v tis. € (riadky 048 a 060 súvahy)
Pohľadávky podľa zostatkovej
Hodnota
Hodnota
doby splatnosti
k 31. 12. 2021
k 31. 12. 2020
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti
15,8
12,7
do 1 roka
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti
0
0
od 1 roka do 5 rokov
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti
0
0
dlhšou ako 5 rokov
SPOLU (súčet riadkov súvahy 048 a 060)
15,8
12,7
Pohľadávkam SAZP venuje zvýšenú pozornosť.
Z pohľadávok v dobe splatnosti sú 15 753,96 € pohľadávky od odberateľov na základe vystavených
odberateľských faktúr, 15 452,48 € zaplatené preddavky na daň z príjmov PO. Pohľadávky voči
zamestnancom 301,48 € (PHM – používanie motorových vozidiel na súkromné účely
zamestnancov). Opravné položky k pohľadávkam - neboli účtované.
5.4.3.2 Záväzky
SAŽP eviduje celkové záväzky k 31.12.2021 vo výške 5 463 922,69 €.
Tabuľka 18 Záväzky podľa doby splatnosti v €
Výška
k 31.12.2021

Záväzky podľa doby splatnosti
Dlhodobé záväzky /r.140/ spolu z toho
Záväzky v lehote splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti
Krátkodobé záväzky /r.151/spolu z toho
Záväzky v splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti
SPOLU (súčet riadkov súvahy 140 a 151)

7 477,28
7 477,28
0,00
5 456 445,41
4 306 705,98
1 149 739,43
4 466 376,15

Tabuľka 19 Záväzky podľa doby splatnosti v tis. € (riadky 140 a 151 súvahy)
Výška
Záväzky podľa doby splatnosti
k 31.12.2021
Krátkodobé záväzky /r.151/ spolu z toho
5 456,Záväzky v lehote splatnosti
4 307,Záväzky po lehote splatnosti
1 150,Dlhodobé záväzky /r.140/ spolu z toho
7,77

Výška
k 31.12.2020
4 449,3 572,877,17,-

Záväzky v lehote splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti
SPOLU (súčet riadkov súvahy 140 a 151)

7,0,5 463,-

17,0,4 466,-

Tabuľka 20 Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti v tis. € (riadky 140 a 151 súvahy)
Záväzky podľa zostatkovej
Výška
Výška
doby splatnosti
k 31.12.2021
k 31.12.2020
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do
5 463,4 466,1 roka
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od
0,0,1 roka do 5 rokov
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
0,0,dlhšou ako 5 rokov
SPOLU (súčet riadkov súvahy 140 a 151)
5 4634 466,Tabuľka 21 Záväzky zo sociálneho fondu v tis. €
Sociálny fond
Stav k 1. januáru
Tvorba sociálneho fondu
Čerpanie sociálneho fondu
Stav k 31. decembru

Rok 2021
17,77,86,8,-

Tabuľka 22 Ostatné krátkodobé záväzky v tis. €
Výška
Výška
Názov položky
k 31. 12. 2021 k 31. 12. 2020
321 Dodávatelia
324 Prijaté preddavky

3,444,-

336 Zúčt. s inš. soc. zab.

352,-

341 Daň z príjmov
342 Ostat. priame dane
343 Daň z pridanej
hodnoty
345 Ostatné dane a popl.
379 Iné záväzky
SPOLU

23,71,77,17,-

Opis

Faktúry dodávateľom neuhradené
2 399,- do 31.12. a platené v lehote
splatnosti v nasledujúcom roku
0,Mzdy zamestnancom výplata za XII.,
364,úhrada v I.
Odvody ZP,SP,DDP výplata za XII.,
245,úhrada v I.
0,- Daň z príjmu
Daň zamestnancov – výplata za XII.,
62,úhrada v I.

111,-

331 Zamestnanci

Rok 2020

0,97,9,-

1,- DPH za XII., úhrada v I.

0,4 440,5 456,-

0,1 378,- Finančné zábezpeky
4 449,-

V predchádzajúcom prehľade je porovnanie jednotlivých záväzkov s minulým rokom. Jednotlivé
záväzky sú vyššie najmä v jednej položke oproti roku 2020:
- Iné záväzky - finančné zábezpeky a nezrovnalosti vo výške 4 439 995,43 € ktoré budú
vysporiadané v roku 2022.

78

5.5.

DODRŽIAVANIE PLATOBNEJ DISCIPLÍNY

SAŽP venuje platobnej disciplíne pri plnení zmluvných dodávateľských i odberateľských vzťahov
náležitú pozornosť. Pri uzatváraní zmlúv je dohodnutý splátkový kalendár, termíny vykonania
zmluvne dohodnutých prác, výkonov, služieb. Uzavretie zmluvných vzťahov je podmienené overením
zmluvného vzťahu z ekonomickej a právnej stránky. Záväzky organizácie boli platené v lehote
splatnosti (prípadne ak vyžadovali súhlas MŽP SR aj po lehote splatnosti).
Na základe príkazu ministra ŽP SR č. 2/2020-1.1 z 23.3.2020 v znení neskorších dodatkov a príkazu
ministra ŽP SR č. 6/2020-1.1 z 28.9.2020 je SAŽP povinná predkladať faktúry s finančným objemom
nad 3 000,- € bez DPH a s finančným objemom nad 10 000,- € bez DPH na odsúhlasenie
zriaďovateľovi, t. j. Ministerstvu životného prostredia SR. Na základe tohto schválenia SAŽP vykonala
úhradu faktúr až po doručenom písomnom súhlase od zriaďovateľa, čím bola doba splatnosti faktúr
v niektorých prípadoch nedodržaná, čo SAŽP nemala ako ovplyvniť.
Vysporiadanie pohľadávok po lehote splatnosti sa v roku 2021 riešilo priebežne. Tejto oblasti sa aj
naďalej venuje zvýšená pozornosť.

5.6.

ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV KONTROL

5.6.1

VÝSLEDKY EXTERNÝCH KONTROL V SAŽP

• Union zdravotná poisťovňa, a.s. Bratislava
Kontrola zameraná na správnosť odvodu poistného (preddavkov na poistné) na zdravotné poistenie
za obdobie 01/2019 – 07/2021.
Kontrolou identifikovaný nedostatok – nepredloženie výkazov preddavkov za obdobie 06,07/2021
v lehote do 3 dní odo dňa splatnosti preddavku na poistné. Z kontroly nevyplynula požiadavka na
prijatie opatrení.
Vykonané a ukončené vládne audity v rámci programového obdobia 2007 – 2013 vo vzťahu
k implementácii OP ŽP v Sekcii fondov EÚ v roku 2021
V sledovanom období ÚVA nevykonal v Sekcii fondov EÚ SAŽP kontrolu.
•

V rámci programového obdobia 2007 – 2013 bola vo vzťahu k implementácii OP ŽP v Sekcii
fondov EÚ v roku 2021 vykonaná a ukončená nasledovná kontrola:
V sledovanom období neboli vo vzťahu k implementácii OP ŽP vykonané v Sekcii fondov EÚ SAŽP
kontroly.
•

Kontrola vykonaná zo strany RO pre OP ŽP:
V sledovanom období neboli zo strany RO pre OP ŽP vykonané v Sekcii fondov EÚ SAŽP kontroly.
V rámci programového obdobia 2014 – 2020 boli vo vzťahu k implementácii OP KŽP v Sekcii
fondov EÚ v roku 2021 vykonané a ukončené nasledovné vládne audity:
Vládny audit č. 21-003 systémový audit a audit operácií
•

Vládny audit vykonaný Úradom vládneho auditu na základe Poverenia na vykonanie vládneho auditu
č. 21-003, zo dňa 10.02.2021 (Oznámenie o začatí auditu, zo dňa 10.02.2021, číslo UVA002173/2021-2). Audit bol vykonaný formou jedného auditu, kedy bol spoločne vykonaný systémový
audit zameraný na získanie primeraného uistenia o riadnom fungovaní systému riadenia a kontroly
Operačného programu Kvalita životného prostredia a audit operácií zameraný na získanie
primeraného uistenia o zákonnosti a správnosti deklarovaných výdavkov.
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V rámci auditu operácií bolo overených na náhodnej vzorke 28 projektov a 30 žiadostí o platbu
náhodnej vzorky s celkovým objemom overovaných výdavkov v sume 32 790 692,48 €. K týmto
žiadostiam o platbu boli overené aj žiadosti o platbu s nimi súvisiace, t. j. predfinancovania
a zálohové žiadosti o platbu. V rámci overenia systémovej časti auditu boli overené oblasti týkajúce
sa verejného obstarávania, konania v žiadosti o nenávratný finančný príspevok, žiadosti o platbu,
finančné kontroly na mieste a identifikované nezrovnalosti, ktorých výber bol vykonaný v súlade
s metodickým usmernením pre výber vzorky a je zaznamenaný v pracovnom liste, ktorý je súčasťou
spisu z vládneho auditu. Predmetom overenia nebola žiadna doplnková vzorka.
Čiastková správa č. 1
V tejto Čiastkovej správe audítorská skupina uvádza 13 náhodných nedostatkov finančného
charakteru s vysokou závažnosťou identifikovaných pri overovaní zákonnosti a správnosti
deklarovaných výdavkov náhodnej vzorky (Za systémovú časť vládneho auditu AS nedefinuje
nedostatky s finančným charakterom).
Vládnym auditom boli identifikované 8 finančných nedostatkov na úrovni SO - SAŽP. Najzávažnejšie
nedostatky identifikované vládnym auditom sa týkajú najmä:
•
•
•

nedostatočne vykonanej finančnej kontroly VO zo strany SO,
nedostatočne vykonanej administratívnej finančnej kontroly žiadosti o platbu zo strany SO,
nedostatky v rámci výkonu fyzického overenia stavu realizácie projektu ako neoprávnene
nárokované výdavky z dôvodu nesúladu nárokovaných výdavkov a skutočne dodaných
tovarov a prác.

Čiastková správa č. 2
Vládnym auditom bolo identifikovaných celkom 42 nedostatkov, z toho 25 nedostatkov na úrovni
SO - SAŽP. Súčasne boli vo vládnom audite identifikované aj individuálne nedostatky s vplyvom na
viaceré kľúčové požiadavky, pričom sa prierezovo opakovali na viacerých úrovniach riadenia, pričom
22 nedostatkov bolo identifikovaných pri overovaní fungovania systému riadenia a kontroly
(systémový audit) a 20 nedostatkov bolo identifikovaných pri overovaní zákonnosti a správnosti
deklarovaných výdavkov náhodnej vzorky (audit operácií), z čoho najzávažnejšie nedostatky tvorí:
19 nedostatkov s vysokou závažnosťou, z toho:
 14 nedostatkov s finančným dopadom, ktoré sa týkali:
- individuálnych pochybení v rámci finančných overení verených obstarávaní,
- administratívnych overení žiadosti o platbu a finančných kontrol na mieste.
 3 systémové nedostatky, týkajúce sa:
- nedostatočného audit trailu v konaní o žiadostí o nenávratný finančný príspevok,
- overení žiadostí o platbu,
- finančných kontrol na mieste a finančných kontrol verejných obstarávaní.
 2 nesystémové nedostatky, týkajúce sa:
- nedodržania 90-dňovej lehoty na vyplatenie príspevku zo žiadosti o platbu a
- nedostatočne vykonanej finančnej kontroly verejného obstarávania v súvislosti s nesprávnym
vyhodnotením podmienok účasti.
16 nedostatkov strednej závažnosti, z toho
 1 systémový nedostatok, týkajúci sa nenastavenia overenia možného konfliktu záujmov u
osôb vykonávajúcich implementáciu OP KŽP a
 15 nesystémových nedostatkov, týkajúcich sa nedodržiavania postupov a princípov vo
vzťahu k vykonávaným finančným overeniam verejných obstarávaní, žiadostí o platbu,
finančných kontrol na mieste a monitorovacích správ; nedostatočného zberu,
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zaznamenávania a uchovávania údajov v elektronickej podobe, nedostatočnej a nesprávnej
evidencie údajov a podkladov v ITMS2014+.
SO prijal opatrenia na zabránenie príčin vzniku nedostatkov a splnil prijaté opatrenia:
- vykonal opätovnú FK VO a evidoval prípadnú nezrovnalosť na úrovni prijímateľa;
- ZABEZPEČIL ŠKOLENIE ZAMESTNANCOV SF EÚ FORMOU PREZENTÁCIE, KDE BOLI INFORMOVANÍ
O NEDOSTATKOCH A ODPORÚČANIACH AS, KTORÉ BOLI IDENTIFIKOVANÉ V SÚVISLOSTI S POSTUPMI SO SAŽP
A ZÁROVEŇ BOLI UPOZORNENÍ NA DÔSLEDNÉ DODRŽIAVANIE POSTUPOV STANOVENÝCH PRE PO 2014-2020
UVEDENÝCH V PLATNOM MANUÁLI PROCEDÚR;
- AKTUALIZOVAL A ODPREZENTOVAL ZOZNAM NAJČASTEJŠIE SA VYSKYTUJÚCICH ZISTENÝCH NEDOSTATKOV
V RÁMCI VO NA PRAVIDELNEJ PORADE ZAMESTNANCOV VYKONÁVAJÚCICH KONTROLU VO;
- vykonal FKnM u prijímateľa a evidoval prípadnú nezrovnalosť na úrovni prijímateľa;
- identifikoval najčastejšie nedostatky zistené pri výkone FKnM a nedostatky zistené vládnymi
auditmi a predmetný zoznam bol zverejnený na webovej stránke OP KŽP. Zároveň
prijímatelia boli informovaní o zverejnení predmetného zoznamu na webovej stránke;
- aktualizoval MP SO a vypracoval metodiku, ktorá zabezpečí jednoznačnú identifikáciu
nárokovaných a nenárokovaných výdavkov, v tých prípadoch, kedy suma faktúry prevyšuje
sumu nárokovaných výdavkov v ŽoP;
- SO SAŽP zabezpečil pri projekte 310011A010 (VO46858503) evidenciu kontroly dodatku č. 4
a č. 5 pred podpisom a po podpise do samostatnej kontroly v ITMS2014+. Kontroly boli
vytvorené pod číslami (V44023 a V44030);
- vykonal analýzu údajov v systéme ARACHNE v rámci FK VO č. V29790, V28263, V26871;
- upozornil Prijímateľov na dôsledné vypĺňanie dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov
v súlade s výsledkami projektu;
- SO SAŽP vydal dňa 15.10.2021 aktualizovaný MP SO SAŽP, verzia 7.4, v rámci ktorého upravil
Prílohu E.3.4.3 KZ ku kontrole FN (AFK/FKnM) v súlade so vzorom č. 5, vydaným
Koordinačným orgánom pre finančné nástroje, verzia 5 platná od 01.05.2020 (Príloha č. 10).
Vládny audit A1044, K4747
Vládny audit vykonaný fy. Ernst & Young, s.r.o. na základe Poverenia na vykonanie vládneho auditu
č. A1044, K4747, zo dňa 15. 02. 2021, ktorého cieľom bolo získanie primeraného uistenia
o oprávnenosti vykázaných výdavkov na primeranej vzorke operácií OP KŽP podľa čl. 127 ods. 1
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a podľa čl. 27 delegovaného nariadenia
Komisie (EÚ) č. 480/2014.
Overenie v rámci auditu operácií vo vzťahu k Operačnému programu Kvalita životného prostredia
bolo vykonané na doplnkovej vzorke 4 žiadostí o platbu vo vzťahu k 4 projektom a v rozsahu 5
čiastkových cieľov uvedených v bode 2.1 tejto správy z vládneho auditu č. A1044, K4747 (ďalej aj
„správa"), pričom celkový objem overovaných výdavkov predstavoval sumu 5 396 279,28 €. Vládnym
auditom boli identifikované 2 nedostatky na úrovni SO - SAŽP.
1. Prvý nedostatok identifikovaný vládnym auditom sa týka nedostatočného vykonania finančnej
kontroly verejného obstarávania – porušenie princípu nediskriminácie podľa § 9 ods. 3 zákona
č. 25/2006 Z. z. (nedostatok s vysokou závažnosťou a finančným charakterom).
2. Druhý nedostatok bol nefinančného charakteru a týkal sa nedodržania lehoty na vykonanie
administratívnych kontrol v rámci verejného obstarávania zo strany sprostredkovateľského
orgánu.
SO vykonal analýzu dôvodov vzniku nedostatkov, prijal opatrenia na zabránenie príčin ich vzniku
a splnil prijaté opatrenia:
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 vypracoval zoznam najčastejšie sa vyskytujúcich zistených nedostatkov v rámci verejného
obstarávania, ktorý zaslal zamestnancom, vykonávajúcim kontrolu verejného obstarávania
(OKVO) a externým manažérom kontroly VO,
 zaslal zamestnancom SO SAŽP (23.07.2021) prostredníctvom e-mailu súhrnnú informáciu
o nedostatkoch a odporúčaniach AS, ktoré boli identifikované v súvislosti s postupmi SO SAŽP
a zároveň boli upozornení na dôsledné dodržiavanie postupov stanovených pre PO 2014 –
2020, uvedených v platnom Manuáli procedúr SO SAŽP.
• V rámci programového obdobia 2014 – 2020 bolo vo vzťahu k implementácii OP KŽP v Sekcii
fondov EÚ v roku 2021 vykonané a ukončené nasledovné certifikačné overovanie:
Certifikačné overovanie č. OC310212201 k projektu č. 310021X396
Certifikačný orgán vykonal v zmysle Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho
fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 -2020 v dňoch
17.02.2021 – 26-04.2021 certifikačné overovanie na žiadosti o platbu č. 310021X396300101
(poskytnutie predfinancovania) a č. 310021X396400101 (zúčtovanie predfinancovania) projektu č.
310021X396 „Ochrana pred povodňami v obci Čoltovo“, prijímateľ obec Čoltovo, schválenej v rámci
súhrnnej žiadosti o platbu č. S13310120022 za OP KŽP (KF).
 Vykonaným certifikačným overovaním neboli identifikované zistenia (Oznámenie od MF SR,
číslo: MF/006035/2021-531, č.z.:013536/2021, zo dňa 26.04.2021).
• V rámci programového obdobia 2014 – 2020 bola vo vzťahu k implementácii OP KŽP v Sekcii
fondov EÚ v roku 2021 vykonaná a ukončená nasledovná kontrola:
Misia EK REG 6414SK0114 - bola vykonaný na základe oznámenia Európskej komisie o audite (číslo:
REGIO/C.4/RK/lb D(2018)2388363, zo dňa 8.6.2018, ktorá sa uskutočnila v dňoch 18. - 22.6.2018.
Audit sa vykonal v súvislosti s memorandom o plánovaní preskúmania „Preskúmanie práce orgánov
auditu/audity zhody v období rokov 2014 – 2020“.
Celkovým cieľom preskúmania bolo prostredníctvom preskúmania práce orgánu auditu získať
primeranú istotu, že po predložení účtov Komisii nezostane žiadny závažný nedostatok v systéme
riadenia a kontroly neodhalený, nenahlásený, a teda neopravený.
Audit bol zameraný na audítorskú činnosť vykonávanú orgánom auditu tak, ako sa vymedzuje v
článku 127 nariadenia (ES) č. 1303/2013. Predmetom auditu na mieste boli predovšetkým tieto
kľúčové požiadavky:
• KP 15 – Primerané audity systému,
• KP 16 – Primerané audity operácií,
• KP 17 – Primerané audity účtov,
• KP 18 – Primerané postupy na poskytnutie spoľahlivého audítorského stanoviska a na
prípravu výročnej kontrolnej správy.
Audítorská skupina z Európskej komisie vydala predbežnú správu č. REGC414SK0114, v ktorej bola
udelená finančná oprava vo výške 25 % za porušenie postupov verejného obstarávania v rámci
zákaziek, v ktorých boli úspešnými uchádzačmi (či už samostatne alebo ako členovia konzorcia)
účastníci kartelu, na základe dohody obmedzujúcej hospodársku súťaž potvrdenej rozhodnutím
Protimonopolného úradu (ďalej len „PMÚ“) č. 2005/KH/1/1/137 zo dňa 23. 12. 2005 v znení
rozhodnutia PMÚ č. 2006/KH/R/2/116 zo dňa 16.10. 2006 v súvislosti so zadávaním zákazy na
stavebné práce s názvom „Diaľnica D1 Mengusovce – Jánovce úsek km 0,00-8,00“ (ďalej len „kartel“).
Rozhodnutie PMU bolo potvrdené aj konečným súdnym rozhodnutím Najvyššieho súdu SR, ktorý
rozsudkom sp. zn.: 5Sžh/2/2015 zo dňa 02.11.2016, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 13.01.2017,
zmenil napadnutý rozsudok Krajského súdu v Bratislave sp. zn.: 2S/430/06-393 zo dňa 10.12.2008 a
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žaloby dotknutých spoločností zamietol. Vydaním predbežnej správy č. REGC414SK0114 sa
v uvedenej veci začalo prebiehajúce skúmanie.
Audit EK REGC414SK0114 bol ukončený zaslaním „lifting letter“ doručeným dňa 31.05.2021 z EK, kde
Poskytovateľ preberá na seba povinnosť vysporiadať z rozpočtu Poskytovateľa finančnú opravu vo
výške 10% udelenú audítorskou skupinou z EK.
Kontrola vykonaná zo strany RO pre OP KŽP:
FKnM č. 1/2021-SAŽP bola vykonaná zo strany MŽP SR ako RO pre OP KŽP na základe Oznámenia
o výkone finančnej kontroly na mieste č. 1/2021-SAŽP zo dňa 22.03.2021.
Predmetom kontroly bol výkon úloh v určenej časti OP KŽP a v rozsahu definovanom článkom 3
Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom podľa podmienok,
práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu
sprostredkovateľským orgánom. Kontrola bola zameraná na overenie/kontrolu dodržiavania
podmienok pre správnu a včasnú realizáciu projektu.
Kontrola sa týkala prijímateľov:
Mesto Humenné, Humenné 31, 066 28 (projekt 310021S551, Vodozádržné opatrenia v intraviláne
mesta Humenné),
Obec Kameničná, Kameničná 790, 946 01 (projekt 310021S56, Vodozádržné opatrenia v intraviláne
obce Kameničná – I. etapa).
Kontrolnou skupinou boli identifikované nasledujúce zistenia:
• neoznámenie schválenia MS prijímateľovi listom alebo e-mailom;
• nezaznamenanie žiadosti o platbu v zmysle MP SO do „Evidenčnej knihy ŽoP“;
• nedodržanie časovej lehoty na zverejnenie Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. z.:
OPKZP-PO2_SC211-2018-40/11 a nedodržanie lehoty na vypracovanie kontrolného zoznamu;
• zaznamenanie Stanoviska k VO zo dňa 26.11.2019 pri prvej ex ante kontrole do systému
ITMS2014+, aj keď nešlo o výstup z FK VO podľa zákona o finančnej kontrole;
• nedodržanie lehoty 15 pracovných dní na prvú ex ante kontrolu VO;
• formálne chyby v kontrolných zoznamoch;
• nesprávne zvolený kontrolný list;
• chyba v kontrolnom zozname.
K identifikovaným nedostatkom SO prijal adekvátne opatrenia:
• UPOZORNIL ZAMESTNANCOV SF EÚ FORMOU E-MAILU NA DÔSLEDNÉ DODRŽIAVANIE POSTUPOV STANOVENÝCH
PRE OP KŽP – PO 2014-2020 V AKTUÁLNE PLATNOM MP SO;
• ZASLAL ZAMESTNANCOM SF EÚ SÚHRNNÚ INFORMÁCIU O NEDOSTATKOCH A ODPORÚČANIACH FKNM, KTORÉ
BOLI IDENTIFIKOVANÉ V SÚVISLOSTI S POSTUPMI SO.
5.6.2

VÝSLEDKY INTERNÝCH KONTROL V SAŽP

• Vykonané a ukončené interné kontroly v rámci programového obdobia 2007 – 2013 vo vzťahu k
implementácii OP ŽP v Sekcii fondov EÚ v roku 2021
V sledovanom období nebola vo vzťahu k implementácii OP ŽP vykonaná a ukončená interná
kontrola.
V rámci programového obdobia 2014 – 2020 boli vo vzťahu k implementácii OP KŽP v Sekcii
fondov EÚ v roku 2021 vykonané a ukončené nasledovné interné kontroly:
V sledovanom období nebola vo vzťahu k implementácii OP KŽP vykonaná a ukončená interná
kontrola.
•
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Mimoriadny vnútorný audit č. M/3/2020 vykonaný odborom vnútorného auditu MŽP SR, ukončený
v roku 2021
- zameranie na overenie nastavenia funkčnosti riadiaceho a kontrolného systému pri plnení
úloh organizácie v oblasti hospodárenia s verejnými prostriedkami pri realizácii vybraných
zákaziek.
Vnútorným auditom bolo zistených 10 nedostatkov poukazujúcich na nehospodárnosť použitia
verejných financií pri realizácii vzdelávacích podujatí, uzatvorenie nesprávneho typu dohôd o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru a následné nehospodárne vyplatenie finančných
prostriedkov, nehospodárne a neefektívne obstaranie zákaziek.
K uvedeným nedostatkom SAŽP prijala opatrenia vo forme usmernení a zabezpečení interných
školení vedúcich zamestnancov, obzvlášť so zameraním na zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jeho
novelizáciu. Plnenie prijatých opatrení prebieha v roku 2022.
Kontroly vykonané Odborom kontroly SAŽP
Kontroly (finančné kontroly na mieste podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kontroly podľa zákona č.
10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov) vykonané odborom kontroly
v organizačných jednotkách SAŽP a iných osobách, ktorým boli poskytnuté verejné financie, v
sledovanom období boli zamerané na :
- plnenie predmetov vybraných zmlúv o dielo uzavretých v roku 2020,
- využívanie právnych služieb a dodržiavanie PGR 07/2019 Usmernenie k využívaniu advokátskej
kancelárie na poskytovanie právnych služieb v roku 2020,
- dodržiavanie PGR 04/2019 Vedenie pokladne so zameraním na efektívnosť a hospodárnosť
nákupov v hotovosti prostredníctvom pokladne v roku 2020,
- dodržiavanie OS 04/2007 Pracovný poriadok so zameraním na pracovný proces zamestnancov so
skráteným pracovným úväzkom v roku 2020,
- dodržiavanie PGR 01/2019 Príspevok na rekreáciu pre zamestnancov SAŽP v roku 2019 a 2020,
- vystavovanie odberateľských faktúr v roku 2019 a 2020,
- zistenie objektívneho stavu projektu Podpora kompostovania v obci Bacúch a projektu Vyžitie
dažďovej vody na polievanie v obci Ľubietová, na ktoré bola poskytnutá podpora formou dotácie
z Environmentálneho fondu na rok 2020 v rámci Programu obnovy dediny,
- zistenie objektívneho stavu realizácie projektu Podpora opeľovačov v obci Lúčky, na ktorý bola
poskytnutá podpora zo Zeleného vzdelávacieho fondu formou finančných prostriedkov v roku
2020,
- činnosť Škodovej komisie v roku 2020,
- evidenciu a zaraďovanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku nadobudnutého v roku
2020,
- stav plnenia úlohy Mokrade v mestských sídlach a implementácia Ramsarského dohovoru,
- proces riadenia rizík podľa OS 02/20 Riadenie rizík SAŽP v roku 2020-2021,
- kontrolu plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z kontrol
vykonaných v roku 2021.
Zhodnotenie prijatých opatrení:
Prijaté opatrenia – obsadiť internú pozíciu právnika, ukončiť dohodu s externým právnikom,
advokátsku kanceláriu oslovovať v súlade s vykonaným testom nevyhnutnosti, zosúladiť klauzuly,
týkajúce sa pracovnej doby zamestnancov s kratším pracovným úväzkom v OS 04/2017 a KZ 2021 boli
splnené.
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6.

ZHODNOTENIE ZAMESTNANOSTI

6.1.

VYHODNOTENIE PLNENIA MZDOVÝCH PROSTRIEDKOV

Mzdové výdavky na rok 2021 boli schválené v rozpočte celkom vo výške 1 992 395,- €, z toho
z transferu od zriaďovateľa vo výške 1 992 395,- € a z vlastných zdrojov 0,- €.
Upravený rozpočet na mzdy bol celkom 3 782 689,- €, z toho z transferu od zriaďovateľa vo výške
3 746 763,- € a z vlastných zdrojov 35 926,- €.
K úpravám rozpočtu v mzdovej oblasti v priebehu roka dochádzalo z dôvodu rozpočtových opatrení
od zriaďovateľa, ako aj z dôvodu prehodnotenia potreby mzdových prostriedkov na mzdy a odvody.
V priebehu roka bol rozpočet miezd upravený na základe rozpočtového opatrenia zo strany
zriaďovateľa,
– úprava záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu v triede 05.6.0. v oblasti bežných výdavkov,
zvýšenie rozpočtu vo výške + 124 694,- € – odmeny zamestnancov v zmysle kolektívnej zmluvy.
Mzdové výdavky za rok 2021 boli vo výške 5 696 022,- € a boli vyššie oproti roku 2020. Toto zvýšenie
bolo ovplyvnené najmä v súvislosti s úpravou stupníc platových taríf, zvýšením počtu zamestnancov
na Sekcii fondov EÚ ako aj zvýšenie počtu zamestnancov prijatých na národné projekty.
Tabuľka 23 Mzdové výdavky 2021 v porovnaní s rokom 2020 v €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania
Príplatky osobné
Príplatky ostatné
Odmeny
SPOLU

Rok 2021

Rok 2020

3 563 530

3 600 779

1 531 291
42 276
558 925
5 696 022

1 508 874
46 648
391 048
5 446 273

V roku 2021 boli z celkových mzdových výdavkov 5 696 022,- € financované mzdy nasledovne:
– z prostriedkov štátneho rozpočtu vo výške 3 744 543,- €
– z projektov, z prostriedkov EU a spolufinancovania ŠR vo výške 1 632 049,- €
– z kohézneho fondu a spolufinancovania ŠR vo výške 283 504,- €
– z vlastných zdrojov vo výške 35 926,- €
Tabuľka 24 Mzdové výdavky podľa zdrojov financovania v €
Text

Celkom

Mzdy,platy,sl.pr...
Príplatky osobné
Príplatky ostatné
Odmeny
Spolu

3 563 530
1 531 291
42 276
558 925
5 696 022

zo ŠR
2 085 807
1 192 195
39 018
427 523
3 744 543

z
EU+spol.ŠR
1 238 821
281 431
2 704
109 093
1 632 049

Z toho
z KF+
spol.ŠR
202 976
57 665
554
22 309
283 504

z proj.
iné

z VZ
0
0
0
0
0

35 926
0
0
0
35 926

Náklady na poistné a príspevok do poisťovní boli vo výške 2 146 334,- € a príspevok do doplnkových
dôchodkových poisťovní vo výške 82 124,- €. Náklady na odstupné boli vo výške 21 271,- €, na
odchodné 9 181,- €, na nemocenské dávky 11 562,- €.
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Za rok 2021 boli vyplatené odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru na základe dohôd vo
výške 548 620,- €.

6.2.

VÝVOJ PRIEMERNEJ MZDY V ROKU 2021

Priemerná mesačná mzda v roku 2021 bola 1 821 €, čo predstavuje oproti roku 2020 nárast o 6,7 %.
Uvedený nárast je ovplyvnený nástupom nových projektových zamestnancov, ktorých platové
podmienky sú stanovené v rámci rozpočtu daného projektu.

6.3.

ROZBOR ZAMESTNANOSTI – POHYB ZAMESTNANCOV

Limit zamestnancov bol v roku 2021 v súvislosti s realizáciou projektu „Spracovanie dokumentov
miestnych územných systémov ekologickej stability pre potreby vytvorenia základnej východiskovej
bázy pre reguláciu návrhu budovania zelenej infraštruktúry/MÚSES/“ navýšený listom č. 10110/20211.12.1 z 23.6.2021 o 3 projektové miesta, v súvislosti s realizáciou projektu „Plán obnovy a odolnosti“
navýšený listom č. 12097/2021-1.12.1 z 10.9.2021 o 15 projektových miest. Na základe uvedeného
navýšenia limitu mala SAŽP k 31.12.2021 318 zamestnancov, z toho 146 kmeňových zamestnancov,
120 administratívnych kapacít a 52 projektových zamestnancov. Priemerný evidenčný počet
zamestnancov prepočítaný na plne zamestnaných sa oproti roku 2020 výrazne nezmenil. V roku 2021
ukončilo pracovný pomer 28 zamestnancov. Novoprijatých zamestnancov bolo 51.
Tabuľka 25 Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný na plne zamestnaných
z toho
Podiel žien
Rok
Celkom
(v %)
ženy
muži
2021
268
163,9
104,1
61,15
2020
262,2
157,6
104,6
60,10
2019
265,8
155,0
110,8
58,3
2018
238,9
135,5
103,4
56,7
2017
239,4
135,6
103,8
56,6
V mimo evidenčnom stave k 31. 12. 2021 bolo 26 zamestnancov z toho 6 na materskej dovolenke, 18
sa staralo o dieťa do 3 rokov veku a 2 zamestnanci čerpali dlhodobé pracovné voľno bez náhrady
mzdy.

6.4.

ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV V ROKU 2021

SAŽP mala k 31.12.2021 5 pracovísk. V Banskobystrickom samosprávnom kraji (B. Bystrica,
Tajovského 28) pracovalo 48,77 % zamestnancov, v Bratislavskom samosprávnom kraji (Bratislava,
Karloveská 2 a Martinská 49) 44,21 %, v Nitrianskom samosprávnom kraji (Kolárovo, SEV Dropie) 5,26
%, v Žilinskom samosprávnom kraji (Žilina, Dolný Val 20) 5,26 %.
Tabuľka 26 Podiel zamestnancov v jednotlivých samosprávnych krajoch
počet zamestnancov
Samosprávny kraj
k 31.12.2021
Bratislavský kraj
126
Trnavský kraj
0
Nitriansky kraj
5
Trenčiansky kraj
0
Žilinský kraj
15
86

%
44,21
0
1,76
0
5,26

Banskobystrický kraj
Prešovský kraj
Košický kraj
Spolu

139
0
0
285

48,77
0
0
100,00 %

6.4.1 Veková štruktúra zamestnancov
Priemerný vek zamestnancov v roku 2021 bol 41,3 roka, z toho u mužov predstavoval 41,4 a u žien
41,2 roka.
Tabuľka 27 Vývoj priemerného veku zamestnancov v období rokov 2017 až 2021
z toho
Rok
SAŽP
muži
2021
41,3
41,4
2020
40,6
41,8
2019
40,4
40,8
2018
40,2
40,1
2017
41,2
40,9

ženy
41,2
39,7
40,0
40,3
41,5

Tabuľka 28 Prehľad vekovej štruktúry zamestnancov k 31.12.2021
Veková
hranica
18 - 25
26 - 30
31 - 35
36 - 40
41 - 45
46 - 50
51 - 55
56 - 59
nad 60
Celkom

z toho

Celkom
osoby
6
27
46
68
57
36
14
16
15
285

muži
%
2,11
9,47
16,14
23,86
20
12,63
4,91
5,62
5,26
100

osoby
3
9
14
36
22
12
6
6
6
114

ženy
%
1,05
3,15
4,91
12,63
7,72
4,21
2,11
2,11
2,11
40

osoby
3
18
32
32
35
24
8
10
9
171

%
1,05
6,32
11,23
11,23
12,27
8,42
2,81
3,51
3,16
60

6.4.2 Kvalifikačná štruktúra zamestnancov
Tabuľka 29 Vývoj celkovej kvalifikačnej štruktúry v rokoch 2017 až 2021
osoby
Vzdelanie
2021
2020
2019
2018
2017
2021
2020
Z
0
0
0
0
0
0
0
SO
3
3
3
3
3
1,05
1,14
ÚSO
21
22
26
25
25
7,37
8,37
VŠ I. st.
5
5
4
4
3
1,75
1,90
VŠ II. st.
227
208
211
194
185
79,65 79,09
VŠ III. st.
29
25
20
21
19
10,18
9,50
Spolu
285
263
264
247
235
100
100
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%
2019
2018
2017
0
0
0
1,14
1,21
1,28
9,85
10,12 10,64
1,51
1,62
1,28
79,92 78,55 78,72
7,58
8,50
8,08
100,00 100,00 100,00

7.
7.1.

HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA V ROKU 2021
HODNOTENIE SAŽP Z HĽADISKA VYKONÁVANIA ODBORNÝCH ČINNOSTÍ

Slovenská agentúra životného prostredia, ako odborná rezortná organizácia, plnila aj v roku 2020
svoje poslanie prostredníctvom realizácie odborných úloh v oblasti starostlivosti o životné prostredie,
rozvoja environmentalistiky a uplatňovania nástrojov environmentálnej politiky, v oblasti prevádzky a
tvorby informačných systémov životného prostredia, starostlivosti o krajinu, ale aj v oblasti
efektívneho využívania zdrojov na princípoch trvalo udržateľného rozvoja. Od roku 2014 vykonáva
plnenie úloh sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v rámci Operačného programu
Životné prostredie a Operačného programu Kvalita životného prostredia v súlade so splnomocnením
riadiaceho orgánu.
Slovenská agentúra životného prostredia v roku 2021 zabezpečovala plnenie odborných úloh odvetví
starostlivosti o životné prostredie v zmysle platného štatútu a zriaďovacej listiny. Hlavná oblasť
plnených úloh bola riešená prostredníctvom platného Plánu hlavných úloh na rok 2020, ktorý
pozostával zo 73 úloh. Úlohy riešili najmä problematiku environmentálnych služieb a hodnotenia
životného prostredia (environmentálne záťaže, prevencia a náprava environmentálnych škôd,
environmentálna regionalizácia, spravodajstvo, terminológia, environmentálne posudzovanie a
hodnotenie rizika, integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania), súhrnnej environmentálnej
informatiky, environmentálneho manažérstva, starostlivosti o vidiecke a mestské životné prostredie
a uplatňovania nástrojov environmentálnej politiky. Vybrané úlohy boli orientované aj na oblasť
environmentálnej výchovy, vzdelávania, osvety a propagácie na celorezortnej úrovni. Významné
postavenie majú úlohy zabezpečujúce plnenie medzinárodných environmentálnych záväzkov SR
a plnenie funkcie ohniskového bodu pre Európsku environmentálnu agentúru.
Všetkých 73 úloh tvoriacich Plán hlavných úloh Slovenskej agentúry životného prostredia na rok 2021
bolo splnených, s výnimkou úlohy č. 60 - ENVIROMAGAZÍN – 25. ročník odborno-náučného časopisu
o životnom prostredí, ktorá bola rozhodnutím p. ministra životného prostredia Jána Budaja zo dňa
18. mája 2021 ev.č. 26774/2021 pozastavená. Z dôvodu pandémie koronavírusu COVID-19 sa mnohé
aktivity organizovali online formou, no niektoré aktivity – napr. pracovné stretnutia, pracovné
porady, workshopy, školenia – neboli realizované. Podrobnejšie je to uvedené pri dotknutých
úlohách.
Hodnotenie odbornej činnosti organizácie z hľadiska zabezpečenia plnenia Plánu hlavných úloh v
roku 2021 je podrobne uvedené v kapitole venujúcej sa vyhodnoteniu kontraktu tejto správy a
nadväzuje na dlhodobo dobré výsledky inštitúcie z hľadiska jej odborného zamerania a dosahovaných
výsledkov. Najdôležitejším hodnotením úrovne práce SAŽP ako príspevkovej organizácie MŽP SR je
predovšetkým schválenie dokumentu: Vyhodnotenie plnenia Plánu hlavných úloh SAŽP za rok 2021
uznesením č. 30 Porady vedenia MŽP SR, konanej dňa 18. 03. 2022.
Úlohy boli plánované, kontrolované a vyhodnocované prostredníctvom už overeného systému
Evidenčných listov úloh. Dôležitou zložkou plánovania bolo presné definovanie predmetu riešenia
úlohy, jej etapizácia, určenie riešiteľského kolektívu vrátane plánovania personálnych kapacít na
jednotlivých riešiteľov a definovanie celkových predpokladaných finančných nákladov na
zabezpečenie úlohy. Takto zvoleným plánovacím systémom sa podarilo objektivizovať v organizácii
efektívne a účelné použitie finančných a pracovných zdrojov na plnenie konkrétnych úloh a cieľov
SAŽP. Nastúpený trend rozdeľovania a použitia finančných a pracovných zdrojov má predstavovať
intenzifikačný faktor pri napĺňaní cieľov SAŽP, zefektívňovaní použitia finančných prostriedkov, ich
účelnejšom použití a vytváraní vhodného priestoru na získavanie vlastných zdrojov.
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Významnou činnosťou agentúry bola aj v roku 2021 implementácia projektov zameraných na
podporu odborných činností. Slovenská agentúra životného prostredia implementovala v roku 2021
aktivity 22 projektov, z toho 13 na národnej úrovni a 9 na medzinárodnej a nadnárodnej úrovni.
V roku 2021 bolo 11 projektov podaných a 5 schválené. K 31. 12. 2021 boli v hodnotení 2 projekty.
V roku 2021 boli implementované 3 národné projekty: „Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie
poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku“, „Podpora biodiverzity
prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce“ a „Informačný program o
nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie - Akčný plán na riešenie
dôsledkov sucha a nedostatku vody H2ODNOTA JE VODA“ a pripravoval sa národný projekt
"Envirocentrum Dropie".
Po celkovom zhodnotení stavu inštitúcie k 31. 12. 2021 v oblasti plnenia odborných činností možno
konštatovať, že situácia v Slovenskej agentúre životného prostredia je dlhodobo na dobrej úrovni,
o čom svedčí aj skutočnosť, že v budovaní a prevádzkovaní systémov environmentálnych informácií je
SAŽP vždy pozitívne hodnotená medzinárodnými inštitúciami ako sú OECD, UNEP, EEA a. i. Inštitúcia
je pripravená zvládnuť povinnosti vyplývajúce z príslušného legislatívneho rámca, Programového
vyhlásenia vlády SR v oblasti starostlivosti o životné prostredie a tým výrazne prispieť k zabezpečeniu
jednoty ekonomického, sociálneho, politického a environmentálneho rozvoja Slovenska. SAŽP už
v súčasnom stave má všetky predpoklady úspešne plniť úlohy reprezentácie štátnej
environmentálnej politiky aj na medzinárodnej úrovni, najmä v rámci EEA, OECD, UNEP, UNESCO a
pod. Svoje bohaté skúsenosti v rozvoji inštitucionálneho a legislatívneho rámca pre komplexnú
problematiku starostlivosti o životné prostredie zdieľa aj s krajinami mimo spomínaných
medzinárodných inštitúcií, ako sú Moldavsko, Bielorusko, Srbsko, Gruzínsko, Uzbekistan,
Azerbajdžan, Arménsko a Ukrajina.
Podľa schváleného postupu zabezpečenia plnenia reportingových povinností vyplývajúcich z členstva
SR v EÚ má SAŽP snahu aj naďalej pôsobiť ako centrálne spravodajské pracovisko rezortu MŽP SR, od
roku 2013 aj s rozšírením pre OECD a organizačné zložky OSN, osobitne zamerané na starostlivosť
o životné prostredie, trvalo udržateľný rozvoj, zelený rast, dobrovoľné nástroje environmentálnej
politiky, odpadové hospodárstvo, environmentálnu vedu a výchovu a pod.
Kvalitu služieb poskytovaných SAŽP garantuje a osvedčuje zavedený a udržiavaný systém
manažérstva kvality (ISO 9001:2015) a environmentálneho manažérstva (ISO 14001:2015), ako aj
samotné napĺňanie politiky kvality a environmentálnej politiky organizácie.
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8.

HODNOTENIE ORGANIZÁCIE SAŽP ZA ROK 2021 ZRIAĎOVATEĽOM –
MINISTERSTVOM ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR

Slovenská agentúra životného prostredia (ďalej len „SAŽP“) je odborná príspevková organizácia
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) s celoslovenskou
pôsobnosťou. Prioritne plní úlohy, vyplývajúce pre rezort životného prostredia z Programového
vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, ako aj z plánu hlavných úloh SAŽP na príslušný kalendárny rok,
schvaľovaného ministrom životného prostredia. V súlade so štatútom plní úlohy vyplývajúce pre
rezort životného prostredia z medzinárodných záväzkov SR, zo zákonov a z uznesení vlády SR a ďalšie
úlohy, súvisiace s realizáciou štátnej environmentálnej politiky. V roku 2020 organizácia absolvovala
recertifikačný audit. Získala certifikáty ISO 9001: 2015 a ISO 14001: 2015 s platnosťou do 19. 09.
2023. Integrovaný systém manažérstva pokrýva všetky činnosti a procesy, ktoré majú vplyv na kvalitu
poskytovaných služieb a environmentálne vplyvy prevádzkových činností SAŽP na životné prostredie.
Pre úspešné fungovanie systému boli stanovené, sú trvale udržiavané a zlepšované zásady
procesného riadenia podľa požiadaviek obidvoch noriem a potrieb SAŽP. Organizácia identifikovala
environmentálne aspekty svojich procesov, činností a zariadení a prostredníctvom stanovených
cieľov na ich realizovanie riadi významné environmentálne aspekty s cieľom zlepšovania svojho
environmentálneho správania.

8.1.

HODNOTENIE PRÍNOSU SAŽP PRE MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA SR

Slovenská agentúra životného prostredia v roku 2021 zabezpečovala plnenie odborných úloh
jednotlivých odvetví starostlivosti o životné prostredie v zmysle platného štatútu a zriaďovacej listiny.
Hlavná oblasť plnených úloh bola riešená prostredníctvom platného Plánu hlavných úloh na rok 2021,
ktorý pozostával zo 73 úloh.
Úlohy riešili nosne problematiku environmentálnych služieb a hodnotenia životného prostredia
(environmentálne záťaže, prevencia a náprava environmentálnych škôd, environmentálna
regionalizácia, spravodajstvo, terminológia, posudzovanie vplyvov na životné prostredie a
hodnotenie rizika, integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania), súhrnnej environmentálnej
informatiky, environmentálneho manažérstva, starostlivosti o vidiecke a mestské životné prostredie
a uplatňovania nástrojov environmentálnej politiky. Vybrané úlohy boli orientované aj na oblasť
environmentálnej výchovy, vzdelávania, osvety a propagácie na celorezortnej úrovni. Významné
postavenie majú úlohy zabezpečujúce plnenie medzinárodných environmentálnych záväzkov SR
a plnenie funkcie ohniskového bodu pre Európsku environmentálnu agentúru.
Všetky úlohy s výnimkou jednej definované v Pláne hlavných úloh Slovenskej agentúry životného
prostredia pre rok 2020 boli riadne splnené. Kvalitu služieb poskytovaných Slovenskou agentúrou
životného prostredia garantuje a osvedčuje zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality (ISO
9001: 2015) systém manažérstva environmentu (ISO 14001: 2015), ako aj samotné napĺňanie politiky
kvality a environmentálnej politiky organizácie. V roku 2020 organizácia absolvovala úspešný
recertifikačný audit uskutočnený v termíne 8. - 11. 9. 2020 certifikačnou organizáciou Bureau Veritas
Slovakia a získala certifikáty podľa ISO 9001: 2015 a ISO 14001: 2015 s platnosťou do 19.9.2023.
V roku 2021, i napriek situácii spôsobenej koronavírusom COVID-19, realizovala SAŽP množstvo
aktivít, podujatí, seminárov či konferencií aj online formou, výstupom ktorých boli aj viaceré
publikácie či zmeny v rámci informačných systémov Enviroportálu. Zoznam týchto aktivít podľa
odvetvových oblastí uvádza nasledovný prehľad:
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I. Hodnotenie životného prostredia:
– Spolupráca s EEA na projekte EÚ scenárov do roku 2050 (Scenarios for Sustainable Europe 2050)
– Stories from 2050 – príspevok nášho Nature Outlook 2050 pre Európsku úroveň
– Organizácia webinára Globálna environmentálna kríza a ochrana biodiverzity dňa 30.03. v
spolupráci s Fakultou prírodných vied UMB a Prognostickým ústavom CSPV SAV. Účastníkmi
webinára boli zástupcovia viacerých sekcií MŽP SR (vrátane zástupcov zo sekcie zmeny klímy),
MZVaEZ SR, SAŽP (vrátane GR), ŠOP SR, AOPK a ďalších expertov. Za SAŽP – 2 prezentácie k
aktuálnym pôvodným publikáciám Scenáre pre prírodu 2050 a Modely pre biodiverzitu 2050.
– Organizácia webinára Globálna environmentálna kríza a ochrana biodiverzity dňa 22.04. pri
príležitosti Dňa Zeme v spolupráci s Fakultou prírodných vied UMB. Účastníkmi webinára boli
najmä zástupcovia univerzít a SAV. Za SAŽP prezentácia k aktuálnym pôvodným publikáciám
Scenáre pre prírodu 2050 a Modely pre biodiverzitu 2050.
– Aktívna účasť na workshope k strategickému výhľadu na Ministerstve zahraničných vecí a
Európskych záležitostí SR za prítomnosti podpredsedu EK Maroša Šefčoviča, štátneho tajomníka
rezortu diplomacie Martina Klusa, predstaviteľov OECD a ďalších významných predstaviteľov
(26.10.).
– Práce na úvodných kapitolách v publikácii Aktualizácia globálnych megatrendov
z environmentálneho klastra (Biodiverzita, Zmena klímy, Znečisťovanie ŽP – ovzdušie)
– Účasť na pracovnom stretnutí na tému "Vysychanie severného Slovenska – vodozádržná funkcia
lesa a otepľovanie" na MŽP SR (12.11.2021). Výstupom zo stretnutia bolo spracovanie odbornej
správy pre ministra MŽP o významnej roli prirodzených lesných ekosystémov, ktorú zohrávajú pri
regulácii a zadržiavaní zrážok a tým aj prevencií povodní a vysychaní lesov. Správa bola
publikovaná vo viacerých médiách, napr. tasr.sk, teraz.sk, dnes24.sk, ta3.com.
– Konzultačné stretnutia s okresnými úradmi v sídle kraja k príprave nových Programov na
–

–
–

–
–
–
–
–

–

zlepšenie kvality ovzdušia (9. 3., 27.4., 30. 11. 2021 – online)
Workshopy k udržateľnej mobilite (Žilinský kraj 27. 5. 2021, Prešovský kraj 29. 6. 2021, pre
Nitriansky
kraj
28.
9.
2021,
Trnavský
kraj
26.
10.
2021
–
online)
(https://www.populair.sk/sk/event/241,
https://www.populair.sk/sk/event/281,
https://www.populair.sk/sk/event/381, https://www.populair.sk/sk/event/401)
Workshopy ku kvalite ovzdušia (východné Slovensko 4. 5. 2021, stredné Slovensko 22. 6. 2021 –
online) (https://www.populair.sk/sk/event/221, https://www.populair.sk/sk/event/261)
Medzinárodná konferencia Efektívne riadenie kvality ovzdušia (7. – 8. 9. 2021) – účasť ministra J.
Budaja a ďalších 160 účastníkov, 16 prednášok (z toho 3 online prednášky zahraničných hostí –
IT, PL, HU), panelová diskusia, interaktívne konzultácie manažérov kvality ovzdušia s účastníkmi
konferencie v rámci regionálnych okrúhlych stolov. Termín konferencie bol spojený aj so
Svetovým dňom čistého ovzdušia, ktorý pripadá na 7. september. Podujatie malo široké mediálne
pokrytie (https://www.populair.sk/sk/event/301)

Osvetová plagátová kampaň v supermarketoch Tesco Stores – umiestnenie tematických plagátov
na komunitných nástenkách na základe Memoranda o spolupráci
Osvetová plagátová kampaň v autobusoch – umiestnenie tematických plagátov v prímestských
autobusoch BBSK a ŽSK
Webaplikácia dnesdycham.sk – zapracovanie Národného indexu kvality ovzdušia (NIKO) ako
novej zobrazovacej metódy pre hodnotenie kvality ovzdušia na základe podkladov SHMÚ
Participácia na riešení projektu s OECD k vypracovaniu Road Map prechodu na obehové
hospodárstvo
Zabezpečenie prevádzky IS nakladania s ťažobným odpadom. Realizovaná boli: integrácia GIS
vrstvy Bloky zásob - technologické riešenie a testovanie jeho realizácie; uvedenie aktualizovanej
webovej mapovej aplikácie IS NTO a IS EZ do produkčnej prevádzky; analytické a programovacie
práce pre nastavenie zmena prístupových práv v súlade s vyhl. MH SR č. 146/2020 Z. z.;
vytvorenie vektorovej GIS vrstvy s polygónovou prezentáciou prevádzkovaných úložísk
ťažobného odpadu; školenia pre užívateľov IS.
Permanentná aktualizácia environmentálnych termínov v Slovníku environmentálnej
terminológie (http://terminologia.enviroportal.sk/).
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–

Zabezpečovanie aktivít vo vzťahu k plneniu reportingových povinností, ktoré SR vyplývajú z
právnych predpisov EÚ týkajúcich sa problematiky životného prostredia, identifikácia
reportingových požiadaviek, komunikácia s riešiteľmi jednotlivých správ, spolupráca na
spracovaní desiatich správ, predloženie a evidencia 41 správ spracovaných v SR rámci kapitoly €Lex 15.10 Životné prostredie, sprístupňovanie správ verejnosti cez Enviroportál
(https://www.enviroportal.sk/spravy/spravy-o-zp/spravy-ek/index),
spracovanie
materiálu
Systém zabezpečovania plnenia povinností podávania správ (reporting) Európskej komisii v
oblasti životného prostredia v gescii MŽP SR.
– Plnenie úloh v rámci členstva v expertnej skupine EK pre štatistiky o odpade z plastových obalov
a pracovných skupinách OECD - Pracovná skupina pre poľnohospodárstvo a životné prostredie
a Pracovná skupina pre environmentálne indikátory.
– Spolupráca na príprave Koncepcie vodnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030, analýza
indikátorov stavu vôd, spolupráca pri vypĺňaní dotazníkov a poskytovaní informácií.
– Aktualizácia a publikovanie súboru kľúčových indikátorov (KI) ŽP v slovenskej a anglickej verzii,
aktualizácia a vyhodnotenie súboru indikátorov stavu a ochrany biodiverzity (ISOB), indikátorov
prevencie vzniku odpadov (PVO), súboru sektorových indikátorov, súboru indikátorov obehového
hospodárstva a zeleného rastu https://www.enviroportal.sk/indikatory.
– Aktualizácia údajovej základne (EnviDat-u) https://www.enviroportal.sk/envidat
– Vytvorenie prototypu databázy environmentálnych cieľov.
Zoznam publikácií vydaných v roku 2021:
– Príprava vedeckého článku o sekvestrácii uhlíka v lesoch: Blaško R., Forsmark B., Gundale MJ.,
Lim L., Lundmark T., & Nordin A. (20XX). The magnitude of carbon sequestration in aboveground
biomass and soils of Norway spruce forests in response to nutrient enrichment varies depending
on baseline site productivity. Manuscript. XXX.
– Spracovanie recenzovanej monografie na základe pilotnej štúdie Modely pre biodiverzitu
Slovenska do roku 2050: Považan, R. (ed.), Pastorek, P., Nováček, J., Balážovič, Ľ. 2022. Modely
pre biodiverzitu do roku 2050. Banská Bystrica: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej
republiky, Slovenská agentúra životného prostredia. 59 s.
– Viete čo dýchate? (brožúry ku kvalite ovzdušia pre 8 krajov SR –
https://www.populair.sk/sk/docs/30)
– Viete čo dýchate? (letáky ku kvalite ovzdušia pre 8 krajov SR –
https://www.populair.sk/sk/docs/31)
– Správne vykurovanie (brožúra - https://www.populair.sk/web-documents/621/spravnevykurovanie-brozura-final-nahlad.pdf)
– Kalendár 2022 – správne vykurovanie (https://www.populair.sk/web-documents/661/kalendar2022-final.pdf)
– Niečo visí vo vzduchu – Naše zdravie, naše ovzdušia (https://www.populair.sk/webdocuments/642/letak-nieco-visi-vo-vzduchu.pdf)
– Plagáty k Svetovému dňu čistého ovzdušia (sada 12 plagátov – slovenský, anglický a rómsky jazyk
– online verzie - https://www.populair.sk/sk/docs/29)
– Roll-up k udržateľnej mobilite k udržateľnej mobilite pre školy
– Roll-upy: 5 druhov roll-up na tému znižovanie emisií do ovzdušia z vykurovania v domácnostiach
– Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2020
– 3 Newslettre k Informačnej platforme Zelené hospodárstvo
– Edukačné kresby: Čistejšie vykurovanie v domácnostiach
– Brožúra: Čistejšie vykurovanie v domácnostiach
– Brožúra: Bioplynové stanice - kvalita ovzdušia
– Brožúra: S centrálnym zásobovaním tepla k čistejšiemu ovzdušiu
– Brožúra: S dopravou k čistejšiemu ovzdušiu v mestách
– Leták: Prečo sa neobávať bioplynových staníc
– Leták: Áno či nie? Centrálne zásobovanie teplom
– Leták: Doprava ÁNO, znečistené ovzdušie NIE
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II. Environmentálna informatika:
V roku 2021 SAŽP prevádzkovala a zabezpečovala technickú aj obsahovú tvorbu nových stránok pod
správou SAŽP a participovala na výstupoch z informačných systémov. Zabezpečovala
prostredníctvom redaktorov napĺňanie informácií na stránke SAŽP a kompletnú tvorbu a životný
cyklus ostatných stránok pod správou SAŽP, napr.:
– Celoročná, 3-jazyčná aktualizácia (SJ, AJ, NJ) oficiálnej web stránky geoparkov SR
www.geopark.sk z prostredia Slovenska, Európskej siete geoparkov a Svetovej siete UNESCO
geoparkov,
– Vytvorenie a naplnenie web stránky zameranej na Prírodný turizmus – udržateľný CR (PT-UCR)
https://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/starostlivost-o-krajinu/prirodny-turizmus-udrzatelny-cr
– Príprava podkladov pre pravidelnú aktualizáciu webovej stránky regionálneho centra v anglickom
jazyku (http://bcrc.sazp.sk) a basel.int,
– nová web stránka o súťaži Dedina roka, www.dedinaroka.sk (pôvodné informácie o súťaži dedina
roka sa do roku 2020 nachádzali na webovom sídle https://www.obnovadediny.sk/),
– web stránka o Programe obnovy dediny na Slovensku, ktorý je obľúbeným a úspešným nástrojom
rozvoja vidieka na Slovensku už 23 rokov, https://www.obnovadediny.sk/,
– web aplikácia pre podávanie Žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie
z Environmentálneho fondu na rok 2021 v rámci Programu obnovy krajiny,
http://pod2021.sazp.sk/,
– spravovanie a aktualizovanie webovej stránky “Zelená infraštruktúra v procese adaptácie na
zmenu
klímy“
https://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/starostlivost-o-krajinu/zelenainfrastruktura/zelena-infrastruktura-v-procese-adaptacie-na-zmenu-klimy/,
– informačný systém o oprávnených osobách a ich stálych subdodávateľoch (IS OO) a aplikácia
Vykurovanie trochu inak,
– informačná platforma Zelené hospodárstvo (https://zelene-hospodarstvo.enviroportal.sk/),
permanentné aktualizácie informácií vrátane výziev k jednotlivým relevantným finančným
mechanizmom, systematické oslovovanie potenciálnych vhodných subjektov na prezentáciu
riešení, zverejňovanie Newsletter-ov,
– www.ewobox.sk – portál environmentálnej výchovy, ktorého cieľom je zhromažďovanie
a zdieľanie informácií o EVVO. Pod doménu portálu sa postupne migrujú jednotlivé programy
a súťaže SAŽP, aktuálne Zatoč s odpadom, Zelený svet, EnvirOtázniky, Envirospektrum, Na túru
s NATUROU, Festival ŠIŠKA,
– www.sazp.sk/envirovychova - adresa pre rýchly prístup cieľových skupín k informáciám o ponuke
EVVO na stránkach SAŽP,
– www.enviroza.sk – portál pre školský program zameraný na zvyšovanie povedomia a
informovanosti o environmentálnych záťažiach,
– www.ekostopa.sk – portál pre školský program poskytujúci kalkulačku pre výpočet ekologickej
stopy jednotlivca a škôl, ako aj edukačné materiály pre učiteľov,
– www.zelenyvzdelavacifond.sk – webový stránka s informáciami ku grantovému programu na
podporu realizácie neformálnej EVVO s názvom Zelený vzdelávací fond.
III. Environmentálne služby:
– spracovanie oznámenia o strategickom dokumente a spracovanie správy o hodnotení pre „Plán
rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií SR“ a spracovanie správy o hodnotení pre
„Nízkouhlíkovú stratégiu rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050“
v konaní o posudzovaní vplyvov strategických dokumentov podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na ŽP,
– online školenie k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP časť EIA, 04.12.2020 pre 30
pracovníkov štátnej správy,
– online školenie k IS EIA/SEA,
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IS EIA/SEA úprava dát na základe nariadenia GDPR, anonymizácia dát za roky 2006 - 2020,
(spracovaných 151 433 akcií).
online webinár - legislatívny rámec a aktuálne projekty s problematikou environmentálnych
záťaží, aktualizácia ISEZ a Register skládok odpadov pre OSoŽP v sídle kraja a SIŽP,
Informačný systém environmentálnych záťaží – 476 aktualizácií,
2 workshopy EZ a geologická verejnosť (Trnava 17. – 19.02.2020, Senec 16. – 18.09.2020) – ide
o aktivity nad rámec PHÚ, realizované v rámci NP3: Národný projekt 3 Zlepšovanie
informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na
Slovensku, HAP 5 – informačné aktivity v oblasti environmentálnych záťaží (EZ), podaktivita č.
5.3.3. Workshop EZ a geologická verejnosť)

Zoznam publikácií vydaných v roku 2021:
– metodická príručka Kumulatívne vplyvy v procese posudzovania navrhovaných činností na
životné prostredie – úvodné metodické usmernenie (PHÚ):
– Publikácie realizované nad rámec PHÚ v rámci NP3:
– Metodická príručka geologického prieskumu životného prostredia v znečistenom území,
publikácia Environmentálne záťaže na Slovensku – Progres v riešení environmentálnych záťaží 1 a
Progres v riešení environmentálnych záťaží 2 – publikácie sa realizovali nad rámec PHÚ v rámci
Národného projektu 3,
– publikácia – Environmentálne záťaže na Slovensku – Príklady dobrej praxe v rámci realizovaných
projektov prieskumov, sanácií a monitorovania environmentálnych záťaží 1,
– zborník medzinárodnej konferencie CONTAMINATED SITES 2020,
– informačná brožúra pre verejnosť – Svahové deformácie na Slovensku,
– publikácia Environmentálne záťaže na Slovensku – Progres v riešení environmentálnych záťaží 1 a
Progres v riešení environmentálnych záťaží 2,
IV. Environmentálne manažérstvo a nástroje environmentálnej politiky:
– odborno-technické zabezpečenie procesu monitorovania uplatňovania GPP za rok 2020 a
spracovanie podkladov pre vypracovanie „Informácie o implementácii Národného akčného plánu
pre zelené verejné obstarávanie v Slovenskej republike na roky 2016 – 2020 za rok 2020“,
– spracovanie návrhu Metodiky pre produktovú skupinu "Počítače, monitory, tablety a smartfóny"
a predložené MŽP SR,
– aktívna participácia na príprave národných stanovísk vo väzbe na požiadavky pracovných skupín
pri EK pre Európsku schému pre environmentálne označovanie a schému pre environmentálne
manažérstvo a audit (EMAS),
– zrealizovaný proces revízie a schvaľovanie osobitných podmienok pre 4 skupiny produktov environmentálnych kritérií na udeľovanie národnej environmentálnej značky,
– zrealizovaný proces zápisu 38 spoločností do registra EMAS – posúdenie zhody plnenia
požiadaviek na systém manažérstva EMAS a dodržiavanie právnych predpisov v oblasti ŽP,
– mediálna národná kampaň schémy pre schémy environmentálne manažérstvo a audit (EMAS
„Výhovorky už nEMAS!“ v prepojení na kampaň EK pri príležitosti 30. výročia EMAS za účelom
prezentácie EMAS organizácií na sociálnych sieťach prostredníctvom facebook,
– spolupráca s Asociáciou spotrebiteľských zväzov na projekte „Zelený spotrebiteľ a
Environmentálny pas produktov“,
– reportovanie údajov pre SDG 12.1 za SR v rámci 10-ročného rámca udržateľnej spotreby a výroby
(10YFP) za rok 2020 prostredníctvom dotazníka platformy One Planet Network pod UNEP,
– participácia na koordinácii prístupu SR k pripravovanej Iniciatíve udržateľných produktov na
úrovni EK a príprave non-paper stanoviska pre EK k očakávanému legislatívnemu návrhu k
udržateľnej produktovej politike,
– spolupráca na realizácii projektu „Preparation of Circular Economy Roadmap for the Slovak
Republic - Príprava cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo na Slovensku“
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organizácia a odborné zabezpečenie konferencie Ekoinovačné Slovensko 2021 na tému
„Udržateľné produkty a služby pre obehové hospodárstvo“,
– spolupráca s platformou Cicular Slovakia – web stránka, propagácia aktivít platformy, okrúhly stôl
na tému „Ako vylepšiť environmentálny profil vašej firmy pomocou certifikácie EMAS,
environmentálneho označovania a zeleného verejného obstarávania“, príspevok do zasielaných
noviniek na IPZH,
– SAŽP v roku 2021 pokračovala v implementovaní systému environmentálneho manažérstva podľa
schémy pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) v súlade s požiadavkami nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme
Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS). Overovanie a validácia systému
boli vykonané v plnom súlade s požiadavkami nariadenia (ES) č. 1221/2009 a nariadenia Komisie
(EÚ) 2017/1505 z 28. augusta 2017, ktorým sa menia prílohy I, II a III a nariadenia komisie (EÚ)
2018/2006 z 19. decembra 2018, ktorým sa mení príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre
environmentálne manažérstvo a audit (EMAS). V súčasnosti sa vykonávajú na MŽP SR náležitostí
súvisiace so zápisom SAŽP do registra podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácie v schéme EMAS.
Zoznam publikácií vydaných v roku 2021 za odbor:
– publikácia „Sektorový referenčný dokument o najlepších postupoch environmentálneho
manažérstva v sektore odpadového hospodárstva“
– publikácia „Postavme si zelenú budúcnosť“
– prípadové štúdie EMAS – „EMAS úloha pri prechode na udržateľné financovanie“, „Písanie a
šírenie environmentálnych vyhlásení“ a „EMAS ako hnací motor zmeny“,
– vzdelávacie materiály k zelenému verejnému obstarávaniu (GPP) - séria 5 základných a 10
operačných modulov k produktovým skupinám,
– leták k udržateľnej spotrebe a výrobe zameraný na prezentáciu aktivít platformy One Planet
Network,
V. Starostlivosť o mestské a vidiecke životné prostredie:
– 12. rokovanie Medzirezortnej komisie Siete geoparkov SR v online priestore (Bratislava, 13. apríl
2021).
– Menovanie Geoparku Malé Karpaty do Siete geoparkov SR v Prírodnom a banskom skanzene
Budúcnosť, štátnym tajomníkom MŽP SR (Pezinok, 4. jún 2021).
– Exkurzná časť konferencie Krajina-Človek-Kultúra v území Novohrad-Nógrád UNESCO geoparku
(Banská Bystrica, Fiľakovo, 14. september 2021).
– Propagačno-environmentálne aktivity počas realizácie podujatia „Týždeň Európskych geoparkov
v Banskobystrickom geoparku“ (Ľubietová, 2., 12. jún 2021).
– Výstava "Geoparky a geoturizmus na Slovensku" v priestoroch v priestoroch Slovenskej akadémie
vied (Bratislava, 26. máj – 8. jún 2021) a Banskobystrického samosprávneho kraja (Banská
Bystrica (30. jún 2021).
– Grafické podklady (foto, schémy, rezy, perokresby) do odbornej publikácie „Geotopy
Banskoštiavnického geoparku – vulkanizmus a stavba územia“.
– Tvorba nového loga Siete geoparkov SR a jej design manuálu.
– Organizácia konferencie, zameranej na najžiadanejšiu úroveň hierarchie odpadového
hospodárstva: „Predchádzanie vzniku odpadov 2021“ (+ účasť s prezentáciou k praktikám PVO v
domácnosti)
– Organizácia trojdňového online tréningu v projekte STRIKE k téme nezákonnej prepravy odpadov
pre 135 registrovaných účastníkov z 39 krajín
– SDR 2021: zapojený rekordný počet obcí, vyhlásenie súťaže na podujatí Deň Kroja 1.9.2021
v areáli Múzea SNP v Banskej Bystrici; umiestnenie víťaza predošlého ročníka SDR 2019 na
3. mieste v Európskej súťaži obnovy dediny,
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vyhlásenie výzvy Programu obnovy dediny na rok 2021 (11.02.2021), spracovanie 463 prijatých
žiadostí a následné podporenie 189 projektov formou dotácie z Environmentálneho fondu
v rámci POD,
príprava 3. ročníka súťaže ENVIROMESTO 2021;
1. júna 2021 vyhlásenie tretieho ročník súťaže ENVIROMESTO 2021 vyhlasovateľom súťaže MŽP
SR a organizátorom súťaže Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica, do súťaže
sa prihlásilo 16 miest (Banská Štiavnica, Brezno, Kežmarok, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Nitra,
Pezinok, Piešťany, Poprad, Púchov, Skalica, Trenčianske Teplice, Trenčín, Zlaté Moravce, Zvolen,
Žilina),
online seminár „Zelená infraštruktúra v sídlach miest“ 15.4. 2021 pre oblasť Banskobystrického
kraja,
online seminár „Zelená infraštruktúra v sídlach miest“ 27.4.2021, pre Bratislavský kraj. Cieľom
seminárov bolo upriamiť pozornosť odbornej i laickej verejnosti na dôležitosť zelenej
infraštruktúry v mestách, jej funkcie, ako aj na jej vplyvy na obyvateľov a urbánne prostredie,
seminár „Zelená infraštruktúra v sídlach miest“ v online forme 2x,
MÚSES Častkovce spracovanie dokumentácie pre potreby všeobecných zásad funkčného využitia
pre realizáciu pozemkových úprav v k.ú. Častkovce,
spracovaná krajinnoekologická štúdia vodného zdroja Hriňová, pre Slovenský vodohospodársky
podnik, s cieľom zabezpečenia ochrany zdroja pitnej vody ako aj ochrany a zachovania
historických krajinných štruktúr vyskytujúcich sa v riešenom území,
informačný deň „ Zelené opatrenia pre samosprávy“ v online forme 2x,
sumarizácia podkladov k tvorbe metodiky „Stratégia adaptácie na zmenu klímy pre samosprávy“
ako súčasť odpočtu Akčného plánu pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy za
rok 2021,
spracovanie podkladov pre tvorbu Koncepcie vodnej politiky SR 2021-2030 s výhľadom do roku
2050,
vypracovanie hodnotenia opatrení pre oblasť pôdy, poľnohospodárstva a lesníctva v rámci SEA
viacerých strategických dokumentov (Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie na
zmenu klímy, Vodný plán Slovenska (aktualizácia 2020), Koncepcia vodnej politiky na roky 20212030 s výhľadom do roku 2050),
propagácia témy zelenej infraštruktúry v mestách v živom vysielaní RTVS -2 -REGINA (1.10.2021 –
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14356/289830,
Karpatský dohovor – 5.3. 2021 – online cez Google Meet k témam: Ako premietnuť Európsky
dohovor o krajine, Karpatský dohovor a aktuálne Európsky ekologický dohovor (Green Deal) do
pripravovaných integrovaných územných stratégií samospráv, Ako naštartovať spoluprácu
aktérov v SK na podporu presadenia Karpatskej makroregionálnej stratégie,
manažment nominácie zástupcu SR v Cene Rady Európy za krajinu 2020/2021: nominačný
dokument a agenda vo väzbe na nomináciu laureáta národného kola ceny na medzinárodné
ocenenie,
odborné a organizačné zabezpečenie XIII. ročníka Informačného dňa k Dohovoru o krajine Rady
Európy 2021 (22.7.2021, Kongresové centrum ŠDĽŠ TU vo Zvolene), ktorého spoluorganizátormi
boli Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene a Slovenská lesnícka a drevárska
knižnica pri TU vo Zvolene,
organizačné a odborné zabezpečenie XXIV. ročníka Konferencie Krajina – Človek – Kultúra 2021
(13.-14.9.2021, Banská Bystrica, odborná exkurzia do geoparku Novohrad-Nógrád) organizovaná
v spolupráci s MŽP SR a Fakultou ekológie a environmentalistiky TU Zvolen.

Zoznam publikácií vydaných v roku 2021 za odbor:
– Odborná publikácia „ Zelená infraštruktúra a jej význam v protipovodňovej ochrane“ elektronická
publikácia https://www.sazp.sk/projekty-eu/infoaktivity/kalendar-udalosti-hap6-zmena-klimy/62-8-zelena-infrastruktura-a-jej-vyznam-v-protipovodnovej-ochrane-publikacia.html,
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2 informačné letáky (v online a tlačenej forme) Prejavy zmeny klímy a adaptačné opatrenia
v sídelnom prostredí, Prejavy zmeny klímy a jej dôsledky v sídelnom prostredí, letáky sa
nachádzajú
na
https://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/starostlivost-o-krajinu/zelenainfrastruktura/zelena-infrastruktura-v-procese-adaptacie-na-zmenu-klimy/informacna-ametodicka-podpora-pre-samospravu/,
odborná brožúra „Zelené projekty v meste Banská Bystrica“ (spoluautorka Ľ. Midriaková
Zaušková, v rámci činnosti v pracovnej skupine projektu Akčný plán pre mitigáciu a adaptáciu na
zmenu klímy mesta Banská Bystrica, vydalo mesto BB),
odborná brožúra “Ochrana a tvorba životného prostredia v mestách“ - pripravená pre tlač
súbor 4 roll-upov k Dohovoru o krajine Rady Európy,
brožúra Cena SR za krajinu 2020 – tlačové pdf, pripravené na tlač.
štúdia „Analýzy a návrhy k prírodnému a udržateľnému turizmu“
Informačný leták – skladačka o Geoparku Malé Karpaty v slovenskom, anglickom, nemeckom
a maďarskom jazyku (náklad 8.000 ks, formát 2x A4)
Mapy významných geologických, montanistických, archeologických a kultúrno-historických lokalít
Banskobystrického geoparku (náklad 50 ks, formát A0/A1).
Logo a design manuál Siete geoparkov SR.
Príspevok o Banskoštiavnickom geoparku v odbornom časopise Združenia baníckych spolkov a
cechov Slovenska, Montanrevue č. 3
Vytvorenie výstavy Scenáre pre biodiverzitu do roku 2050 (5 ks rollupov)

VI. Environmentálna výchova, vzdelávanie, osveta a komunikácia:
– Koordinácia medzirezortnej Pracovnej skupiny pre vytvorenie funkčného systému EVVO v SR –
skupinu tvoria zástupcovia zhruba 20. štátnych a mimovládnych organizácií a samosprávnych
krajov; zaoberala témami certifikácie, ewoboxu a štatistického zberu údajov; zrealizovalo sa päť
elektronických zadaní, šesť online stretnutí a jedno dvojdňové stretnutie.
– Certifikácia organizácií poskytujúcich EVVO – vypracovali sa ciele, vstupné kritériá certifikácie,
návrh súboru kritérií pre oblasť Riadenie, Pracovníci EVVO, Ponuka EVVO, Ekostopa organizácie.
– Portál environmentálnej výchovy EWOBOX – vytvoril a otestoval sa nový filtračný nástroj cez tzv.
elastic search v časti Oblasti záujmu, Obsah, Organizácie, globálne vyhľadávanie; pripravili sa
filtrácie na úrovni Krajov, portál je funkčný pod doménou www.ewobox.sk.
– Rezortná koncepcia EVVO do roku 2025 – zrealizoval sa odpočet za rok 2020; vytvoril sa online
formulár pre odpočtovanie koncepcie pod doménou EWOBOXu.
– Náučný areál SAŽP – úspešne prebehlo územné konanie; pripravila sa dokumentácia pre
stavebné konanie; pripravovali sa špecifikácie pre rôzne projektové schémy, bol schválený
projekt cez SK Klíma, ACC05 Nórske fondy.
– Zatoč s odpadom - realizácia online kampane pre jednotlivcov (september – december 2021,
s pokračovaním do júna 2022) formou mesačných výziev zameraných na predchádzanie vzniku
odpadu (september – výzva Myslím srdcom, kupujem hlavou, 130 zapojených ľudí, október –
výzva Prispej k záchrane 1/3!, 114 zapojených ľudí, november – výzva Na obale záleží, 62
zapojených ľudí, december – výzva Darčeky s hodnotu, zapojených 65 ľudí).
– Učiteľ v akcii - realizácia podkampane Zatoč s odpadom pre učiteľov materských, základných a
stredných škôl, v databáze je 300 prihlásených učiteľov, ktorým sú vždy začiatkom mesiaca
poslané námety na aktivity so žiakmi na novú tému týkajúcu sa odpadu (september – téma
Systém verzus jednotlivec, október – téma Jedlé plytvanie, november – téma Čo máme v koši,
december – téma Darčeky s hodnotou).
– Inovačné vzdelávanie pre pedagógov – vypracovanie jednotlivých modulov/lekcií tvoriacich
program inovačného vzdelávania a spracovanie Manuálu pre učiteľov, ktorý bol zároveň
preložený do maďarského jazyka. Realizácia plánovaná na rok 2022.
– Ekokódex zamestnancov SAŽP – spracovaná pracovná verzia Ekokódexu, uskutočnili sa dve
pracovné stretnutia so zamestnancami, zrealizoval sa dotazník pre zamestnancov. V súčasnosti je
predmetom pripomienkovania zo strany odborov SAŽP a odboru personalistiky.
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Odborná príprava na získanie OKP – realizácia 10 online webinárov (každý v rozsahu 5
pracovných dní) pre zamestnancov štátnej správy na úseku starostlivosti o ŽP (spolu 305
účastníkov).
– Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny – realizácia modulu: Globálna zmena klímy a jej vplyv na
manažment lesných ekosystémov v nadväznosti na chránené územia. Termín a miesto realizácie
akreditovaného vzdelávania: 30. – 31. 8. 2021, SAŽP Banská Bystrica,
– Koordinácia 20. ročníka kampane Európsky týždeň mobility (ETM) 2021
SEV Dropie:
– Vyčistime si Lúky II – dobrovoľnícka aktivita so zapojením samospráv v CHVÚ Ostrovné lúky, so
živými vstupmi do vysielania Rádio Regina, s účasťou ŠT MŽP SR, GR SAŽP, starostami, školami
a dobrovoľníkmi (50 dobrovoľníkov);
– Príbeh krajiny Lúk – online premiéra projektového filmu (22.4.), ktorý bol 8.10. ocenený na
medzinárodnom festivale Agrofilm 2021, následné premietanie filmu na školách (214
účastníkov);
– Hypericum 2021 – envirosúťaž k Medzinárodnému dňu biodiverzity (48 účastníkov);
– Slnovrat na záhrade – programy regionálnej výchovy pre školy, odborná diskusia o pôde
a poľnohospodárskej krajine (Michal Kiča – ŠT MŽP SR, Ladislav Miko – vedúci zastúpenia EK na
Slovensku-pôdny biológ, Ľubomír Marhavý – poľnohospodár, Andrej Barát – redaktor, Katka
Vajliková – SEV Dropie), Európsky víkend otvorených parkov a záhrad pre verejnosť (230
účastníkov);
– Projekt Climate Change Living Lab in CEA Dropie – tlačová konferencia s účasťou nórskeho
veľvyslanca (51 účastníkov);
– Mladí ambasádori klímy v SEV Dropie (v spolupráci s Green Foundation, BROZ) – celodenný
program, vernisáž Obraz v prírode/Príroda v obraze (40 účastníkov);
– Leto na Lúkach – výskumnícke workshopy s dobrovoľníckou prácou pri obnove sakrálnych a iných
pamiatok (40 účastníkov);
– Klimatická ulička v Zemianskej Olči – slávnostné odovzdávanie realizované s podporou programu
Roots&Shoots.
Zoznam publikácií vydaných v roku 2021 za odbor:
– Didaktika EVVO SAŽP – spracovaný dokument stanovuje základné didaktické a environmentálne
princípy a charakteristiky envirovýchovy SAŽP, bol podrobený externému posúdeniu, slúži ako
interný manuál pre prípravu aktivít odboru EVVO.
– Zatoč s odpadom – pripravená publikácia v elektronickej podobe pre potreby realizácie
vzdelávacej kampane pre školy a verejnosť s rovnomenným názvom. Tlač pripravovaná na rok
2022.
– Príbeh krajiny Lúk – tlačený sprievodca hľadačkami v CHVÚ Ostrovné lúky, v slovenskom,
maďarskom a anglickom jazyku (finančne podporené BROZ).
– Príbeh krajiny Lúk – film, na ktorom sa SEV Dropie spolupodieľalo na scenári, réžii aj účasťou na
natáčaní.
VII. Reporting a podpora plnenia medzinárodných záväzkov, medzinárodná spolupráca:
– Koordinácia Európskeho tematického centra pre odpady a materiály v zelenej ekonomike
(ETC/WMGE) za SR ako súčasť konzorcia deviatich špecializovaných partnerských organizácií
vybraných z environmentálnych a výskumných inštitúcií v Európe, ktoré pracujú v mene EEA.
– Spracovanie podkladu pre Európsku komisiu v projekte EuropaBON – identifikovanie súčasného
úsilia našej krajiny a poskytnutie údajov o monitorovaní biodiverzity a ich potreby v rámci
politického cyklu
– Zabezpečenie aktívnej účasti SR na plenárnom zasadnutí siete Európskych environmentálnych
agentúr EPA – prezentácia zástupcu Slovenskej astronomickej spoločnosti na tému svetelné
znečistenie na Slovensku.
– Participácia SAŽP – národného ohniskového bodu (NFP) pre Európsku environmentálnu agentúru
na príprave dokumentov a materiálov súvisiacich s modernizáciou Európskej, environmentálnej,
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monitorovacej a informačnej siete Eionet, ktorá začala v roku 2021 a bude pokračovať počas roka
2022.
Začiatok realizácie procesu modernizácie národnej siete Eionet, ktorej cieľom je posilnenie
vzájomného využívania údajov (národné údaje v hodnoteniach EÚ, údaje EÚ v národných
hodnoteniach, posilnenie spolupráce a interakcie medzi odborníkmi.
Pravidelná účasť zástupcov SAŽP – NFP na stretnutiach organizovaných EEA, vrátane účasti GR
SAŽP na zasadnutiach Riadiacej rady EEA, účasť expertov z národných organizácií Národných
referenčných centier na viac ako 20 odborných webinároch/expertných stretnutiach.
Príprava podkladov a zabezpečenie účasti na webinári NEC ecosystem monitoring (24.06.) a
zabezpečenie účasti na NEC workshope on Site Selection and Reporting Template (28.10.2021).
Finančný záväzok Novohrad-Nógrád UNESCO geoparku v medzinárodných štruktúrach Európskej
siete geoparkov a Svetovej siete UNESCO geoparkov v roku 2021.
Rokovanie českej Rady narodních geoparků a slovenskej Medzirezortnej komisie Siete geoparkov
SR s online účasťou (Příbram, 23. september 2021).
Účasť na informačnom seminári SAMRS pre nové projektové výzvy slovenskej rozvojovej pomoci
ODA 2021; 11.2.2021
Aktívna účasť na regionálnom prípravnom mítingu ku konferencii zmluvných strán Bazilejského
dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní
(ďalej len „Bazilejský dohovor“); 11. – 12.5. 2021
Účasť na online konferencii zmluvných strán Bazilejského dohovoru; 26. – 30.7.2021
Aktívna účasť s prezentáciou na 5. pracovnom stretnutí ENFORCE (online); 26. – 27.1.2021
Aktívna účasť na online spoločnom ročnom pracovnom stretnutí regionálnych centier
Bazilejského a Štokholmského dohovoru; 23. – 24.11.2021
Aktívna účasť na požiadanie SAMRS na hodnotení projektu SAMRS/2019/MD/1/4 nezávislým
audítorom; 8.10.2021
Aktívna účasť v programoch partnerstva a pracovných skupinách Bazilejského dohovoru
Príprava a organizácia medzinárodného workshopu zameraného na manažment odpadov
a obehové hospodárstvo, pôvodne plánovaného na máj 2020 v spolupráci s TAIEX (finančný
nástroj EK). V dôsledku prepuknutia pandemickej situácie COVID-19 bol workshop odložený ako
online na apríl 2021. Workshopu sa zúčastnilo vyše 200 expertov z 22 krajín, ktoré majú nárok
čerpať finančnú podporu z finančného nástroja TAIEX.

VIII. Podpora štátnej environmentálnej politiky a projektová činnosť:
V rámci implementácie projektov SAŽP v roku 2021 riešila 24 projektov:
– Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky (LIFE+);
– Spracovanie dokumentov Regionálnych územných systémov ekologickej stability pre potreby
vytvorenia základnej východiskovej bázy pre reguláciu návrhu budovania zelenej infraštruktúry
(RÚSES II);
– Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska
(OP KŽP);
– Restoring and managing ecological corridors in mountains as the green infrastructure in the
Danube basin (INTERREG DTP);
– Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného
prostredia na Slovensku (OP KŽP);
– Informačný program o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej
adaptácie - Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody H2ODNOTA JE VODA (OP
KŽP);
– Právne služby na podporu implementácie SO SAŽP v rámci OP KŽP II. (OP KŽP);
– Budovanie inštitucionálnych kapacít na posilnenie efektívneho fungovania manažmentu v
odpadovom hospodárstve (SlovakAid);
– Piloting Public Procurement of Innovation (COSME);
– Obnova SEV SAŽP DROPIE (OP KŽP);
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Spracovanie dokumentov miestnych územných systémov ekologickej stability pre potreby
vytvorenia základnej východiskovej bázy pre reguláciu návrhu budovania zelenej infraštruktúry
(MÚSES) (OP KŽP);
Zlepšenie implementácie plánov kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií
regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia (LIFE);
Zabezpečenie mzdových výdavkov na podporu implementácie SO SAŽP v roku 2020 (OP KŽP);
TEACHER - joinT Efforts to increase water management Adaptation to climate CHanges in central
Europe (INTERREG Central Europe);
Regionálna štúdia obehového hospodárstva v e-sektore v SaVE regióne (UNEP);
Implementácia špecifických kritérii pre VO zameraných na predchádzanie a znižovanie odpadu z
plastov v Albánsku (NORAD);
Počiatočné zhodnotenie a budovanie kapacít pre vytvorenie národných stratéfií EMS pre plastový
odpad s cieľom zabrániť a minimalizovať jeho tvorbu (UNEP);
Materiálno-technické zabezpečenie AK SO SAŽP v roku 2020 (OP KŽP);
Prenájom nebytových priestorov SO SAŽP v rámci OP KŽP v roku 2021 (OP KŽP);
Zlepšenie environmentálne vhodného manažmentu nakladania s výpočtovou technickou a
mobilnými telefónmi v Moldavsku a Bielorusku (PACE);
MTZ a cestovné náhrady AK SO SAŽP (OP KŽP);
Climate change and environment education centre (LivingLab) in Dropie (Granty EHP a Nórska);
Výmena kotlov v domácnostiach pre lepšie ovzdušie (OP KŽP);
Zabezpečenie mzdových výdavkov na podporu implementácie SO SAŽP v rokoch 2021-2022 (OP
KŽP).

V roku 2021 bolo podaných 11 projektových zámerov, k 31. 12. 2021 bolo 8 schválených a 2 sú
v štádiu hodnotenia.
Podané projekty boli:
– ClimaInfo - Awareness raising on climate change adaptation and mitigation (Granty EHP a
Nórska);
– Pro Climate Care Campaign (Granty EHP a Nórska);
– Zlepšenie environmentálne vhodného nakladania s výpočtovou technikou a mobilnými telefónmi
v Moldavsku a Bielorusku (PACE);
– Posilnenie environmentálne vhodného nakladania s plastovým odpadom v zmysle Bazilejského
dohovoru (SlovakAid);
– Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta 2021 (Environmentálny fond);
– Klimatický a vzdelávací areál - prvá etapa (Environmentálny fond);
– MTZ a cestovné náhrady AK SO SAŽP (OP KŽP);
– Výmena kotlov v domácnostiach pre lepšie ovzdušie (OP KŽP);
– Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS –
Slovenská agentúra životného prostredia (OP II);
– Malé zlepšenia eGov služieb v Slovenskej agentúre životného prostredia (OP II);
– Zabezpečenie mzdových výdavkov na podporu implementácie SO SAŽP v rokoch 2021-2022 (OP
KŽP).
Schválené:
– Materiálno-technické zabezpečenie AK SO SAŽP v roku 2020 (OP KŽP)
– Implementácia špecifických kritérií pre VO zameraných na predchádzanie a znižovanie odpadu z
plastov v Albánsku (NORAD)
– Počiatočné zhodnotenie a budovanie kapacít pre vytvorenie národných stratégií EMS pre
plastový odpad s cieľom zabrániť a minimalizovať jeho tvorbe (UNEP)
– ClimaInfo - Awareness raising on climate change adaptation and mitigation (Granty EHP a
Nórska);
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Zlepšenie environmentálne vhodného nakladania s výpočtovou technikou a mobilnými telefónmi
v Moldavsku a Bielorusku (PACE);
MTZ a cestovné náhrady AK SO SAŽP (OP KŽP);
Výmena kotlov v domácnostiach pre lepšie ovzdušie (OP KŽP);
Zabezpečenie mzdových výdavkov na podporu implementácie SO SAŽP v rokoch 2021-2022 (OP
KŽP).

Projekty v hodnotení:
– Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS –
Slovenská agentúra životného prostredia (OP II);
– Malé zlepšenia eGov služieb v Slovenskej agentúre životného prostredia (OP II).
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9.

HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE

Hlavným odberateľom výstupov plnenia Plánu hlavných úloh Slovenskej agentúry životného
prostredia, ako aj projektov a výstupov z ostatných činností, je v zmysle kontraktu Ministerstvo
životného prostredia Slovenskej republiky a ostatné orgány miestnej štátnej správy v oblasti
starostlivosti o životné prostredie. Významnými odberateľmi výstupov sú najmä:
− VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY;
− MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A JEHO REZORTNÉ
ORGANIZÁCIE (NAJMÄ: ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SR, SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA, SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV);
− OSTATNÉ ÚSTREDNÉ ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY;
− INÉ ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY (PAMIATKOVÝ ÚRAD SR, ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR, UKSÚP, BANSKÉ
ÚRADY);
− ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE;
− SAMOSPRÁVA NA REGIONÁLNEJ A MIESTNEJ ÚROVNI;
− SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED;
− REGIONÁLNE ÚRADY VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA;
− HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ZBOR, ORGÁNY CIVILNEJ OCHRANY;
− CENTRUM PRE CHEMICKÉ LÁTKY A PRÍPRAVKY;
− PREVÁDZKOVATELIA IPKZ PREVÁDZOK;
− UŽÍVATELIA SIETE ŽPNET (SAŽP, ŠOP SR + SSJ, SIŽP, SMOPAJ);
− POVINNÉ OSOBY V ZMYSLE SMERNICE O INSPIRE A ZÁKONA O NIPI;
− ORGÁNY PRESADZOVANIA PRÁVA V SR;
− NÁRODNÝ AKREDITAČNÝ ORGÁN;
− MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE;
− UNIVERZITY (TU ZVOLEN, UMB BANSKÁ BYSTRICA)
− VÝSKUMNÉ ÚSTAVY A VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE INŠTITÚCIE;
− ŠKOLY (MATERSKÉ, ZÁKLADNÉ, STREDNÉ, VYSOKÉ);
− ODBORNÁ AJ LAICKÁ VEREJNOSŤ;
− EURÓPSKY PARLAMENT;
− EURÓPSKA KOMISIA;
− INÉ ORGÁNY EÚ;
− EUROSTAT;
− OECD - ORGANIZÁCIA PRE HOSPODÁRSKU SPOLUPRÁCU A ROZVOJ;
− EURÓPSKA ENVIRONMENTÁLNA AGENTÚRA, ETC/RMW PRI EEA, EIONET;
− SLOVENSKÁ TERMINOLOGICKÁ SIEŤ ZRIADENÁ PRI DGT-SK EURÓPSKEJ KOMISIE;
− ARGE - EURÓPSKE SPOLOČENSTVO PRE ROZVOJ VIDIEKA A OBNOVU DEDINY;
− NATO - SEVEROATLANTICKÁ ORGANIZÁCIA;
− OSN, SEKRETARIÁT BAZILEJSKÉHO DOHOVORU (SBD), UNFCCC;
− PRÍSLUŠNÉ ORGÁNY ČLENSKÝCH ŠTÁTOV PRE EMAS;
− GLOBAL GEOPARKS NETWORK, EUROPEAN GEOPARKS NETWORK;
− IGCP (THE INTERNATIONAL GEOSCIENCE PROGRAMME);
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10.

KONTRAKT SO ZRIAĎOVATEĽOM – MŽP SR A JEHO PLNENIE

Prenos plnenia štatutárnych činností do výkonu činností v konkrétnom roku sa v organizácii
uskutočňuje prostredníctvom Plánu hlavných úloh (PHÚ). Tento dokument je jedným z hlavných
nástrojov riadenia inštitúcie – Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP), vychádza z Plánu
hlavných úloh Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) a Plánu legislatívnych
úloh MŽP SR. Je každoročne schvaľovaný Poradou vedenia Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky na príslušný kalendárny rok a ako predmet činnosti tvorí prílohu kontraktu
medzi SAŽP a MŽP SR.
V súlade s podpísaným Kontraktom medzi MŽP SR a SAŽP na rok 2021 bol na predmet činnosti (Plán
hlavných úloh špecifikovaný v prílohe kontraktu) pridelený objem finančných prostriedkov, tvorený
bežným transferom (príspevkom) zriaďovateľa SAŽP, ale aj doplnkovými zdrojmi (bližšie informácie
sú uvedené v kapitole Rozpočet organizácie).
Vecné plnenie kontraktu bolo v roku 2021 vyhodnocované:
• mesačne – pravidelným odpočtom plnenia na poradách vedenia SAŽP,
• polročne – oponentúrou všetkých úloh kontraktu na MŽP SR,
• ročne – záverečnou oponentúrou úloh kontraktu, vypracovaním a na schválenie Poradou vedenia
MŽP SR predložením správy: Vyhodnotenie plnenia Plánu hlavných úloh Slovenskej agentúry
životného prostredia za rok 2021 (schválené uznesením č. 30 Porady vedenia Ministerstva
životného prostredia SR dňa 18. 03. 2022).
• ročne v zmysle Uznesenia vlády SR č. 1189/2001 - vykonaním verejného odpočtu v termíne do
31. 05. 2022.
Kontrakt pre rok 2021 bol uzavretý v súlade s uznesením Vlády SR č. 1370 z 18. decembra 2002 medzi
ústredným orgánom štátnej správy Ministerstvom životného prostredia SR a jeho podriadenou
príspevkovou organizáciou Slovenskou agentúrou životného prostredia. V kontrakte pre rok 2021 boli
podrobne definované práva a povinnosti zúčastnených strán. Plnenie Plánu hlavných úloh Slovenskej
agentúry životného prostredia v roku 2021 bolo realizované v zmysle uznesenia č. 3 bodu B.4. Porady
vedenia MŽP SR zo dňa 18. 12. 2020. Plán hlavných úloh SAŽP na rok 2021 realizoval celkovo 73
hlavných úloh v 8 nasledovných odvetvových oblastiach:
I.
Hodnotenie životného prostredia (5 hlavných úloh)
II.
Environmentálna informatika (13 hlavných úloh)
III. Environmentálne služby (15 hlavných úloh)
IV. Environmentálne manažérstvo a nástroje environmentálnej politiky (7 hlavných úloh)
V.
Starostlivosť o mestské a vidiecke životné prostredie (12 hlavných úloh)
VI. Environmentálna výchova, vzdelávanie, osveta a komunikácia (9 hlavných úloh)
VII. Reporting a podpora plnenia medzinárodných záväzkov, medzinárodná spolupráca
(7 hlavných úloh)
VIII. Podpora štátnej environmentálnej politiky (5 hlavných úloh).
Všetkých 73 úloh tvoriacich Plán hlavných úloh Slovenskej agentúry životného prostredia na rok 2021
bolo splnených, s výnimkou úlohy č. 60 - ENVIROMAGAZÍN – 25. ročník odborno-náučného časopisu
o životnom prostredí, ktorá bola rozhodnutím p. ministra životného prostredia Jána Budaja zo dňa
18. mája 2021 ev.č. 26774/2021 pozastavená.
Z dôvodu pandémie koronavírusu COVID-19 sa mnohé aktivity organizovali online formou, no
niektoré aktivity – napr. pracovné stretnutia, pracovné porady, workshopy, školenia – neboli
realizované.
Na základe uvedeného možno konštatovať, že kontrakt a Plán hlavných úloh SAŽP na rok 2021 boli
splnené, čo potvrdila Porada vedenia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky dňa
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18. 03. 2022 svojim uznesením č. 30, ktorým schválila splnenie Plánu hlavných úloh Slovenskej
agentúry životného prostredia za rok 2021.
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Príloha

VYHODNOTENIE
PLNENIA
Plánu hlavných úloh Slovenskej agentúry životného prostredia
za rok 2021

Por.
č.
úlohy

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

Finančné zabezpečenie
úlohy (€)
schválený rozpočet
Výdavky
Iné
št. rozpočtu
zdroje

Finančné zabezpečenie úlohy
(€)
upravený rozpočet
Výdavky
Iné
št. rozpočtu
zdroje

Finančné zabezpečenie úlohy (€)
skutočnosť
Výdavky št.
rozpočtu

Iné
zdroje

I. Hodnotenie životného prostredia
31 200,1.

5 984,09

5 984,09

194 065,12

Budovanie národných kapacít v oblasti
RNDr. Považan
12.2021
Úloha
10 000,5 886,08
5 886,08
strategického výhľadu v životnom prostredí
OAHŽP / OVMS
splnená.
Anotácia:
Strategický výhľad 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 a scenárov pre prírodu Slovenska do r. 2050. Cieľom je pokračovať v tvorbe scenárov z environmentálneho klastra (najmä
rastúci tlak na ekosystémy, zvyšovanie závažnosti problému a dôsledkov zmeny klímy) a vytvoriť možné scenáre vývoja v týchto oblastiach na národnej úrovni berúc do úvahy súčasný vývoj a ciele
definované v strategických dokumentoch na národnej a medzinárodnej úrovni (napr. SDGs, Agenda 2030, EÚ Green Deal). Propagácia scenárov a modelov pre prírodu Slovenska do r. 2050, na čo
nadväzuje prepojenie s prognózovanými následkami zmeny klímy. Aktualizácia vybraných globálnych megatrendov a ich začleňovanie do správ o stave ŽP. Podpora participatívneho procesu pri tvorbe
post 2020 politík v environmentálnej oblasti.
Forma výstupov:
- V roku 2016 bol na Slovensku 1x spracovaný prehľad globálnych megatrendov a ich implikácie pre Slovenskú republiku (Lubyová & Filčák (eds), 2016). Na publikácii spolupracovali pracovníci Slovenskej
akadémie vied (SAV) z viacerých ústavov, ako aj pracovníci Ministerstva životného prostredia SR a Slovenskej agentúry životného prostredia. Táto práca reflektovala Európsku štúdiu GMT, ktorú vydala
Európska environmentálna agentúra – EEA (EEA 2015a) a na ňu nadviazala analýza pravidelnej päťročnej hodnotiacej správy o stave životného prostredia Európy (EEA 2015b). Odvtedy vývoj vo svete
značne pokročil, na globálnej úrovni boli vydané ďalšie správy hodnotiace stav a trendy životného prostredia (IPBES 2019, WWF 2020, UNEP 2021, IPCC 2021). Na Európskej úrovni ide najmä o
najnovšie hodnotenie stavu životného prostredia Európy – SOER 2020 (EEA, 2019);
- aktualizáciou globálnych megatrendov, začatou v roku 2021, sa snažíme prispieť k pochopeniu potenciálnych zmien súvisiacich so životným prostredím a udržateľnosťou na globálnej, Európskej aj
národnej úrovni. Analyzujeme 3 GMT z pôvodného environmentálneho klastra a ich následky pre Slovensko s cieľom poskytnutia podrobnejších informácií o súčasných a budúcich trendoch v týchto
oblastiach. Zistenia by mali lepšie podporovať tvorcov (environmentálnych) politík pri predvídaní problémov, riadení rizík a hľadaní príležitostí. V roku 2021 boli spracované kapitoly Biodiverzita, Zmena
klímy a podkapitola Znečisťovanie ŽP (časť ovzdušie). V roku 2022 sa dopracujú časti voda a pôda, publikácia sa nechá zrecenzovať min. 2 recenzentmi a vydá sa v podobe monografie. Podklady pre
prepojenie scenárov pre biodiverzitu s opatreniami na mitigáciu a adaptáciu na zmenu klímy:
- spracovaný návrh metodiky riešiacej prepojenie biodiverzity s opatreniami na zmenu klímy v kontexte dosiahnutia uhlíkovej neutrality Slovenska do roku 2050 s využitím prírodných ekosystémov,
najmä lesov a mokradí;
- boli rozpracované modely pre biodiverzitu Slovenska 2050, predikcia na nasledujúce desaťročia, pričom zjavný vplyv zmeny klímy možno pozorovať na lesných ekosystémoch;
- zároveň boli pripravené podklady k hodnoteniu environmentálnych politík pre klimaticky neutrálne Slovensko;
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- spolupráca s EEA na projekte EÚ scenárov do roku 2050 (Scenarios for a sustainable Europe in 2050), priebežná komunikácia, tvorba a pripomienkovanie materiálov; spracovanie podkladov pre správu
Adaptácia v SK aj EN verzii a "významných aktivít" za oblasť foresightov pre prípravu odpočtu SAŽP za rok 2020;
- účasť na konzultácii EEA projektu Stories from 2050 - príspevok nášho Nature Outlook 2050 pre Európsku úroveň; promo publikácie Modely pre biodiverzitu na podklade zmien využívania krajiny
(anglická verzia pre medzinárodnú úroveň, článok do Enviromagazínu a pod.);
- organizácia webinára Globálna environmentálna kríza a ochrana biodiverzity dňa 30.03. v spolupráci s Fakultou prírodných vied UMB a Prognostickým ústavom CSPV SAV vrátane zástupcov MŽP SR,
MZVaEZ SR, ŠOP SR, AOPK a ďalších expertov. Za SAŽP 2 prezentácie k aktuálnym pôvodným publikáciám Scenáre pre prírodu 2050 a Modely pre biodiverzitu 2050 - z webinára bola pripravená tlačová
správa a publikovaná na SAŽP, FPV UMB aj PÚ SAV; organizácia webinára Globálna environmentálna kríza a ochrana biodiverzity dňa 22.04. pri príležitosti Dňa Zeme v spolupráci s Fakultou prírodných
vied UMB za účasti univerzít a SAV. Za SAŽP prezentácia k aktuálnym pôvodným publikáciám Scenáre pre prírodu 2050 a Modely pre biodiverzitu 2050. Na Európskej úrovni išlo tiež o spracovanie
podkladov a rozpracovanie jednotlivých kapitol v rámci konzorcia medzinárodných výskumných inštitúcií na nové ETC Sustainability, trends and prospects (ISPRA ako lead partner);
- bola pripravená výstava vo forme rollupov (5 ks), ktoré prezentujú proces tvorby scenárov, BAU scenár a 4 alternatívne scenáre;
- na pozvanie Ministerstva zahraničných vecí a Európskych záležitostí SR bola dňa 26.10.2021 zabezpečená aktívna účasť SAŽP na workshope k strategickému výhľadu. Cieľom stretnutia bolo úvodné
budovanie kapacít pre tvorbu Stratégie zahraničnej politiky SR do roku 2035, ako aj prípravu Vízie Slovensko 2050;
- z vedecko-výskumných aktivít išlo o prípravu vedeckého článku „Pilot study from Slovakia – Biodiversity Modelling 2050“ na publikáciu v karentovanom časopise, spracovanie modelov pre biodiverzitu
do roku 2050 do podoby monografie a zapojenie do projektovej výzvy COST projektu ako secondary partnera;
- v rámci spolupráce na ukotvení tvorby výhľadových scenárov v ŽP v kontexte SR išlo najmä o pripomienkovanie materiálu OECD k inštitucionalizácii foresightu a komunikáciu v tejto oblasti s MŽP SR.
Správa o stave životného prostredia Slovenskej
Ing. Lieskovská
12.2021
Úloha
republiky v roku 2020
OAHŽP / OIPEP
splnená
15 000,53,61
53,61
194 065,12
čiastočne.
Anotácia:
Spracovanie a publikovanie pravidelnej ročnej Správy o stave životného prostredia SR - za rok 2020. Distribúcia tlačenej formy a sprístupnenie online verzie na www.enviroportal.sk.
Pravidelné publikovanie informácií pre verejnosť s využitím facebooku SAŽP (v dohodnutej štruktúre 4x mesačne) v zrozumiteľnej forme prispôsobenej pre konkrétne cieľové skupiny.
Forma výstupov:
Spracovaný bol harmonogram prípravy publikácie, požiadavky na poskytnutie potrebných údajov a informácií. Vypracovaný bol návrh Správy, uskutočnené IPK a spracovaný finálny návrh, ktorý bol
následne odsúhlasený gesčnou sekciou. Správa bola následne graficky upravená. Vyhotovená bola špecifikácia pre verejné obstarávanie tlače Správy, proces obstarávania prebehol, avšak došlo k jeho
zrušeniu. Po vzájomnej dohode bolo konanie workshopu presunuté na rok 2022 vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu. Spracovaný bol plán publikovania vybraných zistení zo Správy o stave
ŽP SR v roku 2019 na facebooku SAŽP a následne bolo zabezpečené publikovanie 4 príspevkov mesačne.
Indikátorové hodnotenie vplyvov vybraných
Ing. Štroffeková
12.2021
Úloha
1 200,5,10
5,10
sektorov na životné prostredie
OAHŽP / OIPEP
splnená.
Anotácia:
OAHŽP zabezpečuje plnením tejto úlohy kontinuálne hodnotenie vplyvu vybraných sektorov (poľnohospodárstvo, energetika, doprava, priemysel, cestovný ruch, lesné hospodárstvo) na životné
prostredie formou sektorových indikátorov a sektorovej správy. Tie poskytujú laickej i odbornej verejnosti aj verejným činiteľom včasné, cielené a relevantné informácie o vplyve a vývoji jednotlivých
sektorov na ŽP formou indikátorového zhodnotenia, vytvárajú podklady pre agregovanejšie formy hodnotenia (rôzne hodnotiace správy), pre hodnotenie stavu implementácie environmentálnych
aspektov do sektorových politík a následné vyhodnocovanie transformácie SR na spravodlivú a prosperujúcu spoločnosť s moderným a konkurencieschopným hospodárstvom, ktoré efektívne využíva
zdroje, do roku 2050 dosiahne uhlíkovú neutralitu a oddelí svoj hospodársky rast od využívania zdrojov.
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Forma výstupov:
- Aktualizované sektorové indikátory za 6 sektorov na Enviroportáli (https://www.enviroportal.sk/indicator/123?langversion=sk);
- priebežné sledovanie vývoja a prehľadov právnych predpisov, dokumentov a medzinárodných dohovorov za príslušné hospodárske sektory jednotlivými gestormi a ich aktualizácia na Enviroportáli
(https://www.enviroportal.sk/pravne-predpisy-dokumenty, https://www.enviroportal.sk/dokumenty-1/medzinarodne-dohovory);
- príprava a zaslanie 1. návrhu štruktúry sektorovej správy na MŽP SR, uskutočnili sa viaceré interné a externé online stretnutia (s MŽP SR) pre zabezpečenie prípravy hodnotenia vplyvu sektorov na ŽP
prostredníctvom sektorovej správy - odsúhlasenie variantu zamerania sektorovej správy, nastavenia harmonogramu prác, príprava návrhu rámcovej štruktúry správy podľa odsúhlaseného variantu,
jeho pripomienkovanie na MŽP SR, zapracovanie pripomienok, príprava finálneho návrhu štruktúry sektorovej správy a jeho odsúhlasenie MŽP SR.
Indikátorové hodnotenie životného prostredia
Ing. Kapusta
12.2021
Úloha
2 300,24,00
24,00
OAHŽP / OIPEP
splnená.
Anotácia:
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.
Cieľom úlohy je predkladať laickej, odbornej verejnosti aj verejným činiteľom včasné, cielené a relevantné informácie o ŽP formou indikátorového zhodnotenia, prehľad o plnení cieľov Envirostratégie
2030, vytvárajú podklady pre agregovanejšie formy hodnotenia ŽP (rôzne hodnotiace správy), pre odpočtovanie plnenia Envirostratégie 2030 a ďalších prijatých stratégií a programov v oblasti ŽP, ako aj
úloh súvisiacich so životným prostredím, ktoré majú v politikách prierezový charakter. Cieľom úlohy je aj prevádzka IS indikátorov (ISI) pre administrátorov i užívateľov, vrátane rozširovania a zlepšovania
jednotlivých funkcionalít a podpory zdieľania indikátorov na Európskej úrovni (napr. EEA).
Forma výstupov:
- Elektronická verzia KI aktualizovaných k roku 2020 a publikovaných v rámci novovytvorenej platformy Enviroportálu, v slovenskej a anglickej verzii;
- spracovaná bola špecifikácia požiadavky na preklad KI pre VO 2021, príprava a prezentácia k indikátorom ŽP na stretnutí s MŽP, príprava požiadaviek na údaje pre aktualizáciu KI. Následne boli
aktualizované hodnotenia KI (sk verzia) na EP, zrealizovaný bol ich preklad do AJ vrátane aktualizácie en verzií na EP. Vytvorenie novej platformy EP bolo po dohode so SEI posunuté na rok 2022;
- prebiehala komunikácia a spolupráca s MŽP SR ohľadne finalizácie návrhu aktualizácie súboru ISOB, výsledkom bola úprava súboru indikátorov, resp. ich výberu. Predloženie aktualizovaného súboru
ISOB na schválenie vládou SR bolo nakoniec v spolupráci s MŽP SR vyhodnotené ako neodôvodnené a teda sa tento krok úlohy nezrealizoval;
- elektronická verzia ISOB vyhodnotených k roku 2020 v slovenskej verzii – v roku 2021 bola zrealizovaná aktualizácia vyhodnotenia predmetných indikátorov a ich vystavenie na EP
- v rámci aktualizácie indikátorov predchádzania vzniku odpadu boli v roku 2021 spracované nasledovné indikátory: Zmesový komunálny odpad, Biologicky rozložiteľný odpad a Odpad z papiera a
lepenky. Ostatné indikátory vyhodnotené neboli, nakoľko pre ne v roku 2021 neboli dostupné vstupné numerické podklady;
- textový (elektronický) prehľad aktuálnych právnych predpisov, strategických dokumentov a medzinárodných dohovorov na Enviroportáli za príslušné zložky a faktory ŽP;
- bolo zabezpečené priebežné sledovanie vývoja a prehľadov PP, dokumentov a medz. dohovorov za príslušné zložky a faktory ŽP jednotlivými gestormi a ich prípadná aktualizácia na Enviroportáli;
- prevádzka aktualizovaného ISI na Enviroportáli (vrátane EnviDat-u) - realizovaná bola finalizácia úprav funkcionality a dizajnu EnviDat-u a jeho uvedenie do ostrej prevádzky
(https://www.enviroportal.sk/envidat), prezentácia EnviDat-u na stretnutí s MŽP SR i v rámci prednášky pre FMK Univerzity Cyrila a Metoda. Prebiehali operatívne práce pri správe ISI (riešenie
vzniknutých problémov). Zrealizované bolo aj nové riešenie funkcionality tvorby grafov a ich vizualizácie v rámci platformy Highcharts v prostredí ISI (teda pre ich využitie pri tvorbe rôznych správ, resp.
indikátorov ŽP);
- Informačný leták o EnviDat-e bol spracovaný.
Environmentálna regionalizácia Slovenska (ERS)
Bc. Mičík
12.2021
Úloha
2 700,15,30
15,30
OSSRK /OSKSR
splnená.
Anotácia:
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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 podľa (Prioritného cieľa 3 a 4 v rámci 8. Environmentálneho akčného programu). V roku 2021 bude vypracovaná publikácia „Zaťažené oblasti životného
prostredia Slovenskej republiky“. Tiež sa bude tvoriť, upravovať a dopĺňať geopriestorová základňa dát pre tvorbu Environmentálnej regionalizácie, doplnená o databázu indikátorov zdravia obyvateľstva v
kontexte životného prostredia.
Forma výstupov:
Publikácia „Zaťažené oblasti životného prostredia Slovenskej republiky“ v slovenskom jazyku:
- kostra publikácie v slovenskej jazykovej mutácii; grafická a obsahová časť (nastavenie dokumentu, spadavky, farebná schéma, rozloženie textových rámcov, príprava tiráže ... ), dopracovanie publikácie:
tabuľky pre výpočet komunálnych odpadov v zaťažených oblastiach SR, výpočty v tabuľke; vyčíslenie množstva komunálnych odpadov na jednotlivé obce v kg v rámci zaťažených oblastí za rok 2016 –
2019; príprava vizuálu publikácie; fotodokumentácia zaťažených oblastí (priemyselné objekty rôznych oblastí, znečistenie vodných plôch, tokov a mokradí, využívanie poľnohospodárskej pôdy, strety
zvery s dopravou, energetický priemysel, automobilový priemysel, pozitívne prvky fauny a flóry v zaťažených oblastiach, inverzné podmienky - znečistenie ovzdušia, monitorovacia stanica kvality
ovzdušia - Chopok); tvorba layoutov - mapových vstupov Bratislavskej, Galantskej, Dolnopovažskej, Novozámockej, Hornonitrianskej, Košickej a Zemplínskej zaťaženej oblasti; kontrola a doplnenie
technickej špecifikácie pre tlač publikácie v slovenskom jazyku;
Publikácia „Zaťažené oblasti životného prostredia Slovenskej republiky“ v anglickom jazyku:
- kostra publikácie v anglickej jazykovej mutácii; podklady pre VO tlač a pre VO preklady zo slovenského jazyka do anglického jazyka publikácií "Environmentálna regionalizácia SR" a "Zaťažené oblasti
Slovenskej republiky"; vypracovanie technickej špecifikácie pre tlač publikácie pre VO preklady; kontrola a doplnenie technickej špecifikácie pre tlač v anglickom jazyku; grafická časť pre vklad
preložných textových a mapových vstupov do anglickej jazykovej mutácie publikácie;
Aktualizované vybrané podkladové databázy pre Environmentálnu regionalizáciu:
- zaslanie žiadostí o dáta pre aktualizáciu databáz z rezortných organizácií MŽP SR i mimorezortných relevantných organizácií; úprava mapových výstupov pre publikáciu na základe pripomienok MŽP SR a
interného pripomienkovania; zapracovávanie pripomienok z MŽP SR do publikácie; príprava, kontrola a doplnenie technickej špecifikácie pre tlač v slovenskom a anglickom jazyku; aktualizácia databázy
fotodokumentácie (Veľký Rozsutec, Mažarná, Blatnický hrad, Gýmeš, Hrušov, kaštieľ Topoľčianky, Lietavský hrad, starý hrad Strečno, Svätý Jur - Ramsar Šur, Tehelne Pezinok, Halda Pezinok, Kamenec
pod Vtáčnikom - Hrádok, CHKO Strážovské vrchy - Homôlka, NP Veľká Fatra - Vyšná Revúca, Ploská, prírodná rezervácia Čierny Kameň, hrad Zniev, Turčianska kotlina, Čerenová skala, Liptovská kotlina,
hrad Branč, Mohyla M. R. Štefánika a okolie, Terchová časť - Marunovia, Západné Tatry - Žiarska dolina - časť Nohavica a Malé Závraty); aktualizácia geopriestorových databáz na základe verejných
dostupných zdrojov (web relevantných organizácií, výročných správ, vyhlášok); zaslanie podkladov do Správy o stave ŽP SR 2020;
Databáza indikátorov zdravia obyvateľstva vo vzťahu k životnému prostrediu na základe dostupných údajov. Zverejnenie podielu jednotlivých stupňov environmentálnej kvality (ERS 2020) v mestách SR
prostredníctvom IS ŽP miest, podľa 8. Environmentálneho akčného programu:
- výber relevantných a dostupných údajov z oblasti zdravia na územie celej SR; zaslanie žiadostí o vybrané dáta s dobou aktualizácie viac ako 1 rok od dotknutých organizácií; GIS databáza indikátorov
zdravia z dostupných zdravotníckych informácií vo vzťahu k ŽP; postupné napĺňanie databáz v období 2021 - 2024 ako podklad pre čiastkovú analýzu za oblasť zdravia. Táto čiastková analýza bude
použitá pre celkové vyhodnotenie environmentálnej kvality regiónov;
Zverejnenie podielu jednotlivých stupňov environmentálnej kvality (ERS 2020) v mestách SR prostredníctvom IS ŽP miest, podľa 8. Environmentálneho akčného programu:
- prostredníctvom analytických nástrojov v prostredí GIS bolo spracované geopriestorové vyjadrenie 141 miest s informáciami o rozložení a rozlohe jednotlivých regiónov kvality na území mesta; na
základe analýzy bola vytvorená vrstva "Environmentálne regióny kvality SR 2020 na území miest SR" s atribútovou tabuľkou obsahujúcou potrebné informácie; export číselného vyjadrenia podielu
regiónov environmentálnej kvality na území jednotlivých miest do formátu .xlsx a úprava pre upload do IS ŽP miest, ďalej boli údaje zaslané odboru informatiky na zverejnenie so IS ŽPM.

II. Environmentálna informatika
32 050,108

214 229,88

34 310,60

214 229,88

37 960,18
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Vývoj a údržba web aplikácií pre informačné
Ing. Vrbjar
12.2021
Úloha
systémy Národná databáza jaskýň a Štátny zoznam
SEI
splnená.
1 000,74,75
74,75
osobitne chránených častí prírody a krajiny
Anotácia:
NDJ (Národná databáza jaskýň) je databázový informačný systém. Určený je na evidenciu základných identifikačných a odborných údajov o jaskyniach, o ich stave zachovania, ochrany a potenciálneho
ohrozenia.
Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody a krajiny (ďalej "štátny zoznam") je informačný systém reprezentujúci komplex údajov odborného charakteru súvisiacich s vyhlasovaním a správou
chránených území v SR.
Užívateľmi aplikácií na správu, údržbu a prezentáciu, sú odborníci zo SMOPaJ (Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva) a ŠOP SR – SSJ (Správa slovenských jaskýň), pracovníci štátnej ochrany
prírody, ako aj verejnosť. Správou týchto údajov sú poverení odborníci zo SMOPaJ (Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva) a odborníci zo ŠOP SR (Štátna ochrana prírody SR).
Účelom úlohy je kompletné preprogramovanie aplikácií pre tieto IS, na web platformu. Je potrebná aktualizácia už prevádzkovaných, ale aj tvorba nových modulov, ako je implementácia rozšírenia NDJ o
evidenciu a zobrazovanie iných krasových javov, okrem jaskýň. Ďalej je potrebné implementovať do aplikácií nové mapové moduly, umožňujúce prezentáciu geopriestorových údajov. Implementácia
modulov zvyšujúcich bezpečnosť prevádzkovaných dát.
Forma výstupov:
Udržiavaná štruktúra dát v databázových schémach, umožňujúca bezproblémový prístup k web aplikáciám:
- NDJ - Aktualizácia polohy vchodov jaskýň, úprava užívateľských kont pre Správu slovenských jaskýň, zmeny kompetencií pracovníkov pre prístup do administrátorskej aplikácie NDJ; ŠZCHU - pre ŠOP SR,
objasnenie technickej stránky ŠZCHU - úpravy ŠZCHU admin aplikácie podľa požiadaviek SMOPaJ; zavedenie do číselníka nový spravujúci orgán: Obec. U obecných CHÚ - "OcCHU" všade pridelenie tohto
správcu; nová aplikácia beží na testovacej verzii, na adrese: https://testapp.sazp.sk/szchu - je tam implementovaná nová mapová aplikácia, kde sú pripojené publikované vrstvy od ŠOP SR; vyžadovalo si
to niektoré úpravy, vytvorenie a zavedenie transformačných tabuliek na prepojenie evidencie ŠOPSR a SMOPaJ; obecné CHÚ ŠOP SR neeviduje; položka Spravujúci orgán upravená na Správcu
chráneného územia; požiadavka SMOPaJ, že na internete zverejňovať len právne predpisy (dokumenty typu a) a mapy CHÚ b), predtým sa tam povkladali aj iné dokumenty. Zobrazovanie iných tipov
dokumentov v aplikácii bolo odstránené. Z databázy bolo odstránené spolu 3280 dokumentov. Zostalo 3125 scanov; pomoc pri vkladaní skenov právnych predpisov, čo bolo potrebné doplniť k MCHÚ
M/168 NPR Šúr; pre mapovú aplikáciu sprístupnená problematika stupňov ochrany pre ŠZCHU. V hlavnej tabuľke maloplošných CHÚ SZHLMCHU, sú polia s uvedením stupňov ochrany, ako aj ďalších
typov ochrany; zároveň sú uvedené aj výmery v príslušných stupňoch pre jednotlivé CHÚ; NDJ - aktualizácia polohy jaskýň v orocelku - Levočské vrchy. Vyhodený VO Javorina, aktualizácia polohy jaskýň
na pôvodné katastre; hromadná úprava záznamov literatúry k jaskyniam, eliminácia nesprávneho číslovania položiek literatúry a následná harmonizácia údajov v tabuľkách;
Implementácia rozšírenia zobrazovania aj iných krasových javov, okrem jaskýň do web aplikácie NDJ, ako aj tvorba príslušného správcovského modulu:
- vytvorená analýza dátového modelu; vytvorené potrebné tabuľky v dátovej schéme; vložené testovacie údaje; programovanie formulára hlavných údajov; NDJ - úprava užívateľských kont pre Správu
slovenských jaskýň, zmeny kompetencií pracovníkov pre prístup do administrátorskej aplikácie NDJ - oživenie nových inštalácií admin. aplikácie NDJ pre SSJ (ŠOPSR) - oživenie nových inštalácií admin.
aplikácie NDJ pre SMOPaJ;
Aktualizovaná a udržiavaná web aplikácia pre prezentačný výstup údajov Národnej databázy jaskýň, umožňujúca viacúrovňový prístup:
- prebieha posúdenie nutnosti a možnosti implementácie požiadaviek webovej dostupnosti, ako aj stanovenie priorít pri jej postupnom uplatňovaní; aktualizácia a harmonizácia dátového modelu
Národnej databázy jaskýň; užívateľské konto do NDJ; zriadenie prístupového konta pre geológa SSJ do aplikácie speleo a pre speleoklimatológa SSJ do aplikácie Speleo (NDJ); príprava aktualizácie
tektonických jednotiek a litostratografie;
Postupný presun údajov a správy štátneho zoznamu na servery a pracoviská ŠOP SR. Tvorba potrebného softwaru pre tento účel:
- stretnutie s predstaviteľmi ŠOP SR a SMOPaJ o ďalšom prevádzkovaní správy Štátneho zoznamu CHÚ; zástupcovia všetkých zúčastnených strán sa zhodli na tom, že súčasný stav nie je vyhovujúci z
hľadiska aktuálnych nárokov na technickú realizáciu, ako aj na spôsob prezentácie údajov pre verejnosť. Príčinami toho stavu sú roztrieštenosť správy B51 údajov a aplikácií na tri subjekty,
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nejednoznačne stanovené kompetencie jednotlivých subjektov, nedostatočná vzájomná koordinácia a informovanosť. ŠOP SR predstavila svoj zámer v priebehu roku 2021 prevziať kompletnú správu
databázy, jednotlivých aplikácií a častí SZCHU, vrátane CHS do svojej gescie; boli pre ŠOP SR poskytnuté dumpy databáz ŠZCHU a CHS, ako aj popis dátových zdrojov; ŠOP SR poskytne URL adresy, na
ktorých budú detailné informácie o chránených územiach a chránených stromoch, budú implementované v tvare: https://data.sopsr.sk/chranene-uzemia/detail/{id} a https://data.sopsr.sk/chranenestromy/detail/{id} kde {id} je jednoznačný identifikátor objektu;
Aktualizovaná a udržiavaná web aplikácia pre prezentačný výstup údajov štátneho zoznamu pre verejnosť:
- SAŽP bude prevádzkovať webové sídlo verejnej časti SZCHU http://old.uzemia.enviroportal.sk/ najviac do konca roku 2021. Akonáhle ŠOP SR spustí prevádzku novej prezentačnej časti, SAŽP starú
aplikáciu odstaví; na Titan-Informatika vytvorený folder StatZoz_pre_SOP, s exportom tabuliek zo schémy Štátneho zoznamu CHÚ do excelu; zároveň pripojený aj popis tabuliek a ich vzťahov; súbor
Zoznamtab.txt obsahuje zoznam tabuliek s počtom záznamov; prebehlo odovzdávanie údajov ŠZCHÚ a CHS pre ŠOP SR; požiadavka na rozšírenie poľa Zdôvodnenie ochrany nebola splnená, pretože
ďalšie úpravy aplikácie z dôvodu presunu správy údajov pod kompetenciu ŠOP SR už nie sú žiadúce;
Rozšírenia web aplikácií o komplex nových mapových modulov pre zobrazovanie geopriestorových dát:
- nová funkcionalita pri spúšťaní mapovej časti v administrátorskej aplikácii NDJ https://app.sazp.sk/speleo_mapa/speleo_WGS84_arc.htm; vytvorená mapová aplikácia pre Štátny Zoznam Chránených
Území (Milan Schmidt); MCHU pre kategórie NPR,PR,NPP,PP,CHA, Ochranné pásmo NPR, PR, NPP a PP, OPCHA, CHKP; VCHU pre kategórie NP, OPNP, CHKO; UEV pre kategórie UEV a CHVU;
implementácia - https://app.sazp.sk/szchu_mapa/?CHU=CHVU&ID=; úprava map. aplikácie - poradie naloženia vrstiev; len dočasné použitie kvôli prechodu pod gesciu ŠOP SR;
Poskytovanie otvorených datasetov pre portál data.gov.sk pre prístup k údajom:
- prebieha posúdenie možností, aké údaje možno ponúknuť ako otvorené datasety, ako aj stanovenie priorít pri jej postupnom uplatňovaní; vytvorenie služby pre sprístupnenie zoznamu voľne
prístupných jaskýň. Na https://arc.sazp.sk/arcgis/rest/services/sources/speleo_pristupne_jaskyne/MapServer; nakoľko prebehlo odovzdanie údajov ŠZCHÚ a CHS pre ŠOP SR, poskytovanie datasetov
by už nebolo aktuálne. Aktuálne údaje zo Štátneho zoznamu sú teraz gescii ŠOP SR;
Integrovanie otvoreného API pre prístup k údajom:
- prebieha výber technického riešenia, ako integrovať otvorené API; po odovzdaní údajov Štátneho zoznamu CHÚ a CHS na ŠOP SR, poskytovanie datasetov z tejto oblasti už nie je aktuálne;
poskytovanie údajov z Národnej databázy jaskýň zatiaľ nie je žiadúce, nakoľko sa jedná o údaje, ktoré nie sú verejnosti voľne prístupné. Ak by došlo k dohode, medzi SMOPaJ, SSS (Slovenská
Speleologická Spoločnosť), SSJ (Správa Slovenských Jaskýň), MŽP a SAŽP, ktoré údaje a v akom rozsahu možno sprístupniť, bola by aktuálna možnosť implementácie otvoreného API.

7.

Správa centrálnych číselníkov pre databázové
Ing. Vrbjar
12.2021
Úloha
800,32,81
32,81
aplikácie
SEI
splnená.
Anotácia:
Údržba spoločných číselníkov na platforme databázy ORACLE. Uskutočňovať monitoring využívania číselníkov a aktualizovať Centrálny register spoločných číselníkov. Podľa potreby, aktualizovať a
udržiavať jednotlivé číselníky v schéme vyhovujúcej potrebám prevádzkovaných aplikácií. Údržba web aplikácie na sprístupňovanie Centrálneho registra spoločných číselníkov vývojárom SAŽP, ako aj
iným vývojárom podieľajúcim sa na tvorbe aplikácií pre rezort ŽP. Poskytovať výstupy v rôznych formátoch a pre rôzne platformy podľa požiadaviek.
Forma výstupov:
- Aktualizovaný Centrálny register spoločných číselníkov pre vývojárov v rezorte ŽP: priebežne prebieha kontrola aktuálnosti registra číselníkov a sledovanie využitia číselníkov v aplikáciách; prebieha
monitorovanie aktuálnosti číselníkov a stavu prideľovania privilégií; priebežne aktualizovaný register číselníkov SAZP; posúdenie aplikácie na správu číselníkov z hľadiska požiadaviek webovej
dostupnosti; nie je nutné implementovať požiadavky, nakoľko ide len o internú aplikáciu a slúži len pre vnútornú potrebu vývojárov, v rámci SAŽP;
- Aktuálne číselníky pre vývoj a prevádzku aplikácií v rámci rezortu ŽP: ktualizované číselníky OBCE_AJ_ICO, DMIESTO a SKVRST; kontrola a aktualizácia číselníkov využívaných v bývalej aplikácii
Minerálne pramene; aktualizácia číselníkov DMIESTO, KATEGORIECHU, POVOLORG, PRISLORG; úprava číselníka UTJ99 - Vyhodený VO Javorina, aktualizované pôvodné katastre;
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- Výstupy číselníkov v rôznych formátoch, ako dodatočný zdroj informácií: generované výstupy podľa požiadaviek vývojárov a užívateľov; Export vybraných číselníkov pre prevádzkovanie ŠZCHU a CHS do
ŠOP SR; ide o súčasť odovzdávaných dát, pre ďalšie prevádzkovanie na ŠOP SR. Export číselníkov kraj, okres, utj, vchu, zuj; exportované číselníky: BIOTOPY, CHUZ, MIESTO, FDRUH, ZDRUH, DRUHPOZ,
DRUHVLAS, DZOZCHU, KATEGORIECHU, POVOLORG, PRISLORG, VLASTNICTVO, OROCEL, OROUR. Exportované pohlady: OROCELKY, OROCELKY_N, UTJ99; pre aktualizáciu litostratigrafie a tektoniky, boli
pracovníkom SMOPaJ a SSJ poskytnuté exporty súvisiacich číselníkov : c_skvrst - číselník s tektonickými pásmami, c_tekjed - číselník tektonických jednotiek, c_vrstvy - číselník súvrství( litostratigrafické
členenie), c_veky - číselník geologických období, c_tejevrst - číselník resp. krížová tabuľka a číselník hornín, c_horniny.
Tvorba statických a dynamických www pre internet
Vlček
12.2021
Úloha
1 300,0,00
0,00
a intranet
SEI
splnená.
Anotácia:
Úloha je zameraná na zverejňovanie informácií o činnosti SAŽP, o projektovej činnosti a marketingových aktivitách SAŽP. Úloha zabezpečuje technickú aj obsahovú tvorbu nových stránok pod správou
SAŽP a participuje na výstupoch z informačných systémov. Prostredníctvom redaktorov zabezpečuje napĺňanie informácií na stránke SAŽP a kompletnú tvorbu a životný cyklus ostatných stránok pod
správou SAŽP.
Forma výstupov:
- Technická a systémová správa CMS systému, na ktorom funguje web stránka a jej moduly, preverovanie a dodržiavanie štandardov prístupnosti web stránok a aplikácia na už vytvorené a publikované
informácie, pridelenie prístupových práv, napĺňanie nových textov do štruktúry, testovanie funkcionality, opravy funkcionality na základe pripomienok redaktorov, zabezpečenie napĺňania obsahu www
stránky s použitím redakčného systému a s pridelením prístupových práv zodpovedným osobám, sprostredkovanie výstupov projektov, napojenie na informačné systémy SAŽP, publikovanie
marketingových informácií, preberanie vhodných informácií a tlačových správ z MŽP SR, rezortných organizácií, prípadne od partnerov, špeciálne výstupy na základe požiadaviek projekt manažérov,
riaditeľov a vedúcich;
- pravidelné aktualizácie obsahu podľa zadania (dokumenty QMS/EMS, správy ZPC, informácie odboru personalistiky, ...), optimalizácia štruktúry;
- enviromagazin.sk, SEV, školy, projektové stránky a pod. Správa a vývoj špecifických stránok, ktoré nemohli byť začlenené pod existujúcu stránku bežiacu na serveri sazp.sk vzhľadom na špecifické
požiadavky zadávateľov (iná technológia, iný design, a pod.). Stránky sú vyvíjané a priebežne aktualizované na základe aktuálnych požiadaviek zadávateľov zo SAŽP prípadne rezortných organizácií, je
zabezpečený životný cyklus stránok, zálohovanie, pravidelné aktualizácie vývojového prostredia, pravidelné testovanie a optimalizácia obsahu, spolupráca pri údržbe stránok vo vývojovom prostredí
Drupal, WordPress;
- tvorba a duplikácia multimediálnych CD/DVD ako výstupov z projektov, konferencií prípadne iných aktivít. Tvorba, vývoj, výroba sa deje na základe požiadaviek zadávateľov - spracovanie a strih video
materiálov z konferencií a akcií SAŽP, archivácia a publikovanie na youtube a facebook kanál SAŽP, verejného odpočtu SAŽP, materiálov edukačného charakteru z projektov;
- úprava stránky SAŽP vzhľadom na legislatívnu úpravu prístupnosti web stránky čo najviac, ako jej to technické riešenie dovolí, úprava dizajnu, úprava obsahu, úprava dokumentov, aby spĺňali
požiadavky, tagovanie pdf dokumentov, a pod.;
- koordinácia riadenia žiadostí na vývoj a rozvoj IS v správe rezortu MŽP SR - v roku 2021 neprišli žiadne požiadavky v rámci rezortu MŽP SR.
Enviroportál
Mgr. Horváthová
12.2021
Úloha
15 000,10 326,55
2 520,00
10 326,55
2 520,00
SEI
splnená.
Anotácia:
Portál poskytuje denne aktualizované spravodajstvo v oblasti ŽP, tvorí základnú platformu pre publikovanie výstupov z informačných systémov a podporuje implementáciu zákonov. Užívateľom slúži na
jednotný prístup k informáciám poskytovaným v oblasti ŽP a zároveň je prienikom k odborným informáciám uloženým v databázach odborných organizácií MŽP SR a ďalších súvisiacich rezortov.
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. Spolupráca s MŽP SR pri plnení úloh a aktivít uložených pracovnou skupinou Task Force on Access to Information Aarhuského dohovoru.
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Forma výstupov:
- Spravodajská časť bola denne aktualizovaná;
- účasť na školeniach – Copywritting a Content marketing, aplikácia získaných poznatkov do praxe. Publikovanie textov podľa zásad copywritingu;
- programovanie nového redakčného systému a modulov. Návrh novej architektúry portálu;
- zosúladenie webových sídiel Enviroportál a Informačná platforma Zelené hospodárstvo s vyhláškou č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy;
- optimalizácia webových sídel Enviroportál a Informačná platforma Zelené hospodárstvo. Účasť 8 pracovníkov SAŽP na školení SEO optimalizácia – aplikácia získaných poznatkov do praxe;
- návrh nového dizajnu webového sídla Enviroportál v súlade s ID SK;
- zápisnice vo forme grafov – aplikácia Figma.
Databázové aplikácie Informačných systémov
Ing. Navrátil, PhD. /
12.2021
Úloha
verejnej správy
Ing. Pacola, PhD.
splnená.
1 200,146,73
726,60
146,73
726,60
SEI
Anotácia:
Zabezpečenie prevádzky softvérových komponent, ktoré predstavujú aplikačné rozhrania IS ŽP a rozhrania pre správu a publikovanie zdrojových evidencií, ktoré sú súčasťou agendových informačných
systémov IS verejnej správy. Úlohou projektu je PREVÁDZKA, INŠTALÁCIA, MONITOROVANIE a TECHNICKÁ PODPORA softvérových aplikácií. Ide najmä 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 vytvorené 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.
Forma výstupov:
- Priebežné monitorovanie behu aplikačnej infraštruktúry informačných systémov;
- prideľovanie privilégií, vytváranie užívateľských účtov, monitorovanie behu a výkonu aplikačných rozhraní;
- migrácia vytvorených aplikácií z prostredia vývojových serverov do prostredia produkčných serverov;
- zabezpečenie užívateľskej podpory pre používanie klientskych rozhraní, ktoré umožňujú vstup užívateľov do zdrojových evidencií informačných systémov a environmentálnych databáz pre: IS NŤO, IS
EZ, IS PZPH, IS EIA/SEIA, IS IPKZ, IS PaNEŠ, Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody a chránených stromov, DKČaR, MZV.
Prevádzka priestorových údajov a podpora INSPIRE
Ing. Zemanová
12.2021
Úloha
5 000,0,00
0,00
SEI
splnená.
Anotácia:
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 geodabazy-EGDB (predtým ArcSDE aplikačný server).
V rámci úlohy sa vykonávajú rôznorodé 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 (predtým ArcSDE), poskytovaním technickej a odbornej GIS podpory pracovníkom SAŽP, riešiteľom
projektov, vedeckej a odbornej verejnosti a pod.
V rámci Open Data sk – publikovanie metadát datasetov PÚ a služieb PÚ do Registra priestorových údajov (RPI) rpi.gov.sk, publikovanie metadát datasetov SAŽP do Ústredného portálu verejných služieb
ľuďom – data.gov.sk
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Por.
č.
úlohy

12.

13.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

Finančné zabezpečenie
úlohy (€)
schválený rozpočet
Výdavky
Iné
št. rozpočtu
zdroje

Finančné zabezpečenie úlohy
(€)
upravený rozpočet
Výdavky
Iné
št. rozpočtu
zdroje

Finančné zabezpečenie úlohy (€)
skutočnosť
Výdavky št.
rozpočtu

Iné
zdroje

Prostredníctvom projektu ESPUS sa využije a zlepší existujúci legislatívny rámec definujúci Národnú infraštruktúru priestorových informácií (INSPIRE) a prostredníctvom synergie s aktivitami elektronizácie
verejnej správy (eGovernment) sa zabezpečí zvýšenie dostupnosti, kvality .
a využiteľnosti priestorových údajov a služieb.
Forma výstupov:
- Enterprise geodatabaza (EGDB) 10.7;
- mapový server - arc.sazp.sk (ArcGIS for Server Advanced 10.7 );
- https://idatovysklad.sazp.sk;
- ESRI shapefile, file geodatabase GDB, projekty .mxd;
- rpi.gov.sk, data.gov.sk - tvorba a editácia záznamov;
- mapové kompozície - spracovanie v ArcGIS 8.1 - výstupy v .jpg;
- Ssráva a revízia pridelených licencií, pridelenie licencií (ArcGIS Pro).
Informačný systém monitoringu ŽP (ISM)
Ing. Cimernan /
12.2021
Úloha
Ing. Hubáček
splnená.
800,2,05
2,05
SEI
Anotácia:
ISM sa buduje ako GIS orientovaný informačný systém, ktorý perspektívne umožní prístup do vzdialených údajových základní prevádzkovateľov ČMS cez webové služby, s cieľom vytvoriť previazaný celok
informačných zdrojov jednotlivých ČMS, schopný podať čo najobjektívnejšiu výpoveď o stave zložiek životného prostredia a naň pôsobiacich vplyvov. Informácie o ISM sú priebežne sprístupňované na
stránkach enviroportal.sk
Ako podúloha bola pripojená tvorba web-aplikácií pre MŽP SR, odbor odpadového hospodárstva a relevantné prepojenie na enviroportal.sk.
Forma výstupov:
- Aktualizácia podstránok ISM na EP: https://www.enviroportal.sk/informacny-system-zp/cms/informacny-system-monitoringu-zp;
- analýza obsahovej a dátovej štruktúry poskytovanej na enviroportáli;
- analýza opodstatnenosti prevádzkovania ISM pod enviroportálom, návrh jeho ďalšej prevádzky a návrh alternatívnych scénarov;
- aktualizácia tematickej vrstvy https://arc.sazp.sk/arcgis/rest/services/sources/cms_radioaktivita/MapServer/0 a monitoring načítavania údajov z radiačného servera SHMÚ cez aplikáciu
http://merkur.sazp.sk/radioaktivita/;
- webmapové aplikácie publikujúce časovú radu nameraných údajov pre školy a širokú verejnosť – update webaplikácie http://globus.enviroportal.sk/cms-radioaktivita/default.html;
monitoring služby: http://sscri.vupop.sk/ArcGIS/rest/services/CMS/cms_rest/MapServer; podpora OOHMZPSR a OÚ OSŽP pre https://riso.sazp.sk/;
- prezentácia ČMS Pôda pre študentov UMB;
- riešenie požiadavky na export údajov o ročnej produkcii elektro odpadov pre SI MŽP SR;
- situačná správa pre k projektu Monitoring pôdy SR pre prof. Kobzu – VUPOP.
Prevádzka databáz
Ing. Schmidt, PhD.
12.2021
Úloha
500,403,78
9 866,37
403,78
9 866,37
SEI
splnená.
Anotácia:
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.
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Por.
č.
úlohy

14.

15.

16.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

Finančné zabezpečenie
úlohy (€)
schválený rozpočet
Výdavky
Iné
št. rozpočtu
zdroje

Finančné zabezpečenie úlohy
(€)
upravený rozpočet
Výdavky
Iné
št. rozpočtu
zdroje

Finančné zabezpečenie úlohy (€)
skutočnosť
Výdavky št.
rozpočtu

Iné
zdroje

Forma výstupov:
Monitorovanie behu, zálohovanie, patchovanie databáz, vylaďovanie výkonu, inštalácia a klonovanie databáz, správa užívateľov, migrácia dát aplikácií medzi vývojovou a produkčnou databázou, správa
licencií.
Sieťové služby – Linux/UNIX servery
Mgr. Balážovič, PhD. 12.2021
Úloha
1 000,555,20
448,64
555,20
4 098,16
SEI
splnená.
Anotácia:
Zabezpečenie prevádzky IS verejnej správy a IS vyplývajúcich z medzinárodných záväzkov, štandardné sieťové služby s využitím open source technológií, konsolidácia a virtualizácia serverov a sieťových
služieb,implementácia medzinárodných štandardov do sieťových služieb, zabezpečenie kontrolných mechanizmov: riadená dokumentácia, monitoring, štatistika.
Forma výstupov:
- Zabezpečené funkčné sieťové služby: DNS, MAIL, WWW, FTP, SSH, DB, WIKI;
- zabezpečená prevádzka diskových polí;
- zálohovanie na páskovú knižnicu je vykonávané každý druhý týždeň;
- systémová podpora užívateľov, aplikácií a serverov - vykonávané priebežne.
BIS - bezpečnosť informačných systémov
Mgr. Balážovič, PhD. 12.2021
Úloha
1 000,50 152,80
50 152,80
SEI
splnená.
Anotácia:
Zabezpečenie bezpečnosti systémov, údajov a majetku SAŽP primárne s využitím opensource technológií.
Forma výstupov:
- Interné smernice - vykonávané podľa požiadaviek;
- permanentný monitoring - je zabezpečený pre sieťové zariadenia, webové stránky, využitie diskového priestoru a zaťaženie CPU;
- zabezpečená prevádzka kamerového systému a alarm systému;
- štatistika je aktualizovaná pravidelne;
- dokumentácia je tvorená priebežne;
- zálohovanie je vykonávané každý týždeň na diskové pole alebo na páskovú knižnicu;
- UPS a klimatizácia - údržba vykonávaná podľa potreby.
Sieťové služby - Windows servery
RNDr. Andel
12.2021
Úloha
2 000,0,00
0,00
SEI
splnená.
Anotácia:
Úloha zabezpečuje funkčnosť Windows serverov a ich služieb pre potreby užívateľov na SAŽP a mimo SAŽP.
Forma výstupov:
- Funkčné sieťové služby Windows serverov zahrnutých v tejto úlohe - zásahy podľa potreby - aktualizácia systému, opravy chýb súborov, spôsobené užívateľmi;
- prístupy na súborové úložisko podľa zadefinovanej hierarchie práv a antivírová ochrana uložených dát - zásahy podľa potreby - nastavovanie práv podľa požiadaviek, obnova sít zo zálohy;
- podpora užívateľov a vývojárov - zásahy na základe požiadaviek.
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Por.
č.
úlohy

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

Finančné zabezpečenie
úlohy (€)
schválený rozpočet
Výdavky
Iné
št. rozpočtu
zdroje

Finančné zabezpečenie úlohy
(€)
upravený rozpočet
Výdavky
Iné
št. rozpočtu
zdroje

Finančné zabezpečenie úlohy (€)
skutočnosť
Výdavky št.
rozpočtu

Iné
zdroje

17.

Budovanie a administrácia rezortnej počítačovej
RNDr. Andel
12.2021
Úloha
750,2 848,34
13 329,93
2 848,34
13 329,93
siete ŽPNet
SEI
splnená.
Anotácia:
Úloha zabezpečuje funkčnosť pripojenia do Internetu a vzájomné prepojenie Intranetov pracovísk SAŽP, SIŽP, ŠOP SR, SMOPAJ a prípadne iných partnerských organizácií.
Forma výstupov:
Funkčné a zabezpečené pripojenie do Internetu a intranetu - pravidelný monitoring, opravy chýb, výmena nefunkčných zariadení, preprogramovanie pri zmenách parametrov pripojenia, podklady pre VO.

18.

Opravy VT a LAN

RNDr. Andel
SEI

12.2021

Úloha
splnená.

1 700,-

149 686,87

7 419,12

149 686,87

7 419,12

Anotácia:
Úloha zabezpečuje funkčnosť základných pracovných nástrojov zamestnancov SAŽP – VT (PC, notebooky, monitory, tlačové zariadenia …) a LAN.
Forma výstupov:
Funkčná VT a LAN - inštalácia techniky z minuloročných nákupov, zásahy u užívateľov podľa požiadaviek, príprava podkladov na VO.

III. Environmentálne služby
32 700,19.

45 450,68

45 450,68

Prevádzka pracoviska v oblasti posudzovania
Ing. Kováčová
12.2021
Úloha
4 200,704,55
704,55
vplyvov na životné prostredie
OES
splnená.
Anotácia:
Komplexná podpora procesu posudzovania vplyvov na ŽP podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a v súlade so zásadami udržateľného rozvoja SR a s medzinárodnými dokumentmi v
uvedenej oblasti.
Forma výstupov:
- Zabezpečenie funkčnosti a update informačného systému EIA/SEA; update zoznamu užívateľov IS EIA/SEA a ich zaškolenie s prácou v systéme IS EIA/SEA;
- komunikácia s kontaktnými osobami na príslušnom orgáne (MŽP SR a OÚ), telefonická a e-mailová komunikácia 420 krát;
- kontrola dát vkladaných príslušným orgánom (MŽP SR, OÚ) v časti EIA a SEA; úprava dát v IS EIA/SEA na základe nariadenia GDPR za rok 2019 a 2020;
- kompletizácia dát v IS EIA/SEA_zmena formátov z .doc a .docx na .pdf podľa požiadaviek štandardov pre verejnú správu za roky 2015 - 2020;
- koordinácia prác pri zabezpečení opravy výstupov a aktualizácie údajov pre štatistiku z procesu EIA/SEA;
- 4 x štatistické výstupy z IS EIA/SEA pre MŽP SR_OPVŽP;
- kontrola dát v časti Záver posudzovania IS EIA/SEA, ktoré sú podkladom pre správu o posudzovaných zásahoch do prírody a krajiny;
- analýza podkladov z databázy posudzovaných zásahov do prírody a krajiny;
- online školenie k IS EIA/SEA pre užívateľov z OÚ a MŽP SR dňa 20.10.2021, 61 účastníkov;
- upgrade IS: návrh zmeny odosielania notifikácií z Enviroportálu, zrušenie odosielania notifikácií o zmenách v rámci akcií, notifikácie len pre novozaložené akcie; zmeny v zobrazovaní IČO; zmeny v
číselníku povoľujúci orgán; zmena v stave Akcia je ukončená; vytvorenie nových stavov Akcia je ukončená v procese EIA a Akcia je ukončená v procese SEA; zmena v označení akcie "Medzištátne
posudzovanie"; predĺženie času odpojenia sa pri nečinnosti v IS; odstránenie dvojitého zobrazovania akcií na webe; zmena počtu znakov v položke verejné prerokovanie; odstránenie chýb pri zadávaní
nových užívateľov IS EIA/SEA; odstránenie duplicity pri zverejňovaní zoznamu OSO; odstránenie chýb v IS k zmene stavu; oprava chýb vo vkladaní dát cez Prehľad dokumentov; oprava dát po kontrole
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č.
úlohy

20.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

Finančné zabezpečenie
úlohy (€)
schválený rozpočet
Výdavky
Iné
št. rozpočtu
zdroje

Finančné zabezpečenie úlohy
(€)
upravený rozpočet
Výdavky
Iné
št. rozpočtu
zdroje

Finančné zabezpečenie úlohy (€)
skutočnosť
Výdavky št.
rozpočtu

Iné
zdroje

dokumentov z OÚ; doplnenie číselníka o novelu č. 372/2021 Z. z. v IS; navýšenie veľkosti dát vo formáte .zip; odstránenie chyby pri používaní SK klávesnice;
- upgrade Enviroportálu: návrh zmeny odosielania notifikácií z Enviroportálu, vytvorenie informácií pre získanie dokumentov akcií posudzovaných podľa zákona č. 24/2006 Z. z.; zmeny na webe súvisiace
s číselníkom podľa č. 372/2021 Z.z.; aktualizácia dokumentov a kontaktov príslušných orgánov na webe;
- komunikácia a pracovné online stretnutie (30.4.) s MŽP SR_OPVŽP k reportingu dát z IS EIA/SEA podľa požiadaviek článku 12 ods. 2 smernice 2001/42/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. júna 2001
o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie (ďalej len „smernica EIA), (zaslanie podkladov na rokovanie, vytvorenie zápisu z rokovania);
- komunikácia s MŽP SR k zmenám v reportingu, ktoré budú zadefinované po októbrovom stretnutí k smernici EIA;
- pracovné stretnutie (18.2.2021) s poslankyňou Parlamentu SR Annou Zemanovou k agende EIA/SEA a verejnosť;
- účasť na online konferencii Oživí ekologické poľnohospodárstvo Slovensko? (2.3.2021); na online seminári k Vodnému plánu Slovenska - časť revitalizácia (11.3.2021), časť Infraštruktúrne projekty (12.5.
2021), časť Znečistenie vôd (10.6.2021); na konferencii klíma sa mení dnes online CLIMADAM : ZMENA KLÍMY – AKO NA TO ? (14.4.2021); na školení LIFE Zlepšenie kvality ovzdušia (4.5.2021); na online
konferencii APEL 2021 (9.12.2021);
- online školenie pre 100 pracovníkov OÚ a MŽP SR dňa 18.2.2021;
- online školenie časť EIA v MS Teams dňa 24.9.2021 pre 108 účastníkov z OÚ a MŽP SR;
- online školenie časť SEA v MS Teams dňa 28.9.2021 pre 100 účastníkov z OÚ a MŽP SR;
- online školenia pre OSO dňa 12.11.2021, 30 účastníkov;
- metodické usmernenia na hodnotenie vplyvu na kvalitu ovzdušia - spracovanie rámcového návrhu znenia metodického usmernenia najmä na základe prekladov zahraničných metodických usmernení a
spolupráce s odborníkmi v riešenej oblasti so zameraním na právnu úpravu a nástroje relevantné pre posúdenie navrhovanej činnosti z hľadiska kvality ovzdušia, odstupové vzdialenosti, pachové látky
a opatrenia;
- update zoznamu OSO, distribúcia príručiek pre OSO.
Posudzovanie vplyvov strategických dokumentov
Ing. Saxová
12.2021
Úloha
2 400,27 168,44
27 168,44
na ŽP - koordinácia procesu SEA
OES
splnená.
Anotácia:
Posúdenie predpokladaných vplyvov pripravovaných strategických dokumentov (SD) s celoštátnym dosahom na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“),a o Krajinnom plánovaní
Forma výstupov:
- Účasť na online zasadnutiach pracovnej skupiny pre tvorbu: Koncepcie vodnej politiky Slovenska na roky 2022-2030 s výhľadom do roku 2050- 20.5.2021; Vodného plánu Slovenska - 10.6.2021;
- Zabezpečená inzercia v denníku SME pre:
- SEA proces 1: inzercia rozsahu hodnotenia - 29.1.2021; inzercia správy o hodnotení a informácie o verejnom prerokovaní - 23.8.2021;
- SEA proces 2: inzercia oznámenia o strategickom dokumente- 1.3.2021, rozsahu hodnotenia- 23.3.2021; inzercia správy o hodnotení a informácie o verejnom prerokovaní - 22.11.2021
- SEA proces 3: inzercia správy o hodnotení a informácie o verejnom prerokovaní - 21.4.2021.
- Pripomienkovanie a doplnenie Oznámenia o strategickom dokumente pre SEA proces 2.
- Správy o hodnotení SD - plnenie zabezpečené:
- vypracovaním a odovzdaním správy o hodnotení pre SEA proces 1 - júl 2021;
- vypracovaním a odovzdaním správy o hodnotení pre SEA proces 2 - november 2021;
- vypracovaním a odovzdaním správy o hodnotení pre SEA proces 3 - apríl 2021;
- Plnenie zabezpečené účasťou na verejnom prerokovaní správy o hodnotení v rámci:
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Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

Finančné zabezpečenie
úlohy (€)
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Výdavky
Iné
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zdroje
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(€)
upravený rozpočet
Výdavky
Iné
št. rozpočtu
zdroje

Finančné zabezpečenie úlohy (€)
skutočnosť
Výdavky št.
rozpočtu

Iné
zdroje

- SEA procesu 1 - Bratislava 8.9.2021;
- SEA procesu 2 - Bratislava 7.12.2021;
- SEA procesu 3 - Bratislava 3.5.2021;
- Zabezpečené vypracovanie odborných posudkov pre:
- SEA proces 1 - odborne spôsobilou osobou Mgr. Filipom Sapákom - november 2021;
- SEA proces 2 - odborne spôsobilou osobou RNDr. Eleonórou Bartkovou - december 2021;
- SEA proces 3 - odborne spôsobilou osobou doc. RNDr. Katarínou Pavličkovou, CSc. - júl 2021;
- SEA pre Stratégiu na zlepšenie kvality ovzdušia presunutá na rok 2022.
Prevádzkovanie pracoviska SAŽP v oblasti
Ing. Vengrin
12.2021
Úloha
3 200,1 583,58
1 583,58
prevencie závažných priemyselných havárií
OES
splnená.
Anotácia:
Plnenie odborných úloh v súlade s poverením ministra životného prostredia SR v rozsahu § 16 ods. 1 až 3 zákona č. 128/2015 Z. z o prevencii závažných priemyselných havárií as o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 128/2015 Z. z.“) a súvisiacich aktivít so zabezpečovaním procesu PZPH, vrátane medzinárodných aktivít.
Forma výstupov:
- aktualizované všetky registre a moduly IS PZPH (podniky, činnosť, prevádzkovatelia, NL, okolie, kontroly, autorizované a odborne spôsobilé osoby);
- naprogramovaný nový modul "Analýza územia" v rámci IS PZPH - verzia autorizovaný klient vrátane jeho napĺňania (16 dokumentov) a testovania;
- určené a aktualizované podniky s možným domino efektom a ich susediacich podnikov v rozsahu § 13 ods. 1 až 3 zákona o prevencii ZPH;
- aktualizované dokumenty "Informácie pre verejnosť" podľa § 15 zákona č. 128/2015 Z. z. v IS PZPH (34 dokumentov);
- poskytnuté informácie k IS PZPH ŠS, verejnosti i odbornej verejnosti (cca 80 krát);
- aktualizované stránky (www.enviroportal.sk, www.sazp.sk) za oblasť prevencie ZPH;
- vykonaný zber a spracované údaje k otázkam dotazníka vyplývajúceho z vykonávacieho rozhodnutia Komisie č. 2014/896/EÚ (podklady pre nové reportovacie obdobie);
- oznámené informácie o SEVESO podnikoch pre EK prostredníctvom systému e-SPIRS za SR, vykonávanie funkcie "Národný reportér";
- aktualizované nadnárodné spoločnosti Seveso podnikov v SR pre potreby JRC.;
- preskúmaný prvý návrh revidovanej verzie dokumentu "OECD Guiding Principles on Chemical Accidents Prevention, Preparedness and Response" vrátane informovania gestora;
- spracované podklady k dotazníku o presadzovaní článku 19 smernice SEVESO III;
- spracované podklady k dotazníku súvisiaceho s rozdelením kompetencií za jednotlivé orgány ŠS na úseku PZPH na Slovensku;
- verifikovaných 9 bezpečnostných správ SEVESO podnikov;
- preverených 31 oznámení o zaradení podniku podľa zákona č. 128/2015 Z. z.;
- odborné poradenstvo pre prevádzkovateľov, špecialistov na PZPH a OÚ v sídle kraja súvisiace s problematikou PZPH (cca 40 krát);
- 2 x online pracovné rokovanie s gestorom zamerané na činnosť zboru expertov a aktuálne otázky súvisiace s aplikovaním zákona o prevencii ZPH;
- spracované podklady k Správe o závažných priemyselných haváriách za roky 2015 - 2021 a o uplatňovaní zákona č. 128/2015 Z. z.;
- spracované 4 stanoviská v rámci členstva v Komisii pre prevenciu ZPH ako poradného orgánu pre MŽP SR;
- aktualizovaná GIS vrstva citlivé body, zameraných 23 citlivých bodov v okolí SEVESO podnikov TN kraja, práca v programe ArcMap;
- aktualizovaná GIS vrstva reprezentatívne scenáre, spracované podklady k 16 SEVESO podnikom;
- aktualizovaná GIS vrstva areálov Seveso podnikov, aktualizovaných 8 areálov SEVESO podnikov, práca v programe ArcMap;
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č.
úlohy

22.

23.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

Finančné zabezpečenie
úlohy (€)
schválený rozpočet
Výdavky
Iné
št. rozpočtu
zdroje

Finančné zabezpečenie úlohy
(€)
upravený rozpočet
Výdavky
Iné
št. rozpočtu
zdroje

Finančné zabezpečenie úlohy (€)
skutočnosť
Výdavky št.
rozpočtu

Iné
zdroje

- zabezpečené aktivity súvisiace so spracovaním druhého vydania metodickej príručky "Nová klasifikácia nebezpečných látok v podnikoch, ktoré spadajú pod zákon č. 128/2015 Z. z.“), pripomienkovanie
dokumentu, komunikácia so spracovateľom a prebratie finálnej verzie (15.10.2021);
- zabezpečené oponentské konanie k finálnej verzii za účasti MŽP SR, členov Komisie pre prevenciu ZPH a zboru expertov, (7.10.2021).
Prevádzkovanie pracoviska pre Európsky register Ing. Kapustová, PhD. 12.2021
Úloha
únikov a prenosov znečisťujúcich látok (E-PRTR) pri
OES
splnená.
1 900,201,40
201,40
SAŽP
Anotácia:
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.
Forma výstupov:
- koordinácia plnenia reportingových povinností za agendu E-PRTR;
- komunikácia s SHMÚ, MŽP SR k spracovaniu sady údajov za rok 2020 za SR o emisiách z prevádzkarní NRZ a veľkých spaľovacích zariadení do integrovanej dátovej sady E-PRTR + LCP;
- spolupráca SAŽP a SHMÚ pri vystavení dátového súboru E-PRTR + LCP v CDR Eionet, dátový súbor s údajmi za rok 2020 vystavený ako draft v CDR Eionet EEA (30.11.2021).
- vystavený report o úplnosti údajov o emisiách z E-PRTR prevádzok v centrálnom dátovom sklade - správa o úplnosti už nie je vyžadovaná;
- Informácie, správy a pripomienkovanie podkladov pre EK a EEA o údajoch za SR v E-PRTR a o implementácii E-PRTR - bez aktivít;
- pripomienkovanie podkladov a správ k problematike E-PRTR a údajov o emisiách na národnej úrovni pre EK a EEA - bez aktivít;
- účasť na online workshope k revízii nariadenia o E-PRTR (8. júla 2021), spracovanie súhrnnej správy v spolupráci s SHMÚ s relevantnými závermi pre nasledovné obdobie a plánovanie úloh, správa
posunutá gestorovi na MŽP SR;
- zabezpečenie účasti zástupcov SHMÚ a MŽP SR + účasť na online zasadnutí PS E-PRTR (22.11.2021);
- komunikácia s SHMÚ a MŽP SR k podkladom na zasadnutia PS E-PRTR v EK k návrhu textu rozhodnutia EK o revízii nariadenia o E-PRTR a rozhodnutia EK o metrických jednotkách;
- spolupráca s SHMÚ pri navrhovaní položiek a funkcionality nového Národného registra znečisťovania, vzájomné konzultácie a dohody o doplnení obojstranne potrebných atribútov v NRZ a v IS IPKZ;
- konzultácie a podklady pre párovanie údajov medzi NRZ a IS IPKZ, používanie jedinečného identifikátora pre oba informačné systémy;
- konzultácie pre NFP SK pre Eionet ohľadom napĺňania prioritného dátového toku E-PRTR za SR;
- konzultácia pre VÚVH k súvislostiam medzi IS IPKZ a NRZ;
- komunikácia s MŽP SR, sekcia informatiky a s SHMÚ k aktualizácii zodpovedností a kontaktných osôb pre prioritné dátové toky súvisiace s plnením reportingových povinností podľa nariadenia EP a Rady
o E-PRTR;
- pracovné stretnutia s SHMÚ a MŽP SR boli nahradené prednostne e-mailovou a telefonickou komunikáciou (vzhľadom k pandemickej situácii);
- pracovné stretnutie medzi MŽP SR a SAŽP (B. Bystrica, 7.10.2021) k PHÚ a súvislostiam medzi priemyselnými emisiami a E-PRTR legislatívou.
Environmentálne škody - prevencia a náprava
Ing. Horňanová
12.2021
Úloha
podľa smernice 2004/35/ES a zákona č. 359/2007 Z.
OES
splnená.
3 000,2 055,44
2 055,44
z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd v
zmení neskorších predpisov
Anotácia:
Vykonávanie odborných činností za oblasť environmentálnych škôd podľa smernice 2004/35/ES o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd 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
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Por.
č.
úlohy

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

Finančné zabezpečenie
úlohy (€)
schválený rozpočet
Výdavky
Iné
št. rozpočtu
zdroje

Finančné zabezpečenie úlohy
(€)
upravený rozpočet
Výdavky
Iné
št. rozpočtu
zdroje

Finančné zabezpečenie úlohy (€)
skutočnosť
Výdavky št.
rozpočtu

Iné
zdroje

publikovaním údajov o environmentálnych škodách a zobrazovaním relevantných prírodných zdrojov. Poskytovanie poradenstva a vzdelávacích aktivít pre zainteresované skupiny.
Forma výstupov:
- pripomienkovanie vykonávania smernice ELD - odpoveď za SR na otázky EK pred infringementom k uplatňovaniu smernice ELD v SR;
- preklad a štúdium Usmernenia EK k smernici a k definíciám pojmov, draftu a oficiálnej ver. v AJ/SJ;
- vypracované a zaslané pripomienky a aktualizované údaje v návrhu Správy za SR „MS report Slovakia, máj 2021” pre EK a MŽP;
- preklad, štúdium a kontrola údajov v Správe za SR v časti o uplatňovaní smernice ELD pre projekt EK „Evidence-gathering for assessment of Member State performance on aspects of environmental
governance as input to the third Environment Implementation Review and the 8th Environment Action Programme“;
- štúdium podporných dokumentov poskytnutých členským štátom - dostatočnosť finančného krytia (Španielsko);
- štúdium dokumentov zaslaných od EK, zverejnených na webstránke EK/ELD a z podujatí k smernici ELD;
- preklad, štúdium, aktualizácia údajov v štúdii EK: „Facilitating enforcement of the Environmental Liability Directive“;
- účasť na stretnutí EK a zástupcov členských štátov dňa 15.6.2021 (online), vrátane registrácie, programu a výsledkov štúdií na zlepšenie vykonávania smernice;
- kontrola zapracovania aktualizovaných údajov (doplnky a komentáre SR) poskytnuté EK do reportu ELD/ SK "Facilitating enforcement of the ELD by competent authorities (v4);
- vypracovanie pripomienok a doplnkov do štúdie EK „Uľahčenie uplatňovania smernice ELD pre príslušné orgány,(v7)“, 2019-2021 – odpoveď pre EK a MŽP SR do správy za SR;
- doplnenie pripomienok v súvislosti s novelou zákona č. 543/2002 a vyhl. 170/2021 (obe účinné od 9/2021) do MS Report Slovakia – odpoveď pre EK a MŽP SR;
- preklad a štúdium dokumentov zaslaných EK na stretnutie k projektu IMPEL CAED (praktická príručka, prílohy a cvičenia);
- účasť na 1.tréningovom cvičení pre zástupcov EK a čl. štátov dňa 23.11.2021 (online) so zameraním na praktickú príručku IMPEL CAED, vrátane zabezpečenia účasti zainteresovaných dotknutých
orgánov a odborných organizácií za SR (SIŽP, ŠOP SR);
- neboli požiadavky zo strany MŽP SR na rokovania k zmene zákona z dôvodu pandemických opatrení;
- zber údajov o fin. krytí (FK) prevádzkovateľov v SR podľa okresov za rok 2020 - aktualizácia adresárov vedúcich OÚ OSŽP, SIŽP a kontaktných osôb pre EŠ, príprava podkladov;
- zaslanie požiadavky a tabuľky evidencie FK (OÚ OSŽP - 72 a SIŽP OIPK - 5);
- evidencia odpovedí OÚ OSŽP, SIŽP a priebežné spracovávanie údajov podľa okresov a inšpektorátov;
- dožiadanie, spracovanie odpovedí a vyhodnotenie zberu údajov za rok 2020;
- publikovanie údajov a zmeny v zápisoch IS - Oznámenia, REG. EŠ a BHEŠ o prípadoch: EŠ Hlohovec - skládka Vlčie hory, BHEŠ Ivanka pri Dunaji - nelegálna skládka;
- aktualizácia údajov v IS - evidovaných záznamov Oznámení a Podnetov, súradníc v mape prípadov;
- zber údajov od OÚ OSŽP (72) a SIŽP (5) o oznámeniach, podnetoch a prípadoch EŠ/BHEŠ v SR za rok 2020 - príprava a zaslanie požiadavky, evidencia odpovedí;
- aktualizácia a zisťovanie údajov o 2 riešených prípadoch: MVE Želiezovce - pracovné stretnutie dňa 30.3.2021 (online), terénna obhliadka dňa 4.11.2021, stanoviská ŠOP SR, VÚVH, SHMÚ k trendom v
lokalite; skládka Vlčie hory Hlohovec - prekategorizovanie bezprostrednej hrozby na env. škodu, analýza rizika na verejné zdravie, aktualizácia zápisov v IS, záznam o uložení opatrení;
- zisťovanie informácií o 5 potenciálnych prípadoch BHEŠ/EŠ: Rudno nad Hronom - nelegálne nakladanie s odpadom, pretrhnutie hrádze a záplavy v obci; Nedožery-Brezany terénna obhliadka 12.5.2021,
nelegálne nakladanie s odpadom; TK Podhájska - vypúšťanie termálnych odpadových vôd do toku; Hrušovská zdrž - úhyn rýb a rakov manipuláciou vôd na VD Gabčíkovo; BPS Budča - únik digestátu a
masívny úhyn rýb na Hrone - zisťovanie skutočností; preverovanie údajov v oznámeniach, spracovanie údajov a poskytnutie informácií MŽP SR, koordinácia a usmernenia pre príslušné úrady, vyžiadanie
odborných posudkov, stanovísk a analýz od dotknutých orgánov a odborných inštitúcií;
- poskytnuté informácie Slovenskému národnému stredisku pre ľudské práva o registrovaných EŠ v období 2015-2020: 2 prípady - skládka Vlčie hory Hlohovec, MVE Želiezovce (rokevidencie, lokalita,
zodpovedný prevádzkovateľ', preventívne a nápravné opatrenia, náklady na opatrenia, súdne konania a ich výsledky);
- požiadavky, úpravy a zmeny IT nástrojov v IS - kalkulátor rizika;
- riešenie modulu Riziko na platforme PHP;
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č.
úlohy

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

-

24.

Finančné zabezpečenie
úlohy (€)
schválený rozpočet
Výdavky
Iné
št. rozpočtu
zdroje

Finančné zabezpečenie úlohy
(€)
upravený rozpočet
Výdavky
Iné
št. rozpočtu
zdroje

Finančné zabezpečenie úlohy (€)
skutočnosť
Výdavky št.
rozpočtu

Iné
zdroje

úpravy v časti Výpočet EAI indexu;
pripojené tematické vrstvy - voda (ochranné pásma vodných zdrojov, CHVO), Natura 2000 (SKÚEV,CHVÚ) v module zóny zasiahnutia, https://enviskody.enviroportal.sk/mapy;
neboli špecifikované požiadavky od EK na údaje do registra EÚ/ ELD;
doplnený a zverejnený Pomocník https://enviskody.enviroportal.sk/pomocnik;
naprogramovaný modul zobrazovania nových prípadov v mapách registrov https://enviskody.enviroportal.sk/register/skody;
grafické ovládacie prvky na zverejňovanie príloh - v pracovnom móde;
poskytnutých bolo spolu 37 informácií z toho:
- 24 konzultácií pre: št. správu (13), verejnú správu (3), prevádzkovateľov (4), občanov (3), MVO (1);
- 13 odborných poradenstiev pre: prevádzkovateľov (3), št. správu (6), odbornú verejnosť (1), poisťovňu (1), verejnú správu (2);
- Aktualizovaná webová stránka enviškody na enviroportáli - doplnenie a úpravy v častiach:
- Informačné zdroje - aktualizovaná webstránka EK/ELD a smernica 2004/35/ES o env. zodpovednosti (ELD);
- Aktuality - zverejnenie Usmernenia EK k pojmom ELD, Zásada "znečisťovateľ platí" a environmentálna zodpovednosť;
- Dôležité pojmy - kontrola dostupnosti a úpravy textov;
- Informačné zdroje - formuláre, FAQ ELD, pýtate sa, prezentácie;
- úpravy a zmeny v kontaktoch prevádzkovateľa IS PaNEŠ.
Prevádzkovanie pracoviska integrovanej prevencie
Ing. Lišková
12.2021
Úloha
a kontroly znečisťovania životného prostredia
OES
splnená.
3 500,1 711,85
1 711,85
(IPKZ) podľa zákona o IPKZ pri SAŽP
Anotácia:
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.
Forma výstupov:
- Identifikácia chýb v aplikácii IPKZ EC; odstraňovanie identifikovaných chýb v spolupráci s pracovníkmi OI SAŽP;
- kontrola aktuálnosti prepojení v IS IPKZ;
- práce na príprave zoznamu atribútov pre vytvorenie internej databázy prevádzok IPKZ pre potreby EU Registry;
- komunikácia a spolupráca s SHMÚ o poskytnutí údajov a vzájomnej výmene žiadaných údajov medzi IS IPKZ a NRZ;
- komunikácia s gestorom z MŽP SR k doplneniu ďalších atribútov v IS IPKZ podľa pripravovaného rozšírenia IS IPKZ podľa Plánu obnovy;
- komunikácia a dohoda s gestorom z MŽP SR k zapojeniu SAŽP do novej pracovnej skupiny pre novelu zákona o IPKZ podľa Plánu obnovy;
- aktualizovaný register prevádzkovateľov a prevádzok; oprávnených osôb; najlepších dostupných techník;
- priebežné aktualizované informácie v IS IPKZ umiestnenom na Enviroportáli;
- konzultácie pre odbornú verejnosť: 75x;
- aktívna účasť na online pracovnom stretnutí s poslankyňou NR SR p. Zemanovou k údajom a informáciám zverejňovaným na Enviroportáli (18.2.2021);
- spracovanie pripomienok v IPK k návrhu dokumentu Koncepcia boja proti environmentálnej protiprávnej činnosti a k návrhu vykonávacej vyhlášky k zákonu o odpadoch;
- pracovné stretnutie s OI MŽP SR k prioritným dátovým tokom z oblasti smernice o priemyselných emisiách;
- pracovné stretnutie s gestorom z MŽP SR v BB (7.10.2021) k EU Registry, k BAT centru a plneniu úloh PHÚ 2021, ako aj požiadavkám na školenia pre SIŽP o IS IPKZ v súvislosti s plnením reportingových
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úlohy

Stav
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-
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Výdavky
Iné
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zdroje
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Iné
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zdroje
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skutočnosť
Výdavky št.
rozpočtu

Iné
zdroje

povinností voči EK;
aktualizované informácie o činnosti štátnej správy v oblasti BAT v IS IPKZ;
komunikácia so zástupcom národnej TPS pre povrchové úpravy k prezentácii činnosti TPS na úrovni Európskej kancelárie IPKZ v Seville;
aktualizácia informácií v časti Aktuality v IS IPKZ;
účasť na workshope EK k revízii smernice o priemyselných emisiách (7. júla 2021);
sledovanie aktuálnych informácií z EK, sledovanie komunikácie na platforme IED v EK;
komunikácia s gestorom z MŽP SR k očakávaným dopadom revízie smernice na úlohy plnené v tejto oblasti;
dotazníky a iné podklady požadované zo strany EK a iných EÚ inštitúcií odvolávajúce sa na smernicu o priemyselných emisiách - bez aktivít;
pracovná databáza zložená z výstupov z národného registra znečisťovania (prevádzkovateľ SHMÚ) a výstupov IS IPKZ (prevádzkovateľ SAŽP);
pracované vybrané informácie o prevádzkach IPKZ, overovanie správnosti a úplnosti informácií v IS IPKZ po dohode s SIŽP;
komunikácia s MŽP SR, SIŽP a SHMÚ pri koordinovaní overovaných informácií pochádzajúcich z viacerých zdrojov;
komunikácia s EK, EEA a Stálym zastúpením SR pri EÚ k aktuálnemu stavu rozpracovania dátovej sady za SR pre reportovanie do EU Registry;
rozpracovaná sada údajov za SR za rok 2017 na reportovanie do EU Registry;
práce na EU Registry za roky 2018, 2019 - overovanie a oprava poskytnutých údajov, komunikácia S MŽP a SIŽP;
vystavenie dátového súboru za rok 2017 pre EU Registry v CDR Eionet, riešenie chybových hlásení po prebehnutí validácie dátového súboru, informovanie gestora z MŽP SR a ďalšie relevantné
organizácie o vystavení súboru, odstraňovanie chybových hlásení v roku 2022.
Úloha
Zabezpečovanie aktivít súvisiacich s vykonávaním Ing. Kapustová, PhD. 12.2021
OES
splnená.
funkcie Národného kontaktného bodu (National
Focal Point) pre Protokol o registroch únikov a
1 800,1 892,02
1 892,02
prenosov znečisťujúcich látok (PRTRs) Aarhuského
dohovoru na základe oficiálnej nominácie
odsúhlasenej ministrom životného prostredia
Anotácia:
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.
Forma výstupov:
- Komunikácia s odborom koordinácie záležitostí EÚ k agende UNECE Protokolu PRTR na úrovni WPIEI v Rade EÚ, k účasti za SR na 4. zasadnutí zmluvných strán Protokolu PRTR (október 2021, Ženeva) e-mailová, telefonická;
- komunikácia s vecným gestorom (odbor odpad. hospodárstva a integrovanej prevencie, neskôr oddelenie integrovanej prevencie) - telefonická, e-mailová;
- komunikácia s koordinátorom aktivít a členstva v PS OECD k členstvu v PS pre Protokol PRTR, dohoda o členstve v PS so súhlasom vecného gestora (odbor integrovanej prevencie);
- konzultácie pre zástupcov MŽP ČR k úlohám PRES v Rade EÚ (skúsenosti z pôsobenia v SK PRES k agende PRTR);
- príprava podkladov, konzultácie k podkladom pre národnú správu o implementácii Protokolu PRTR;
- spracovanie finálnej verzie správy o implementácii Protokolu PRTR v SR pre účely pripomienkovania verejnosťou; spracovanie anglickej verzie správy;
- zabezpečenie odsúhlasenia správy o implementácii Protokolu PRTR v SR za obdobie 2017 - 2020 gestorom na MŽP SR, zaslanie správy do EHK OSN v Ženeve;
- pozičné dokumenty pre MŽP SR na pracovné rokovania na pôde Rady EÚ - bez spracovaných pozícií;
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Por.
č.
úlohy

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

Finančné zabezpečenie
úlohy (€)
schválený rozpočet
Výdavky
Iné
št. rozpočtu
zdroje

Finančné zabezpečenie úlohy
(€)
upravený rozpočet
Výdavky
Iné
št. rozpočtu
zdroje

Finančné zabezpečenie úlohy (€)
skutočnosť
Výdavky št.
rozpočtu

-

26.

27.

28.

Iné
zdroje

sledovanie zápisov a informácií uvádzaných v zápisoch z RKS;
spracovanie vyhodnotenia členstva SR v medzinárodných organizáciách z pohľadu agendy Protokolu PRTR pre MŽP SR na základe vyžiadania z Ministerstva zahraničných vecí SR;
spracovanie informácie pre RKS;
rokovania WPIEI UNECE PRTR na pôde Rady EÚ v Bruseli - online zasadnutie WPIEI UNECE/PRTR dňa 8.9.2021, bez účasti, informácie získané po zasadnutí z doručených podkladov;
účasť na 4. zasadnutí zmluvných strán Protokolu PRTR, na koordinačnom rokovaní EÚ a jej ČŠ, spoločnom segmente vyššej úrovne (tzv. High-level segment) v dňoch 21. - 22.10.2021 v Ženeve, Palác
národov;
- spracovanie flash správy z online zasadnutia WPIEI UNECE/PRTR (konalo sa 8.9.2021, bez účasti) a jej zaslanie formálnemu gestorovi na MŽP SR;
- spracovanie flash správy z koordinačného rokovania EÚ a jej ČŠ a zo 4. zasadnutia zmluvných strán Protokolu PRTR, zaslanie správy na MŽP SR a na Stálu misiu SR pri OSN;
- spracovanie správy zo zahraničnej pracovnej cesty (21. - 22.10.2021, Ženeva);
- spracovanie podrobnejšej informácie o účasti, výsledkoch zasadnutia a vyplývajúcich záveroch pre SR zo 4. zasadnutia zmluvných strán Protokolu PRTR v OSN v Ženeve (na základe požiadavky vecného
gestora);
- publikovaná krátka informácia o národnej správe o implementácii Protokolu PRTR v SR za obdobie 2017 - 2020 (Enviroportál, časť Aktuality IPKZ).
Prevádzkovanie web aplikácií na informovanie
Ing. Virgovič
12.2021
Úloha
500,0,00
0,00
verejnosti v oblasti ochrany ovzdušia
OAHŽP / OIPEP
splnená.
Anotácia:
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 podľa 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.
Forma výstupov:
- Zabezpečenie prevádzky ISOO;
- zabezpečenie prevádzky web stránky Vykurovanie trochu inak.
Softvérová podpora centrálnej evidencie MZV
Ing. Paluchová
12.2021
Úloha
200,0,00
0,00
OES
splnená.
Anotácia:
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.
Forma výstupov:
Aplikačné rozhranie (mapová a formulárová aplikácia) pre správu registra a registra udalostí MZV - vytvorenie nového užívateľského prístupu, riešenie chyby aplikácie, upgrade mapovej aplikácie na novú
verziu ArcGIS API for JavaScript. Realizované pracovné stretnutie so zástupcami SIŽP 31.8.2021, dohodnutý ďalší postup prác.
Odborná podpora riešenia problematiky
environmentálnych záťaží

Ing Helma
OES

12.2021

Úloha
splnená.
122

3 000-

4 517,92

4 517,92

Por.
č.
úlohy

29.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

Finančné zabezpečenie
úlohy (€)
schválený rozpočet
Výdavky
Iné
št. rozpočtu
zdroje

Finančné zabezpečenie úlohy
(€)
upravený rozpočet
Výdavky
Iné
št. rozpočtu
zdroje

Finančné zabezpečenie úlohy (€)
skutočnosť
Výdavky št.
rozpočtu

Iné
zdroje

Anotácia:
Úloha predstavuje podporu procesu riešenia environmentálnych záťaží na Slovensku podľa, Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží (2016 – 2021), zákona č. 569/2007 Z. z. v znení
neskorších predpisov, zákona č. 409/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 51/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Forma výstupov:
- Spracovanie dokumentácie a databázové zápisy pre jednotlivé lokality (556 aktualizácií lokalít), vytvorenie užívateľských vstupov do IS EZ pre štátnu správu (10 vstupov);
- vypracovanie novej priorizácie lokalít na základe analýzy rizika znečisteného územia po podrobnom GPŽP, jej testovanie a implementácia do IS EZ;
- príprava podkladov ohľadom lokalít TBD (patriacich pod bezpečnostný dohľad nad vodnými stavbami VV, š.p.), ktoré sú zároveň EZ;
- terénne obhliadky 20 lokalít environmentálnych záťaží v rámci 10 terénnych dní, spracovanie listov a zápisov z terénnych obhliadok: 6.5.2021 - Bratislava - Ružinov - znečistenie pod Prístavným
mostom, 11.5. - 1. Nedožery - Brezany - areál na zber NO fy Ekosolid s.r.o., 2. Trenčín - neutralizačná stanica v areáli firmy Letecké opravovne Trenčín, a.s.), 18.5. - VVP Lešť - 1. Riečky – Košová –
umývací mostík, tankovacie stojany, kotolňa, 2. Garážové dvory – kotolňa na tuhé palivo, 3. bývalý sklad PHM Pereš, 4. VODODROM – vodné cvičisko, 11.6. - 1.Ružomberok - Ústredná vojenská
nemocnica - stará nefunkčná čerpacia stanica PHM, 2. Martin - kasárne 4. čs. brigády - stará nefunkčná kotolňa, 3. Žilina - Bánová - hnojisko, 1.7. - 1. Prešov časť Nižná Šebastová - kasárne SNP - kotolňa
č. 1 a skládky uhlia, 2. Prešov časť Nižná Šebastová - letisko - kotolňa č. 2, 3. Ohradzany - skládky odpadu, 4. Nižná Kamenica - skládka odpadu, 3.8. - Senec - Červený majer - skládka s OP, 25.8. - 1.
Hronsek - areál VP - ČSPHM, 2. Badín - areál VP - ČSPHM, 16.9. - Bratislava - Vrakuňa, Majerská ulica - nelegálna skládka odpadu, 18.10. - Nová Dedina - stará podzemná nádrž, 16.11. - Prievidza skládka Ploštiny;
- aktívna účasť na 13. zasadnutiach (v poradí 63. až 75.) Komisie pre posudzovanie a schvaľovanie záverečných správ s analýzou rizika znečisteného územia (28.02., 29.02., 09.02., 17.02., 04.03., 01.,04.,
22.04., 13.05., 27.05., 30.06., 18.08., 16.09. 15.12.2021), posudzovaných a schvaľovaných 66 záverečných správ s AR + 4 správy z posanačného monitorovania, odborné oponentské posudky zo strany
SAŽP vypracované k 16 záverečným správam s analýzou rizika znečisteného územia;
- fotodokumentácia, resp. prezenčne listiny z inštruktážnych stretnutí pre zástupcov OSoŽP v sídle kraja, zástupcov SIŽP - stretnutie preložené na rok 2022 po súhlase MŽP SR, sekcie geológie a
prírodných zdrojov, vzhľadom na pandémiu a realizáciu ŠPS EZ (2022 - 2027);
- 142 poskytnutých informácií;
- spracovanie dotazníka pre Common Forum on contaminated land, týkajúceho sa prístupu krajín k hodnoteniu olova v kontaminovaných územiach. 2. Vyplnenie dotazníka pre PFAS-contaminated soils v
rámci pracovnej skupiny (PFAS team of Common Forum PFAS-contaminated soils), 3. Poskytnutie údajov a odhadovaných nákladov na prieskum znečistených území (Rumunsko);
- vypracovanie záverečnej (5. následnej) monitorovacej správy k projektu ŠPS EZ 2016-2021;
- pracovné stretnutia Platformy pre rozvoj slovenských miest sa neuskutočnili. Realizovali sa nasledovné pracovné stretnutia: pracovné stretnutia expertnej skupiny II Znečistenie ku tvorbe strategického
dokumentu Koncepcia vodnej politiky na roky 2021 – 2030 s výhľadom do roku 2050 sa uskutočnili online formou v dňoch: 13.01., 28.01., 26.02., 12.03. 24.03., 05.05., 10.06.2021; pracovné stretnutie
na MŽP SR, sekcia vôd ohľadom CHVO Žitný ostrov (18.10.2021, Bratislava, budova VÚVH); prezentácia Manažment environmentálnych záťaží v rámci školenia Odborná príprava na získanie osobitných
kvalifikačných predpokladov požadovaných u zamestnancov obcí vykonávajúcich štátnu správu starostlivosti o ŽP: 24.09, 22.10.2021;
- vypracovanie strategického dokumentu Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží (2022 – 2027), vypracovanie Správy o hodnotení k strategickému dokumentu ŠPS EZ (2022 - 2027),
organizácia a realizácia strategického posudzovania v rámci SEA procesu vrátane verejného prerokovania (dňa 17.12.2021), pracovné stretnutia SAŽP a MŽP SR k ŠPS EZ (2022 - 2027) a k SEA procesu,
spolupráca s MŽP SR, MO SR a MH SR a i. v rámi spracovania ŠPS EZ (2022 - 2027).
Zabezpečovanie aktivít súvisiacich s členstvom
Ing. Kapustová, PhD. 12.2021
Úloha
OES
splnená.
v expertnej pracovnej skupine pre tvorbu nástrojov
a postupov pre riešenie najlepších dostupných
1 500,0,00
0,00
techník a najlepšiu dostupnú prax pri nakladaní
s POPs v rámci Štokholmského dohovoru
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Por.
č.
úlohy

30.

31.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

Finančné zabezpečenie
úlohy (€)
schválený rozpočet
Výdavky
Iné
št. rozpočtu
zdroje

Finančné zabezpečenie úlohy
(€)
upravený rozpočet
Výdavky
Iné
št. rozpočtu
zdroje

Finančné zabezpečenie úlohy (€)
skutočnosť
Výdavky št.
rozpočtu

Iné
zdroje

Anotácia:
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.
Forma výstupov:
- Pracovné stretnutia s MŽP SR (gestor) a ostatnými členmi expertnej skupiny na národnej úrovni - bez aktivít (vzhľadom k mimoriadnej situácii);
- pripomienky, návrhy k pracovným podkladom a pracovným verziám príručiek zasielaným Sekretariátom Bazilejského, Rotterdamského a Štokholmského dohovoru v gescii UNEP OSN - sledovanie a
vyhodnocovanie komunikácie a pripomienkovania návrhu podkladu dokumentu o PBDE pre príručku BAT/BEP pre POPs v rámci expertnej pracovnej skupiny;
- účasť na zasadnutiach expertnej pracovnej skupiny v gescii UNEP OSN v Ženeve - bez aktivít, online účasť na zasadnutí pracovnej skupiny v decembri 2021 nebola pre časové prekrývanie sa s inými
úlohami možná;
- informácie a správy zo zasadnutí expertnej pracovnej skupiny - bez aktivít;
- publikované výstupy z činnosti expertnej pracovnej skupiny vystavené v Registri najlepších dostupných techník v rámci IS IPKZ – sú vystavené v Registri najlepších dostupných techník v rámci IS IPKZ.
Podpora transformácie hospodárstva SR na
Ing. Lieskovská
12.2021
Úloha
3 000,5 362,53
5 362,53
zelenšie a udržateľné hospodárstvo
OAHŽP / OIPEP
splnená.
Anotácia:
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.
Forma výstupov:
- Podklady a účasť na pracovných stretnutiach k projektu „Preparation of Circular Economy Roadmap for the Slovak Republic - Príprava cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo na Slovensku“ podľa
požiadavky MŽP SR. Zabezpečená bola spolupráca na aktivitách súvisiacich s výberom národných priorít pre vypracovanie Circular Economy Road map a účasť na pracovných stretnutiach k projektu
(celkovo 9 stretnutí - národných + s riešiteľským tímom OECD) ako aj pripomienkovanie pracovných materiálov v rámci realizácie projektu;
- zrealizovaná bola aktualizácia súborov indikátorov zeleného rastu a obehového hospodárstva;
- účasť na webinári organizovanom EEA (február 2021) - New data streams for Circular Economy monitoring;
- zabezpečená bola permanentná aktualizácia informácií na Informačnej platforme Zelené hospodárstvo (https://zelene-hospodarstvo.enviroportal.sk/), vrátane výziev k jednotlivým relevantným
finančným mechanizmom. Realizovaný bol proces systematického oslovovania potenciálnych vhodných subjektov na prezentáciu riešení. Zabezpečené bolo publikovanie informácií o aktuálnom stave
Informačnej platformy Zelené hospodárstvo na webstránke SAŽP v časti aktuality (marec, máj, november). Newslettre boli publikované a distribuované.
Podpora výkonu štátnej správy podľa zákona NR SR
Ing. Novikmecová
12.2021
Úloha
OAHŽP / OIPEP
splnená.
č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z
1 000,251,45
251,45
ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Anotácia:
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.
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Por.
č.
úlohy

32.

33.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

Finančné zabezpečenie
úlohy (€)
schválený rozpočet
Výdavky
Iné
št. rozpočtu
zdroje

Finančné zabezpečenie úlohy
(€)
upravený rozpočet
Výdavky
Iné
št. rozpočtu
zdroje

Finančné zabezpečenie úlohy (€)
skutočnosť
Výdavky št.
rozpočtu

Iné
zdroje

Forma výstupov:
- Zabezpečenie prevádzky IS nakladania s ťažobným odpadom na www.enviroportal.sk;
- Integrácia GIS vrstvy Bloky zásob - technologické riešenie a testovanie jeho realizácie, uvedenie aktualizovanej webovej mapovej aplikácie IS NTO a IS EZ do produkčnej prevádzky (18.3.2021);
- zmena prístupových práv pre OBÚ v IS nakladania s ťažobným odpadom podľa vyhl. MH SR č. 146/2020 Z. z. v znení vyhl. č. 133/2020 Z. z. - spracovanie analýzy, programovanie, testovanie
naprogramovaných zmien, uvedenie aktualizovanej verzie (1.6.0) do produkčnej prevádzky (28.4.2021);
- úpravy IS pre verejnosť podľa požiadaviek pre prístupnosť webového sídla (podpora pre nevidiacich, mobil. zariad., tablety) - programovanie a testovanie zmien, uvedenie aktualizovanej verzie (1.7.0)
do produkčnej prevádzky (29.7.2021);
- tvorba vektorovej GIS vrstvy s polygónovou prezentáciou prevádzkovaných úložísk ťažobného odpadu - mailová komunikácia s OBÚ BA, OBÚ BB a OBÚ KE za účelom získania mapových podkladov,
pracovné stretnutie s OBÚ BB (22.9.2021);
- účasť na online školeniach k prístupnosti webových sídiel pre editorov (15.10.2021, 2.12.2021);
- technicko-organizačné zabezpečenie školenia, príprava školiacich materiálov, školenie účastníkov (26.10.2021, B. Bystrica);
- správa o vykonávaní smernice 2006/21/ES za obdobie od 1.5.2020 do 30.4.2020 vystavená v Registri súhrnných správ z reportingu v IS na www.enviroportal.sk;
- informácia podľa čl. 18 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu za obdobie od 1. 5. 2020 do 30. 4. 2021 vystavená v Registri
súhrnných správ z reportingu v IS na www.enviroportal.sk;
- príprava a účasť na online koordinačnom stretnutí (30.11.2021).
Podpora a hodnotenie vývoja implementácie
Ing. Kročková
12.2021
Úloha
Envirostratégie 2030 a súvisiacich strategických a
OAHŽP / OIPEP
splnená
2 500,0,00
0,00
koncepčných dokumentov
čiastočne.
Anotácia:
Podpora a hodnotenie vývoja implementácie Envirostratégie 2030 prostredníctvom vyhodnocovania súboru navrhnutých environmentálnych indikátorov. Príprava a spravovanie 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.
Forma výstupov:
- Zrealizovaná bola spolupráca na vypracovaní návrhu implementačného plánu Envirostratégie 2030 so zadefinovaním cieľov, opatrení a indikátorov pre jej jednotlivé oblasti riešenia. Implementačný
plán je súčasťou materiálu MŽP SR: „Návrh na postup implementácie Stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 „Zelenšie Slovensko“, predloženého do pripomienkového
konania a bude obsahovať súbor konkrétnych indikátorov pre odpočtovanie osobitných cieľov a opatrení Envirostratégie 2030;
- naprogramovaná 1. verzia informačného systému environmentálnych cieľov (ISEC) s naplnením pilotnej oblasti za Biodiverzitu;
- pokračuje realizácia 2. fázy budovania ISEC-u na základe odporúčaní a pripomienok zo strany MŽP SR a začiatočné práce na registri dokumentov pre ISEC;
- účasť na rokovaní Pracovnej skupiny pre Agendu 2030 a NIP organizovanom MIRRI SR k príprave druhej Správy o dosiahnutých výsledkoch v národných prioritách Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj
(5.10.2021).
Slovník environmentálnej terminológie
Ing. Pachová, PhD.
12.2021
Úloha
1 000,1,50
1,50
OAHŽP / OIPEP
splnená.
Anotácia:
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
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kvality životného prostredia na Slovensku (NP), ich publikovania v rámci aplikácie http://terminologia.enviroportal.sk/words.
Forma výstupov:
- Realizovalo sa doplnenie a aktualizácia existujúcich pojmov v kategóriách/oblastiach biodiverzita, environmentálne záťaže, zdravie a životné prostredie, odpady, GMO, nakladanie s ťažobným odpadom,
zelené verejné obstarávanie a hluk, podľa novelizovanej legislatívy a zdrojových dokumentov. Doplnená bola nová kategória "environmentálna výchova";
- zrealizovaný bol upgrade administratívneho systému, ktorý umožnil prechod z manuálnej aktualizácie zdrojových odkazov na právne predpisy použité v slovníku na automatizovanú jednotnú
aktualizáciu týchto odkazov v celom slovníku.

IV. Environmentálne manažérstvo a nástroje environmentálnej politiky
34.

Zelené verejné obstarávanie (GPP)

Mgr. Jurkovičová
OEMBD / OEM

12.2021

Úloha
splnená.

26 260,-

8 595,89

8 595,89

3 500,-

2 167,20

2 167,20

Anotácia:
Hlavným zámerom úlohy je v prepojení na Európsku a národnú environmentálnu politiku a politiku v oblasti obehového hospodárstva vytvárať podmienky 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“.
Forma výstupov:
- Spracovanie podkladov a doplnenie dotazníka "Procurement Monitoring Report Template In view of the Member States' reporting process under the Directives 2014/23/EU, 2014/24/EU and
2014/25/EU", časť: V. Information on the practical implementation of national strategic procurement, V.1.3 Green procurement ('GPP')" ohľadom kvantitatívnych dát, Indikátor 1 a Indikátor 2 za rok
2018 a 2019 (požiadavka z ÚVO, návrh spracovaných podkladov zaslaný MŽP SR dňa 29.1.2021, doplnené dňa 2.2.2021 );
- vyplnenie dotazníka "EU GPP Training activities on 2022" na základe požiadavky EK a následne MŽP SR, zaslanie na MŽP SR 30.3.2021;
- vyplnenie dotazníka UNEP: „2021 Sustainable Procurement Stakeholder Survey“ (3.6.2021);
- účasť na združenom online pracovnom stretnutí: „Joint EUEB – EU GPP Advisory Group session“ (18.11.2021);
- online pracovné stretnutie v súvislosti s prípravou "Národného programu pre zelené verejné obstarávanie do roku 2030" za účasti MŽP SR, SAŽP a ÚVO (9.2.2021, 12.2.2021, 24.2.2021, 18.3.2021,
29.3.2021);
- online pracovné stretnutie v súvislosti s prípravou "Národného programu pre zelené verejné obstarávanie do roku 2030" MŽP SR a SAŽP za účasti relevantných externých subjektov a organizácií k téme
GPP (28.04.2021);
- návrh „Požiadaviek na analýzu trhu SR pre zelené verejné obstarávanie“ v rámci prípravy NP GPP 2030, zaslané na MŽP SR dňa 1.4.2021;
- návrh spracovania národných a Európskych strategických materiálov relevantných pre GPP do návrhu "Národného programu pre zelené verejné obstarávanie do roku 2030“, odoslaný na MŽP SR
(15.6.);
- stanovisko pre MŽP SR, na základe podnetu Ministerstva financií SR a následne pre Úrad vládneho auditu (pracovisko Košice, Oddelenie vládneho auditu EŠF a iných zdrojov), v súvislosti s overovaním
opodstatnenosti / primeranosti vyžadovať normu ISO14001 v predmete zákazky "dodanie manipulačnej techniky (zvozové auto, hydraulický žeriav, trojstranná sklápacia korba)";
- aktualizácia Metodiky hodnotenia a Prihlášky k súťaži Enviromesto 2021 za oblasť zelené verejné obstarávanie (GPP);
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- poradenstvo a poskytnutie informácií ohľadom uplatňovania GPP v podmienkach SR: - pre Banskobystrický samosprávny kraj vo veci metodického usmernenia; - pre Pôdohospodársku platobnú
agentúru v súvislosti s uplatňovaním environmentálnych charakteristík pri verejnom obstarávaní produktovej skupiny "Čistiace prostriedky a upratovacie služby (Interiérové upratovacie služby)"; študentom vysokých škôl; - online pracovné stretnutie SAŽP (OEM, OIS, OIT, OVO) s cieľom prípravy a spracovania „zelenej“ špecifikácie k obstaraniu IKT - notebookov a monitorov, pre spoločnosť
Circular Shield, zaoberajúcou sa zhodnocovaním a recykláciou VKM obalov a následnou výrobou hygienického papiera a papierových produktov, v súvislosti s ich potenciálnymi partnermi obcami a
mestami s možnosťami uplatnenia GPP v procese VO;
- odborné konzultácie (MŽP SR, ÚVO, SAŽP) v súvislosti s prípravou návrhu legislatívnej úpravy novely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (číslo legislatívneho procesu: LP/2021/233), spočívajúcej v širšej právnej povinnosti povinného uplatňovania zeleného verejného obstarávania v Slovenskej republike (09.a
15.07.2021);
- poradenstvo a poskytnutie informácií v súvislosti s monitorovaním GPP - pre MČ Bratislava Staré Mesto zaslanie dotazníkov GPP MČ Bratislava Staré Mesto za roky 2019 a 2020, pre Košický
samosprávny kraj, zaslanie požadovaných údajov ohľadom počtu a hodnoty zelených zákaziek v roku 2020 za jednotlivé kraje (teritoriálne), Národnej banke Slovensko (19.10.2021), Úradu pre
normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR za účelom preukázania splnenia úlohy B.2. uznesenia vlády SR č. 92/2020 v rámci vládneho auditu (09.11.21), pre Okresný súd Nové Zámky v súvislosti s
obstarávaním upratovacej služby s využitím environmentálnych charakteristík GPP (24.11.2021);
- účasť za MŽP SR na online pracovnom stretnutí nadrezortnej pracovnej skupiny k verejnému inštitucionálnemu stravovaniu organizovanom Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v
prepojení na GPP, sprostredkovanie záverov pre MŽP SR (23.11.2021);
- konzultácia s MŽP SR a vzájomné odsúhlasenie rozsahu a formátu výstupov z monitorovania úrovne uplatňovania GPP v SR za rok 2020 potrebných k vypracovaniu podkladov pre "Informáciu o
implementácii NAP GPP III v SR na roky 2016 - 2020 za rok 2020";
- monitoring úrovne uplatňovania GPP za rok 2020 - vypracovanie a odsúhlasenie „Harmonogramu monitorovania GPP v roku 2021“ s MŽP SR, komunikácia s odborom OIS SAŽP a MŽP SR ohľadom
aktualizácie online Dotazníka GPP pre účely monitorovania bez zásahu do konštrukcie zberu dát s cieľom uchovať rovnaký formát hodnotenia pre obdobie trvania NAP GPP III – úpravy obsahu, výstupy
z monitorovania, určenie zodpovednosti a termínov, zapracovanie pripomienok, konzultácie, technické požiadavky na spustenie aplikácie, odskúšanie a pripomienkovanie pracovnej verzie novej
aplikácie "online dotazník GPP" cez hhtp://gppdotaznik2020.sazp.sk, s využitím interného užívateľského prístupu VPN, aktivácia skupinových mailových adries: dotaznikgpp1@sazp.sk,
otaznikgpp2@sazp.sk a pod2021@sazp.sk pre potreby monitoringu, zabezpečenie oslovenia relevantných subjektov, spustenie ostrej prevádzky aplikácie "online dotazník GPP" od 1.3.2021, zaslanie
pripomienky (REMINDER) na zapojenie sa do monitorovania uplatňovania GPP v SR za rok 2020 (ministerstvá, ÚOŠS, samosprávne kraje, podriadené organizácie, mestá a obce) (15.3.2021),
poskytovanie konzultácií a poradenstva pri vypĺňaní online dotazníka GPP, odpovede na dopyty z kontaktného formulára GPP Helpdesk, riešenie technických a systémových problémov respondentov,
kontrola správnosti vyplnených dotazníkov GPP, komunikácia s respondentami ohľadom opravy chybných dotazníkov, konzultácie s odborom OIS v súvislosti s ukončeným monitorovaním GPP za rok
2020 a odovzdaním výstupov z databázy "online dotazník GPP" zo strany odboru OIS, prevzatie finálnych výstupov od odboru OIS dňa 26.4.2021;
- zaslanie podkladov z výsledkov monitorovania GPP za rok 2020 pre spracovanie "Informácie o implementácii NP GPP III za rok 2020 (odoslané MŽP SR elektronicky, 30.04.2021);
- podklad: "Rebríček TOP 5" za orgány štátnej správy, územnú samosprávu, mestá a obce z výsledkov monitorovania GPP za rok 2020 (odoslané MŽP SR, 12.05.2021);
- príprava na monitorovanie úrovne uplatňovania GPP v SR za rok 2021, aktualizácia dotazníka GPP pre rok 2022;
- podklady v súvislosti s aktualizáciou metodiky „Počítače, monitory, tablety a smartfóny“ v súlade s úlohou č. B.5. uznesenia vlády SR č. 478/2019, ktorým bola prijatá Koncepcia rozvoja a realizácie
verejného obstarávania v Slovenskej republike;
- návrh revízie metodiky "Počítače, monitory, tablety a smartfóny" vrátane konzultácie s odborom prevádzky IT ohľadom určenia rozsahu metodiky podľa CPV kódov a odborných súvislostí s IT technikou,
zaslanie na MŽP SR (1.10.2021);
- štúdium a vyhodnocovanie pripomienok a komentárov MŽP SR k spracovanej metodike "Počítače, monitory, tablety a smartfóny";
- zaslanie pripomienok MŽP SR k materiálu "Návrh „environmentálne vhodnej“ produktovej skupiny na kalendárny rok 2022 v rámci rozvoja a realizácie zeleného verejného obstarávania v Slovenskej
republike" (13.12.2021)";
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- účasť na online školení organizovanom spoločnosťou INNOVIS s.r.o. na tému verejného obstarávania: "VO BOX - Balík plný teórie a praxe", (23.3.2021); na online seminári: "Verejné obstarávanie
inovácií a kvality v územnej samospráve" a „Nástroje verejného obstarávania inovácií.“ organizovanom ZMOS, v rámci NP Modernizácia miestnej územnej samosprávy, podporený OP efektívna verejná
správa z ESF (19. a 26.04.2021); na workshope organizovanom ÚVO: „Ekologické témy súčasnosti s prepojením na zelené verejné obstarávanie“ (26.5.2021);
- účasť na webinári: "Dostane zelené verejné obstarávanie na Slovensku ZELENÚ?" (10.6.2021, Organizátor: Slovenský živnostenský zväz v kontexte projektu XPRESS H2020);
- účasť na pracovnom stretnutí so spoločnosťou Tatra Tender s.r.o. poskytujúcej komplexné služby v oblasti verejného obstarávania k téme možnosti spolupráce v súvislosti s realizáciou projektov v
oblasti vzdelávania GPP za spoluúčasti štátneho sektora so súkromným sektorom;
- účasť na konferencii: „Odpovědné veřejné zadávání 2021“, ktorá bola organizovaná Ministerstvím práce a sociálních věcí Českej republiky (4.11.2021) a webinári: „GPP Helpdesk Webinar on
Computers, Monitors, Tablets and Smartphones“ (24.11.2021);
- účasť na online školení organizovanom Úradom verejného obstarávania ÚVO s témou: "Ekologický nákup čistiacich prostriedkov a vozidiel cestnej dopravy" (2.12.2021);
- návrh zverejnenia študijných materiálov EK (GPP Training Toolkit) súvisiacich s problematikou GPP preložených do slovenského jazyka na webovej stránke SAŽP.
Environmentálne označovanie produktov
Ing. Dudková
12.2021
Úloha
Tvorba environmentálnych kritérií na udeľovanie
OEMBD / OEM
splnená.
4 050,800,40
800,40
národnej a Európskej environmentálnej značky
Anotácia:
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. Zabezpečovanie spolupráce 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.
Forma výstupov:
- Ukončený proces revízie a schvaľovanie osobitných podmienok pre skupinu produktov:
„Prostriedky na zimnú údržbu“, „Zariadenia na spaľovanie tuhej biomasy“, „Izolačné materiály“, „Sorpčné materiály“ - vypracované stanovisko technickým expertom, návrh osobitných podmienok bol
v rámci postupov revízie pripravený a uverejnený na web stránke SAŽP za účelom verejného pripomienkovania, technická dokumentácia "Informácie k vypracovaniu osobitných podmienok" vrátane
návrhu osobitných podmienok a pripomienkovanie materiálov v rámci Komisie DNEP, vyhodnotenie pripomienok Komisie DNEP a technická dokumentácia zaslaná do procesu schvaľovania na MŽP SR;
„Okná a vonkajšie dvere“ - v apríli 2021 komunikácia s technickými expertmi, príprava kontraktu na spracovanie technického stanoviska, ukončenie revízie - dňa 14. 10. 2021 odoslaný dôvodný list na
MŽP SR za účelom pozastavenia revízie dňom ukončenia platnosti osobitných podmienok (7. 9. 2021);
- rozpracovaná revízia osobitných podmienok na skupiny produktov „Biodegradovateľné plastové materiály a produkty z nich“ - príprava k spracovaniu materiálu – Informácia k vypracovaniu návrhu OP
na aktualizovanú skupinu produktov, dňa 27. 12. 2021 odoslaný oslovujúci mail vybranému technickému expertovi za účelom spolupráce v súvislosti so spracovaním stanoviska;
- pripomienky k návrhu vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 258/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o environmentálnom označovaní výrobkov pre MŽP SR (30.3.);
- účasť na online meetingu FCB (27.4. a 16.11.) a online meetingu EUEB (28. - 29. 4. a 17.-18.11.2021);
- online webinár EK pre kompetentné orgány a orgány posudzovania k novému User Manual-u pre nové Európske environmentálne kritériá pre „Potlačený papier“( 28. 1.);
- prieskum trhu a identifikácia subjektov zameraných na stavebné výrobky a chemické čistiace prostriedky v súvislosti s revíziou Európskych environmentálnych kritérií na podlahové krytiny a 6 skupín
čistiacich prostriedkov v spolupráci s EK a JRC, oslovení - Zväz stavebných podnikateľov Slovenka a Slovenská komora stavebných inžinierov (8.2.);
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Názov úlohy
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zdroje

Finančné zabezpečenie úlohy (€)
skutočnosť
Výdavky št.
rozpočtu

Iné
zdroje

- spracované pripomienky k slovenskému prekladu Európskych environmentálnych kritérií pre "Tuhé krytiny“ pre MŽP SR (9.2.);
- prieskum trhu a identifikácia subjektov, ktoré sa zaoberajú výrobou absorpčných hygienických výrobkov na Slovensku k zaslaniu mailu (22. 2.) k spolupráci s EK a JRC na revízii Európskych
environmentálnych kritérií pre túto skupinu hygienických produktov;
- vyplnený a zaslaný dotazník z CB Fínsko k vyvíjajúcej sa databáze o producentoch celulózy za účelom zistenia vývojových potrieb databázy (5.3.);
- odpovede na otázky v rámci Virtual CB Forum k environmentálnym požiadavkám na skupinu produktov „Nábytok“ a možnosti ich plnenia pre EK (29.3.), Hand dishwashing detergents“ (HDD) in form of
powder/tablets.“ (18.6.), „Furniture“ (21. 7), . „Hard surface cleaning“(21. 7), . interiérových upratovacích služieb (14. 10), . „Hard surface cleaning products: products for cars (interiors and glass)“ (25.
11), „Textile products: inclusion of some products in the scope“ (15. 12);
- kontrola slovenského prekladu letáku o tuhých krytinách so značkou EÚ zaslané EK (14. 4. a 15. 6.);
- vyplnenie online dotazníka v súvislosti s environmentálnymi kritériami na „Nábytok“ - rozhodnutie EÚ 2016/1332 (22.4.);
- vyplnený dotazník v rámci konzultácie k prekladom určitých termínov týkajúcich sa kritérií na udelenie značky EÚ pre skupinu produktov "Kozmetické výrobky a výrobky určené na starostlivosť o
zvieratá", zaslané MŽP SR (8. - 9. 6.);
- pripomienky k slovenskému prekladu Európskych environmentálnych kritérií pre kozmetické výrobky a výrobky na starostlivosť o zvieratá, vnútorné a vonkajšie náterové farby a pre turistické
ubytovacie zariadenia v rámci Komitológie pre MŽP SR (19. 8);
- stanovisko na otázky EU Ecolabel Helpdesk vo veci spolupráce s platformami cestovného ruchu/maloobchodníkmi s cieľom propagácie environmentálnej značky EÚ (28. 9);
- stanovisko pre EK k pripravovanému User manuálu pre skupinu produktov kozmetické výrobky a výrobky na starostlivosť o zvieratá (4. 10) a v súvislosti s pripravovanými subkategóriami používateľskej
príručky za účelom zatraktívniť ECAT (5. 10);
- spracovanie Aktualizácie registra národných a Európskych environmentálnych kritérií na web stránke SAŽP 3-krát ročne.
EMAS – Schéma pre environmentálne manažérstvo
Ing. Adamkovičová
12.2021
Úloha
a audit
OEMBD / OEM
splnená.
6 400,630,15
630,15
Registrácia organizácií v schéme EMAS
Anotácia:
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 podľa 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.
Forma výstupov:
- Ukončený proces registrácie EMAS organizácií Sayrus s.r.o., Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., banet s.r.o., MARCUS INDUSTRY a.s., TuCon a.s.s, MBM-GROUP a.s., MENERT spol. s r.o., SMS a.s., CESTY SK
s.r.o., COMBI BANSKÁ ŠTIAVNICA s.r.o., INGSTEEL spol. s r.o., HOCHTIEF SK s.r.o., IBEG a.s., EURO-BAU s.r.o., SVOMA,s.r.o., VIAKORP, s.r.o., UNISTAV s.r.o., Lptex, s.r.o., Národný ústav srdcových a
cievnych chorôb, a.s., DÚHA, a.s., INVEX, spol. s r.o., HITECO TEAM a.s., Reinter s.r.o., EKO SVIP, s.r.o., HORNEX, a.s., EURO-ŠTUKONZ a.s., TRIS spol. s r.o., PEhAES, a.s., MIPE Invest, s.r.o., RAIL Group
a.s., MION BUILDING COMPANY s.r.o.,, IRES M+R s.r.o., PFEIFFER SK s.r.o., PRIMACHLAD, a.s., SLOVDACH, s.r.o., GMT Plus, s.r.o., CS, s.r.o., GASMONTA s.r.o.;
- prebiehajúci proces registrácie EMAS organizácií BauTop s.r.o., Brantner Gemer s.r.o., IC Holding s.r.o., LUKYSTAV s.r.o., PB Bau s.r.o., ROKO gips s.r.o., SYTIQ a.s., TRIS spol. s r.o.;
- proces predĺženia registrácie EMAS u organizácie Schaeffler Kysucké Nové Mesto spol. s r.o. pod združenou registráciou EÚ v Nemecku DE-158-00016;
- proces predĺženia registrácie EMAS u organizácie ŽOS-EKO s.r.o., STRABAG s.r.o. a Wiegel Sereď žiarové zinkovanie s. r. o., pod združenou registráciou EÚ v Nemecku DE-158-00127;
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- proces dohľadu nad udržaním registrácie EMAS u organizácie Adifex a.s. v súvislosti so zmenou v rozsahu miest registrácie a Schaeffler Skalica spol. s r.o. pod združenou registráciou EÚ v Nemecku DE158-00016; proces dohľadu nad udržaním registrácie EMAS u organizácií ESP Consult s.r.o., Fermont a.s., Chemkostav a.s., EKOFORM spol. s r.o., PORR s.r.o, SEWA a.s., EUROVIA SK, a. s., AVA – stav s. r.
o., HAKOM s. r. o., DYNAMIK CONSTRUCTION s. r. o., Swietelsky-Slovakia spol. s r. o., Váhostav – SK, a. s., Skanska SK a. s., CED Consulting s. r. o., AQUAMONT s. r. o., VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a. s.,
DAG SLOVAKIA a. s., SOAR SK a. s., SMS a. s.; IRBIS Slovakia s.r.o. v súvislosti so zmenou adresy a rozsahu NC; COLAS Slovakia a.s. v súvislosti so zmenou sídla; ARPROG akciová spoločnosť Poprad,
Doprastav a.s. a TuCon a.s. v súvislosti so zmenou rozsahu NC; Adifex a.s. a BETPRES s.r.o.v súvislosti so zmenou v rozsahu miest registrácie;
- prebiehajúci proces dohľadu nad udržaním registrácie EMAS u organizácie Ing. Marián Sahul STAVEKO STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o., 3 Energy s. r. o., Sayrus s. r. o. , banet s. r. o.,
MARCUS INDUSTRY a. s., Ferrmont a. s., Doprastav a. s., MBM-GROUP a. s., MENERT spol. s r. o.;
- poradenstvo a komunikácia pre organizácie k procesu registrácie – obsahové a časové hľadisko vo väzbe na dopyty žiadateľov prevažne zo stavebného sektora;
- report štatistických údajov vo veci registrácie EMAS na národnej úrovni pre EMAS Helpdesk pri Európskej komisií (9.6.);
- účasť na online workshope „Potential pathways for the future of EMAS" (17.6.);
- spracovanie podkladov pre EMAS Helpdesk vo veci štatistického vyhodnotenia procesu registrácie v členských štátoch EÚ (7.10.2021);
- účasť na zasadnutí Fóra príslušných orgánov pre EMAS a pracovnej skupiny Európskej komisie 22nd Meeting of the EMAS Committee and Meeting of EMAS Experts v dňoch 25.-26.11.2021;
- analýza záverov projektu ENHANCE z pohľadu GPP;
- stanovisko pre MŽP SR k hlasovaniu pre EK k schváleniu sektorových referenčných dokumentov EMAS pre „Telekomunikačné a informačné technológie (IKT)“ a „Výrobu kovových výrobkov“;
- stanovisko v rámci procesu komitológie SRD dokumentov EMAS (sektor výroby kovových výrobkov a sektor telekomunikačných, informačných a komunikačných technológií) zaslané MŽP SR dňa
10.08.2021;
- aktualizácia EÚ Registra vo väzbe na pravidelnú kontrolu dát lokalít SR v národnej a združenej registrácie zo strany príslušného orgánu;
- aktualizácia registra EMAS na národnej úrovni vo väzbe na zmeny registrovaných spoločností v schéme;
- komunikácia so SNAS vo väzbe na prebiehajúce procesy v rámci registrácie EMAS a plánovaných aktivít na podporu postupov EMAS;
- komunikácia s OPP – konzultácia k vzťahu procesu overenia a registrácie EMAS;
- komunikácia s EO – konzultácia v súvislosti s prebiehajúcimi procesmi overovania a časového harmonogramu v nadväznosti na proces registrácie;
- online školenie zástupcov obvodných úradov a SIŽP ako orgánov presadzovania práva v schéme EMAS na úseku OPaK dňa 19. 03. a 23.9., na úseku vôd a odpadového hospodárstva 23. 04.. a na úseku
odpadového hospodárstva a ovzdušia 21. 5. a 21.10.;
- stanovisko PO v rámci korešpondenčného zasadnutia TV-E (30.6.-7.7.2021) vo veci kompetentnosti expertky pre posudzovanie EMAS;
- stanovisko v rámci prípravy novelizácie zákona o akreditácii zaslané MŽP SR dňa 4.08.2021;
- vypracovanie odborného stanoviska (6.10.2021) k žiadosti ÚVO vo veci posúdenia skutočností relevantných pre konanie o námietkach týkajúcich sa EMAS (obec Betlanovce – kanalizácia);
- pripomienka k posilneniu benefitov schémy EMAS za príslušný orgán SR pre EMAS k EED smernici v rámci substanoviska MŽP SR k prebiehajúcemu skrátenému MPK.
Environmentálne označovanie produktov
Mgr. Baďurová
12.2021
Úloha
Udeľovanie národnej environmentálnej značky EVP
OEMBD / OEM
splnená.
1 500,194,00
194,00
a environmentálnej značky EÚ
Anotácia:
Zabezpečovanie spolupráce pri realizácii aktivít a postupov súvisiacich s udeľovaním environmentálnych značiek podľa 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
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zmlúv o udelení práva používať environmentálne značky. Poskytovanie informácií o národnej a Európskej schéme environmentálneho označovania produktov.
Forma výstupov:
- RICA IMPEX s. r. o. Šárovce - nový žiadateľ o značku EÚ podľa rozhodnutia EK č. 2017/1217/EÚ pre „Čistiace prostriedky na tvrdé povrchy“ na výrobok - viacúčelový čistiaci prostriedok vyrobený v USA
vo forme tabliet. Výsledok: Komunikácia so žiadateľom od 10/2019 a r. 2020 pokračovala v 01/2021 v súvislosti s vykonaním testov na toxicitu na produkte. Ďalšia komunikácia zo strany žiadateľa už
neprebehla;
- Bittner print s. r. o. Bratislava – nový žiadateľ o značku EÚpodľa rozhodnutia EK č. 2012/481/EÚ pre „Potlačený papier“ na 5 produktov z potlačeného papiera. Výsledok: od 14.5.2020 zaregistrovaná
oficiálna žiadosť o udelenie Environmentálnej značky EÚ (SK/028/00002) spolu s dôkazovou dokumentáciou a neukončený proces posúdenia zhody z dôvodu personálnych zmien. Medzitým boli vydané
nové environmentálne kritériá a žiadateľ sa rozhodol pokračovať. V 01/2021 zaslaný žiadateľovi formulár žiadosti o udelenie značky EÚ spolu s pokynmi na prípravu dôkazovej dokumentácie. Ďalšia
komunikácia zo strany žiadateľa už neprebehla;
- LES s. r. o. Trenčín – nový žiadateľ o značku EVP podľa Oznámenia MŽP SR č. 1/20 pre „Tuhé ušľachtilé palivá z biomasy“ na 6 typov brikiet z dendromasy. Výsledok: 9.6.2021 zaregistrovaná žiadosť o
udelenie značky EVP č. 01/2021 spolu s dôkazovou dokumentáciou. Začatie procesu posudzovania zhody, vykonaný proces posúdenia zhody brikiet s osobitnými podmienkami podľa Oznámenia MŽP
SR, dňa 8. 7. 21 zaslaný žiadateľovi výsledok posúdenia s požiadavkou o doplnenie dokumentácie. Žiadateľ sa rozhodol proces ukončiť (mail zo dňa 22. 7. 21);
- Slovenská Grafia, a. s. Bratislava - držiteľ značky EÚ pre výrobky z potlačeného papiera sa pripravuje na recertifikáciu začiatkom nového roka 2022. Telefonická a písomná komunikácia s držiteľom
(október-december 2021) v súvislosti s prípravou dôkazovej dokumentácie, ktorú držiteľ plánuje predložiť spolu s oficiálnou žiadosťou o opätovné udelenie značky EÚ. V rámci komunikácie boli
posúdené vyhlásenia dodávateľov vstupných surovín a vykonanie skúšok na konečnom výrobku;
- Johan ENVIRO s. r. o. Bratislava - držiteľ národnej značky EVP pre sorpčné materiály bol 24. 11. 2021 mailom oslovený s cieľom začatia recertifikácie (licenčná zmluva 44/2019/2.4 platná do 12. 2. 2022),
v prípade jeho záujmu. Držiteľovi boli zaslané zadefinované presné požiadavky na skúšanie sorpčných materiálov a vyhotovenie protokolov zo skúšky. Držiteľ sa rozhodol nepožiadať o recertifikáciu
(mail zo dňa 30. 11. 21). Dňa 1. 12. 2021 zaslaný list držiteľovi s upozornením na dodržiavanie príslušných ustanovení licenčnej zmluvy po skončení jej platnosti;
- vykonané dohľady nad dodržiavaním zmluvných podmienok: držiteľ značky EVP - Maccaferri Manufacturing Europe s. r. o. Senica. Dohľady 2021: držitelia značky EVP - CRH (Slovensko), a. s. Rohožník,
Johan ENVIRO s. r. o. Bratislava, Maccaferri Manufacturing Europe s. r. o. Senica. Posúdená predložená dokumentácia a výsledky zo zistení zaznamenané do príslušných Zápisov z dohľadov. Súčasťou
dohľadov - kontrola plnenia finančných záväzkov licenčných zmlúv;
- poradenstvo vo veci o environmentálnych značiek: komunikácia s potenciálnymi žiadateľmi o možnosti a postupe udelenia environmentálnej značky, o vyšpecifikovaní dokumentácie k preukázaniu
zhody na výrobky: čistiace prostriedky, turistické ubytovacie zariadenia, ČOV pre domácnosti, vodiace prvky pre nevidiacich z nerezovej ocele, mosadze, bronze, hliníka a polyuretánu, výrobky z betónu,
výrobky z potlačeného papiera, výrobky z tissue papiera. Dňa 28. 4. 21 zaslaná odpoveď na požiadavku (zo sazp@sazp.sk)-informácie o existencii zoznamu výrobkov s prívlastkom „EKO“ a kontrole
oprávnenia používať takéto vyhlásenie (identifikovanie dozorných orgánov). Dňa 3. 5. 21 zaslaná odpoveď študentovi z Talianska o environmentálnom označovaní produktov na Slovensku;
- riešenie zaradenia požiadavky na získanie značky EVP do predpisu Ministerstva dopravy a výstavby SR o technických požiadavkách na prostriedky na zimnú údržbu na báze NaCl a MgCl2;
- dňa 11. 3. 2021 vyplnený a zaslaný dotazník: „Improvement of ECAT" z EU Ecolabel Helpdesk s cieľom zlepšiť súčasný Európsky systém Katalógu produktov ocenených značkou EU Ecolabel;
- účasť na online webinári dňa 27. 7. 21 k ECATu „Webinar of the Bulk Upload Tool“ organizovaný tímami EU Helpdesk tímom a EC IT. Predstavenie nového nástroja „objemného nahrávania“, ktoré zníži
nesúlad medzi počtom udelených licencií/produktov a počtom zaregistrovaných v ECAT;
- poskytnutá telefonická konzultácia výrobcovi textilných výrobkov zo Spišskej Novej Vsi v rámci overovania zhody splnenia technických špecifikácií opisu predmetu zákazky, kritérií na vyhodnotenie
ponúk (verejná súťaž – Litva).
Podpora, posilnenie a rozvoj nástrojov
Ing. Hederová
12.2021
Úloha
environmentálnej politiky (DNEP) v podmienkach
OEMBD / OEM
splnená.
3 000,607,64
607,64
SR
Anotácia:
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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.
Forma výstupov:
- Aktualizácia web stránky SAŽP a EMAS vo väzbe na DNEP, procesy, postupy a požiadavky jednotlivých nástrojov (EMAS, Ekolabel. GPP, SCP);
- mediálna Kampaň EMAS „Výhovorky už nEMAS!“; podklady v rámci kampane EK pri príležitosti 30. výročia schémy EMAS za účelom prezentácie EMAS organizácií na sociálnych sieťach;
- zdieľanie a príprava podkladov (informácií a dokumentov) k zvýšeniu povedomia a posilnenia podpory DNEP komunikáciou s EMAS organizáciami, držiteľmi environmentálnych značiek a
prostredníctvom webových platforiem EMAS.sk, SAZP.sk, enviroportal.sk, IP HZ, sociálne médiá (facebook, instagram, twitter, linkedin) - Expo Dubaj 2021-2022, pilotná fáza dobrovoľnej iniciatívy pre
priemysel „Green Consumption Pledge”, Ecolabel kampaň na tri kategórie (na výrobky pre domácnosť, osobnú starostlivosť a pre cestovný ruch), Mapa Ekoinovačného ekosystému , „STRATÉGIA EÚ V
OBLASTI UDRŽATEĽNÝCH TEXTÍLIÍ“, „Nový Európsky Bauhaus“ , kampaň #WeareEMAS, k Svetovému dňu environmentálnej značky a správnemu výberu dôveryhodnej environmentálnej značky a
poukázanie na ,,greenwashing (20. 10. 2021), o kozmetických výrobkoch a výrobkoch na starostlivosť o zvieratá so značkou EÚ za účelom propagácie výrobkov so značkou EÚ (27. 10. 2021), dotazníka
„Survey on the use and application of the Environmental Footprint methods“, oslovenie EMAS organizácií s možnosťou prihlásiť sa do súťaže „Zelený Merkúr“;
- pravidelná aktualizácia terminologického slovníka za oblasť EMAS, GPP, EO a eko-inovácie;
- informácia k zavádzaniu zelených opatrení v prevádzke organizácie pre SBM;
- aktualizácia podkladu SBA za rok 2020 k podpore MSP za oblasť DNEP;
- v spolupráci s MŽP SR pripomienkovanie, úprava, doplnenie podkladu SIEA (Slovenská inovačná a energetická agentúra) k zabezpečeniu odbornej pomoci/kontroly pri príprave letáku v súvislosti s
novým energetickým štítkovaním a jeho aplikáciou pri uplatňovaní GPP vo VO v podmienkach SR;
- podklad za DNEP k spolupráci s OÚ za oblasť EMAS pre IEP MŽP SR;
- podklady k spracovaniu Newslettra SAŽP 1-6/2021 za oblasť DNEP;
- propagačné a osvetové aktivity v oblasti DNEP - grafika a tlač, preklady (prípadové štúdie EMAS (3druhy), GPP toolkity, Environmentálne označovanie - toolkity, Udržateľná spotreba a výroba –
Newsletter pre sektor stavebníctvo), grafická verzia SRD EMAS (sektorového referenčného dokumentu) pre oblasť „Odpadové hospodárstvo“, grafická úprava publikácie DNEP v stavebnom sektore –
„Postavme si zelenú budúcnosť“, kontrola a pripomienkovanie grafického spracovania prípadových štúdií EMAS a školiacich materiálov GPP, grafická úprava newslettra k téme platformy One Planet a
k téme stavebný a demolačný odpad, ukončenie korektúry publikácie Súčasný stav zastavaného prostredia z pohľadu obehového hospodárstva v Európe, príprava materiálu na grafické spracovanie;
- aktívna účasť na online stretnutí pracovnej skupiny pre koordináciu EVVO v SR k téme Certifikácia – kritériá kvality pre oblasť „Pracovníci“ (25.3) a „Prevádzka“ (13.5.);
- pripomienky k materiálu v rámci projektu Asociácie spotrebiteľských zväzov „Zelený spotrebiteľ“ - súťaž Spotrebiteľská výchova žiakov, materiálov „Metodické usmernenie k env. pasu produktu“,
„Environmentálne pasy produktov“;
- podklady (15.4.21) k odpovedi pre Denník N na otázku: Ekolabeling - rieši sa niečo nové v tomto smere s dopadom na spotrebiteľa? Je nejaká spolupráca so SOI?;
- zapojenie sa do verejnej konzultácie EK k téme textil a udržateľná produktová politika;
- EWOBOX – aktualizácie za DNEP - zverejnenie prípadových štúdií EMAS (Šírenie environmentálneho vyhlásenia, Úloha EMAS pri prechode na trvalo udržateľné financie, EMAS ako hnací motor zmeny);
- školenie k webovej prístupnosti vo väzbe na zverejňovanie prostredníctvom web stránok (2.12.2021); školenie k webovej stránke EWOBOX (15.12.2021) s cieľom prepojenia na DNEP;
- návrh strategických priorít k príprave podkladu za SR k ročnému pracovnému programu Únie v oblasti TN pre rok 2022, zaslané ÚNMS SR 6.4.2021;
- dotazník pre ÚNMS SR k spolupráci v oblasti technickej normalizácie (9.6.;
- pripomienkovanie normy: návrh zmeny A1 k STN EN ISO 14040 Environmentálne manažérstvo. Posudzovanie životného cyklu. Princípy a štruktúra, Požiadavky a pokyny;
- vyhodnotenie úrovne uplatňovania DNEP v podmienkach SR za rok 2020 prostredníctvom spracovanie indikátorových listov (EMAS, Ekolabel a GPP) k zverejneniu na portáli www.enviroportal.sk.
- podklady do Správy o stave životného prostredia 2019 za oblasť GPP a podporných nástrojov;
- korešpondenčné zasadnutie TK 72 „Environmentálne manažérstvo“ - pripomienky k strategickému Vyhláseniu TK 72 aktualizácia 2021 (21.12.2021).
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Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
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Finančné zabezpečenie
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Výdavky
Iné
št. rozpočtu
zdroje

Finančné zabezpečenie úlohy
(€)
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Výdavky
Iné
št. rozpočtu
zdroje

Finančné zabezpečenie úlohy (€)
skutočnosť
Výdavky št.
rozpočtu

Iné
zdroje

Udržateľná spotreba a výroba (SCP) a ekoinovácie v
Ing. Guštafíková
12.2021
Úloha
podmienkach SR ako súčasť prechodu na zelené a
OEMBD / OEM
splnená.
5 310,2 103,40
2 103,40
obehové hospodárstvo - osveta a implementácia
na národnej úrovni
Anotácia:
Ochrana životného prostredia ako priorita politík a jej tvorcov si žiada identifikovať a vytvoriť podmienky pre rozvoj vhodných modelov spotreby a výroby vo všetkých sektoroch hospodárstva, ktoré by sa
mali stať súčasťou povedomia občanov SR. Cieľom úlohy je prispieť k dosiahnutiu lepšej kvality životného prostredia a udržateľného hospodárstva založeného na rešpektovaní princípov ochrany zložiek
životného prostredia a efektívnosti využívania zdrojov smerom k uzatvoreným materiálovým tokom.
Zvyšovanie informovanosti zainteresovaných strán v oblasti obehového hospodárstva, SCP, ekoinovácií a ostatných súvisiacich politických, strategických a technických nástrojov 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 medzinárodných štruktúrach súvisiacich s vyššie uvedenými témami a v rámci siete organizácií EREK a finančného programu Horizont Európa, sledovanie
vývoja prijatých politík EÚ.
Forma výstupov:
- Report údajov pre SDG 12.1 v rámci 10YFP za SR (OSN) - oficiálne reportovanie dotazníkov na platformu One Planet v spolupráci s MŽP SR, sledovanie mesačných súhrnov a aktualít One Planet Network,
účasť na webinari One Planet k novo vydanej publikácií „The Value-Chain Approach to Action on Sustainable Consumption and Production“ a workshope "How planning and design frame action along
the Construction value chain", príprava a koordinácia zainteresovaných subjektov na reporting cieľa SDC 12.1 za SR za rok 2021;
- IPP/SCP Expert group (EK) - účasť na zasadnutie expertnej skupiny pre ResEff/CiE a IPP/SCP, 22.1.2021, účasť na online workshope k EU stratégií v oblasti udržateľných textílií, požiadaviek na ekodizajn,
životnosť, opätovná použiteľnosť, opraviteľnosť a recyklovateľnosť textílií (20.4.), účasť na online workshope Sustanaible Produkt Initiative organizovaný EK v spolupráci s TRINOMICS (15.4.), účasť na
Joint Meeting of Member States Groups on IPP/SCP and Resource Efficiency on Circular Economy, 17.6. a 07.12.2021 – príprava dotazníka k monitorovaniu obehového hospodárstva v SR – „Circular
Economy National Monitoring Frameworks and indicators“, účasť na webinári - EU ETV – Build competitive advantage for your green inovation (29.9.2021);
- produktová politika - IPP legislatíva na úrovni EÚ - spolupráca s MŽP SR na stanovisku k návrhu Belgicka na novo pripravovanú legislatívu k produktovej politike EÚ, stretnutie členských krajín k non
paperu, 11.5.2021, príprava harmonogramu, podkladov pre pripomienky a odporúčania za SR k non-paperu, zaslanie stanoviska SR; pripomienkovanie non-paperu EK k SPI, zaslanie belgickým
partnerom, 17.6.2021;
- účasť na verejnej konzultácii EK ku na Textiles Strategy a Sustainable Products Initiative dotazníkový prieskum + oslovenie stakeholderov v SR, webex meeting: PEF Training for stakeholders, 27.5.2021,;
- EEA - pripomienkovanie materiálu „Leveraging the principles of Sustanaible soursing of raw materials for mitigating climate change“, koordinácia v spolupráci s MŽP SR, účasť na EEA Circular Behaviour
expert meeting (22.9.2021);
- Projekt „Príprava cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo na Slovensku“
účasť na pracovných stretnutiach - interné pracovné stretnutie 21.1.2021 – príprava na stretnutie s OECD partnermi, príprava stanoviska za OEM, Progress Meeting k SRSP projektu zameranému na
tvorbu cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo 28.1.2021, online stretnutie stakeholderov, 16.2.2021 – informácia OECD a MŽP SR k vývoju projektu, diskusia k výberu sektorov a tém, na ktoré sa
bude Roadmap zameriavať, medzirezortná diskusia na vysokej úrovni k finálnemu zoznamu priorít, ktoré budú obsahom ďalších analýz expertov z OECD (11.3.2021), interné stretnutia k prioritným
oblastiam Stavebníctvo a Potraviny (19. a 26.5.), stretnutia s OECD a konzultačnou spoločnosťou Trinomix pre priority Stavebníctvo (20.5.) a holandskou univerzitou Wageningen University & Research
pre prioritu potraviny a bioodpad (28.5.), účasť na koordinačnej porade k projektu s OECD s MŽP SR - príprava Roadmap CE (20.9. a 12.10.2021), účasť na workshope k stavebníctvu - príprava cestovnej
mapy pre obehové hospodárstvo na Slovensku (30.11.),
pripomienkovanie materiálov - otázky konzultantov z Trinomics, TSI CE in SK - Draft Roadmap outline, Vision statement, k prioritizácii cieľov Roadmap CE, Technical support for the preparation of
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Názov úlohy
(stručná anotácia)
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splnenia
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Stav
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Výdavky št.
rozpočtu

Iné
zdroje

Circular Economy for the SR(construction sector) a Circular Economy in the Food and Bio-waste Sector in the Slovak Republic, Activity 1.5 Draft Roadmap for circular economy – Chapter 5 Roadmap to
improved circularity across the value chain with a focus on economic instruments;
- Circular Slovakia (CS) - príprava novej www stránky Platformy CS – spolupráca s IT a OKO SAŽP, doriešenie výstupov za rok – koordinácia prác, aktualizácia postupu prác na web stránke, ukončenie
spolupráce, pravidelné mesačné stretnutia zakladajúcich členov – pripomienkovanie zápisov, stretnutia PS k finančným nástrojom – príprava webináru „Zelená obnova a zelené financovanie“, príprava
podkladov o vzťahu DNEP (EMAS, EOP) a EU taxonomy, ekoinováciam a možnostiam zeleného financovania v SR - prezentácia k ekoinováciam a možnostiam zeleného financovania v SR na stretnutí so
zástupcami bánk, networkingové podujatie pre členov platformy, príprava a aktívna účasť okrúhleho stola na tému „Ako vylepšiť environmentálny profil vašej firmy pomocou certifikácie EMAS,
environmentálneho označovania a zeleného verejného obstarávania“ (2.6.), webinár I Zelená dohoda a zelené financovanie (18. 6.), - stretnutie partnerov platformy CS - konzultácia s koordinátorkou
platformy (22.9.2021), príprava podkladov za platformu do newsletrov IP ZH;
- Envirostratégia BBSK - účasť v pracovných stretnutiach garantiek a koordinátorky (určenie smerovania, hlavného zamerania a kritických oblastí), všetkých TPS a garantov - predstavenie celého
konceptu Envirostratégie BBSK a stretnutia tematickej pracovnej skupiny "Smerom k obehovému hospodárstvu", 3. stretnutie TPS-Smerom k obehovému hospodárstvu (6.5.), stretnutie pracovnej
skupiny Smerom k obehovému hospodárstvu, 3.6.2021, konzultácie k údajom GPP;
- podklad za oblasť DNEP ako podporných nástrojov pre podporu rozvoja Mapy ekoinovácií pre platformu SUSTO, zaslanie na MŽP SR k doplneniu dňa 2.2.2021;
- Zelený Merkúr - Participácia na vyhlásení tretieho ročníka súťaže Zelený Merkúr v spolupráci s vyhlasovateľom RK SOPK Banská Bystrica a partnerom BBSK (september 2021), zabezpečenie činností
súvisiacich s prípravou na hodnotenie prihlásených subjektov a ocenenie víťazov súťaže Zelený Merkúr (november 2021), zverejnenie informácií k súťaži na webe SAŽP a propagácia na IP ZH, v
newslettri IP ZH, platforme Circular Slovakia;
- analýza zdrojov k spracovaniu špecifikácie a obsahu Publikácie a Newslettra SCP pre sektor stavebníctvo a Newslettra k SDG 12.1.;
- účasť na vzdelávacích aktivitách - konferencie, webináre;
- konferencia Predchádzanie vzniku odpadov - prezentácia príspevku Prístupy dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky k podpore predchádzania vzniku odpadov (11.11.);
- oslovenie zainteresovaných strán DNEP s Dotazníkom „Survey on the use and application of the Environmental Footprint methods“ - štúdium dotazníka;
- konferencia Ekoinovačné Slovensko 2021 - príprava a zostavenie programu a lektorov, komunikácia s MŽP (september 2021), - komunikácia s potenciálnymi prezentujúcimi, tvorba programu, technické
zabezpečenie v spolupráci s odborom národných projektov (október-november 2021), moiderovanie a procesné zabezpečenie priebehu konferencie (8.12.);
- participácia na hodnotení prihlásených subjektov v rámci súťaže Národná podnikateľská cena za ŽP v SR.
Prvotné overenie a validácia implementovaných
Ing. Hanúsek
12.2021
Úloha
požiadaviek na systém environmentálneho
OEMBD /
splnená.
2 500,2 093,10
2 093,10
manažérstva podľa schémy EMAS v podmienkach
Ing. Mrenicová
SAŽP
K-SE
Anotácia:
Prvotná registrácia SAŽP v schéme EMAS s cieľom zlepšovania environmentálnej kvality poskytovaných služieb a verejne prezentovať svoje environmentálne správanie a svoj postoj k životnému
prostrediu prostredníctvom zamerania svojej činnosti, realizovaných výstupov a projektov v súlade so strategickými dokumentmi a verejnými politikami v rezorte životného prostredia SR.
Forma výstupov:
- V organizácii sa uskutočnilo 12 interných auditov EMAS na všetkých pracoviskách SAŽP. Interné audity boli vykonané internými audítormi preškolenými na požiadavky schémy EMAS, čoho dokladom sú
Osvedčenia o absolvovaní školenia. Podrobné zistenia z interných auditov EMAS sú účasťou Správ z interných auditov EMAS. Výsledky interných auditov EMAS slúžili ako vstup do Environmentálneho
preskúmania;
- Environmentálne vyhlásenie bolo spracované v predpísanej štruktúre:
1. Popis organizácie a jej činností, 2. Integrovaný systém manažérstva, 3. Opis významných priamych a nepriamych environmentálnych aspektov, 4. Dlhodobé a krátkodobé environmentálne ciele, 5.
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Opatrenia na zlepšenie environmentálneho správania, na dosiahnutie dlhodobých a krátkodobých environmentálnych cieľov, na zabezpečenie dodržiavania právnych požiadaviek súvisiacich so
životným prostredím, 6. Ukazovatele environmentálneho správania - Súhrn dostupných údajov o environmentálnom správaní organizácie vyjadreným prostredníctvom hlavných ukazovateľov a ďalších
ukazovateľov environmentálneho správania, 7. Hlavné právne ustanovenia relevantné pre organizáciu v oblasti ochrany ŽP, 8. Environmentálny overovateľ a prístup verejnosti k informáciám
environmentálneho vyhlásenia. Zaslané bolo overovateľovi (SGS Slovakia spol. s r.o., Kysucká 14, 040 11 Košice);
- výkon overenia systému environmentálneho manažérstva na mieste vykonaný SGS Slovakia spol. s r. o., Kysucká 14, 040 11 Košice, Registračné číslo akreditácie: 158/SK-V-0002 v termíne 19.4.2021 –
23.4.2021 na pracoviskách SAŽP: Tajovského 28, Banská Bystrica, Dolný Val 20, Žilina, Karloveská 2, Bratislava a Grosslingova 35, Bratislava. Overovanie a validácia systému boli vykonané v plnom
súlade s požiadavkami nariadenia (ES) č. 1221/2009 a nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1505 z 28. augusta 2017, ktorým sa menia prílohy I, II a III a nariadenia komisie (EÚ) 2018/2006 z 19. decembra
2018, ktorým sa mení príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit
(EMAS). Správa z overovania, Validované environmentálne vyhlásenie a Vyhlásenie environmentálneho overovateľa o overovaní a validácii bolo oficiálne doručená po splnení všetkých zmluvných
podmienok, doplnení environmentálneho vyhlásenia a ukončení celého procesu overovania;
- proces registrácie SAŽP do schémy EMAS prebieha cez MŽP SR ako gestora a orgán štátnej správy na úseku environmentálneho manažérstva a auditu s pozíciou príslušného orgánu a vykonanie
náležitostí súvisiacich so zápisom organizácie do registra podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácie v schéme EMAS.

V. Starostlivosť o mestské a vidiecke životné prostredie
45 000,41.

25 294,75

25 294,75

6 433 319,03

Rámcový dohovor o ochrane a trvalo udržateľnom
Mgr. Siman
12.2021
Úloha
rozvoji Karpát (Karpatský dohovor) a Dohovor o
OSVŽP / OSKSR
splnená.
8 000,2 121,98
2 121,98
biologickej diverzite
Anotácia:
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. Národným koordinátorom Karpatského dohovoru je MŽP SR a gestorom jednotlivých tém, 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.
V rokoch 2021 až 2023 bude MŽP SR predsedať pracovnej skupine pre lesy a pracovnej skupine pre kultúrne dedičstvo a tradičné znalosti. MŽP SR bude zabezpečovať chod pracovných skupín a dotknuté
rezorty ich budú zastrešovať odborne.
Forma výstupov:
- Podklady k príprave strategických dokumentov atď. (podľa požiadavky MŽP SR) - priebežne podľa požiadavky MŽP SR;
- stanoviská, záznamy a pracovné podklady k národnej spolupráci - priebežne podľa potreby a požiadaviek Ministerstva životného prostredia SR. Dňa 5.3. 2021 prebehlo online stretnutie k témam:
- Ako premietnuť Európsky dohovor o krajine, Karpatský dohovor a aktuálne Európsky ekologický dohovor (Green Deal) do pripravovaných integrovaných územných stratégií samospráv;
- Ako naštartovať spoluprácu aktérov v SK na podporu presadenia Karpatskej makroregionálnej stratégie;
- Informačný deň ku Karpatskému dohovoru a Dohovoru o biodiverzite - plánované stretnutie pre pracovnú skupinu pre Lesy ktoré sa malo konať 6.12.2021 vo Zvolene bolo zrušené pre opatrenia
súvisiace s ochorením Covid 19. Podujatie bolo presunuté už 2x a plánuje sa zorganizovať na jar/leto 2022;
- pracovné stretnutie v rámci predsedníctva pracovnej skupiny pre lesy, pracovnej skupiny pre kultúrne dedičstvo a tradičné znalosti (podľa potreby) minimálne jedno až dve stretnutia za rok v rámci
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jednej pracovnej skupiny (1 fyzické určite a ďalšie môžu byť online formou) - dňa 18.3.2021 prebehla online konferencia - Strategické plánovanie miest a obcí - využitie environmentálneho monitoringu
pomocou termovíznej fotografie"; ZELENÝ EurópskY PÁS / THE GREEN BELT 8. apríl 2021 (štvrtok) - od 9:30 do 11:30 hod. online cez platformu zoom; 12. stretnutie pracovnej skupiny pre Karpatský
dohovor pre Biodiverzitu sa uskutočnilo 19. - 20. mája 2021 v online formáte.
Podpora budovania a prevádzkovania geoparkov SR
Ing. Pachinger
12.2021
Úloha
a územia Zemplína, s perspektívou jeho začlenenia
OSVŽP / OSVM
splnená.
4 500,800,40
800,40
medzi geoparky SR
Anotácia:
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.
Geoparky ako nástroj podpory regionálneho, miestneho a obecného rozvoja a tiež ako súčasť integrovanej starostlivosti o krajinu majú na Slovensku vysoký potenciál založený práve na využívaní
jedinečného prírodného a kultúrneho dedičstva vo väzbe na pestrosť geologickej stavby a možností v poskytovaní služieb cestovného ruchu, ktorý výhľadovo predstavuje významnú oblasť národného
hospodárstva.
Cieľom úlohy bude podporiť budovanie a prevádzkovanie Novohrad-Nógrád UNESCO geoparku (NNG), Banskoštiavnického geoparku (BŠG), Banskobystrického geoparku (BBG), Malokarpatského
geoparku (MKG) a perspektívneho územia Zemplína, s perspektívou jeho začlenenia medzi geoparky SR (G SR) na základe 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 základného cieľa, ktorým je fungujúca a trvalo udržateľná forma popularizácie a poznávania najvýznamnejších geotopov, ako aj ochrana prírodného a
kultúrneho dedičstva pre budúce generácie.
Podľa koncepcie a v súlade s usmernením organizácie UNESCO bola tiež v roku 2015 konštituovaná „Medzirezortná komisia Siete geoparkov Slovenskej republiky“ (Mk SG SR) so štatútom poradného
orgánu ministra životného prostredia SR, ktorá zároveň plní úlohy národnej komisie pre geoparky a reprezentuje riadiaci výbor „Siete geoparkov SR“ (SG SR) vyhlásenej v roku 2016.
Forma výstupov:
- Online koordinačné stretnutie so zástupcami G SR a perspektívnym územím ZLG vo veci prípravy harmonogramu aktivít vyplývajúcich zo schváleného PHÚ SAŽP a ELÚ pre rok 2021;
- pracovno-koordinačné stretnutie so zástupcami G SR vo veci definovania okruhov aktivít súvisiacich s prípravou a zostavenia návrhového formulára PHÚ SAŽP na rok 2022 (Banská Štiavnica, 27.8.2021);
- prezenčné listiny, fotodokumentácie z rôznych stretnutí a podujatí, správy zo služobných ciest, e-mailové komunikácie zo zástupcami G SR (NNG, BBG, BŠG, GMK) a územím Zemplína (ZLG);
- zrealizovanie online školenia medzi zástupcami SAŽP/OEVVO, MŽP SR a G SR s tematikou používania EWOBOXu pre propagáciu a plánovanie environmentálno-edukačných aktivít jednotlivými
manažmentmi geoparkov (Banská Bystrica, 10. máj 2021);
- spolupráca so zástupcami MŽP SR (SGPZ), SAV a MkSG SR pri príprave a realizácii výstavy "Geoparky a geoturizmus na Slovensku" v priestoroch SAV (Bratislava, 26. máj - 8. jún 2021) vrátane prípravy
propagačných, edukačných a prezentačných materiálov a predmetov (letáky, postery, rol mapy, propagačné predmety a pod.) a tlačovej správy zverejnenej v rôznych médiách;
- spolupráca pri príprave a zabezpečení realizácie propagačno-environmentálnych aktivít počas podujatia „TEG v BBG“, otvorenie Náučného banského chodníka Ľubietová - Podlipa s odborným výkladom
(Ľubietová, 12. jún 2021), online prezentácie geoparku (Ľubietová, 2. jún 2021) a zriadenie výstavy "Geoparky a geoturizmus na Slovensku" v priestoroch BBSK a MÚ Banská Bystrica (8. jún 2021);
- posterová prezentácia G SR v území GMK počas podujatia „Pezinský permoník“ (Pezinok, 20. - 22. august 2021);
- spolupráca pri organizovaní a realizácii exkurznej časti konferencie Krajina-Človek-Kultúra v území NNG (Banská Bystrica, Fiľakovo, 14. september 2021);
- zabezpečenie požiadavky pre VO tovarov a služieb v spolupráci s OKO, súvisiacich s prekladmi slovenských textov do AJ, NJ a MJ pre potreby zostavenia informačného letáku - skladačky o GMK a
aktualizácie oficiálnej webovej stránky G SR www.geopark.sk, ako aj tlačou daného letáku (náklad 8.000 ks, formát 2x A4), a máp významných geologických, montanistických, archeologických a
kultúrno-historických lokalít BBG (náklad 50 ks, formát A0/A1). Textovo-grafické spracovávanie viacjazyčného informačného letáku o GMK (SJ, AJ, NJ, MJ) v spolupráci s jeho zástupcami (GMK, BSK a
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BAR) a OKO; Následné naplnenie uvedených výstupov na základe rámcovej zmluvy uzatvorenej medzi SAŽP a dodávateľskými subjektmi PORTER, s.r.o. a K A S I C O, a. s.
spolupráca so zástupcom ZLG a TUKE pri grafickej príprave monografie s témou G SR;
účasť na 2. pracovnom stretnutí pracovnej skupiny "Ťažba nerastných surovín/geológia/ geoparky" v procese tvorby Envirostratégie BBSK;
textovo-grafická príprava príspevku o Banskoštiavnickom geoparku do časopisu Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska, Montanrevue č. 3;
komunikácia so zástupcami G SR vo veci predkladania ŽoNFP z EF, POD 2021, činnosť POD 3 a následná spolupráca so zástupcami BŠG a TUKE pri príprave vytvorenia zámeru interaktívnej mapy BŠG a
3D modelu Štiavnického stratovulkánu pre interiérové dovybavenie IC v ŠB;
spolupráca so zástupcami BŠG pri príprave ŽoNFP do EF 2021, Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta (Zvyšovanie environmentálneho povedomia verejnosti o Banskoštiavnickom
geoparku), zameraného na rekonštrukciu NTT v území geoparku, environmentálno-edukačné podujatie a tvorbu informačno-propagačných materiálov;
textové podklady a aktívna účasť na valnom zhromaždení členov združenia Banskobystrický geomontány park, o.z. (Slovenská Ľupča, 28. jún 2021);
spracovanie GIS podkladov a dát pre vytvorenie GIS databázy mapových výstupov významných geologických, montanistických, archeologických a kultúrno-historických lokalít BBG s následným
spracovaním máp pre jednotlivé katastrálne územia, geomontánne oblasti a celkové územie geoparku (DTM, ZM) s ich pripomienkovaním jeho zástupcami (práca v ArcMap);
grafické podklady (foto, schémy, rezy, perokresby) odbornej publikácie „Geotopy Banskoštiavnického geoparku – vulkanizmus a stavba územia“ podľa jej obsahovej štruktúry a grafických podkladov,
geologickej mapy a exportov informačných tabúľ zo ZS č. 04 00 "Zriadenie Banskoštiavnického geoparku" pre potreby rekonštrukcie NGE zriadenej v priestore Banského múzea v prírode Slovenského
banského múzea;
spolupráca so zástupcom ŠOP SR, CHKO Štiavnické vrchy vo veci rekonštrukcie NCH Po Žile Terézia s excerpciou a exportom údajov zo ZS č. 04 00 „Zriadenie Banskoštiavnického geoparku“;
spolupráca so zástupcami BŠG pri napĺňaní výstupov zadefinovaných v projektovom zámere POD 2021;
podklady pre uzatvorenie a napĺňanie podmienok DoVP vo veci spracovania mapových častí publikácie „Geotopy Banskoštiavnického geoparku – vulkanizmus a stavba územia“ a komplexného IS BBG,
vrátane priebežného pripomienkovania čiastkových a finálnych výstupov;
terénna rekognoskácia v území GMK (okres Pezinok) ohľadne mapovania a tvorby pasportizácie jeho významných geologických, montanistických a kultúrno-historických lokalít (práca s GPS), vrátane
spracovania jej čiastkových podkladov – I. etapy (práca v ArcMap) so spracovaním databáz;
spolupráca so zástupcom BŠG vo veci obnovenia pôvodnej web stránky www.geoparkbs.sk a zriadenia facebookovej domény;
komunikácia so správcami web stránky www.naucnechodniuky.eu (UKBA) vo veci prípravy a poskytnutia grafických podkladov pre upgrade informácií týkajúcich sa novo vybudovaných, ako aj
existujúcich NTT v území BŠG (exporty informačných panelov z CDR: NTT ŠB – 01, 06, 08, 09, BŠ – 01, 15, NGE a NGCH);
textovo-grafické podklady pre vykonanie celoročnej, 3- jazyčnej aktualizácie (SJ, AJ, NJ) web stránky G SR www.geopark.sk z prostredia SR, EGN a GGN;
textové podklady súvisiace s činnosťami G SR v roku 2020 pre potreby zostavenia výročnej správy UNESCO 2020, zástupcami MŽP SR a MZV SR;
spolupráca so zástupcami SGPZ MŽP SR pri technicko-organizačnom zabezpečení 12. rokovania MkSR SR s aktívnou účasťou (Bratislava, 13. apríl 2021), venovanom najmä prerokovaniu návrhu
memoranda o spolupráci G SR so zainteresovanými ministerstvami SR, aktivitám G SR v online priestore a TEG v SR;
podklady do návrhu memoranda o spolupráci G SR so zainteresovanými ministerstvami SR na základe záverov rokovania MkSG SR a spolupráce zástupcov za jednotlivé G SR;
spolupráca so zástupcami MŽP SR (SGPZ) a MkSG SR pri textovo-grafickej príprave pozvánky, programu, tlačovej správy a dekrétu menovania geoparku "Geopark Malé Karpaty" do SG SR v Prírodnom a
banskom skanzene Budúcnosť, štátnym tajomníkom MŽP SR s aktívnou účasťou na podujatí (Pezinok, 4. jún 2021);
podklady do Správy o stave životného prostredia SR za oblasť G SR;
spolupráca so zástupcami MŽP SR a G SR vo veci prípravy a realizácie zasadnutia rokovania českej Rady narodních geoparků a slovenskej MkSG SR s online účasťou na medzinárodnej konferencii
českých a nemeckých geoparkov, konanej pod záštitou Českej komisie UNESCO (Příbram, 22. – 24. september 2021);
podklad do Správy o stave ŽP v meste Banská Bystrica s témou G SR a BBG;
pripomienkovanie Implementačného plánu Envirostratégie 2030, časť G SR;
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- spolupracovanie s WRANART, spol.s.r.o. a zástupcami MkSG SR, a TUKE pri tvorbe nového loga G SR a jeho design manuálu;
- komunikácia so zástupcami NNG vo veci administrácie platby (objednávka, faktúra) účastníckeho poplatku Novohrad-Nógrád UNESCO geoparku v Európskej sieti geoparkov a Globálnej sieti UNESCO
geoparkov za rok 2021 a jej zrealizovanie.
Integrovaná starostlivosť o krajinu – implementácia
Ing. Bohalová
12.2021
Úloha
3 600,630,15
630,15
Európskeho dohovoru o krajine
OSVŽP /OSKSR
splnená.
Anotácia:
Úloha vyplýva z uznesenia vlády SR č. 201/2005 a návrhu podmienok pre zabezpečenie implementácie Európskeho dohovoru o krajine na Slovensku, ako aj so samotného dohovoru.
Cieľom je zabezpečiť implementáciu Európskeho dohovoru o krajine (EDoK), trvalo podporovať ochranu, manažment a plánovanie krajiny na národnej úrovni, vytvárať podmienky pre integrovaný
manažment krajiny, aktívne organizovať Európsku spoluprácu v oblasti implementácie dohovoru a napĺňať jednotlivé záväzky SR. Tieto ciele sú napĺňané prostredníctvom čiastkových aktivít vyplývajúcich
z jednotlivých úloh v procese implementácie EDoK.
Forma výstupov:
- Činnosť v pracovnej skupine k príprave zákona o krajinnom plánovaní: spracovanie a zaslanie pripomienok k jednotlivým verziám návrhu zákona (12.7.2021, 5.8. 2021, 20.8. 2021, 7.9.2021 a 22. 9.
2021), účasť na rokovaniach pracovnej skupiny na MŽP SR v Bratislave 12.8. a 27.8. 2021, na online rokovaní dňa 21.7.2021, účasť na online rokovaniach vybraných členov pracovnej skupiny vrátane
zástupcu MŽP SR dňa 30.7.2021, 25.8.2021, 3. 9. 2021, priebežná komunikácia s členmi pracovnej skupiny o prístupe k spracovaniu pripomienok, spracovanie stanoviska 13. 10. 2021 pre MŽP SR, odbor
tvorby krajiny k pripomienkam k zákonu o KP od Mgr. Pavlíny Mišíkovej;
- pripomienky pre MŽP SR k Plánu obnovy a odolnosti SR ohľadom problematiky implementácie EDoK, krajinného plánovania a ochrany krajinného rázu;
- stanovisko pre MŽP SR k návrhu zákona o územnom plánovaní a ku Koncepcii ochrany prírody, biodiverzity a krajiny do 2030;
- analýza aktivít v príprave legislatívnych nástrojov na ochranu krajiny, charakteristického vzhľadu krajiny a problematiky krajinného plánovania (obdobie 2003 – 2015);
- pracovné rokovanie na MŽP SR dňa 10.9.2021 k príprave dvoch úloh do PHÚ 2022 (implementácia Dohovoru o krajine Rady Európy, spracovanie metodiky na zohľadnenie a posúdenie hodnoty
krajiny/ekosystémov a biodiverzity), príprava formulárov k úlohám;
- prehľad aktivít v rámci implementácie Dohovoru o krajine RE na SAŽP za obdobie 2020-2021 pre MŽP SR na podujatie Rady Európy k implementácii dohovoru;
- podklad do Správy o stave ŽP o implementácii Európskeho dohovoru o krajine v roku 2020;
- pripomienky k Envirostratégii 2030 - prílohe Implementačný plán, časti: Príroda a krajina, Les, Pôda a Vzdelávanie v rámci interného pripomienkového konania;
- príprava monitorovacej správy EDoK za I. a II. polrok 2021;
- odborné a organizačné zabezpečenie XIII. ročníka Informačného dňa k Dohovoru o krajine Rady Európy 2021 (22.7.2021, Kongresové centrum ŠDĽŠ TU vo Zvolene);
- organizačné a odborné zabezpečenie XXIV. ročníka Konferencie Krajina – Človek – Kultúra 2021 (13.-14.9.2021);
- účasť na online 17.ročníku medzinárodnej konferencie VENKOVSKÁ KRAJINA 2021 - Vize, mise a problémy venkovské krajiny – krajina pro budoucnost nebo pro experimenty minulosti? dňa 29.4. 2021,
na online konferencii Klimatické akčné plány (KAP) – zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy k projektu MITADAPT: Nízkouhlíková Bratislava-Karlova Ves odolná voči zmene klímy - adaptačné a
mitigačné opatrenia dňa 24.5.2021, účasť na online workshopoch k problematike územného a KE plánovania s dôrazom na udržateľný rozvoj Tatranského regiónu zvolanom prednostom OÚ v Poprade
30.3.3021 a 15.4.3021, na webinári "Klimatické zmeny v Tatrách organizované OZ Združenie pre ochranu prírody - Machaon International v spolupráci s OÚ Poprad dňa 14.5.2021, na online prednáške
„Vysoké Tatry ako ich nepoznáme, očami filmára i odborníka“ organizovanej U3V Žilinskej univerzity dňa 12.5.2021, na online workshope 8.4.2021 Zelený Európsky pás ako významný prvok
panEurópskej ekologickej siete, ktorý organizovala ŠOP SR a Nadácia Ekopolis k projektu DaRE to Connect,;
- grafický návrh roll-up bannerov k Dohovoru o krajine Rady Európy a jeho pripomienkovanie, príprava podkladov na VO 4 ks roll-upov;
- spolupráca pri VO „Analýza uplatňovania ochrany krajinného rázu v Českej republike“;
- výber autorských krajinárskych fotografií z fotobanky na https://123rf.com/ na zakúpenie;
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- konzultácie pre Pamiatkový úrad SR ohľadom sprievodnej vegetácie vodných tokov pre ŠOP SR – CHKO Cerová vrchovina (Ing. Jakub Melicher) pre obec Trebeľovce v okrese Lučenec, k problematike
charakteristického vzhľadu krajiny a biokoridoru Domanižanka, k spracovaniu krajinárskej štúdie pre mesto Brezno k hodnoteniu charakteristického vzhľadu krajiny a vplyvu plánovanej zástavby v
Mlynnej doline v Nízkych Tatrách, konzultácia k vplyvu navrhovaných činností územného plánu obce Krušetnica na charakteristický vzhľad krajiny v rámci procesu SEA pre firmu URBANIA Banská
Bystrica;
- Cena RE za krajinu 2020/2021 – manažment nominácie zástupcu SR v Cene Rady Európy za krajinu 2020/2021: príprava nominačného dokumentu – prihlášky laureáta národného kola Ceny SR za krajinu
2020 na Európsku cenu, korekcie pripravovaného filmu o aktivitách víťazného projektu a komunikácia so spracovateľmi filmu a laureátom, podklady k záverečným titulkom filmu, príprave
fotodokumentácie s popisom v AJ a potlače na DVD, spracovanie posteru o projekte vo formáte A2, príprava listu pre veľvyslanca Stálej misie SR pri Rade Európy v Štrasburgu, kompletizácia
nominačného dokumentu a jeho zaslanie prostredníctvom zásielkovej služby, komunikácia so zástupcom Stálej misie SR pri Rade Európy v Štrasburgu ohľadom postupu nominácie, príprava tlačovej
správy o výsledkoch Európskeho kola ceny,
- propagácia Ceny za krajinu - podklad k vstupu v rádiu Regina pre hovorkyňu SAŽP k udeľovaniu a výsledkom Ceny Rady Európy za krajinu 2020/2021 a a Ceny SR za krajinu, podklad do brožúry o
poslednom ročníku národného kola ceny (textové podklady o činnosti nominantov, úvodné slovo, výber fotografických príloh, prehľad doterajších ročníkov), zabezpečenie jazykovej korektúr, grafického
návrhu brožúry, spracovanie pripomienok, komunikácia o schválení grafického návrhu (odbor komunikácie MŽP SR), grafický návrh posteru k Cene SR za krajinu 2020 ako súčasti putovnej panelovej
výstavy, príprava textových a fotografických príloh k posteru, prezentácia „Cena Rady Európy za krajinu 2020/2021“ na Informačný deň k Dohovoru o krajine Rady Európy.
súťaž Dedina roka
Ing. Čiaková /
12.2021
Úloha
Mgr. Daubner
splnená.
5 400,10 792,58
10 792,58
OSVŽP / OSKSR
Anotácia:
SDR je súčasťou POD, vyplýva z členstva SR v ARGE so sídlom v Pixendorfe. 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. Cieľom úlohy je zorganizovať 11. ročník národnej SDR a víťaza súťaže
pripraviť na reprezentáciu Slovenska v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny.
Forma výstupov:
- Komplexné zabezpečenie SDR 2021 - príprava nového ročníka súťaže – aktualizácia Harmonogramu aktivít, Podmienok a pravidiel, prihlášky obce spolu s prílohami, príprava Metodiky hodnotenia obcí,
komunikácia s GP, partnermi a mediálnymi partnermi a novým - RTVS Rádio Regina Stred, vyhlásenie nového ročníka a pod., komunikácia s ARGE - žiadosť o zabezpečenie úhrady členského príspevku
na rok 2021 pre Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny za SR zaslaná zástupcovi MŽP SR (preklad sprievodného listu a faktúry zaslaných ARGE z NJ do SJ, komunikácia so
zástupcom MŽP SR), oslovovanie obcí a poskytovanie konzultácií k vypracovaniu prihlášok a informácií o podmienkach a pravidlách SDR 2021 (osobne, e-mailom a telefonicky), administrácia prihlášok a
formulárov hodnotenia, realizácia 1. zasadnutia národnej hodnotiacej komisie (14.05.2021) – prerokovanie podmienok a pravidiel súťaže, metodiky hodnotenia obcí, rozdelenie členov do výjazdových
skupín, príprava oznámení o hodnotení obcí prihlásených do SDR 2021 pre obce a samosprávne kraje, odborné a organizačné zabezpečenie hodnotenia obcí v území a jeho realizácia – výjazdová
skupina 5 (Halič, Tuhár, Šumiac, Lom nad Rimavicou) v dňoch 31.5. - 1.6.2021, skupina 2 (Cigeľ, Kocúrany, Veľké Chlievany, Haláčovce) v dňoch 3. - 4.06.2021, skupina 3 (Štiavnické Bane, Pukanec,
Radava, Kolíňany) v dňoch 7. - 8.06.2021, skupina 4 (Ľubeľa, Blatnica, Kláštor pod Znievom) v dňoch 10. - 11.06.2021, skupina 1 (Priepasné, Beckov, Vinosady) v dňoch 14. - 15.06.2021, skupina 7
(Kapušany, Lúčka, Hertník, Stebník) v dňoch 17. - 18.06.2021; skupina 6 (Buzica, Veľaty, Dlhé Klčovo, Budkovce, Sedliská, Kladzany) v dňoch 22. - 24.06.2021;
- spolupráca s vyhlasovateľmi SDR, partnermi a partnerskými organizáciami (január 2021 distribúcia oslovovacích listov); web bannery prelinkované na web stránky POD na web stránkach
vyhlasovateľov, partnerov a partnerských organizácií SDR;
- realizácia propagácie a osvety – aktualizácia TS v novinkách na stránke SAŽP, odvysielanie reklamných spotov v dĺžke 30sa diskusia v živom vysielaní na RTVS Rádio Regina stred, inzerát a tlačová správa
v Obecných novinách a Roľníckych novinách, tlačová správa k vyhláseniu SDR 2021, príprava a rozhovor odvysielaný v Rádiu Regina stred, zverejnenie tlačovej správy k uzavretiu súťaže, reportáže v
relácii Regina RTVS z prihlásených obcí do SDR.
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Por.
č.
úlohy
45.

46.

Názov úlohy
(stručná anotácia)
Program obnovy dediny

Zodpovedný riešiteľ

RNDr. Brenkus /
Ing. Veselovská
OSVŽP / OSKSR

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

12.2021

Úloha
splnená.

Finančné zabezpečenie
úlohy (€)
schválený rozpočet
Výdavky
Iné
št. rozpočtu
zdroje
5 400,-

Finančné zabezpečenie úlohy
(€)
upravený rozpočet
Výdavky
Iné
št. rozpočtu
zdroje
4 606,72

Finančné zabezpečenie úlohy (€)
skutočnosť
Výdavky št.
rozpočtu

Iné
zdroje

4 606,72

Anotácia:
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
2020 sa dotačný program POD bude realizovať v troch činnostiach.
Forma výstupov:
- Vecný a grafický odpočet bol vyhotovený v 4/2021, avšak podľa zmluvy č. 178/2020 bude fyzické doručenie vecných a grafických odpočtov a zložiek podporených projektov na EF vykonané až v roku
2025 po prebehnutí monitorovacieho 5-ročného obdobia od realizácie projektu; záverečná správa bola na EF odoslaná do zmluvou stanoveného termínu 15.12.2020;
- výzva ročníka 2021 bola zo strany EF vyhlásená 10.2.2021 (posun o 6 mesiacov neskôr oproti ročníku 2020), výzva na SAŽP vrátane web aplikácie bola spustená v 11.2.2021 a uzávierka podávania
žiadostí bola 19.03.2021 (vrátane dátumu pečiatky pošty). Všetky potrebné podklady boli zverejnené na stránke www.obnovadediny.sk - Dotácie POD 2021. Počet podaných žiadostí: 463 (nárast oproti
minulému roku o 27%);
- administratívna kontrola vykonaná v termíne 22.03. - 02.04.2021 a jej výstupmi sú tabuľky, krycie listy, sumarizácia výsledkov, emaily pre žiadateľov o doplnenie chýbajúcich dokladov a listy o vyradení
(žiadatelia nespĺňajúci podmienky Špecifikácie). Žiadatelia mali možnosť predložiť chýbajúce /nesprávne doklady od 02.04.2021 do 20.04.2021. Následne prebiehala sumarizácia administratívnej
kontroly a príprava na odborné hodnotenie;
- odborné hodnotenie prebiehalo na základe metodiky v termíne 03.05. - 18.05.2021. Jeho výstupom sú tabuľky odborných hodnotiteľov, finálna tabuľka podporených žiadostí, ktorá bola odsúhlasená na
zasadnutí (24.05.2021), podklady pre zasadnutie, správa zo zasadnutia, prezentácia a všetky podklady boli odoslané pre Radu EF (28.05.2021);
- spravovanie web stránky www.obnovadediny.sk, aktualizácia štatistických údajov 1998 - 2021, aktívna emailová a telefonická komunikácia s verejnosťou /žiadateľmi, odborné poradenstvo so
žiadateľmi pred podaním projektu, pomoc v rámci technických problémov pri podávaní žiadostí, odpovede na sťažnosti občanov a odvolania voči vyradeniu, evidencia monitorovacích správ po obdobie
5 rokov od realizácie projektu, vyhotovenie nových FAQ otázok dostupných pre verejnosť počas celého roka, online porady tímu na dennej báze v rámci admin. kontroly a odborného hodnotenia,
archivácia POD (USB nosiče, scany);
- zmluva č. OP1-01/2021 medzi EF a SAŽP (zmluva mala byť vyhotovená po správnosti v 8/2020); príprava zmlúv a aktualizácia dokladov potrebných k Zmluvám 2021 pre príjemcov dotácií;
- rozhodnutia MŽP SR o pridelení dotácie (28.07.2021), oznámenie o pridelení dotácie odoslané podporeným žiadateľom (03.08.2021);
- usmernenie pre príjemcov dotácie k čerpaniu verejne dostupné na stránke obnovadediny.sk vrátane príloh potrebných k čerpaniu a následné čerpanie dotácií s čím súvisí doručenie dokladov pre
potreby vypracovania zmluvy mezi SAŽP a príjemcom dotácie (september – október);
- podporenie 189 projektov (181 čerpaných projektov v celkovej sume 848.869,41 € a 8 nečerpaných dotácií v celkovej sume 38.972,60 €);
- pripomienkovanie Špecifikácie na ročník 2022 zo strany SAŽP (máj 2021) a príprava na vyhlásenie výzvy (predpoklad jeseň 2022);
- online stretnutie s EF k Špecifikácií POD 2022 20.12.2021 (stretnutie presunuté na január 2022);
- predpoklad vyhlásenia výzvy 2022 - február 2022 (opäť posunutie o cca 5 mesiacov oproti ročníku 2020 a skorším);
- testovanie a príprava web aplikácie 2022;
- informačné semináre neboli vykonané z dôvodu stagnácie nevyhlásenia výzvy zo strany EF a protipandemických opatrení.
Zelená infraštruktúra
doc. Ing. Midriaková 12.2021
Úloha
1 000,55,60
55,60
Zaušková, PhD.
splnená.
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Por.
č.
úlohy

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

Finančné zabezpečenie
úlohy (€)
schválený rozpočet
Výdavky
Iné
št. rozpočtu
zdroje

Finančné zabezpečenie úlohy
(€)
upravený rozpočet
Výdavky
Iné
št. rozpočtu
zdroje

Finančné zabezpečenie úlohy (€)
skutočnosť
Výdavky št.
rozpočtu

Iné
zdroje

OSVŽP / OSKSR
Anotácia:
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.
Cieľom úlohy je prispieť k napĺňaniu vízie ENVIROSTRATÉGIE 2030 – „dosiahnuť lepšiu kvalitu životného prostredia“, ktorá je v súlade s Agendou 2030.
Ide najmä o napĺňanie čiastkových výziev: 2.5 Vytvoriť a uplatňovať integrovaný koncept ochrany krajiny, 6.3 Budovať zelenú infraštruktúru, 6.4 Vypracovať a realizovať adaptačné stratégie na úrovni
samospráv.
Forma výstupov:
- podklady (odborných článkov) v rámci SR k tvorbe Metodického usmernenia pre hodnotenie zelených plôch v mestách;
- preklad metodiky k výpočtu indexov zelene A walk to the park? - assessing access to green urban areas in Europe's cities (príprava metodických poznámok), štúdium URBAN ATLAS 2018 ako možného
podkladu pre hodnotenie vegetácie mestách, konzultovanie metodických prístupov s ďalšími odborníkmi;
- podklady pre komunikáciu a spoluprácu s mestom BB, oddelením územného plánovania pri hodnotení zelene (indexy a dostupnosť zelene);
- vypisovanie údajov z Generelu BB a z ÚP BB ako podkladu k hodnoteniu vegetácie prostredníctvom indexov;
- excerpcia údajov z Informačného systému miest k zeleni v krajských mestách;
- informácie o zeleni pre ďalšie krajské mestá (či existujú spracované generely alebo pasporty zelene a na akej úrovni, z akého obdobia ap.);
- konzultovanie hodnotenia vegetácie v mestách v súlade s prácou A walk to the park? - assessing access to green urban areas in Europe's cities s RNDr. M. Kupeckou, PhD. z Geografického ústavu SAV z
podkladu URBAN ATLAS;
- excerpcia
indexov hodnotenia zelene pre krajské mestá podľa metodiky A walk to the park? - assessing access to green urban areas in Europe's cities
https://ec.europa.eu/regional_policy/sk/information/publications/working-papers/2016/a-walk-to-the-park-assessing-access-to-green-urban-areas-in-Europe-s-cities;
- konzultovanie výpočtu indexov zelene a jej dostupnosti s pracovníkmi MŽP SR a Inštitútom environmentálnej politiky - upravenie požiadavky na výstup č.1;
- sumarizácia poznatkov k výpočtu indikátorov zelene;
- podklady (modelové štúdie) k tvorbe metodiky „Stratégia adaptácie na zmenu klímy pre samosprávy“;
- excerpcia metodických krokov z modelových adaptačných stratégií v ČR a SR;
- porovnanie viacerých metodických prístupov k tvorbe metodiky „Stratégia adaptácie na zmenu klímy pre samosprávy; sumarizácia podkladov k tvorbe metodiky „Stratégia adaptácie na zmenu klímy“
pre samosprávy ako súčasť odpočtu Akčného plánu pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy za rok 2021;
- podklady pre 2 informačné letáky, ich grafické spracovanie, jazykové korektúry, komunikácia s MŽP SR a tlač letákov (Prejavy zmeny klímy a adaptačné opatrenia v sídelnom prostredí, Prejavy zmeny
klímy a jej dôsledky v sídelnom prostredí); zverejnenie letákov na web stránke Zelená infraštruktúra v procese adaptácie na zmenu klímy, Enviroportáli a EWOBOXE;
- pravidelné aktualizovanie záložky webovej stránky „Zelená infraštruktúra v procese adaptácie na zmenu klímy“ na stránke SAŽP, vykonanie zmeny jej štruktúry: https://www.sazp.sk/zivotneprostredie/starostlivost-o-krajinu/zelena-infrastruktura/zelena-infrastruktura-v-procese-adaptacie-na-zmenu-klimy/;
- zoskupenie podkladov (článkov) k tvorbe Stratégie a realizačného plánu systematického budovania zelenej infraštruktúry SR k naplneniu úlohy PO.18 Akčného plánu pre implementáciu Stratégie
adaptácie na zmenu klímy (2021);
- Práca v expertnej skupine č. 4 Manažment krajiny a adaptácia na zmenu klímy pre tvorbu Koncepcie vodnej politiky SR 2021-2030 s výhľadom do roku 2050:
- pripomienkovanie a dopĺňanie dokumentu "Manažment krajiny a adaptácia na zmenu klímy (sucho a povodne)“- výstup č. 1;
- definovanie cieľov a ich prioritizácia, všeobecné zásady a princípy, identifikácia opatrení a nástrojov na dosiahnutie cieľov -výstup č. 2 a 3;
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Por.
č.
úlohy

Názov úlohy
(stručná anotácia)

-

-

-

-

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

Finančné zabezpečenie
úlohy (€)
schválený rozpočet
Výdavky
Iné
št. rozpočtu
zdroje

Finančné zabezpečenie úlohy
(€)
upravený rozpočet
Výdavky
Iné
št. rozpočtu
zdroje

Finančné zabezpečenie úlohy (€)
skutočnosť
Výdavky št.
rozpočtu

Iné
zdroje

- navrhnutie opatrení najmä pre problém 1.3.5. nedostatočná pripravenosť na následky sucha a prevencia pred ním, 1.3.6. nedostatočná pripravenosť na následky povodní a prevencia pred nimi a
1.3.7. dopad hospodárenia v krajine na režim vôd v krajine, vodné toky a stavby. Navrhnutie opatrení najmä v rámci zmeny prístupu v obhospodarovaní lesnej a poľnohospodárskej krajiny;
- pripomienkovanie materiálov: Koncepcia vodnej politiky (draft), Ciele a opatrenia (doplnená tabuľka), Strom problémov (final);
- spracovanie podkladov k časti "hospodárenie v krajine" k hydrickým funkciám lesa a k protieróznej funkcie lesa;
- porovnanie opatrení v rámci Vodného plánu Slovenska (aktualizácia 2020) s opatreniami uvedenými v pripravovanej Vodnej politiky Slovenska 2021-2030 (hľadanie potenciálneho nesúladu);
- doplnenie ukazovateľov k cieľom a opatreniam Vodnej politiky;
- online rokovania pracovnej skupiny k vyššie uvedeným materiálom (7.1.,27.1.,24.2.,3.3.,31.3.,6.5.,10.6.2021);
- online rokovanie Pracovnej skupiny a špecializovaných pracovných skupín s odbornou verejnosťou - predstavenie Koncepcie vodnej politiky (25.8.2021) a verejné prerokovanie dokumentu
(7.12.2021) https://www.minzp.sk/voda/koncepcne-dokumenty/koncepcia-vodnej-politiky-roky-2021-2030-vyhladom-do-roku-2050.html;
SEA Akčného plánu pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy:
- vypracovanie SEA opatrení Akčného plánu pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy pre oblasť Udržateľné poľnohospodárstvo (hodnotenie 29 úloh + ďalších 36 úloh súvisiacich so
špecifickým cieľom Udržateľné poľnohospodárstvo) a pre oblasť Adaptované lesné hospodárstvo (hodnotenie 23 úloh + ďalších 35 úloh súvisiacich so špecifickým cieľom Adaptované lesné
hospodárstvo);
- komparácia opatrení v AP s opatreniami navrhnutými v Stratégii adaptácie na zmenu klímy SR a v materiáli Kvalitatívne a kvantitatívne analýzy ku Stratégii adaptácie na zmenu klímy SR;
- pripomienkovanie tabuľky "Zaradenie úloh medzi projektové úlohy" (v rámci SEA);
SEA opatrení Vodného plánu Slovenska (aktualizácia 2020) - Plán manažmentu správneho územia povodia Dunaja a Plán manažmentu správneho územia povodia Visly:
- vypracovanie SEA opatrení Vodného plánu Slovenska pre oblasť pôda a poľnohospodárstvo;
- SEA opatrení Koncepcie vodnej politiky na roky 2021-2030 s výhľadom do roku 2050 pre oblasť pôda - poľnohospodárstvo a pôda - lesníctvo, textová a tabuľková časť (požiadavka MŽP SR):
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/koncepcia-vodnej-politiky-na-roky-2021-2030-s-vyhladom-do-roku-2050;
Činnosť v pracovnej skupine projektu Akčný plán pre mitigáciu a adaptáciu na zmenu klímy mesta Banská Bystrica:
- účasť na rokovaní pracovnej skupiny 23.6.2021, 6.8.2021;
- článok do brožúry mesta BB k zelenej infraštruktúre „Zelená a modrá infraštruktúra v sídlach miest“ (požiadavka v rámci prac. skupiny);
- pripomienkovanie posterov (dobrá prax a voda, dobrá prax a zeleň, dobrá prax a človek);
- organizačné zabezpečenie a inštalácia výstavy „Zelená infraštruktúra v sídlach miest“ na Mestskom úrade BB (18.8.2021);
Spracovanie odborných podkladov pre ďalšie požiadavky:
- prezentácia Postavenie a funkcie zelenej infraštruktúry v sídlach miest na online seminár Zelená infraštruktúra v sídlach miest 27.4.2021;
- odpočet aktivít za rok 2020 do "Rezortnej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025" do časti 4.1.7 a 4.2.1 (zelená infraštruktúra, zmena klímy);
- prezentácia Katalóg vybraných adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy vo vzťahu k využívaniu krajiny na online seminár Zelené opatrenia pre samosprávy (21.7.2021, 4.11.2021);
- odpovede na pripomienky z medzirezortného pripomienkovania k Akčnému plánu pre implementáciu Stratégie SR na zmenu klímy;
- aktívna účasť na rozporovom konaní MŽP SR (27.7.2021) k pripomienkam k AP z MPRV SR;
- aktívne vystúpenie v živom vysielaní RTVS -2 -REGINA (1.10.2021 – propagácia témy zelenej infraštruktúry v mestách https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14356/289830;
- pripomienkovanie pripravovaného zákona o krajinnom plánovaní a navrhovanej vyhlášky k o obsahu a forme dokumentácie;
- aktívna účasť na konferencii Klimaticky odolná Bratislava - 23.11.2021 (požiadavka MŽP SR – Sekcia zmeny klímy), prednáška na tému „Zelená infraštruktúra v mestách a jej úloha v procese adaptácie
na zmenu klímy“;
- online rokovanie v rámci pracovnej skupiny pre adaptáciu (koordinovaná MŽP SR) k napĺňaniu ukazovateľov úloh na roky 2021-2022 (22.11.2021);
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(stručná anotácia)
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skutočnosť
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rozpočtu

Iné
zdroje

- stanovisko k financovaniu vodozádržných opatrení v menej rozvinutých a viac rozvinutých regiónoch, návrhy riešenia a financovania protipovodňovej ochrany;
- návrhy a podklady k odpočtu úloh AP pre implementáciu Stratégie adaptácie na zmenu klímy (2021) - textová a tabuľková časť (v rámci pracovnej skupiny pre adaptáciu);
- aktívna účasť na online rokovaní" prioritizácia adaptačných opatrení + OECD projekt" rokovanie so Sekciou zmeny klímy a Inštitútom environmentálnej politiky k metodike "Prioritizácia adaptačných
opatrení" 7.12.2021;
- účasť na online rokovaní - verejné prerokovanie SEA Koncepcia vodnej politiky na roky 2021 -2030 s výhľadom do roku 2050;
- aktívna účasť na workshope Adaptácia na zmenu klímy a územná samospráva s prednáškou Zelená infraštruktúra v sídlach miest (15.12.2021);
- doplnenie a pripomienkovanie dokumentu Envirostratégia 2030 - implementačný plán;
- komparácia navrhovaných opatrení v Implementačnom pláne Envirostratégie s opatreniami v prijatých a pripravovaných strategických dokumentoch SR ( Stratégia adaptácie SR na zmenu klímy,
- Implementačný plán Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy, Koncepcia vodnej politiky SR na roky 2021-2030 s výhľadom do roku 2050).
Mokrade v mestských sídlach a Implementácia
Ing. Garčárová
12.2021
Úloha
2 600,1 586,00
1 586,00
Ramsarského dohovoru
OSSKR / OSKSR
splnená.
Anotácia:
„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 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. Výstupom z mapovania bude spracovaná databáza
a mapy výskytu mokradí nachádzajúcich sa v mestských sídlach SR pre samosprávy, štátnu a verejnú správu. V roku 2021 budú zmapované mokrade v sídlach a v mestách patriacich do Bratislavského
kraja (Bratislava, Malacky, Stupava, Svätý Jur, Pezinok, Modra, Senec) a Trnavského kraja (Trnava, Skalica, Dunajská Streda, Gabčíkovo, Šamorín, Galanta, Sereď, Sládkovičovo, Hlohovec, Leopoldov,
Piešťany, Senica, Šaštín-Stráže, Gbely, Holíč, Veľký Meder, Vrbové). 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.
Forma výstupov:
- Analýza mapových podkladov pre terénne mapovanie mokradí v mestských sídlach Bratislavského kraja (Bratislava, Malacky, Stupava, Svätý Jur, Pezinok, Modra, Senec) a Trnavského kraja (Trnava,
Skalica, Dunajská Streda, Gabčíkovo, Šamorín, Galanta, Sereď, Sládkovičovo, Hlohovec, Leopoldov, Piešťany, Senica, Šaštín-Stráže, Gbely, Holíč, Veľký Meder, Vrbové):
- vytypovanie mokradí vyskytujúcich sa v riešených mestách, zo strategických dokumentácií miest a odborných environmentálnych publikácií;
- analýza mapových podkladov z ortofotomáp, máp Slovenského vodohospodárskeho podniku súvisiacich s výskytom mokradí a ich zakreslenie do podkladových máp pre ich identifikáciu v teréne;
- prírodné charakteristiky spracovávaných miest, ktoré tvoria súčasť výstupných textov (umiestnenie, rozloha, geologické pomery, klimatické podmienky, rastlinstvo, živočíšstvo);
- mapovanie mokradí v mestách Bratislava, Malacky, Stupava, Svätý Jur, Pezinok, Modra, Senec, Trnava, Skalica, Dunajská Streda, Gabčíkovo, Šamorín, Galanta, Hlohovec, Leopoldov, Šaštín-Stráže,
Gbely, Holíč, Veľký Meder, Piešťany, Vrbové, Leopoldov;
- spolupráca s Univerzitou Komenského Bratislava, Katedra botaniky pri spracovaní výstupov týkajúcich sa mokradí v meste Bratislava;
- databáza vymapovaných lokalít mokradí v mestských sídlach; lokalizácia mokradí a jej grafické spracovanie vo formáte shp; fotodokumentácia;
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Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
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Finančné zabezpečenie
úlohy (€)
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Výdavky
Iné
št. rozpočtu
zdroje

Finančné zabezpečenie úlohy
(€)
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Výdavky
Iné
št. rozpočtu
zdroje

Finančné zabezpečenie úlohy (€)
skutočnosť
Výdavky št.
rozpočtu

Iné
zdroje

- určenie ohrozujúcich faktorov a spracovanie návrhu na ich elimináciu;
- odborné výstupy v textovej a grafickej forme pre samosprávy z mapovania v roku 2020 ohľadom výskytu mokradí v mestských sídlach pre ich zapracovanie do strategických plánov miest (Čadca, Bytča,
Martin, Kysucké Nové Mesto, Turčianske Teplice, Liptovský Mikuláš, Tvrdošín, Dolný Kubín, Námestovo);
- komunikácia s mestom Žilina – Útvar hlavného architekta Ing. Zuzana Weberová ohľadom výskytu a zakreslenia mokrade Hýrov do územného plánu mesta Žilina. Spracovanie mapky s lokalizáciou
mokrade Hýrov v pdf. a jej poskytnutie mestu Žilina;
- poskytnutie informácie ohľadom výskytu významných mokradí v meste Bytča, CHKO Strážovské vrchy, Ing. Beňadikt Machciník- poverený riadením Správy CHKO Strážovské vrchy;
- odborné výstupy z mapovania mokradí v roku 2020 a pre ich zverejnenie v "IS Životné prostredie miest" na Enviroportáli;
- prezentácia Mokrade v meste Žilina a jej odprezentovanie 16.3.2021 na online moderovanej diskusii na tému voda v meste v priestoroch Rosenfeldového paláca v Žiline;
- prednáška "Mokrade v mestských sídlach" so zameraním sa na Bratislavský kraj, odprezentovaná dňa 27.4.2021 na online seminári „Zelená infraštruktúra v sídlach miest“;
- odborné texty na základe podkladov z www.ramsar.org k Svetovému dňu mokradí 2021, súčinnosť Odboru environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, texty boli zverejnené na FB, Twitter, na
stránke SAŽP;
- prezentácia prednášky Mokrade v urbanizovanom prostredí, na workshope „ Sídla a biodiverzita" v Banskej Bystrici konaného 30.9.2021;
- vyhodnotenie vymapovaných lokalít na základe významnosti výskytov biotopov, spracovanie návrhu kandidátov na prihlásenie sa do súťaže Wetland City.
Zelené mestá - zdravé mestá
Ing. Vaculčíková
12.2021
Úloha
4 100,1 522,19
1 522,19
OSSKR / OSKSR
splnená.
Anotácia:
Úloha vychádza z aktivity č. 38 Akčného plánu pre životné prostredie a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky V. (NEHAP V.). Jej cieľom je „Spracovanie metodického materiálu týkajúceho sa indikátorov
na sledovanie životného prostredia miest, aj vo vzťahu k zdraviu obyvateľov, pre všeobecné použitie zástupcov samospráv“. V roku 2021 bude úloha nadväzovať na práce vykonané v roku 2020, t. j. bude
sa overovať metodika (na 7ich vybraných mestách Slovenska), ktorá bola vypracovaná v r. 2020 v rámci dokumentu „Metodická príručka na zber dát a analýz environmentálneho zdravia obyvateľstva na
úrovni miest SR“. Po overení metodiky sa uskutoční pripomienkové konanie. Následne sa adekvátne pripomienky zapracujú do finálnej verzie metodiky, ktorá sa stane odporúčacou pre mestské
samosprávy.
Pokračovanie v zbere dát na hodnotenie indikátorov stanovených v metodickej príručke a dopĺňanie informačného systému o aktuálne údaje. Jedným z kľúčových ukazovateľov s vplyvom na zdravie
obyvateľstva v mestách je doprava, ktorá sa vo veľkej miere podieľa na znečisťovaní ovzdušia. Využívaním cyklistickej dopravy ako alternatívneho spôsobu dopravy v mestách je možné eliminovať
znečisťovanie ovzdušia s pozitívnym dopadom aj na zdravie obyvateľstva. Na podporu environmentálnych politík SR v roku 2021 bude prebiehať 3. ročník súťaže miest ENVIROMESTO 2021. Mestá
predstavia svoje aktivity v rámci tvorby a starostlivosti o životné prostredie a budú ocenené aktivity miest, ktoré aktívne uplatňujú environmentálnu politiku v reálnom živote. Na konferencii budú
ocenené environmentálne aktívne mestá. Budú predstavené inšpiratívne príklady dobrej praxe z oblasti inovatívneho riešenia problémov životného prostredia miest.
Forma výstupov:
- Stanovenie kritérií k výberu miest SR na overenie metodickej príručky na základe oblastí NUTS II (Slovensko východ, Slovensko stred, Slovensko západ, Bratislava), overovanie na vzorke 7 miest SR;
- analýza dostupných údajov k sledovaniu a vyhodnoteniu indikátorov navrhnutých v metodickej príručke (dotazníky, údaje od organizácií zaoberajúcich sa zberom dát s vplyvom na zdravie obyvateľstva);
- návrh štruktúry pre vybrané mestá SR na overovanie metodickej príručky; základné environmentálne charakteristiky overovaných miest (základné údaje, administratívnosprávne členenie a stresové
faktory, grafické spracovanie miest na overovanie metodiky); doplnenie údajov za rok 2020 k sledovaniu navrhovaných indikátorov pre overenie metodiky - degradované územia;
- práce na overovaní metodickej príručky podľa navrhnutej štruktúry pre mestá Komárno, Liptovský Hrádok, Michalovce, Revúca, Poprad, Púchov, Šamorín (zosúladenie údajov za vybrané indikátory
sledovania z doručených dotazníkov a od zainteresovaných organizácií, komunikácia s organizáciami pôsobiacimi v danom meste k doplneniu indikátorov, ktoré boli vybrané k overovaniu a ich následné
zapracovanie a vypracovanie hodnotenia environmentálneho zdravia); hodnotenie environmentálneho zdravia mesta na základe získaných údajov od vybraných miest, popis jednotlivých indikátorov a
bodové hodnotenie na základe škály jednotlivých ukazovateľov podľa navrhnutej metodiky; grafické a obrázkové podklady k overovaniu metodiky; spolupráca s mestami na pripomienkovanie
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metodiky, rozposlanie pracovnej verzie metodiky na mestá: Banská Štiavnica, Žilina, Banská Bystrica a Poprad;
sumarizácia pripomienok k „Metodickej príručke na zber dát a analýz environmentálneho zdravia obyvateľstva na úrovni miest SR“;
spolupráca pri tvorbe štruktúry IS Životné prostredie miest za oblasť Environmentálne zdravie;
spracovanie exell tabuľky verejnej zelene na obyvateľa v mestách SR z dotazníkového prieskumu z roku 2019;
spolupráca s Národným centrom zdravotníckych informácii BA, Operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby SR a samosprávou k zberu údajov stanovených indikátorov na sledovanie
environmentálneho zdravia obyvateľstva;
- účasť na online Informačnom seminári k výzvam ACC04 (ClimaLocal) a ACC05 (ClimaInfo) 26. 01. 2021; online tlačová správa MŽP SR na tému „Vplyvom znečisteného ovzdušia predčasne zomierajú
stovky Slovákov“, 23. 02. 2021; na online podujatí na tému „Ako ďalej, zelená Európa?“, 12. 03. 2021; na online webinári na tému „Ako na zmenu klímy?“, organizovaný Agentúrou na podporu
regionálneho rozvoja Košice, n.o. 04. 04. 2021; na online konferencii k projektu MITADAPT: Nízkouhlíková Bratislava na tému Klimatické akčné plány – zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy,
organizovaný MČ BA – Karlova Ves 24. 05. 2021;
- konzultácie s mestami oslovenými na pripomienkovanie pracovnej verzie metodiky (Banská Štiavnica, Žilina, Banská Bystrica a Poprad); konzultácie s pracovníkmi SAŽP - interné pripomienkovanie
pracovnej verzie metodiky; dokončovanie prác na finálnej verzii metodiky so zapracovanými pripomienkami;
- príprava .ppt prezentácie s priložením informačného letáka a http odkazu na jeho umiestnenie na stránkach SAŽP, aktívna účasť s prezentáciou na online seminári Zelená infraštruktúra v sídlach miest,
zameraný na región Banská Bystrica (15. 04. 2021) a na región Bratislava (27. 04. 2021);
- rozposlanie linku na http odkaz informačného letáka Environmentálne zdravie v mestách účastníkom online seminára Zelená infraštruktúra v sídlach miest zo dňa 27. 04. 2021;
- propagácia problematiky environmentálneho zdravia obyvateľov v mestách prostredníctvom informačného letáka na workshope „Sídla a biodiverzita“, (29. – 30. 09. 2021) v Banskej Bystrici;
- štruktúra na vypracovanie analýzy cyklistickej dopravy, jej pripomienkovanie a odsúhlasenie s riešiteľským tímom; práce na vypracovaní analýzy cyklistickej dopravy v krajských mestách Žilina, Prešov,
Košice, Banská Bystrica, Bratislava, Trenčín, Trnava, Košice; sumarizácia podkladov od riešiteľského tímu a ukončovanie prác na analýze cyklistickej dopravy ako alternatívneho spôsobu dopravy
prispievajúceho k zdraviu obyvateľstva;
- 3. ročník súťaže ENVIROMESTO 2021; tlačová správa na www stránky SAŽP o súťaži, e-mailová správa o súťaži pre samosprávy, list partnerským organizáciám k účasti v hodnotiacej komisii súťaže;
informačný plagát o súťaži k tlačovej správe na MŽP SR k vyhláseniu súťaže (01. 06. 2021); oslovenie sponzorských organizácií k oceňovaniu víťazov súťaže; celkom prihlásených 16 miest: Banská
Štiavnica, Brezno, Kežmarok, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Nitra, Pezinok, Piešťany, Poprad, Púchov, Skalica, Trenčianske Teplice, Trenčín, Zlaté Moravce, Zvolen, Žilina; zasadnutie hodnotiacej komisie I.
kola súťaže; konzultácie k vypracovaniu ppt prezentácií mestám Lučenec, Skalica, Poprad, Banská Štiavnica; spracovanie výsledkov hodnotenia I. kola; zasadnutie hodnotiacej komisie II. kola súťaže
(30.09.2021); záznam z II. zasadnutia, oznámenie mestám o ocenení v súťaži; tlačová správa o výsledkoch súťaže;
- pozvánka na XI. ročník medzinárodnej konferencie životné prostredie miest a environmentálna regionalizácia v dňoch 23. - 24. 11. 2021 v Senci (zrušená vzhľadom na pandemickú situáciu).
Životné prostredie miest
Ing. arch. Brzá /
12.2021
Úloha
Ing. Lamošová
splnená.
2 800,73,51
73,51
OSSKR / OSKSR
Anotácia:
Úloha je aplikáciou priorít environmentálnych politík a stratégií medzinárodnej a národnej úrovne cielených na mestá. Cieľom úlohy je vytvárať aktívnu odbornú platformu na podporu zachovania a
tvorbu kvalitného životného prostredia miest. Bude zorganizovaná 2-dňová konferencia „Životné prostredie miest“ (XII. ročník), ktorá prinesie účastníkom aktuálne informácie z relevantných
medzinárodných i národných politík v oblasti životného prostredia a príklady dobrej praxe. Na konferencii budú ocenené environmentálne aktívne mestá, ktoré sa zapojili do súťaže Enviromesto 2021.
Budú predstavené inšpiratívne príklady dobrej praxe z oblasti inovatívneho riešenia problémov životného prostredia miest. Spolupracovať sa bude so subjektami v rámci Platformy pre rozvoj slovenských
miest.
V roku 2021 bude IS BEISS (Bazálne environmentálne informácie o sídlach Slovenska) súčasťou tejto úlohy. Cieľom je vytvorenie webového portálu BEISS, ktorý bude poskytovať možnosť zberu dát a
-
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sprístupnenie informácií odbornej a laickej verejnosti o životnom prostredí podľa zákona o životnom prostredí v súlade s Envirostratégiou 2030, čo si bude vyžadovať naprogramovanie nového webového
portálu na základe údajov z IS BEISS, IS ŽPM a doplnenie ďalších informácií, na základe čoho sa zvýši popularizácia a využívanie výstupov základných a prierezových údajov o životnom prostredí pre
adresnejšie nastavenie lokálnych politík. Environmentálne dáta budú verejne dostupné vo využiteľnej a prehľadnej forme na úrovni krajov, miest a obcí.
Forma výstupov:
- Technicko-organizačné zabezpečenie medzinárodnej konferencie "Životné prostredie miest a environmentálna regionalizácia 2021" (zrušená v roku 2021 z dôvodu na pandemickej situácie);
- podklad verejná zeleň miest SR za rok 2021 k poskytnutiu informácie pre Slovenské národné stredisko pre ľudské práva;
- spracovanie Indikátorov k úlohe Trendy v rozvoji Zelenej infraštruktúry za oblasť zeleň v mestách, CBI indikátory, ÚSES;
- analýza podkladov k mapovaniu CBI na rok 2021;
- príprava mapových podkladov ku grafickému spracovaniu lokalít CBI v jednotlivých mestách SR;
- vytipovanie lokalít prírodných oblastí v mestách Šaľa, Topoľčany, Zlaté Moravce, Gelnica; Skalica, Senica- prevedené terénne mapovanie; spracovanie podkladov z terénu; mapy, tabuľky, texty o
indikátoroch CBI:1 a CBI:2, indikátorové listy (obsahujúce definíciu indikátora, metadáta, metodiku hodnotenia CBI:1 a CBI:2, zdroj dát, súvisiace indikátory, kľúčové zistenia a sumárne zhodnotenie
(mapa, príp. graf, text);
- identifikácia pitných fontán na grafických výstupoch s popisom už zmapovaných pitných fontán; vypracovanie aktuálneho zoznamu terénneho mapovania pitných fontán na rok 2021; spracovanie
zoznamu pitných fontán pre Trnavský a Prešovský kraj;
- analýza súladu IS BEISS a ŽPM s Envirostratégiou 2030, vyhľadávanie vhodných položiek (indikátorov) do novej databázy;
- inštrukcie k úpravám IS ŽPM, konzultácia s programátorom ohľadom úpravy jednotiek vo vybraných grafoch;
- prepracovanie indikátora Spotreba pitnej vody za rok 2018 v IS ŽPM; aktualizácia zdrojovej tabuľky Spotreba pitnej vody za rok 2019;
- rozpracovanie analýz relevantných dokumentácií pre naplnenie prieniku IS BEISS a IS ŽPM, identifikácia prienikových indikátorov v súlade s Envirostratégiou 2030 SR; vypracovanie novej Štruktúry IS
ŽPM v súlade s Envirostratégiou 2030 s doplnením aj novo-navrhnutých indikátorov do oblastí Základné údaje, Zelená infraštruktúra, Voda v meste, Ovzdušie a klíma, Pôda, Environmentálne zdravie a
Odpady (súčasťou tabuľky „Analýza IS ŽPM_Stratégia 2030“);
- vytvorenie dokumentu: „Analýza Envirostratégie 2030 v súvislosti s preprogramovaním Informačných systémov BEISS a ŽPM a zosúladenie týchto systémov so stratégiou“ a zakomponovanie aj všetkých
zanalyzovaných indikátorov; mapovanie a získavanie ďalších údajov na úrovni sídiel podľa ES SR do 2030 pre použitie v BEISS;
- tvorba zdrojovej tabuľky "Analýza IS ŽPM_Stratégia 2030" zameraná na - INDIKÁTORY s dôrazom na súlad dokumentu Envirostratégia 2030 a IS ŽPM - s vyznačenou dostupnosťou údajov, zdrojmi,
definíciami, poznámkami, periodicitou zberu dát a náročnosťou zberu dát; 3. krok analýzy IS: vytvorený excell 3. hárok: FINAL_IS ŽPM včlen_do EnviStr.- prepojenie indikátorov IS ŽPM a Stratégie 2030
(indikátory IS včlenené do Envirostratégie); sumarizácia údajov a finalizácia novej štruktúry IS ŽPM - v 4. excel hárku: FINAL ŠTRUKTÚRA IS ŽPM+EnviStra, doplnenie všetkých zanalyzovaných indikátorov
do word dokumentu: "Analýza Envirostratégie 2030 v súvislosti s preprogramovaním Informačných systémov BEISS a ŽPM a zosúladenia týchto systémov so stratégiou";kontrola zapracovaných údajov
v IS ŽPM - indikátor „Ohrozenie povodňami“;
- overovanie dostupnosti údajov pre Informačný systém ŽPM - pre indikátory z oblasti Voda v meste na mestskej úrovni, vyhľadávanie nových indikátorov;
- pracovná porada k pretransformovaniu IS ŽPM a BEISS za oblasti: Ochrana pred následkami povodní, Riešenie sucha a nedostatku vody, Čisté ovzdušie, Smerom k obehovému hospodárstvu,
Ekonomická a zároveň ekologická energia;
- pracovné stretnutie (26.5.2021) na SAŽP Banská Bystrica (BEISS, ŽPM, Degradované územia) ohľadom možného interného využívania dát, ktoré budú získané v rámci projektu M ÚSES, konzultovaná
bola potreba úpravy IS ŽPM a BEISS v súlade s Vyhláškou 78/2020 Z.z.
Ochrana biodiverzity v krajine - Územný systém
Ing. Slámková
12.2021
Úloha
2 000,682,35
682,35
6 433 319,03
ekologickej stability
OSSKR / OSKSR
splnená.
Anotácia:
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Koncepcia ÚSES bola na Slovensku schválená na základe uznesenia Vlády SR č. 394/1991 a stala sa základným východiskom materiálom systémového začlenenia ÚSES do reálnej environmentálnej politiky.
Bola tiež podporená schválenou Envirostratégiou 2030.
Cieľom úlohy je ochrana biodiverzity v krajine prostredníctvom územného systému ekologickej stability. Úloha bude riešená vo viacerých etapách: 1. Súčinnosť spracovateľa, obstarávateľa pri schvaľovaní
RÚSES, dopracovanie 8 RÚSES (okresy Považská Bystrica, Žilina, Kysucké Nové Mesto, Púchov, Brezno, Banská Bystrica, Žarnovica, Krupina) o návrhovú časť, 2. spolupráca so ŠOP SR pri návrhu biocentier
a biokoridorov, 3. zverejnenie schválených textových a grafických častí RÚSES na webovej stránke. Schválený dokument RÚSES sa stane ekologickým regulatívom odvetvových plánov a projektov pre
územné plány, projekty pozemkových úprav, programy ochrany prírody a krajiny, programy starostlivosti o lesy, pre dokumenty rozvoja územia a iné odvetvové plány.
Schválené RÚSESY sa stanú súčasťou rozhodovacieho procesu štátnej správy (územné rozhodnutia, stavebné povolenia a pod.).
- Forma výstupov:
- Analýza zaslaných pripomienok k RÚSES Bardejov, Dunajská Streda, Gelnica , Hlohovec, Bytča a vyhodnotenie opodstatnenosti pripomienok pre OÚ pre ich následné zapracovanie do dokumentácie;
- zahájené práce na návrhových častiach RÚSES okresu Považská Bystrica, Banská Bystrica, Brezno, Krupina, Žarnovica;
- oslovené príslušné správy CHKO a Národné parky a to: CHKO Strážovské vrchy, CHKO Kysuce, CHKO Poľana, Správa NP Nízke Tatry, Správa NP Slovenský Raj, Správa NP Veľká Fatra, Správa NP
Muránska Planina, Správa CHKO Štiavnické vrchy o poskytnutie súčinnosti pri spracovaní RÚSES a poskytnutie podkladov: biotopy, chránené druhy rastlín a živočíchov, genofondové lokality, biotopy s
popisom ako aj spoluprácu pri tvorbe návrhovej mapy, vyčlenenia biokoridorov a biocentier a návrhu opatrení; komunikácia s uvedenými organizáciami ohľadom realizovania spoločného terénneho
overovania podkladov pre spracovanie návrhových častí RÚSES. Bola zaslaná žiadosť na OÚ Žilina so žiadosťou o zahájenie schvaľovacieho procesu;
- RÚSES Krupina - vymedzenie a charakteristika územia, práce na návrhovej časti;
- RÚSES Brezno – sumarizácia textových častí dokumentácie RÚSES, analýza časti negatívne prvky, porovnanie textovej časti s mapovou časťou. Sumarizácia podkladov o území;
- RÚSES Považská Bystrica - zapracovanie genofondových lokalít a biotopov do návrhovej mapy , tvorba vrstiev genofondových lokalít, biokoridorov a biocentier;
- na MŽP SR boli zaslané CD so schválenými dokumentáciami RÚSES okresov: Medzilaborce, Veľký Krtíš, Partizánske, Šaľa, Topoľčany, Levice, Nitra, Bánovce Nad Bebravou;
- komunikácia s MŽP SR a okresnými úradmi ohľadom zverejňovania schválenej dokumentácie RÚSES vo vestníku MV SR - RÚSESy sa budú zverejňovať iba na stránke príslušného OÚ a na stránke SAŽP
https://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/starostlivost-o-krajinu/zelena-infrastruktura/dokumenty-uses-v-sr.html - bolo zverejnených 42 RÚSES a 6 schválených RÚSES. V tabuľke sú uvedené čísla
rozhodnutia schválených RÚSES v roku 2021;
- ppt prezentácie RÚSES okresov Veľký Krtíš, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Revúca, regiónu Banská Bystrica pre propagáciu RÚSES; prezentácia RÚSES okresov Veľký Krtíš, Lučenec, Poltár, Rimavská
Sobota, Revúca na seminári "Zelená infraštruktúra sídlach miest", organizovaný pre región Banská Bystrica dňa 15.4.2021;
- spracovanie .ppt prezentácií RÚSES okresov Bratislava-mesto, Malacky, Pezinok, Senec; prezentácia RÚSES okresov Bratislava mesto, Malacky, Pezinok, Senec na seminári "Zelená infraštruktúra v
sídlach miest" pre región Bratislava dňa 27.4.2021;
- odborné stanoviská a pripomienky k pozemkovým úpravám boli poskytované orgánom štátnej a verejnej správy, fyzickým a právnickým osobám v písomnom vyhotovení ako aj mailom k pripravovaným
pozemkovým úpravám a jednoduchým pozemkovým úpravám;
- vyplnenie Formulára podprogramu: Územný rozvoj a tvorba krajiny -07506 pre MŽP SR;
- stanovisko pre MŽP SR ku Koncepcii ochrany prírody, biodiverzity a krajiny do 2030;
- 1 stanovisko pre OÚ Stropkov k.ú. Tisinec; 4 stanoviská pre OÚ Prešov k.ú. Trnkov, k.ú. Soliovar, k.ú. Nižná Šebestová, k.ú. Šindliar, k.ú. Nižná Šebestová,k.ú. Lipovec; mesto Ilava - stanovisko k Zmenám
a doplnkom č. 3 ÚPN-mesta Ilava; mesto Bojnice - stanovisko k návrhu Zadania pre vypracovanie ÚPN-O Bojnice; konzultácie verejnosti ohľadom miestneho vodného toku Teplička v k. ú. Teplička nad
Váhom - výrub brehových porastov, urbanizácia brehov; stanovisko fyzickým osobám k výstavbe RD na lokalite v meste Kysucké Nové Mesto zasahujúcej do biokoridoru rieky Kysuca; informácia a
identifikácia zaslaných parciel s navrhovaným biokoridorom rieky Kysuca pre právnickú kanceláriu Žilina; informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení mniektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.211/2000 Z.z.“) k nadregionálnemu hydrickému biokoridoru Domanižanka a jeho
ochranného pásma v meste Považská Bystrica; informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. a zaslanie Územného plánu obce Ovčiarsko, kde spracovateľom bola SAŽP v roku 2005 obci Ovčiarsko;
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- podklady ohľadom krajinnej štruktúry a prvkov územného systému ekologickej stability (ÚSES) okresov Revúca, Rimavská Sobota, Lučenec, Veľký Krtíš, Levice, Nové Zámky, Šaľa, Galanta, Dunajská
Streda, Senec a Bratislava - dokumentácie zaslané;
- spracovanie čiastkových máp pre lokalitu Sosovce nachádzajúcu sa v RÚSES Martin; spracovanie informácie (požiadavka fyzickej osoby) - Informácia k biokoridoru v k.ú. Štrba (RÚSES Poprad);
stanovisko pre OÚ Humenné k spracovaniu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia pre PPÚ k.ú. Hožín nad Cirochou, pre PPÚ k.ú. Parihuzovce v okrese Snina a pre pozemkové úpravy k.ú.
Volica;
- informácia k požiadavke na RÚSES Martin k prírodným podmienkam k Šútovskému jazeru a k požiadavkám na RÚSES Žilina k prírodným podmienkam k Vodnému dielu Žilina;
- stanovisko k pozemkovým úpravám k.ú. Oborín okres Michalovce, identifikácia biocentier a biokoridorov a genofondových lokalít, výrez vrstiev prvkov RÚSES pre k.ú. Oborín;
- stanoviská pre OÚ Lučenec k jednoduchým pozemkovým úpravám pre k.ú. Ábelová.
Prírodný turizmus – udržateľný cestovný ruch
RNDr. Mgr.
12.2021
Úloha
Slobodníková, PhD.
splnená.
2 700,2 000,51
2 000,51
OSSKR / OSKSR
Anotácia:
Prírodný turizmus patrí do udržateľného cestovného ruchu, ktorý je prioritnou témou nielen na svetovej úrovni, ale aj na národnej, regionálnej a miestnej. Úloha vyplýva z viacerých medzinárodných a
národných dokumentov, ku ktorým sa SR zaviazala, že ich bude plniť:
- „Protokol o trvalo udržateľnom cestovnom ruchu k Rámcovému dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát“,
- „Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva“,
- „Európa ako popredná svetová destinácia cestovného ruchu – nový politický rámec pre Európsky cestovný ruch (kap. 5.2. Podporovať rozvoj udržateľného, zodpovedného a kvalitného cestovného ruchu,
kap. 5.3. Upevniť obraz a zviditeľnenie Európy ako súboru udržateľných a kvalitných turistických destinácií)"",
- "Envirostratégia 2030 – kap. 13.3 Zlepšiť environmentálne povedomie prostredníctvom kultúrneho a prírodného dedičstva a cestovného ruchu"",
- „Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020-2024 z perspektívy cestovného ruchu a ochrany prírody“ (apríl 2020).
Prírodný turizmus v rámci udržateľného CR, vytvára súlad medzi prírodným, socio-ekonomickým a kultúrnym prostredím a vyznačuje sa starostlivým manažmentom krajiny a manažmentom CR. Prírodný
turizmus nemá negatívne dopady na ŽP, neničí prírodu a krajinu a nedevastuje ju. Má za cieľ návštevníkom ukázať prírodné bohatstvo, turistické destinácie v prírode, krajine, na vidieku, kultúrnohistorické dedičstvo tak, aby sa chránila príroda a krajina, zachovávalo sa životné prostredie, rešpektoval sa spôsob miestneho obyvateľstva a aby destinačné (cieľové) miesta v krajine ostali zachované,
nepoškodené a neznehodnotené pre budúce generácie. Tým sa prispieva k napĺňaniu vízie ENVIROSTRATÉGIE 2030 – „dosiahnuť lepšiu kvalitu životného prostredia.“
Prostredníctvom prírodného turizmu – udržateľného CR dochádza k posilneniu miestneho rozvoja, ekonomiky a pracovných miest, pričom sa zachováva nepoškodená krajina, čo je v súlade s princípmi
Agendy 2030.
Cieľom úlohy je vypracovať štúdiu zameranú na chránené územia, v ktorej bude identifikovaná analýza a možnosti pre rozvoj územia z hľadiska prírodného turizmu.
Forma výstupov:
- Vypracovanie rešerší, podkladových textov, vytvorenie fotodokumentácie pre štúdiu zameranú na prírodný turizmus; analýza a spracovanie rešerší aj zo zahraničných zdrojov (1. a 2. časť);
- práce na kapitolách a podkapitolách, štúdium podkladov z UNWTO, strategických štúdií o prírodnom turizme a udržateľnom CR (1. a 2. časť), „Turistika a šport“ 1.-2. časť, vytvorenie fotodokumentácie
ku kapitolám; práce na analytických častiach, kapitolách a podkapitolách (analýza a vyhodnotenie štatistických dát a údajov zo ŠÚ SR, z miest a od ďalších subjektov) 3. časť, tvorba dotazníkov (A a B a C
a D) pre zainteresované subjekty, porovnanie mapových podkladov, vytvorenie analytických máp; štúdium materiálov k prírodnému turizmu zaslaných z Platformy udržateľného turizmu Karpát (CSTP) a
poskytnutie vyjadrenia;
- komunikácia s mestami a so subjektami v rámci turizmu a udržateľnosti;
- práce na 3. a 4. časti, t. j. 3. a 4. kapitole Analýza podmienok pre prírodný turizmus v skúmaných chránených územiach a ich urbánno-rurálnom zázemí. Distribúcia dotazníkov v teréne. Práce na
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podkapitole 4.1. a 4.2. Sumarizácia štatistických dát a údajov, fotodokumentácie z terénu; pokračovanie prác na 4.3 podkapitole. Spolupráca so ŠÚ SR ohľadom dodania údajov. Vlastné prepočty
intenzity a hustoty CR na miestnu úroveň. Ďalšie ukazovatele sociálneho a ekonomického aspektu turizmu (indexy a koeficienty) a nami urobené prepočty na miestnu úroveň;
distribúcia ďalších dotazníkov v teréne a vyhodnocovanie odpovedí z dotazníkov z terénu;
interview so zainteresovanými stranami: 1. správy skúmaných chránených území, 2. OOCR, 3. miestni podnikatelia a obyvatelia, 4. Sekcia CR na MDaV SR. Zaznamenanie a vyhodnotenie ich odpovedí;
tvorba tabuliek a grafov, fotodokumentácie z terénu;
práce na podkapitole 4.4, t.j. vyhodnocovanie vlastného prieskumu z terénu a vlastného dotazníkového prieskumu z terénu za obdobie 15.6. – 31.8.2021. Vytváranie analytických tabuliek k odpovediam
z dotazníkov, celkové vyhodnocovanie všetkých získaných odpovedí z dotazníkov. Interpretácia odpovedí do textov a do príslušných tabuliek a grafov a máp;
štúdium materiálov týkajúcich sa: Global and Local Sustainable Tourism; B&B trendy; Kvantity a kvality UCR Dopytu po UCR na Slovensku a vo svete;
SWOT analýzy prírodného turizmu v skúmaných chránených územiach a ich urbánno-rurálnom zázemí (t.j. podkapitola 4.5);
pokračovanie prác na štúdii v rámci II. Návrhovej časti, t.j. 5. kapitola Tvorba návrhov na rozvoj prírodného a udržateľného turizmu. Práce na podkapitolách 5.1, 5.2 a 5.3. Štúdium materiálov k PT a
UCR. pokračovanie prác na podkapitole 5.4 a 5.5; na 6. kapitole Príklady prírodného a udržateľného turizmu v zahraničí a 7. kapitole Príklady prírodného a udržateľného turizmu na Slovensku, tvorba
finálnych príloh, odovzdanie štúdie na recenziu; štúdium materiálov k prírodnému a udržateľnému turizmu zaslaných z UNWTO;
zapracovanie námetov od recenzentov do textovej časti a do príloh štúdie, vytvorenie finálnej štúdie s názvom „Analýzy a návrhy k prírodnému a udržateľnému turizmu“ (148 str. + tabuľkové, grafické,
mapové, obrazové a fotodokumentačné prílohy);
tvorba a naplnenie web stránky zameranej na Prírodný turizmus - udržateľný cestovný ruch https://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/starostlivost-o-krajinu/prirodny-turizmus-udrzatelny-cr/;
zverejnenie významných strategických dokumentov zo Slovenska a zo zahraničia ohľadom udržateľného turizmu a kľúčových web linkov na web stránke SAŽP; tvorba textov a fotodokumentácie pre
príklady dobrej praxe zo Slovenska a zo zahraničia z oblasti prírodného turizmu a udržateľného CR a ich zverejnenie na webe a Ewoboxe:
1. „Náučný chodník - SERPENTÍNY URPÍN (B. Bystrica, Slovensko)“; 2. „Zaujímavé a pútavé - ATRAKTÍVNE AKTIVITY (Novohrad a Podpoľanie, Slovensko)“; 3. „Výnimočná - KREMNICKÁ KALVÁRIA
(Kremnica, Slovensko)“; 4. „Čo to je VIDIECKY TURIZMUS? (Slovensko)“; 5. „Značka SKALICKÝ TRDELNÍK a SKALICKÝ RUBÍN (Skalica, Slovensko)“; 6. „Kam až oko dovidí - ROZHĽADŇA HÁJ (Nová Baňa,
Slovensko)“; 7. „PODUNAJSKO – Chute podunajskej prírody (juhozápadné Slovensko)“; 8. „Elektrovlakom za zážitkom i do práce - HOREHRONIE (Slovensko)“; 9. „Udržateľnosť v súvislostiach –
EKOTEMA (ČR-SR);" 10. „Jedinečné bohatstvo a dedičstvo na Záhorí – ZÁHORIE (juhozápadné Slovensko);“ 11. „Tri ďalšie jedinečnosti prírodného turizmu – Špania Dolina (stredné Slovensko);
zo zahraničia: 1. „Európsky diplom za ochranu prírody - KRIMMLERSKÉ VODOPÁDY (Salzburgsko, Rakúsko)“; 2. „Zachovávanie kultúrno-historického dedičstva - CHÂTEL (Savojsko, Francúzsko)“; 3.
„JOHANNESWEG - JÁNSKA CESTA a jej kultúrne, socioekonomické a environmentálne aspekty (HORNÉ RAKÚSKO, Rakúsko)“; 4. „Udržateľný cestovný ruch - CORTINSKÁ CHARTA ("CORTINA CHARTER")
(Cortina d´Ampezzo, Taliansko)“; 5. „Kozmopolitný JERUZALEM (Jeruzalem, Izrael)“; 6. „Záhrady v bývalom lome - BUTCHART GARDENS (Victoria, Kanada)“; 7. „Tradícia, kvalita, modernosť - VAL BADIA
(ALTA BADIA, Taliansko)“; 8. „Prírode blízky turizmus - ŠUMAVA (Šumava, Česká republika)“; 9. „Hotel a „100% Valposchiavo“ – príklady udržateľného CR (St. Moritz, Švajčiarsko)“; 10. „Mesto, príroda
a udržateľnosť (Zakopané, Poľsko)“; 11. „Bledské jazero, ostrov, kostol a hrad – BLED (Bled, Slovinsko)“; 12. „Krok do prázdna“ v nadmorskej výške 3842 m – CHAMONIX (Francúzsko);" 13. "Regionálne
jedinečnosti – BERCHTESGADEN" (južné Bavorsko, Nemecko)“; 14. „Elektrodoprava k Plitvickým jazerám – PLITVICE (Chorvátsko)“; 15. „Pozoruhodné bohatstvo pod Dachsteinom – HALLSTATT
(Rakúsko)“;
nadviazanie spolupráce a komunikácia s odborníkmi z univerzít, Ústavu turizmu a s odborníkmi na rozvoj regiónov na prírodný turizmus a udržateľný CR, prírodu, krajinu, CR, RR; konzultácie ku kapitole
č. 1.; 3 konzultácie pre Univerzitu Konštantína Filozofa, FPV Katedru ekológie a environmentalistiky v Nitre k téme CR a ŽP miest a krajiny; konzultácie a návrh p. Turanskému z Košíc k téme rozvoja
miest a regiónov; 2 konzultácie pre Ekonomickú univerzitu BA (EUBA) k téme miest a krajiny, ich rozvoja a udržateľnosti, ŽP a CR; vyplnenie dotazníka č. 1. pre Ekonomickú univerzitu v BA; 2 odborné
konzultácie pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave v rámci udržateľnosti miest a CR; vypracovanie stanovísk a vyplnenie dotazníka č. 2.; konzultácie, poradenstvo a návrhy na socioekonomický rozvoj,
rozvoj mesta, CR a regiónu v rámci PHRSR pre D. Kubín; konzultácie na tému udržateľného rozvoja turizmu, rozvoja územia a regiónov pre univerzity (TUZVO 7.7.2021, UKF 14.7.2021); vyjadrenie pre
IPK „Starostlivosť o CHVÚ Senianske rybníky a CHVÚ Medzibodrožie“;
účasť na online podujatí na tému „Ako ďalej, zelená Európa?“ (12.3.2021); na online stretnutí Stratégia BBSK 2030 (26.3.2021); na online seminári na tému „Zelená infraštruktúra v sídlach miest pre
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Por.
č.
úlohy

52.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

Finančné zabezpečenie
úlohy (€)
schválený rozpočet
Výdavky
Iné
št. rozpočtu
zdroje

Finančné zabezpečenie úlohy
(€)
upravený rozpočet
Výdavky
Iné
št. rozpočtu
zdroje

Finančné zabezpečenie úlohy (€)
skutočnosť
Výdavky št.
rozpočtu

Iné
zdroje

región BB (15.4.2021) a pre región BA“ (27.4.2021); na online konferencii „MoVe the Alps“ (22.4.2021) v rámci Alpského dohovoru; na online workshopoch na tému „Prírodný turizmus“ (20.5.2021),
„Udržateľná doprava“ (27.5.2021); konzultácie a poradenstvo k socio-ekonomickým témam, k ŽP, CR a k regionálnemu rozvoju pre Prešovskú univerzitu; na online stretnutí Stratégia BBSK (25.5.2021);
na online workshope k environmentálnej téme „Zelená taxonómia a plynárenstvo“ (3.6.2021); „Ako naštartovať zelenú transformáciu?“ (10.6.2021), na online konferencii „Forum Carpaticum“ (22.24.6.2021); na online diskusii „Poľnohospodárstvo a biodiverzita: Symbióza alebo disharmónia?“ (6.7.2021);
- pracovné stretnutia k prírodnému a udržateľnému turizmu v: Martine (22.6.2021), v B. Štiavnici (25.6.2021), vo Varíne (28.6.2021), v Žiline (8.7.2021), v B. Bystrici (13.7.2021), v Nitre (12.8.2021), v B.
Bystrici (19.8.2021), v B. Štiavnici (20.8.2021), v Bratislave na MŽP SR (9.9.2021), v Bratislave na Sekcii CR na MDaV SR (13.10.2021), s aktérmi v Banskobystrickom regióne (7.12.2021); poskytnutie
konzultácií pre UMB (8.12.2021), pre OOCR stredné Slovensko (10.11.2021), rokovanie s Ústavom turizmu (13.10.2021) a s TUZVO (19.10.2021) ohľadom cestovného ruchu a pre odbor a odd. CR z MsÚ
B. Bystrica k ďalším možnostiam udržateľného rozvoja turizmu a regiónu (11.11.2021 a 18.11.2021);
- konzultácie k dokumentom rozvoja prírodného a udržateľného turizmu (MŽP SR, 10.9.2021), vyhodnocovanie interview k UCR, komunikácia s aktérmi UCR (podnikatelia, miestni obyvatelia);
vyplnenie a odoslanie dotazníka „UNEP COVID-19 European Tourism Recovery Survey“;
- účasť na konferencii „Krajina – človek – kultúra“: Pretváranie a ovplyvňovanie krajiny (13. a 14. 9.2021); na online workshopoch a online konferenciách: „4. Vodíkový workshop – EXPO špeciál“
(03.11.2021); „Život na hraniciach a cezhraničná spolupráca v čase pandémie“ (8. 11.2021); „Visitors: a blessing or a burden?“ (16.11.2021); „Nový systém obchodovania s emisnými povolenkami:
Pomôže rozvoju obnoviteľných zdrojov?! (16.11.2021); „Zasadnutie CCIC“ (18.-19.11.2021).; „Dekarbonizácia slovenskej ekonomiky“ (29.11.2021), Panel 1-5; webinár „Sieť krajských
environmentálnych centier v BBSK“ (8.12.2021); vyplnenie informácií k Implementačnému plánu k Envirostratégii 2030 (8.12.2021); Webinar v rámci Alpconv (15.12.2021).
Degradované územia v urbanizovanej krajine
Ing. Hodas /
12.2021
Úloha
Ing. Robenek
splnená.
2 900,422,76
422,76
OSSKR / OSKSR
Anotácia:
Úloha nadväzuje na doteraz vykonané práce v r. 2020. Na základe spracovanej metodiky boli identifikované a inventarizované degradované územia v mapovaných mestách v piatich samosprávnych
krajoch SR.
Cieľom úlohy je pokračovanie mapovania degradovaných území v mestách Trnavského, Košického a Prešovského 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 Informačného systému degradovaných území v rámci Enviroportálu. Pre
mestá budú tieto zmapované územia slúžiť ako podklad pre plánovanie ich územného rozvoja.
Forma výstupov:
- Práce na teoretickej časti Inventarizácie a evidencie degradovaných území v Prešovskom samosprávnom kraji – stručná charakteristika prírodných pomerov a hospodárskej základne + mapové výstupy
do textu; príprava mapových podkladov pre mapovanie 16 miest Prešovského samosprávneho kraja;
- vymapovanie lokalít degradovaných území terénnym mapovaním v mestách: Bardejov, Hanušovce nad Topľou, Humenné, Kežmarok, Levoča, Lipany, Podolínec, Poprad, Sabinov, Snina, Spišská Stará
Ves, Spišská Belá, Spišské Podhradie, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Svit, Veľký Šariš, Vranov nad Topľou, Vysoké Tatry; spracovanie výsledkov mapovania do jednotlivých evidenčných listov; z
dôvodu pandemickej situácie neboli vymapované mestá Trnavského a Košického kraja;
- úprava fotografií (úprava na jednotnú veľkosť, vkladanie vodoznaku) a máp (vkladanie vodoznaku) pre 82 lokalít vymapovaných v roku 2020;
- tvorba jednotnej GIS vrstvy všetkých degradovaných území pre webovú aplikáciu;
- registrácia novej domény www.degradovaneuzemia.sk a následne všetky dostupné dáta premigrované na novú doménu;
- identifikácia a následne vykonaná oprava viacerých chýb funkcionalít webovej aplikácie (filtrovanie území podľa atribútov, mapová služba, duplicita údajov, zobrazovanie obrazových príloh, drobné
grafické úpravy), v súčasnej dobe je zverejnená skúšobná prevádzka webovej aplikácie na adrese www.degradovaneuzemia.sk;
- zisťovanie možností spolupráce na externom pripomienkovaní finálneho dokumentu metodiky u výskumných inštitúcií;
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č.
úlohy

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

Finančné zabezpečenie
úlohy (€)
schválený rozpočet
Výdavky
Iné
št. rozpočtu
zdroje

Finančné zabezpečenie úlohy
(€)
upravený rozpočet
Výdavky
Iné
št. rozpočtu
zdroje

Finančné zabezpečenie úlohy (€)
skutočnosť
Výdavky št.
rozpočtu

Iné
zdroje

- na základe zistených skutočností zo stretnutí pracovnej skupiny " brownfieldy" vyplynulo, že externé pripomienkovanie vedeckovýskumnými inštitúciami je finančné náročné a prevyšuje ročný rozpočet
na úlohu. Ako alternatíva by bola možnosť prefinancovania externého pripomienkovania metodiky z projetov EÚ, v zisťovaní plánujeme pokračovať v následujúcom roku; v rámci tejto pracovnej
skupiny sa uskutočnili online stretnutia v mesiacoch jún, október, november a december. Decembrové stretnutie bolo aj za účasti zástupcov magistrátu hlavného mesta Bratislava, ktoré sa dotýkali
hlavne tém sfunkčnenia webovej aplikácie o degradovných územiach, možnosti financovania dopracovania metodiky priorizácie degradovaných území pre ich revitalizáciu;
- odprezentovaný web brownfieldy magistrátu mesta Bratislava , kde sú zverejnené brownfieldy, ktoré boli aj zmapované v spolupráci so SAŽP. Aktualizáciou mapovania boli z oboch databáz (magistrátu
aj SAŽP) vyradené zrevitalizované lokality.

VI. Environmentálna výchova, vzdelávanie, osveta a komunikácia
53.

Odborné vzdelávanie zamestnancov štátnej a
verejnej správy a samosprávy

Ing. Svitaňová
Krajčíová /
Ing. Šávoltová /
Rajnohová,MSc.
OEVV / OEVVO

12.2021

Úloha
splnená.

44 500,-

34 098,44

34 098,44

14 000,-

6 442,19

6 442,19

Anotácia:
Technicko-organizačné zabezpečenie odborného vzdelávania zamestnancov štátnej a verejnej správy, odborných zamestnancov ochrany prírody a krajiny a odborných pracovníkov rezortu ŽP.
Forma výstupov:
1. online webinár pre vedúcich OSŽP OÚ MV SR - január (22.1.,25.1.,27.-29.1.), účastníkov 29, lektorov 8, DVP 3;
2. online webinár pre OÚ OSŽP + SIŽP-úsek ŠSOPaK - marec (15.3.-19.3.), účastníkov 39, lektorov 11, DVP 4;
3. online webinár pre OÚ OSŽP + SIŽP - úsek ŠVS - apríl (19.4.-23.4.), účastníkov 32, lektorov 13, DVP 4;
4. zlúčené 3 webináre pre OÚ OSŽP + SIŽP:
- úsek ŠSOH - (17.5.-21.5.), účastníkov 17,
- IPKZ-SIŽP - (20.5.-26.5.), účastníkov 5,
- úsek ŠSOO - (20.5.-21.5., 31.5.-2.6.), účastníkov 14,
počet lektorov za zlúčený webinár 32, DVP 4
5. online zlúčený webinár pre obce, mestá a MÚMČ: OPaK (20.9.-24.9.2021), účastníkov: 65, OVaNV + VV + VK + R (22.9.-28.9.2021), účastníkov: 27,
6. online zlúčený webinár pre obce, mestá a MÚMČ: OH (18.10.-22.10.2021) účastníkov: 38, OO (20.10.-26.10.2021) účastníkov: 20,
+ zamestnanci Zelenej linky na vybraných prednáškach: účastníkov: 19
Zrealizovaných 10 online webinárov (v rozsahu 5 prac. dní) odbornej prípravy na získanie OKP, celkový počet účastníkov (počet odovzdaných potvrdení o absolvovaní odb. prípravy): 286
V rámci roka bolo zrealizované akreditované vzdelávanie s názvom: Globálna zmena klímy a jej vplyv na manažment lesných ekosystémov v nadväznosti na chránené územia, ktoré sa konalo v mesiaci
august. Z dôvodu pandemickej situácie nebolo možné zrealizovať ďalší z plánovaných modulov akreditovaného vzdelávania.
V tomto roku absolvovali zamestnanci OEVVO 2 exkurzie do závodov špecializovaných na spracovanie elektroodpadu. Ďalej prebiehali individuálne školenia ako napr.: webinár k príručke Informovanie
mládeže smerom k zelenej budúcnosti; prístupnosť webových sídel pre editorov, copywriting, content marketing, tagovanie PDF dokumentov; konferencia APEL; BOV - bádateľsky orientované
vyučovanie; Spolu vlastnou cestou.
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č.
úlohy
54.

55.

Názov úlohy
(stručná anotácia)
Zelený vzdelávací fond

Zodpovedný riešiteľ

RNDr. Bendíková /
Mgr. Mistríková
OEVV / OEVVO

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

12.2021

Úloha
splnená.

Finančné zabezpečenie
úlohy (€)
schválený rozpočet
Výdavky
Iné
št. rozpočtu
zdroje
1 700,-

Finančné zabezpečenie úlohy
(€)
upravený rozpočet
Výdavky
Iné
št. rozpočtu
zdroje
1 698,53

Finančné zabezpečenie úlohy (€)
skutočnosť
Výdavky št.
rozpočtu

Iné
zdroje

1 698,53

Anotácia:
ZVF je zriadený za účelom plnenia všeobecne prospešného účelu a to najmä na podporu neformálnej environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, rozvoj a ochranu duchovných hodnôt, ochranu a
tvorbu životného prostredia, efektívne nakladanie s obmedzenými prírodnými zdrojmi, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, ochranu a podporu zdravia a vzdelávania.
Forma výstupov:
- Zaslanie vyúčtovania projektov donorovi - Nadácia US Steel Košice - v hodnote 20.000 € pre potreby daňového úradu;
- kontrola zaslaného a dožiadanie chýbajúceho vyúčtovania projektov ZVF 2/2018;
- podpis zmlúv s príjemcami podpory ZVF 3/2019 (19 ks);
- spracovanie 2. výročnej správy a jej zaslanie donorom, špecializovaným a stálym členom komisie ZVF; ďakovné listy donorom ZVF2;
- vypracovanie súhlasu na podpis dodatkov a podpis dodatkov k zmluvám ZVF3 (5 ks);
- pripomienkovanie realizácie projektu OZ Euroarch (web aplikácia k téme: Zmena klímy);
- aktualizácia stránky ZVF, Ewobox, spracovanie a zverejnenie článkov publikovaných v Enviromagazíne (4 ks);
- komunikácia s potencionálnymi žiadateľmi podpory zo ZVF, spracovanie zoznamu potencionálnych žiadateľov;
- vypracovanie návrhu usmernenia pre žiadateľov podpory zo ZVF pre potreby Environmentálneho fondu a jeho zaslanie na EF;
- aktualizácia dokumentu prioritný akčný rámec pre sústavu NATURA 2000 v SR z hľadiska ZVF;
- z počtu: 25 projektových zámerov – bolo úspešne ukončených a sekretariát ZVF odovzdal 17 projektov na ekonomické oddelenie pre následné zúčtovanie; ďalšie 3 organizácie majú vypracovaný
dodatok k zmluve o predĺžení realizácie do konca roka 2021 a ďalšie 3 organizácie nereagovali, preto sa s nimi zmluva nepodpisovala;
- v mesiaci december 2021 prebiehali prvotné rokovania s Environmentálnym fondom o nastavení ZVF a možnosti čerpania podpory prostredníctvom EF na rok 2022 formou dotácie;
- vypracované pracovné verzie aplikácie ZVF 2022, usmernenie pre žiadateľa podpory ZVF, usmernenie pre prijímateľa podpory ZVF a i.;
- záverečné správy projektov a fotodokumentácia projektov ZVF 3/2021;
- stav bežného účtu ZVF ku dňu 13.12.2021 – 26 019,29 €.
Skrytý svet Žitného ostrova - programy praktickej
Ing. Vajliková
12.2021
Úloha
5 000,3 494,80
3 494,80
EVVO v SEV SAŽP Dropie
OEVV / OEVVO
splnená.
Anotácia:
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 pripravovanej stratégie Naturpark Podunajsko, 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). Na realizácii praktických programov budú spolupracovať samosprávy regiónu, mimovládne organizácie BROZ, RPS, rezortné organizácie Správy CHKO Dunajské Luhy,
centrá voľného času a osvetové strediská. V roku 2021 bude ťažiskovou témou praktických programov klimatická zmena a praktické adaptačné a mitigačné opatrenia.
Forma výstupov:
- Celkovo sa realizovalo 80 environmentálnych programov a exkurzií pre 2 403 účastníkov. Z celkového počtu programov za rok 2021 bolo 31 exkurzií pre 908 účastníkov. Cieľová skupina sa rozrastá o
seniorov a znevýhodnené skupiny (2 exkurzie pre 52 účastníkov). Zvyšovať environmentálne povedomie vďaka exkurzii bolo aj 18 policajtov z Obvodného oddelenia PZ v Zemianskej Olči. Pobytové
programy boli značne obmedzené, kvôli meškajúcej rekonštrukcii ubytovne. Celkovo sa realizovalo 4 pobytových programov pre 164 účastníkov. Najviac sa realizovalo rôznych programov pre verejnosť,
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č.
úlohy

56.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

Finančné zabezpečenie
úlohy (€)
schválený rozpočet
Výdavky
Iné
št. rozpočtu
zdroje

Finančné zabezpečenie úlohy
(€)
upravený rozpočet
Výdavky
Iné
št. rozpočtu
zdroje

Finančné zabezpečenie úlohy (€)
skutočnosť
Výdavky št.
rozpočtu

Iné
zdroje

celkovo 21 pre 1254 účastníkov. Mnohé z nich prebiehali v spolupráci s obcami, BROZ, osvetovými strediskami. Účasťou na programoch pre verejnosť nás poctili štátny tajomníci MŽP SR, nórsky
veľvyslanec, vedúci Zastúpenia EK na Slovensku, starostovia a primátori. Stúpajúci trend má návštevnosť individuálnej verejnosti (nie organizované programy), v roku 2021 to bol počet 241. Vzhľadom k
pandemickým opatreniam sa v istých častiach roka presunula aktivita SEV Dropie do online priestoru. Vytvorilo sa 6 online programov, prezentácií a videí k významným dňom ŽP s praktickými návodmi
na podporu biodiverzity v školských a domácich záhradách. Jeden program bežal dlhodobo v mesiaci marec – „Poznáte obce Naturparku Dolný Žitný ostrov?“, kde sa formou súťaže interaktívne zapájala
verejnosť. Online programy sú vystavené na FB SEV Dropie, www.dropie.sazp.sk a na www.ewobox.sk. SEV Dropie sa zúčastnilo v roku 2021 celkovo 21 online webinárov, a školení (na 5 aktívne formou
príspevku)- z toho počtu 6 webinárov súviselo s programom GLOBE a 2 medzinárodných online konferencií, kde malo taktiež vlastné príspevky. Kombinovanou formou (nórsky partneri online) sa
realizovala úvodná tlačová konferencia "Climate change and environment education centre in Dropie supported for additional demonstration measures and educational programmes" k novému
klimatickému projektu v SEV Dropie;
- fotodokumentácia z realizovaných programov je priebežne zverejňovaná (www.ewobox.sk, FB SEV Dropie, dropie.sazp.sk) a archivovaná. 15.6. spolupráca na príprave tlačovej správy k projektu
„Climate change and environment education centre in Dropie supported for additional demonstration measures and educational programmes“ k tlačovej konferencii;
- Tlačený sprievodca hľadačkami (questmi) CHVÚ Ostrovné lúky s pracovným názvom Zlatá záhrada bol realizovaný v spolupráci s BROZ (finančne podporili tlač a grafické spracovanie). SEV Dropie
vypracovalo obsahovú náplň sprievodcu a hľadačiek a participovalo na grafických podkladoch. Sprievodca hľadačkami CHVÚ Ostrovné lúky s názvom Príbehy z krajiny Lúk bol vydaný v troch jazykoch
(slovenskom, maďarskom a anglickom) v náklade 700 kusov a je k dispozícii návštevníkom hľadačiek v SEV Dropie a CHVÚ Ostrovné lúky;
- Propagácia a prezentácia SEV SAŽP Dropie prebiehala viacerými formami. V online priestore cez rôzne programy, konferencie a webináre, úspešným projektovým filmom Príbeh krajiny Lúk, v printových
médiách, televízii a rozhlase, formou propagačných materiálov, ale aj networkingovými stretnutiami so samosprávami kvôli výmene skúseností a prezentácii aktivít SEV Dropie. V online podobe
hodnotíme ako veľmi úspešný mesačný online kvíz cez FB Predstavujeme obce Naturparku Dolný Žitný ostrov. Na 10 konferenciách a workshopoch online aj prezenčne (10 akcií pre cca 400 účastníkov)
sme prezentovali aktivity SEV Dropie. Projektový film Príbeh krajiny Lúk získal ocenenie na medzinárodnom festivale filmov Agrofilm 2021, kde sme sa zúčastnili online prevzatia ceny (8.10.);
- začala sa inovácia web stránky aj v súlade s pravidlami webovej prístupnosti a realizovalo sa obstaranie propagačných predmetov (peračníky, magnetky, tričká). SEV Dropie sa viackrát ocitlo vo vysielaní
RTVS a v rôznych článkoch a reportážach printových médií. SEV SAŽP Dropie sa svojimi aktivitami v poľnohospodárskej krajine Dolného Žitného ostrova ocitlo aj v publikácii Čierne diery 2 venujúcej sa
zabudnutým kútom Slovenska. V roku 2021 prekvapil záujem samospráv (Prievidza, Modra, MČ Košice -západ, Vrbová nad Váhom, Obid, Šamorín, Dunajská Streda), pracovnej skupiny z
Banskobystrického samosprávneho kraja, predstaviteľov Slovenského včelárskeho zväzu o prehliadku SEV Dropie, prezentáciu aktivít a výmenu skúseností. Celkovo sa uskutočnilo 9 takýchto stretnutí (8
v SEV Dropie a 1 online). V roku 2021 bolo SEV Dropie prezentované aj dokumentárnom filme o komunitách a fungovaní na Dunaji pod názvom Ľudia na Dunaji.
Národná koordinácia environmentálnej výchovy, RNDr. Šimonovičová 12.2021
Úloha
4 500,7 123,56
7 123,56
vzdelávania a osvety (EVVO) v SR
OEVV / OEVVO
splnená.
Anotácia:
Úloha prispieva k napĺňaniu kapitoly 13.1. a 13.2. Envirostratégie, 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, prevádzkou a tvorbou portálu environmentálnej výchovy
ako informačného systému pre EVVO v SR, prípravou systému štatistického zberu a analýzy dát o EVVO ako aj budovaním náučného areálu s cieľom skvalitniť realizáciu environmentálnej výchovy v
kľúčových témach a oblastiach Envirostratégie. Úloha má tiež priamy súvis s cieľom 13.2.Envirostragégie, 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.
Forma výstupov:
- Rezortná koncepcia EVVO do r. 2025 - bol zostavený odpočet koncepcie od jednotlivých organizácií za rok 2020 a predložený na MŽP SR. Pripravilo a uskutočnilo sa online zasadnutie rezortnej komisie k
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odpočtu RKEVVO dňa 11. marca 2021, v 2. polroku sa pracovalo na online formulári pre odpočet koncepcie prostredníctvom EWOBOXu. V decembri prebehla aktualizácia členov rezortnej komisie pre
EVVO a bol spustený online odpočet za rok 2021;
Koncepcia rozvoja EVVO v SAŽP do r. 2030 - bolo spracované záverečné vyhodnotenie Akčného plánu 2020. Nasledovala príprava a schválenie Akčného plánu 2021 a v rámci koordinácie a odpočtu jeho
aktivít sa uskutočnili dve pracovné stretnutia odboru OEVV (16.2., 17.6.). Oba dokumenty sú vystavené na webovej stránke SAŽP: https://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/environmentalna-vychova-avzdelavanie. V rámci napĺňania aktivít internej koncepcie EVVO sa pracovalo na spracovaní dokumentu DIDAKTIKA EVVO v SAŽP, ktorý bol podrobený externému posúdeniu a slúži ako manuál pre
prípravu aktivít odboru. Zároveň sa uskutočnilo stretnutie zamestnancov OEVVO k jeho uplatňovaniu v praxi (11.2.). Ďalšou aktivitou je príprava KÓDEXU ZAMESTNANCA SAŽP - spracovali sa dva
dokumenty obsahujúce: 1. základné princípy environmentálneho a etického správania, 2. návrhy opatrení na podporu uplatňovania kódexu v praxi. Uskutočnil sa prieskum medzi zamestnancami o ich
environmentálnom správaní a preferenciách, z ktorého bola spracovaná ppt prezentácia. Kódex bol podrobený pripomienkovaniu jednotlivými odbormi SAŽP a uskutočnilo sa stretnutie so
zamestnancami k zapracovaniu pripomienok a finalizácii dokumentu (24.6.). Pracovalo sa aj na príprave nového konceptu publikácií (pracovné stretnutie 11.2.), ktorý vychádza zo spracovanej Didaktiky
EVVO v SAŽP. Koncept nastavuje systém vydávania publikácií na kľúčové témy Envirostratégie 2030 a okrem inovovanej metodiky nastavuje aj nový spôsob komunikácie s cieľovými skupinami (formou
sprievodných kampaní viazaných na env. významné dni). Na základe sprievodnej súťaže pre stredné školy sa pripravilo LOGO SAŽP Envirovýchova.
V 2. polroku sa podľa nastavenej metodiky pracovalo na rozpracovaní prvej publikácie v novej sérii do naväzujúcej kampane pre širokú verejnosť a učiteľov Zatoč s odpadom a Učiteľ v akcii.
Zamestnanci EVVO SAŽP sa zúčastnili viacerých vzdelávacích aktivít (návšteva firmy ZEDKO, exkurzia do rakúskych ekocentier, rôzne online školenia). Prebiehala tiež spolupráca s BBSK pri príprave IÚS a
krajskej Envirostratégie v oblasti EVVO. V rámci prípravy EKOKÓDEXU sa postupne zapracovali výstupy a pripomienky zamestnancov a pripravila sa finálna verzia, ktorá bola posunutá na
pripomienkovanie odbormi a odborom personalistiky. V októbri sa zrealizoval priebežný odpočet aktivít Akčného plánu 2021 a pracovné stretnutie k úlohám do konca roka (8.12.). Na konci roka sa
začalo s spracovávaním záverečného vyhodnotenia Akčného plánu 2021;
Certifikácia organizácií poskytujúcich neformálnu EVVO - aktualizácia členov medzirezortnej Pracovnej skupiny pre vytvorenie funkčného systému EVVO v SR. Zrealizovali sa 4 elektronické zadania
prostredníctvom zdieľaného priečinku - zopakované zadanie z predošlého roka (8/2020) a tri nové zadania 2021 týkajúce sa úloh v rámci Certifikácie aj Ewoboxu. Okrem toho sa uskutočnili tri online
stretnutia skupiny (25.3., 28.4., 13.5.). Počas riešenia úlohy sa podarilo prediskutovať a pripraviť súbory kritérií kvality EV v rámci oblasti Pracovníci EV, Prevádzka a Ponuka EVVO v rôznom stupni
rozpracovania, ktoré budú predmetom ďalšieho skúmania a testovania;
V 2. polroku sa riešili tri elektronické zadania - predĺženie 3. zadanie, 4. zadanie a na prelome rokov 5. zadanie. Pokračovalo sa v pravidelných online stretnutiach (7.9., 18.11., 1.12., 16.12.) a podarilo sa
zrealizovať aj jedno dvojdňové stretnutie v SEV Dropie (13. - 14.10.). Výsledkom je revidovaný a zoštíhlený súbor vstupných kritérií a samotných kritérií kvality v štyroch oblastiach certifikácie (Riadenie,
Pracovníci EVVO, Ponuka EVVO, Ekostopa organizácie). Pracovná skupina sa koncom roka dostala do druhej fázy prípravy certifikácie, a síce k nastavovaniu procesnej a administratívnej stránky systému.
Prebiehala online a mailová komunikácia a konzultácie s administrátorom českého modelu certifikácie SSEV Pavučina. Členovia pracovnej skupiny vypracovali návrhy k súboru údajov pre štatistické
vyhodnocovanie neformálnej EVVO. So zástupcami samosprávnych krajov bola dohodnutá spolupráca na organizovaní krajských webinárov pre subjekty poskytujúce EVVO začiatkom nového roka.
Všetky spracované dokumenty a výstupy diskusií sú dostupné na: https://drive.google.com/drive/folders/1IaeR_zNkg-HD2pQHsOu0EpPgAxTrrAiN;
Portál EWOBOX - na stretnutí (19.1.) sa pripravil Plán tvorby a propagácie EWOBOXu 2021. V rámci PROPAGÁCIE bola navrhnutá cielená propagácia na facebookovej stránke SAŽP Envirovýchova
prepojená so zdieľaním v FB skupinách s cieľovou skupinou učitelia/pedagógovia/školy, celkove bolo zverejnených a zdieľaných 11 príspevkov. Pripravil sa informačný mail a letáčik, ktoré boli zaslané
všetkým zamestnancom MŽP SR a tiež členom Pracovnej skupiny pre vytvorenie funkčného systému EVVO v SR, ktorí boli požiadaní o ich šírenie cez svoje kontakty. Ewobox bol odprezentovaný na MŽP
SR v rámci online konferencie pri príležitosti Dňa Zeme (22.4.), počas metodických dní pre učiteľov (4.5 a 12.5), na stretnutí zástupcov geoparkov (10.5.2021), počas akcie Slnovrat na Dunaji v SEV
Dropie. Všetky zverejnené mediálne výstupy sú aktualizované priebežne na stránke Promoboxu: https://www.ewobox.sk/propagacne-materialy. V rámci TVORBY portálu prebehla úprava formulárov
pre vkladanie obsahu, revízie textov, harmonizácia zobrazovania úvodnej stránky a jednotlivých podstránok, začalo sa s prípravou systému FILTRÁCIÍ obsahu na jednotlivých podstránkach portálu a
príprave prototypu (stretnutia tímu 5.3., 8.3., 19.4., 24.5., 28.5.), v spolupráci s UKF v Nitre sa pripravili podklady pre zaradenie Výskumu ako nového typu obsahu. V rámci MIGRÁCIE sa pod doménu
portálu presunul program Na túru s NATUROU, EnvirOtázniky a Envirospektrum. V rámci priebežnej ÚDRŽBY sa aktualizovali údaje v časti Promobox, upravoval sa Informačný mail, spracúvali sa otázky a
požiadavky v rámci kontaktného mailu info@ewobox.sk, zadávali a administrovali sa úlohy pre programátora prostredníctvom gitlabu.
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V 2. polroku sa TVORBA portálu sústredila na tvorbu filtračných a vyhľadávacích nástrojov. V letných mesiacoch prebehlo prvotné testovanie prototypu filtrácií, nasledovali testy v rámci užšieho tímu,
ale aj v rámci medzirezortnej pracovnej skupiny. Spustenie filtrácií do ostrej prevádzky v novembri viedlo k narušeniu niektorých funkcionalít ewoboxu, čo malo za následok ďalšie zdržanie.Zrealizovali
sa stretnutia so zástupcami samosprávnych krajov (1.12 a 9.12.) k spôsobu prezentácie krajov v ewoboxe, vytvorila sa demoverzia, ktorá bude posunutá krajom na pripomienkovanie. Aktualizoval sa
zoznam redaktorov za SAŽP a zrealizovalo sa online stretnutie pre zaškolenie redaktorov a vedúcich odborov SAŽP (15.12.). Pracovalo sa tiež na odstraňovaní nedostatku v súvislosti s prístupnosťou
webov a na prispôsobení ewoboxu mobilom. V rámci MIGRÁCIE sa pod doménu ewoboxu presunula celá súťaž Zelený svet, vytvorili a prevádzkujú sa nové stránky pre kampaň Zatoč s odpadom a Učiteľ
v akcii, prebehlo prihlasovanie a správa stránok Festivalu ŠIŠKA. PROPAGÁCIA prebiehala formou cieleného oslovovania organizácií, prostredníctvom zmigrovaných súťaží a kampaní, oslovením škôl
rozposlaním ponuky EVVO na nový školský rok, prezentáciou na rôznych podujatiach (20 rokov lesnej pedagogiky na Slovensku - 23.9., Ekoforum v BSK - 14.10.). V rámci DENNEJ ÚDRŽBY sa realizovali
operatívne úpravy súvisiace s prevádzkou portálu, riešili sa podnety zaslané cez kontaktný formulár a chat, prebiehala komunikácia s programátorom a zadávanie úloh pre programátora v systéme
gitlab;
- Budovanie náučného areálu SAŽP - (enviroučebne). V I. polroku sa pripravovalo územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Na vybrané úpravy areálu, na ktoré nie sú potrebné uvedené povolenia, boli
podané projekty v rámci projektových výziev: ACC05 Nórske fondy - cyklo stojisko so solárnou nabíjačkou a IROP - Zelená stena na prekrytie schodiska novej budovy. Výsledky hodnotenia nie sú známe.
Pripravujú sa podklady do ŽoNFP v rámci OP KŽP, zameranej na Podporu budovania environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy.
V 2. polroku sa pripravovali podklady k výzve OP KŽP zameranej na budovanie envirocentier (špecifikácie a PHZ na rekonštrukciu interiéru enviroučebne), príprava však bola koncom roka zastavená z
dôvodu neoprávnenosti SAŽP ako žiadateľa. V októbri bol schválený projekt v rámci ACC05 SK Klima s názvom Klima Best, ktorý bude SAŽP realizovať spolu s OZ Ekoenergia. Pripravovala sa príslušná
dokumentácia k projektu - Partnerská dohoda, osobitný projektový účet, Čestné prehlásenie, úprava rozpočtu, zahrnutie do plánu VO. Pokračovalo sa na príprave podkladov pre povolenia v súvislosti s
budovaním náučného areálu: 1. územné konanie - vypracovaná dokumentácia, hydrogeologický a inžiniersky stavebný posudok, geodetický výkaz a výmer areálu a ďalšie. Spolu bolo potrebných viac
ako 15 vyjadrení od rôznych úradov a subjektov. Územné konanie prebehlo v jesenných mesiacoch a 4. novembra 2021 bolo právoplatne schválené. 2. Stavebné konanie - zhromažďovanie vyjadrení k
sieťam, ktoré vedú cez areál; príprava podkladov a finalizácia dokumentácie k stavebnému konaniu; návšteva stavebného úradu; príprava na začatie konania;
- Príprava a realizácia Národného vzdelávacieho programu o predchádzaní vzniku biologicky rozložiteľných odpadov a odpadov z potravín pre jednotlivé cieľové skupiny - program sa realizoval formou
vzdelávacej kampane/výzvy s názvom "Jedlé plytvanie" zameranej na širokú verejnosť (všetkých obyvateľov SR, odbornú verejnosť, profesné združenia, školy, médiá aj laickú verejnosť.). Základné ciele
kampane boli formulované v súlade s Programom predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 –2025. Kampaň bola zrealizovaná v októbri 2021 prostredníctvom stránky
https://www.ewobox.sk/sazp/zatoc-s-odpadom/jedle-plytvanie a pri príležitosti svetového dňa potravín (16. 10.). Zapojilo sa 114 ľudí, ktorí sa aktívne hlásili k znižovaniu plytvania potravinami
(zamýšľali sa nad dôvodmi plytvania potravinami a prispievali aj vlastnými originálnymi riešeniami). Súčasťou kampane bola aj výzva "Učiteľ v akcii", v rámci ktorej boli na školy distribuované edukačné
aktivity na túto tému. Zapojilo sa do množstvo učiteľov, ktorí v rámci spätnej väzby vyplnili 114 formulárov. Téma predchádzania vzniku BRO bola pod názvom "Jedlé plytvanie" zapracovaná do
pripravovanej metodickej príručky zameranej na PVO a bude slúžiť na ďalšie edukačné účely.
Inovačné vzdelávanie pre pedagogických
Mgr. Šávoltová
12.2021
Úloha
zamestnancov
OEVV / OEVVO
splnená
2 450,1 666,36
1 666,36
čiastočne.
Anotácia:
V súlade so Zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov realizovať Inovačné
vzdelávanie so zámerom naďalej sprostredkovávať pedagogickým zamestnancom jednotlivých stupňov a druhov škôl nové poznatky z oblasti environmentálnej výchovy a zvyšovať ich spôsobilosť
efektívne implementovať získané poznatky do procesu edukácie. Na základe Oprávnenia na poskytovanie inovačného vzdelávania vydaného MŠVVaŠ SR (október 2020) vypracovať vzdelávacie moduly
zamerané na kľúčové témy: obehové hospodárstvo, výchova k UR, zmena klímy, udržateľné poľnohospodárstvo a potravinové systémy. Spolupracovať s univerzitami na príprave programov vzdelávania
budúcich učiteľov v oblasti environmentálnej výchovy“. Za účelom zefektívnenia procesu kreovania jednotlivých vzdelávacích modulov sa zváži pokračovanie činnosti zriadenej expertnej skupiny pre
tvorbu metodiky a didaktiky environmentálnej výchovy (definovanej ako prierezovej témy) a to aj s akcentom na potrebu poskytnutia metodickej opory pre pedagogických zamestnancov so záujmom o
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koncepčnú integráciu environmentálnej výchovy do obsahu výchovy a vzdelávania.
Forma výstupov:
- Vypracované programy/moduly inovačného vzdelávania - boli vypracované jednotlivé moduly, ktoré tvoria program Inovačného vzdelávania a bol vypracovaný Manuál pre učiteľov, ktorý je
momentálne na preklade do maďarského jazyka.
- realizácia inovačného vzdelávania:
I. polrok: Realizácia vzdelávania naplánovaná na jeseň 2021, v prípade nepriaznivej situácie súvisiacej s Covid 19 plánujeme vzdelávanie zrealizovať dištančnou formou.
II. polrok: inovačné vzdelávanie bolo naplánované na november, avšak z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej pandemickej situácie bolo preložené na február 2022. Dištančná forma nebola možná z
viacerých dôvodov (neprihlásilo sa dostatok účastníkov - stanovené minimum pre spustenie vzdelávania; časové hľadisko - vzdelávanie by sa v tomto roku nepodarilo uzavrieť).
- pracovné stretnutia k príprave, zápisy, prezenčné listiny, dohody o spolupráci - oslovené subjekty: MPC Komárno a Comenius - inštitút maďarských pedagógov ohľadom spolupráce v rámci Inovačného
vzdelávania (preklady, tlmočenie).
Programy environmentálnej výchovy a vzdelávania
Mgr. Páričková
12.2021
Úloha
OEVV / OEVVO
splnená
4 450,3 376,94
3 376,94
čiastočne.
Anotácia:
SAŽP zabezpečuje odbornú činnosť v oblasti environmentálnej výchovy (EV) na celoslovenskej a regionálnej úrovni. Hlavnými cieľovými skupinami sú materské, základné a stredné školy, koordinátori a
odborní pracovníci environmentálnej výchovy a široká verejnosť. V rámci tejto úlohy SAŽP zabezpečuje realizáciu existujúcich aktivít environmentálnej výchovy (školské programy a súťaže) ako aj
metodickú, publikačnú, koncepčnú, organizačnú a projektovú činnosť v tejto oblasti. Zároveň sa podieľa na rozvoji EV v rezorte zriaďovateľa podľa aktuálnych požiadaviek na obsah, metódy a formy
výchovy, v nadväznosti na Rezortnú koncepciu EVVO do roku 2025, Koncepciu rozvoja EEVO v SAŽP do roku 2030, Agendu 2030, Envirostratégiu 2030 ( kapitoly 13.1 Skvalitniť environmentálnu výchovu vo
formálnom vzdelávaní a 13.2 Viesť k zodpovednej výrobe, spotrebe a ochrane prírody neformálnym vzdelávaním) ) a Program predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2019 – 2025.
Forma výstupov:
- Výučbové programy EV v BBSK - enviroaktivity na tábore FitKids (3x v júli a auguste 2021 , poznávanie zvierat, poznávanie stôp lesných zvierat, lesného ekosystému, prírodný kvíz, hlavolamové hry),
ostatné programy nerealizované z dôvodu Covid;
- Ekologická stopa - ročník 2021 bol v júni ukončený, zapojilo sa 5 materských a 4 základné školy, ktorým boli udelené virtuálne certifikáty (5. júna); v septembri 2021 bol spustený nový ročník, prebehla
aktualizácia údajov o ekostope, ktoré sú súčasťou súboru environmentálnych indikátorov – dokument (grafy upravené podľa global footprint network web stránky);
- Na túru s Naturou - prevádzkovanie web stránky;
- Zelený svet - v januári a februári prebehlo odovzdávanie cien a diplomov výherným školám 25. ročníka, v marci 2021 bola realizovaná online výstava, bola vytvorená databázy súťažných prác a
spracované aktivity od pedagógov zo súťaže Tvorivý pedagóg; 19. augusta bol vyhlásený 26. ročník súťaže na tému Lokálnosť je naša budúcnosť a kategória Tvorivý učiteľ na tému Zmena klímy;
- EnvirOtázniky - súťaž bola zrealizovaná (40 otázok na témy Ekologické poľnohospodárstvo, Rýchla móda, Plasty, Globálne otepľovanie) - 25. marec -22. apríl. 2021, vyhodnotenie súťaže (974 súťažiacich
zo 104 škôl),výhercom boli odovzdané ceny a diplomy;
- Roots & Shoots - formálne hodnotenie projektu 13.4. 2021 v online priestore: obhajoba žiackeho komunitného projektu žiakov Základnej školy v Zemianskej Olči, účasť na žiackej konferencii
komunitných projektov online (10. a 11. júna);
- Ekokvíz - spolupráca pri realizácii súťaže ako odborný garant;
- online propagácia Dňa mokradí, Dňa vody, Dňa lesov, Dňa vtákov, Dňa Zeme, Dňa biodiverzity, Dňa včiel, Dňa životného prostredia, Dňa spravodlivého obchodu, Dňa oceánov, Dňa bez áut, Svetového
dňa potravy, Dňa nenakupovania, účasť na akcii Hurá prázdniny (25.6., park pod pamätníkom SNP, realizácia aktivít pre verejnosť zameraných na predchádzanie vzniku odpadu, separáciu odpadu,
plasty), prezentácia pre ZŠ Spojová BB – adaptačné opatrenia na zmenu klímu na školskom dvore, príklady dobrej praxe (19.5.2021), realizácia výzvy Jarné upratovanie s Maxom (29. marec - 12. máj)
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zameranej na upratovanie voľne pohodeného odpadu (apríl - máj 2021), zapojených 642 ľudí a vyzbieraných 533 vriec odpadu, realizácia online kampane pre verejnosť a školy Zatoč s odpadom
(september - december 2021, zapojených cca 350 ľudí), Festival Zeme a deň otvorených dverí sa z dôvodu pandémie neuskutočnili;
- príprava harmonogramu, konceptu a predlohy pre tvorbu publikácie o odpade, spracovanie 10 tém do publikácie, vytvorenie samostatnej časti kampane pre učiteľov Zatoč s odpadom- Učiteľ v akcii, od
septembra do decembra boli učiteľom pravidelne v mesačných intervaloch posielané nové námety na aktivity, v databáze je 272 akčných učiteľov, od učiteľov je pravidelne získavaná a vyhodnocovaná
spätná väzby z vyplnených online formulárov;
- pridávanie príspevkov a interakcia s členmi na facebooku (2047 fanúšikov, 2173 followerov), pridávanie článkov a príspevkov na ewobox.sk, zasielanie metodických materiálov školám, propagácia
kampane Zatoč s odpadom v rôznych médiách, tvorba novej ponuky EVVO na školský rok 2021/2022 a rozoslanie cez emailové skupiny, predstavenie činnosti OEVVO a ukážka areálu pre študentov SPÚ
Nitra.
Vybudovanie systému štatistického vykazovania
Mgr. Šijak
12.2021
Úloha
informácií o environmentálnej výchove na národnej
OEVV / OEVVO
splnená
1 000,1 001,60
1 001,60
úrovni pre potreby odpočtu Stratégie 2030
čiastočne.
Anotácia:
V súvislosti s prípravou a odpočtom rôznych strategických dokumentov na úrovni MŽP SR, ako aj vlády SR dramaticky narastá záujem o vykazovanie štatistických informácii o podujatiach EV tak na
formálnej a neformálnej úrovniach (viď: Výkaz o ďalšom vzdelávaní (MŠVVaŠ SR), Monitorovanie programového rozpočtovania (MŽP SR), Príprava správy CAF (MŽP SR), Rezortná koncepcia EVVO do roku
2025 (MŽP SR), Envirostratégia 2030, 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 a mnohé ďalšie).
Realitou v tejto oblasti je skutočnosť, že takéto dáta nie sú dostupné na národnej úrovni v požadovanej štruktúre, nakoľko tieto vyhodnocovania si vykonávajú jednotlivé organizácie pre potreby vlastnej
potreby, na základe čoho sú údaje nereprezentatívne, v odlišnej štruktúre, realizované sú na rôznych vzorkách respondentov, bez georeferencovanej základne, bez väzby na okruhy tém environmentálnej
politiky, bez jasne definovaných cieľových skupín, bez informácii o finančných zdrojov na báze ktorých sa tieto podujatia zorganizovali a pod.. Na základe tejto skutočnosti možno konštatovať, že na
národnej úrovni neexistujú štatistické údaje, ktoré by hodnoverne odrážali reálny stav environmentálnej výchovy na Slovensku.
Z vyššie uvedených dôvodov, s osobitným dôrazom na potreby ENVIROSTRATÉGIE 2030 je potrebné navrhnúť systém štatistického sledovania podujatí/programov EV, ktorý zabezpečí splnenie
požadovaných úloh.
Cieľom predloženej úlohy je vytvoriť spoločnú zdieľanú platformu na organizovanie podujatí s EV, zdieľanú prostredníctvom EVVOBOX-u, ktorá by zefektívnila organizovanie týchto podujatí pre ich
organizátorov a ktorá by bola štruktúrovaná tak, aby pri rešpektovaní zásad ochrany
osobných dát (GDPR) umožnila spracovať a vyhodnotiť jednotne štruktúrované dáta zo všetkých podujatí v požadovanom časovom slede.
Forma výstupov:
- Pracovné stretnutie pracovnej skupiny a určenie strategických dokumentov na analýzu k potrebe tvorby štatistického programu pre zamestnancov SAŽP a rezortných organizácií. Analyzované boli dva
dokumenty: Stratégia 2030 a Rezortná koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania a osvety do roku 2025;
- v rámci pracovnej skupiny, ktorá pracovala na úlohe certifikácie stredísk EVV a portáli ewobox, bola zadaná úloha pre členov komisie ohľadom ich preferencie zberu dát;
- v období mesiacov september až november bol programovaný a testovaný skúšobný systém odpočtu RKEVVO;
- v decembri boli zapracované pripomienky a systém bol uvedený do prevádzky na portáli ewobox.
ENVIROMAGAZÍN – 25. ročník odborno-náučného
Ing. Kureková
12.2021
Úloha
2 300,1 321,50
1 321,50
časopisu o životnom prostredí
OKO / OEVVO
nesplnená.
Anotácia:
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Enviromagazín, odborno-náučné periodikum o životnom prostredí na Slovensku vydáva od roku 1996 Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia. Časopis
zabezpečuje mediálne potreby rezortu životného prostredia, prispieva k propagácii aktivít a prác pri ochrane životného prostredia v SR i v zahraničí. Časopis propaguje nielen najnovšie poznatky v oblasti
ochrany a tvorby životného prostredia, ale aj činnosť rezortu životného prostredia, partnerských organizácií, inštitúcií a tretieho sektora v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia. Napomáha k
zlepšovaniu osvety verejnosti a informovanosti aj o plnení vízií a cieľov Envirostratégie 2030. Počas roka bude vydaných 6 riadnych čísiel v rozsahu 36 farbených strán, v náklade 2 500 ks/číslo. Distribúcia
časopisu je bezplatná. Jednotlivé vydania sú rozposielané podľa databázy pravidelných odberateľov a distribuované sú taktiež účastníkom podujatí organizovaných SAŽP alebo partnerskými inštitúciami.
Forma výstupov:
Úloha nie je splnená, vydávanie časopisu bolo rozhodnutím p. ministra životného prostredia Jána Budaja zo dňa 18. mája 2021 ev. č. 26774/2021 pozastavené.
Podpora propagácie, osvety a PR aktivít
Ing. Kučerová
12.2021
Úloha
zameraných k informovanosti a k zvyšovaniu
OKO / OEVVO
splnená.
9 100,7 972,96
7 972,96
environmentálneho povedomia verejnosti
Anotácia:
Úloha sa zameriava na zvyšovanie informovanosti, osvety a environmentálneho povedomia verejnosti a taktiež k zvyšovaniu záujmu verejnosti o ochranu a tvorbu ŽP. Prostredníctvom využívania vhodne
zvolených komunikačných nástrojov je verejnosť informovaná o poslaní, cieľoch, aktivitách a činnostiach SAŽP a MŽP SR súvisiacich s problematikou ŽP. Komunikačné výstupy, propagačné a PR aktivity sú
v rámci SAŽP koordinované s MŽP SR.
Forma výstupov:
- v spolupráci s odbornými pracoviskami SAŽP bol zostavený harmonogram plánovaných podujatí organizovaných v roku 2021. Zoznam podujatí bol priebežne aktualizovaný a upravovaný spolu s ním aj
komunikačný plán;
- zabezpečovanie tvorby, korektúr a distribúcie tlačových správ k významným aktivitám, súťažiam, projektom a výstupom SAŽP, organizácia a zabezpečenie účasti odborných pracovísk vo vybraných
médiách (rozhlasových a televíznych), komunikácia s médiami, zabezpečovanie relevantných odpovedí na požiadavky médií a novinárov, zabezpečovanie monitoringu médií, aktualizácia web stránky
SAŽP v časti novinky, úprava banerov, tvorba a uverejňovanie príspevkov na web stránkach a sociálnych sieťach SAŽP, správa účtov sietí Twiter, Instagram a LINKEDIN;
- príprava online vedomostnej ankety, prieskumu povedomia verejnosti o problematike ŽP, Agendy 2030, Environmentálnej politiky SR, spracovanie základných okruhov/oblastí, prieskum trhu pre
realizáciu ankiet, konzultácie s vybranými spoločnosťami realizujúcimi online ankety, výber dodávateľa pre dodanie výsledkov ankety/kvízu podľa okruhov: biodiverzita, Ekolegislatíva, Eko zaujímavosti,
Ekológia a Slovensko, Globálne otepľovanie, Konzum/spotreba/udržateľnosť, Recyklácia, Zdroje energie, Znečisťovanie ŽP. Kvíz bol realizovaný v spolupráci s o.z. Education. Na základe výsledkov kvízu
boli vypracované výskumy prieskumu povedomia verejnosti o problematike ŽP, ktoré boli postúpené pre ďalšie vyhodnotenie MŽP SR (p. S. Fernandes);
- súťaž Dedina roka: komunikácia s MŽP SR k postupu a priebehu vyhlásenia aktuálneho ročníka, zabezpečenie záštity ministra nad súťažou, podklady pre pripravovanú tlačovú konferenciu, propagácia
kampane na sociálnych sieťach, medializácia súťaže v médiách, návrh komunikačného plánu, komunikácia s VÚC SR pre možnosť partnerstva v súťaži;
- SEV Dropie: spracovanie zostrihu videonahrávok pre prezentačné účely, pri príležitosti Dňa Zeme - sprostredkovanie živého vysielanie RTVS z podujatia Vyčistime si Lúky II, spolupráca pri propagácii
podujatia, spolupráca pri príprave Dňa životného prostredia a podujatia Spoznaj príbeh krajiny lúk, zabezpečenie videonahrávky z podujatia a jej zostrih/úprava, medializácia podujatia, spolupráca pri
príprave a TOZ, Opening Event k nórskemu projektu v rámci Climate Change Living Lab;
- EMAS: podpora propagácie kampane EMAS, zriadenie FB konta EMAS, spolupráca pri zostavení komunikačného plánu a nastavení postupu zverejňovania príspevkov;
- Verejný odpočet PHÚ SAŽP 2020: TOZ podujatia;
- VO: posudzovanie a korektúry dodaných špecifikácií pre procesy VO.
- grafické spracovanie materiálov podľa požiadaviek z jednotlivých odborných pracovísk (pozvánky, programové letáky, postery, diplomy, brožúry, správy, koncepcie, interný informačný systém,
vizitky...), textové korektúry brožúr, článkov, tlačových správ..., zabezpečovanie tlače vybraných materiálov podľa požiadaviek odborných pracovísk, zabezpečovanie ISBN pre vybrané tituly, distribúcia
povinných výtlačkov;
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- zabezpečovanie výpožičky titulov z videotéky SAŽP (v roku 2021 bolo vypožičaných pre nekomerčné účely 42 filmov), kopírovanie filmov, grafické spracovanie a tlač titulov pre obaly filmov.

VII. Reporting a podpora plnenia medzinárodných záväzkov, medzinárodná spolupráca
31 818,62.

4 623,53

4 623,53

25 939,10

Zabezpečenie aktivít vo vzťahu k plneniu
Ing. Grófová
12.2021
Úloha
reportingových povinností, ktoré SR vyplývajú z
OAHŽP / OIPEP
splnená.
3 300,570,33
570,33
právnych predpisov EÚ týkajúcich sa problematiky
životného prostredia
Anotácia:
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 evidovať termíny na predkladanie správ EK, evidovať metodické pokyny EK pre spracovávanie správ, podľa
potreby spolupracovať na vypracovaní správ medzi príslušnými rezortnými aj mimorezortnými organizáciami, 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, Adaptácia, Iné.
Forma výstupov:
- 96x zaevidovaný nový právny predpis, z toho 26 relevantné pre reporting;
- 48x spracovanie alebo aktualizácia analýzy reportingových povinností;
- 1x Zoznam reportingových povinností na rok 2022;
- 41x Zverejňovanie správ predložených Európskej komisii na Enviroportáli.
- 5x komunikácia s riešiteľmi k spracovaniu správ (3-ročná správa o vykonávaní smernice 2006/21/ES); odpovede na požiadavku SZ SR pri EÚ v súvislosti s predkladaním údajov podľa nar. (EÚ) 166/2006 o
E-PRTR za ref. rok 2019; Druhá správa o implementácii smernice Rady 2004/42/ES; nominácie členov do expertnej skupiny EK pre štatistiky o odpade z plastových obalov; údaje o komunálnom odpade
za rok 2020;
- 10x spolupráca na príprave správ (Informácia o adaptačných opatreniach podľa nariadenia EP a Rady 2018/1999 o energetickej únii; Správa o odpade z elektrických a elektronických zariadení za rok
2019; Ročná správa o obaloch a odpadoch z obalov (ref. rok 2019); Správa o spotrebe ľahkých plastových tašiek v roku 2019; Správa o vozidlách po dobe životnosti za rok 2019; Správa o stavebnom
odpade a odpade z demolácií za ref. rok 2019; Údaje o dosiahnutom zberovom podiele pre prenosné batérie a akumulátory a údaje o úrovni recyklácie použitých batérií a akumulátorov a o dosiahnutej
recyklačnej efektivite za rok 2019; Správa o skládkovaní biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu za rok 2019; Správa o vykonávaní nariadenia (EÚ) 2019/1021 o perzistentných organických
látkach vykazované obdobie 2019 a 2020; Správa o preprave odpadu za rok 2020;
- 8x účasť na online workshopoch a pracovných skupinách v inštitúciách EK a následné štúdium guidelinov pre reporting pre viacero reportingových povinností;
- 41x správy predložené EK. Samotné správy spracovávali viaceré rezortné a mimorezortné organizácie;
- 3x správy meškajú s predložením EK ( EU Registry, Údaje o uvoľňovaní a prenosoch znečisťujúcich látok a odpadov (oddiel 1 -4 prílohy k vyk. rozh. Komisie (EÚ) 2019/1741) za rok 2020; Mapy
povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika). Príslušní zodpovední riešitelia (SHMÚ, SAŽP, SVP) v danej veci priebežne komunikovali a komunikujú s príslušným gestorom z MŽP SR;
- 41x správy predložené EK. Ich zoznam je dostupný na webovej stránke SAŽP (https://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/informacie-vo-vztahu-k-eu/informacie-vo-vztahu-k-eu.html) alebo na
Enviroportáli;
- Správy predložené EK, a k nim relevantné sprievodné dokumenty, boli elektronicky zaevidované na serveri Titan;
- 2x poskytovanie súčinnosti pre MŽP SR (Realizácie projektu Reforma zberu a spracovania štatistických údajov vo verejnej správe (účasť na online stretnutiach, návrh úprav implementačného plánu,
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spolupráca s MŽP SR pri finalizácii implementačného plánu); Prevádzka IS o odpadovom hospodárstve (on-lien stretnutie);
- 6x spolupráca pri vypĺňaní dotazníkov pre inštitúcie EK na základe požiadaviek MŽP SR (Zlepšenie legislatívnych požiadaviek pri revízii smernice 2008/50/ES; EEA Questionnaire to member states for
providing information into the Early Warning analyses; konzultácie so stakeholdermi k hodnoteniu smernice INSPIRE; Exchange of Views for Commission expert group for statistics on plastic packaging
waste, odpovede na otázky EUROSTATu k údajom o obaloch a odpadoch z obalov za ref. rok 2019; odpovede na otázky EUROSTATu k údajom o stavebnom odpade a odpade z demolácií za rok 2019);
- 1x spracovanie návrhu materiálu Systém zabezpečovania plnenia povinností podávania správ (reporting) EK v oblasti ŽP;
- plnenie úloh v rámci členstva v expertnej skupine EK pre štatistiky o odpade z plastových obalov a plnil úlohy súvisiace s prácou tejto skupiny);
- Správy predložené EK boli zverejnené na Enviroportáli tu: https://www.enviroportal.sk/spravy/spravy-o-zp/spravy-ek/index.
Ing. Grófová
12.2021
Úloha
Zabezpečenie aktivít vo vzťahu k plneniu
OAHŽP / OIPEP
splnená.
reportingových povinností, ktoré SR vyplývajú z
2 500,28,40
28,40
právnych predpisov EÚ týkajúcich sa problematiky
ochrany vôd a vodného hospodárstva
Anotácia:
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.
Forma výstupov:
- 4x zaevidovaný nový právny predpis;
- 1x Zoznam reportingových povinností na rok 2022;
- 4x Zverejňovanie správ predložených Európskej komisii na Enviroportáli;
- 3x pracovné stretnutia k zabezpečeniu reportingu (stretnutie Reporting Voda 2022; stretnutie k príprave reportingu plánov manažmentu povodí podľa smernice 2000/60/ES; stretnutie k príprave
reportingu plánov manažmentu povodí podľa smernice 2000/60/ES);
- 2x riešenie požiadaviek OECD relevantných k poskytovaniu údajov o vodách (Dotazník ku kvalite vody na poľnohospodárskom území, materiál Zefektívnenie zbierania údajov týkajúcich sa vôd);
- komunikácia s riešiteľmi k príprave správ;
- 4x správy predložené EK – správy a k nim relevantné sprievodné dokumenty boli elektronicky zaevidované na serveri Titan:
1. Správa SR o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu v rokoch 2017-2019;
2. Zoznam vôd určených na kúpanie v SR pre kúpaciu sezónu 2021;
3. Správa o výsledkoch monitorovania vykonávaného podľa čl. 8b) odseku 3 smernice 2008/105/ES pre druhý zoznam sledovaných látok (Watch List 2021);
4. Správa SR o kvalite vôd určených na kúpanie v roku 2021;
2x pripomienkovanie dokumentov ("WFD FD Water economic data Draft report; Vyhodnotenie indikátorov SDG6.1. a SDG6.2. za SR);
- účasť na online seminároch k príprave Vodného plánu Slovenska;
- spolupráca na príprave návrhu Koncepcie vodohospodárskej politiky SR do roku 2030 (KVHP2030), príprava podkladov, účasť na online poradách expertných skupín;
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-

64.

65.

66.

analýza indikátorov stavu vôd ako podkladu k Rámcovému programu monitorovania vôd Slovenska na roky 2022- 2027;
spracovanie podkladov pre vyplneniu dotazníka pre Reports to the 51th session of the Human Rights Council and the 77th session of the UN General Assembly (2022) za časť Pitná voda a sanitácia;
účasť na online stretnutiach pracovných skupín;
5x pripomienkovanie návrhu správ (Country Report o vode na kúpanie v SR; Drivers and pressures of selected key water management challenges – A European overview; Water resources across Europe
- confronting water stress-II; návrh revízie štruktúry NRC v sieti Eionet; Report Review and recommendations for future reporting of Eionet core data flows, draft, june 2021);
- 8x účasť na online meetingoch a webinároch k reportingu podľa viacerých smerníc v oblasti vôd (z toho 2x míting WG DIS);
- správy predložené EK boli zverejnené na Enviroportáli tu: https://www.enviroportal.sk/spravy/spravy-o-zp/spravy-ek/index.
Zabezpečenie plnenia vybraných povinností SR,
Ing. Lieskovská
12.2021
Úloha
2 500,0,00
0,00
vyplývajúcich z členstva v OECD
OAHŽP / OIPEP
splnená.
Anotácia:
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 podľa požiadaviek OECD.
Forma výstupov:
- Pripomienky a stanovisko k materiálu Draft report on the implementation of the OECD Recommendation on Resource Productivity. Zaslanie podkladov k dotazníku Zavlažované územia. Koordinácia
spracovania dotazníka za oblasť VODA, zaslanie na OECD. Pripomienkovanie Country Profile SK 2020. Spracovanie a zaslanie pravidelného ročného dotazníka k informáciám o životnom prostredí;
- vypracovaná bola správa v súlade so zadanou štruktúrou zo strany OECD a následne zaslaná na OECD;
- účasť na online mítingu WPEI 23.-24.2.2021. Účasť na online mítingu JWPAE (6.-7.4.2021, 8.-9.11.2021).

Koordinácia monitorovacej siete a spracovanie
RNDr. Považan, PhD. 12.2021
Úloha
správ pre EK v oblasti monitoringu vplyvu
OAHŽP / OIPEP
splnená.
2 958,35,80
35,80
znečistenia ovzdušia na ekosystémy (NECD)
Anotácia:
Smernica NECD má za cieľ zlepšiť aj stav ekosystémov v celej EÚ. Podľa čl. 9 ods. 1 smernice NECD sú členské štáty povinné zabezpečiť monitorovanie nepriaznivých vplyvov znečisťovania ovzdušia na
ekosystémy na základe siete monitorovacích lokalít predložených Európskej komisii a Európskej environmentálnej agentúre. Úloha nadväzuje na pripravený návrh monitorovacej siete (SAŽP, 2018) a prvý
reporting (SAŽP, 2019). V spolupráci s MŽP SR sa počíta s koordináciou ďalších prác smerom k získavaniu údajov z monitoringu zo spolupracujúcich inštitúcií (NLC, NPPC, VÚVH, ŠOP SR), účasť na
monitoringu a účasť na pracovných skupinách vytvorených pre implementáciu NECD.
Forma výstupov:
- Správy zo stretnutí pracovných skupín na národnej a medzinárodnej úrovni - príprava podkladov a zabezpečenie účasti na TAIEX workshope (február); príprava podkladov a zabezpečenie účasti na
webinári NECD (24.06.2021); zabezpečenie účasti na NEC workshope on Site Selection and Reporting Template (28.10.2021);
- podkladové materiály podľa požiadaviek EK - systémové riešenie zabezpečenia monitoringu emisií a ich vplyvu na ekosystémy - ich začlenenie do pripravovaného zákona o ovzduší; riešenie zmeny
monitorovacích lokalít pre vodu s EK.
Zabezpečovanie plnenia povinností SR,
RNDr. Považan, PhD. 12.2021
Úloha
8 500,514,78
514,78
vyplývajúcich z členstva SR v EEA, sieti Eionet a
/ Hamranová
splnená.
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členstva Slovenskej agentúry životného prostredia
OAHŽP / OIPEP
v EPA Network
Anotácia:
Aktívna účasť v Predstavenstve (Management Board) EEA a plnenie funkcie Národného ohniskového 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 PCP a NRC, zabezpečovanie činnosti
NFP kancelárie, prevádzka národného uzla Eionet – SK, príprava národného NRC mítingu siete Eionet SK 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. Príprava národného
podujatia na uvedenie správy SOER 2020. Projektová činnosť - koordinácia.
Forma výstupov:
- Príprava podkladov a zabezpečenie účasti na TAIEX workshope (február); príprava podkladov a zabezpečenie účasti na webinári NECD (24.06.2021); zabezpečenie účasti na NEC workshope on Site
Selection and Reporting Template (28.10.2021);
- systémové riešenie zabezpečenia monitoringu emisií a ich vplyvu na ekosystémy - ich začlenenie do pripravovaného zákona o ovzduší; riešenie zmeny monitorovacích lokalít pre vodu s EK;
- NRC mítingy a webináre - všetky plánované fyzické mítingy boli nahradené online formou, SR zabezpečila účasť na viac ako 20 stretnutiach (experti zo SAŽP a ďalších organizácií NRC);
- Národný míting NRC siete Eionet SK - podujatie sa neuskutočnilo vzhľadom na zlú pandemickú situáciu a opatrenia proti šíreniu COVID-19, plánované je na 1. polrok 2022; boli však zrealizované viaceré
online stretnutia s členmi siete Eionet SK;
- EPA network mítingy, stretnutia záujmových skupín(IG) – realizovali sa 2 online plenárne zasadnutia;
- Správy EEA, odborné dotazníky, pripomienky, konzultácie, národný Spravodajca EEA - pripomienkovacie procesy plnené podľa požiadaviek v stanovených termínoch EEA tímom expertov Eionet SK, NFP
SK a MB SK (správy a publikácie EEA, odborné dotazníky, indikátory, ročný, viacročný plán, programové dokumenty EEA);
- Eionet Core Data Flows – Eionet Kľúčové Dátové Toky - zabezpečenie hodnotenia a konzultácie dátových tokov ECDF reportovaných EEA ako jeden z prvkov prebiehajúceho procesu modernizácie siete
Eionet, zabezpečenie reportovanie ECDF podľa harmonogramu EEA;
- pravidelná aktualizácia národnej siete Eionet SK - výmeny a nové nominácie expertov, procesy súvisiace s modernizáciou siete Eionet (potvrdenie pokračovania spolupráce so súčasnými expertmi NRC v
nových Eionet skupinách, zaradenie do nových tematických skupín, 3 pracovné stretnutia so zástupcami MŽP SR k modernizácii siete Eionet);
- Eionet Planer - v procese napĺňania a testovania v skúšobnej prevádzke;
- SOER 2020 národné podujatie - podujatie presunuté z roku 2020 na začiatok roku 2021 sa neuskutočnilo vzhľadom na zlú pandemickú situáciu a opatrenia proti šíreniu COVID-19; kľúčové výstupy SOER
2020 však boli prezentované na webinároch dňa 30.03.2021 a 22.04.2021; prebiehala tiež intenzívna komunikácia s EEA, MŽP SR, tímom SAŽP (príprava položkového rámcového rozpočtu a programu);
- projekty EEA: Corine Land Cover - koordinácia a aktívna účasť v ETC/WMGE.
Regionálne centrum Bazilejského dohovoru
RNDr. Lapešová
12.2021
Úloha
9 000,3 313,37
3 313,37
25 939,10
OEMBD / OSVM
splnená.
Anotácia:
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. BS3100/97-01 „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
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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.
Forma výstupov:
- Operatívne úlohy vyžadované BRS sekretariátom a priamo krajinami v regióne;
- účasť na regionálnom online stretnutí organizovanom poradným orgánom BRS pre región SaVE k organizácii konferencii zmluvných strán Bazilejského, Rotterdamského a Štokholmského dohovoru
10.2.2021, na informačnom seminári SAMRS pre nové projektové výzvy slovenskej rozvojovej pomoci ODA 2021; 11.2.2021, na online konferencii zmluvných strán Bazilejského dohovoru; 26.30.7.2021, na konferencii World Resources Forum'21 ; 12.10.2021; organizované Švajčiarskom ku svojim aktivitám súvisiacim s e-odpadom;
- aktívna účasť s prezentáciou na online stretnutí s prezentáciami projektov vybraných v druhom kole SGP výzvy na manažment odpadov z plastov (online); 5.2.2021 a na 5. pracovnom stretnutí ENFORCE
(online); 26.-27.1.2021;
- aktívna účasť na regionálnom prípravnom mítingu ku konferencii zmluvných strán Bazilejského dohovoru; 11.-12.5. 2021, na online mítingu k 20. výročiu ratifikácie Štokholmského dohovoru o
perzistentných organických látkach, na online spoločnom ročnom pracovnom stretnutí regionálnych centier Bazilejského a Štokholmského dohovoru; 23.-24.11.2021, ma požiadanie SAMRS na
hodnotení projektu SAMRS/2019/MD/1/4 nezávislým audítorom; 8.10.2021;
- online pracovné koordinačné stretnutie BRS – regionálne centrá Bazilejského a Štokholmského dohovoru; 29.3.2021;
- úlohy súvisiace s 15. konferenciou zmluvných strán Bazilejského dohovoru; online míting 26. – 30.7.2021;
- úlohy vyplývajúce z predbežných prijatých rozhodnutí tripleCOP; oficiálna prezentácia výstupov z tripleCOP – účasť na online webinári; 30.9.2021;
- konzultácia so zástupcom environmentálnej polície k účasti na tréningu s prezentáciou; 15.10.2021;
- námety k dokumentu „Priebežné hodnotenie Strednodobej stratégie ODA SR - žiadosť o námety MŽP SR;
- odstúpenie informácie o aktuálnom stave nízkorozpočtových projektov financovaných zo zdroja NORAD;
Aktivity vyžadované vedením v programe partnerstva follow up PACE:
- organizácia a vedenie pracovnej skupiny 29.1.2021 a 12.03.2021; koordinačný míting 24.2.2021 a 15.4.2021; online pracovné stretnutie 26.2.2021; míting programu partnerstva 20.5.2021; príprava
online mítingov jednotlivých projektových skupín; informovanosť do regiónu; účasť na tele konferencii projektovej skupiny č. 3 s mandátom na výber nového typu e-odpadu; 26.2.2021;
- spracovanie a predloženie projektového zámeru do výzvy na predloženie projektov; hodnotenie pilotných projektov predložených vo výzve – formálne informácie;
- aktívna účasť na projektovej skupine č.1; 4.3.2021; na spoločnom koordinačnom mítingu s GIZ a StEP; 3.3.2021; aktívna účasť na online PG1 29.4.2021; na prípravných koordinačných stretnutiach k
mítingu 11.5.; 19.5.2021;
- príprava dokumentov na predloženie na online konferenciu zmluvných strán;
- informácia z BRS sekretariátu o vybratí projektu na finančnú podporu;
Aktivity v rámci pracovnej skupiny ENFORCE:
- aktívna účasť s prezentáciou na 5. pracovnom stretnutí (online); 26.-27.1.2021; aktívna účasť na online mítingoch
- aktualizácia cestovnej mapy aktivít a činnosti;
Aktivity v rámci pracovnej skupiny na revíziu príloh Bazilejského dohovoru:
- účasť na 3-dňovom pracovnom online mítingu na revíziu príloh Bazilejského dohovoru; 1. – 3.2.2021; na stretnutí 4. pracovného mítingu expertnej pracovnej skupiny k revízii príloh Bazilejského
dohovoru; máj október 2021; (online)
- pripomienkovanie kanadského návrhu;
Program partnerstva na plastový odpad:
- úlohy vyžadované členstvom v programe partnerstva na odpady z plastov;
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- pripomienkovanie jedného z výstupov projektovej pracovnej skupiny PG1 - "Review of global trends in policies to reduce or prevent single-use plastics";
- účasť na online mítingu k prezentáciám projektov programu partnerstva na plastový odpad so zameraním na cezhraničnú prepravu; 16.2.2021; na mítingu PG1 partnerstva na odpady z plastov;
20.4.2021; na mítingu PG4 partnerstva na odpady z plastov; 21.4.2021; na BRS webinári v spolupráci s partnerstvom na plastový odpad na tému cezhraničnej prepravy odpadov, 18.2.2021; - aktívna
účasť na 2. stretnutí online programu partnerstva na manažment odpadov z plastov Plastic Waste Partnership - PWP); 14. – 16.6.2021;
- vypracovanie dotazníka k zákonným povinnostiam, iniciatívam a opatreniam na triedenie, zber a spracovanie plastového odpadu v SR v rámci aktivít pracovnej skupiny PG2;
- absolvovanie ankety ku komunikačnej stratégii v rámci BRS partnerstva na odpad z plastov, 18.5.2021;
- predloženie projektového návrhu v rámci výzvy v programe partnerstva;
- účasť na webinároch: CYRKL na tému cirkulárnych odpadových skenov, 20.1.2021; UNEP k adresovaní problematiky jednorazových plastových produktov cez metódu vyhodnotenia životných cyklov,
19.2.2021; iránskeho RCBD na tému manažmentu odpadov pre biopalivá a technológie pyrolýzy, 17.3.2021; Zálohovanie jednorazových nápojových obalov; 25.3.2021; PL V4 PRES a OECD o
manažmente elektroodpadu v krajinách V4; 8.4.2021; spoločnosti ECOS ohľadom udržateľnosti textilného priemyslu; 20.4.2021; Launch of the Nordic Report "Strengthening the Global Science and
Knowledge Base to Reduce (Marine) Plastic Pollution"; 20.4.2021; asociácie ASNDS „Zber a výkup elektroodpadu“; 22.4.2021; spoločnosti Cyrkl – o cirkulárnom odpadovom hospodárstve; 5.5.2021;
INCIEN k téme energetické zhodnocovanie odpadov; 25.5.2021; spoločnosti Cyrkl na tému digitalizácia odpadového hospodárstva; 26.5.2021; spoločnosti Cyrkl k problematike vedľajších produktov;
10.6.2021; aktívna účasť na záverečnom pracovnom mítingu partnerov k projektu WasteForce; 6.5.2021; účasť na záverečnej konferencii k projektu WasteForce; 7.5.2021;
- účasť na online konferencii Kuchynský odpad po 1.1.2021 – povinnosti, legislatíva, pravidlá a prax, 28.1.2021; online prezentácii správy EEA SOER 2020 v rámci spolupráce EEA s US EPA, 27.1.2021; na
online prezentácii správy EEA ‘Plastic and the environment in Europe’s circular economy’, 28.1.2021; na online stretnutí s prezentáciami projektov vybraných v druhom kole SGP výzvy na manažment
odpadov z plastov; 5.2.2021; na online workshope k prezentácii správy k vyhodnoteniu Strategického rámca Bazilejského dohovoru; 18.2.2021; na mítingu online k circular economy; 31.3.2021; na
CEWASTE online mítingu organizovanom BRS sekretariátom ohľadom certifikácie systémov spracovania elektroodpadu; 24.3.2021; na seminári DG INTPA – Technický seminár k obehovej ekonomike;
31.3.2021; na online seminári spoločnosti NMC „Environmentálne delikty 2021“; 28.4.2021; na online SME konferencii k cieľom v odpadovom hospodárstve; 5.5.2021; na online konferencii Recyklácia
odpadov2021; 14.6.2021; na konferencii EKOS Plus: Odpady 2021, 17.-18.6.2021;
- úlohy súvisiace s návrhom projektu: „Počiatočné zhodnotenie a budovanie kapacít pre vytvorenie národných stratégií EMS pre plastový odpad s cieľom zabrániť a minimalizovať jeho tvorbe“:
zapracovanie pripomienok Riadiaceho výboru, komunikácia s krajinami pre dopracovanie požadovaných informácií;
- práca na príprave komponentov a aktivít v navrhovanom projekte pod výzvou follow-up PACE, komunikácia s regiónom, zapracovanie návrhov z BY a MD;
- predloženie projektového zámeru v rámci výzvy na pilotné projekty v programe partnerstva follow-up PACE; projekt je vybraný na finančnú podporu a projektového zámeru v rámci výzvy oficiálnej
rozvojovej pomoci SR;
- aktualizácia projektových výstupov projektu SDGs Moldavsko na požiadanie donora;
- organizácia a aktívna účasť na TAIEX workshope obehová ekonomika-nakladanie s odpadom; 27. – 28.4. 2021;
- organizácia tréningu na posilnenie kontrolného mechanizmu cezhraničnej prepravy, v rámci Projektu „Strike“ (Stronger Training and Increased Knowledge for better Enforcement against Waste
&Mercury), online 24.-26. novembra 2021 za účasti cca 130 expertov;
- aktívna účasť na webinári k projektu Regionálna štúdia obehového hospodárstva v e-sektore v SaVE regióne“, 3.11.2021;
- projekt „Implementácia špecifických kritérií pre VO zameraných na predchádzanie a znižovanie odpadu z plastov v Albánsku“ schválený na financovanie v rámci výzvy na nízkorozpočtové projekty pre
regionálne centrá Bazilejského a Štokholmského dohovoru;
- počiatočné zhodnotenie a budovanie kapacít pre vytvorenie národných stratégií EMS pre plastový odpad s cieľom zabrániť a minimalizovať jeho tvorbe, schválený na financovanie v rámci druhého kola
výzvy na nízkorozpočtové projekty pre regionálne centrá Bazilejského a Štokholmského dohovoru;
- pilotný projekt Zlepšenie environmentálne vhodného manažmentu nakladania s výpočtovou technikou v Bielorusku a v Moldavsku bol vybraný na finančnú podporu v rámci výzvy programu partnerstva
follow up PACE na jar 2021;
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spolupráca s MŽP SR v rámci konzultácie k odpadárskej legislatíve v Čiernej Hore (ČH);
oslovenie partnera ČH a partnera v Srbsku do projektovej spolupráce na pripravovanú SGP výzvu na manažment plastov;
komunikácia s EK – TAIEX na organizáciu medzinárodného workshopu - príprava návrhu programu;
konzultácia s UNEP/MAP k pokračovaniu v spolupráci;
aktualizácia plánu činnosti RCBD tzv. „Businnes Plan“ na roky 2020 – 2023 a aktualizácia národných priorít;
príprava projektového návrhu v rámci výzvy programu partnerstva na nakladanie s odpadom z plastov v rámci Bazilejského dohovoru: odstúpenie projektového návrhu do termínu uzávierky výzvy,
spracovanie projektového zámeru pre informáciu PR SAŽP, aktívna účasť na online stretnutiach k projektu – regionálnej štúdii k e-odpadu v SaVE regióne s donorom; príprava projektového návrhu
SAMRS pre nové projektové výzvy slovenskej rozvojovej pomoci ODA 2021; spracovanie projektového dokumentu a príloh na predloženie, konzultácie s MD partnerom, skype konzultácia s odd.
projektov pri príprave rozpočtu; 10.3.2021, interná koordinácia v SAŽP pri príprave finálnych podkladov na predloženie vyžadovaných výzvou, predloženie projektového návrhu do GM systému na
SAMRS, predloženie projektového návrhu so všetkými požadovanými prílohami na SAMRS;
SAMRS webinár na vyhodnotenie stratégie;
konzultácie so zástupcom spoločnosti Apple na prípravu projektového zámeru;
účasť na online mítingu k prezentáciám projektov programu partnerstva na plastový odpad so zameraním na cezhraničnú prepravu; 16.2.2021, na online workshope k prezentácii správy k vyhodnoteniu
Strategického rámca Bazilejského dohovoru; 18.2.2021;
zameranie bilaterálnej spolupráce na rok 2022 pre OMV MŽP SR;
účasť na validačnom workshope k Oficiálnej rozvojovej pomoci, 20.10.2021; na záverečnej prezentácii výsledkov Priebežnej evaluácie strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR na roky 20192023; 16.11.2021; na školení k prierezovej téme rodovej rovnosti; 21.10.2021; k prierezovej téme životné prostredie a ochrana klímy; 28.10.2021;
participácia na školení SAMRS: „Integrácia prierezových tém do nástrojov rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci SR";
prezentácia a účasť na pracovnom stretnutí so srbskou delegáciou na žiadosť MŽP SR; 9.11.2021 a s delegáciou z Čiernej Hory na žiadosť MŽP SR; 15.11.2021;
príprava podkladov pre pravidelnú aktualizáciu webovej stránky regionálneho centra v anglickom jazyku (http://bcrc.sazp.sk) a basel.int;
aktualizácia webovej stránky RCBD v spolupráci s IT SAŽP; príprava podkladov pre uverejnenie na stránke SAŽP; účasť na web mítingoch k projektu „Waste Force“ (ISFP), na online konferencii APEL2021
k aktuálnej legislatíve; 9.12.2021;
preklady zmlúv, kontraktov a projektových dokumentov z anglického jazyka do slovenského jazyka;
pripomienkovanie jedného z výstupov projektovej skupiny 1 partnerstva na plastový odpad "Review of global trends in policies to reduce or prevent single-use plastics;
Pravidelná účasť na webinároch s rôznym zameraním súvisiacim s manažmentom nebezpečných odpadov a chemických látok a ich kontrolovanou cezhraničnou prepravou, webináre k pripravovaným
alebo prebiehajúcim projektom, webináre na prezentovanie a šírenie odborných informácií a skúseností, webináre a telekonferencie na konzultácie v rámci pracovných skupín;
účasť na pracovnom mítingu MŽP SR k príprave PHÚ 2022; 10.9.2021; na školení pre prácu v systéme GitLab, 15.11.2021; na vzdelávacej aktivite SAŽP k hodnoteniu pracovníkov; 16.11.2021; na
webinári v rámci hodnotenia zamestnancov; 9.12.2021; online na konferencii Ekoinovačné Slovensko 2021; 8.12.2021; online na konferencii EkosPlus; 9.12.2021;
príprava textovej časti Factsheetu o činnosti RCBD v AJ;
odpoveď na požiadavku o informácie p. Minárovej ohľadom prepravy komunálneho odpadu, p. Chrenkovej ohľadom odpadu z bioplastu a povinností podľa zákona o odpadoch, p. Šefčíkovej na
požiadavku o informácie ohľadom nakladania s hospodárskym hnojom, p. Klempovej k zápisu do registra výrobcov a iných povinností rozšírenej zodpovednosti výrobcov; spolupráca na odpovedi pre
učiteľku, ktorá by chcela zriadiť triedený zber v triedach školy; p. Jáskovi na požiadavku o informácie k zmene sídla spoločnosti v súvislosti s povinnosťami "výrobcu" obalov, p. Danišovej ohľadom
zariadení na zhodnocovanie odpadu, p. Elanovej ohľadom kontaktov na organizácie alebo občianske združenia zaoberajúce sa problematikou odpadového hospodárstva resp. zavádzania
environmentálneho manažmentu, p. Farkašovskému ohľadom zvýšenia povedomia v obci o potrebe triedeného zberu odpadov, Environmentálnej agentúre v MD ohľadom spracovateľských zariadení
na elektroodpad v EU, redaktorke Trendu ohľadom triedenia a zhodnocovania tetrapakových obalov v SR, p. Vydrovi ohľadom odpadu zakopanom na pozemku, p. Klimešovej ohľadom povinností
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výrobcu obalov a registrácie v SR, p. Kuchárovej ohľadom zoznamu zariadení na zhodnocovanie odpadov, p. Henychovi z Classic Oil ohľadom odpadov 16 01 13 až 16 01 15, p. Setnickej ohľadom
získania kontajnera na triedený odpad pre školu;
- pripomienkovanie materiálov k téme odpady a predchádzanie ich vzniku. pripravovaných na OEVVO, 18.6.2021;
- konzultácia s MŽP k iniciatíve Ministerská konferencia SEI - manažment odpadov;
- nápady do dotazníka z EEA ohľadom propagácie politík zameraných na správanie v súlade s obehovým hospodárstvom;
- pripomienkovanie dokumentu Koncepcia boja proti environmentálnej protiprávnej činnosti v rámci IPK, 27.10.2021.
Manažment projektov Regionálneho centra
RNDr. Lapešová
12.2021
Úloha
3 060,160,85
160,85
Bazilejského dohovoru
OEMBD / OSVM
splnená.
Anotácia:
Manažment a koordinácia projektov pre krajiny strednej a východnej Európy zameraných na 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) 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) a národných priorít, ktorým RCBD poskytuje odborné služby.
Forma výstupov:
Projekt „Waste and Materials in a Green Economy (ETC/WMGE)“:
- pravidelná komunikácia s vedúcimi úloh: 1.9.2.1 Development of the 2021 Waste prevention report a 1.9.2.2 Country Fact sheets on Waste prevention programmes – v súvislosti s plnením úloh a
aktualizácie jednotlivých úloh vzhľadom na situáciu s COVID 19;
- revízia dokumentu Waste prevention report 2021 v rámci úlohy 1.9.2.1 v rámci AP 2020 a odstúpenie pripomienkovaného dokumentu;
- účasť na stretnutí manažmentu ETC/WMGE; 12.02.2021 a 23.6.2021; komunikácia s manažérkou konzorcia ohľadom zapojenia sa SAŽP do nového ETC konzorcia vzhľadom na požiadavky EEA a EK;
- prieskum webov ministerstiev ŽP pri hľadaní aktualizovaných programov predchádzania vzniku odpadov členských krajín EÚ v rámci aktivity Country fact sheets on waste prevention programmes;
- odstúpenie dokumentu v rámci úlohy Country fact sheets on waste prevention programmes za Bulharsko a Českú republiku;
- spracovanie údajov, informácie a príklady dobrej praxe k potravinovému odpadu a opätovnému používaniu za Rumunsko a k opätovnému používaniu za Slovinsko
- odstúpenie informácií na požiadanie finančného manažéra SAŽP pre prípravu pravidelných finančných správ; manažérke konzorcia za SAŽP – pravidelný odpočet úloh;
Projekt „Budovanie inštitucionálnych kapacít na posilnenie efektívneho fungovania manažmentu v odpadovom hospodárstve“; SAMRS/2019/MD/1/4“ :
- pravidelné online konzultácie s moldavským partnerom k revízii aktivít a k aktuálnej situácii v projekte, pravidelná komunikácia s finančným manažérom projektu;
- náčrt práce v aktivite 4 a v aktivite 5 po zmene aktivít v dôsledku pandémie COVID 19, zadanie úloh pre expertov SIŽP v aktivite 5, finálne vypracovanie výstupu v aktivite 4;
- finálne spracovanie aktivity 5 včítane prekladu do AJ, odstúpenie a kontrola aktivity 6;
- organizačné zmeny u partnera, následné konzultácie s projektovou manažérkou SAMRS, online konzultácie so SAMRS k riešeniu situácie s MD tímom, konzultácie so zástupcom veľvyslanectva SR;
- pripomienkovanie pracovných verzií dokumentu od expertov SIŽP v aktivite 5, usmerňovanie práce, zadanie úloh pre expertov SIŽP v aktivite 6 a práca na výstupe z aktivity;
- preklad upravenej verzie v aktivite 5 do AJ pre partnera v projekte; preklad a finálne spracovanie výstupu z aktivity 6 do AJ a odstúpenie MD partnerovi;
- oficiálne ukončenie spolupráce s SIŽP, preberací protokol;
- spoločný online míting SAŽP – moldavský partner; 29.4.2021;
- oficiálna žiadosť o predĺženie implementácie projektu a o personálnu zmenu v projekte vzhľadom k moldavskému partnerovi odstúpená na SAMRS; 17.5.2021;
- aktualizácia personálnej matice na strane partnera - na žiadosť donora;
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- odstúpenie priebežnej správy č.4 donorovi;
- príprava, organizácia a aktívna účasť s prezentáciami na záverečnom workshope k projektu; 24.8.2021;
- pripomienkovanie správy zo záverečného workshopu;
- konzultácie k darovaciemu protokolu a k spôsobu odovzdania projektovej výpočtovej techniky ( v súlade s odsúhlaseným projektovým zámerom);
- spolupráca s OE na spracovaní záverečnej finančnej správy a pripomienok k finančnému auditu, odstúpenie záverečnej správy a dodatočne požadovaných dokumentov k projektu donorovi;
Waste Force projekt zameraný na znižovanie nelegálnej cezhraničnej prepravy odpadu RCBD je pridružený partner:
- účasť na spoločnom online tréning EU – Ázia, 24. – 26.2.2021;, aktívna účasť na záverečnom pracovnom mítingu partnerov k projektu 6.5.2021; na záverečnej konferencii k projektu 7.5.2021;
Projekt STRiKE:
- pomoc s fotkami odpadov s obsahom ortuti – príspevok do inventarizácie z recyklačného zariadenia na Slovensku;
- komunikácia so zástupcom SIŽP a ČIZP, prisľúbená aktívna účasť na organizovanom tréningu;
- spolupráca pri organizácii webináru so zameraním na problematiku ortuti „Identification of mercury waste and mercury-added products in trade control“; 19.10.2021;
- návrh zamerania programu tréningu pre región SaVE v spolupráci s UNITAR, plánovaný termín 24. – 26.11 2021;
- komunikácia so zástupcami enviro polície, účasť na tréningu, organizovanom partnerom projektu z nemeckej policajnej akadémie so zameraním na cestnú a vodnú kontrolu; 9.-11.11.2021;
- organizácia, vedenie a aktívna účasť na tréningu pre krajiny Európy, SaVE región a krajiny východnej Ázie; 24.-26.11 2021;
Projekt - Regionálna štúdia obehového hospodárstva v e-sektore v SaVE regióne:
- oslovenie kontaktných bodov v krajinách pre databázu expertov pre celý životný cyklus e-zariadení a posúdenie situácie v oblasti údajov;
- úprava dokumentu v rámci prípravy podkladov k interview s relevantnými zástupcami z projektových krajín;
- opakované oslovenie kontaktných bodov v krajinách pre databázu expertov pre celý životný cyklus e-zariadení a aktualizácia zoznamu kontaktov;
- rozposlanie interview v písomnej forme vybraným adresátom, komunikácia s oslovenými; online stretnutia / interview s oslovenými kontaktmi ohľadom otázok v pripravenom dokumente;
- preklady odpovedí na dotazníky;
- oslovenie nových inštitúcii v Bulharsku, Moldavsku, Česku a Gruzínsku;
- prípravné aktivity k regionálnemu workshopu k projektu s prezentáciou výstupov, príprava prezentácie;
- spracovanie finálnych sumárnych informácii z dotazníkov za jednotlivé krajiny do reportu a úprava textu v reporte;
- aktívna účasť na stretnutiach s donorom, diskusia k pripomienkam ku predloženej správe;
- zabezpečenie oficiálneho predĺženia platnosti zmluvy k projektu;
- návrh odporúčaní za Moldavsko a zapracovanie pripomienok z Moldavska do výsledného reportu; príprava finálneho reportu a finálnej finančnej správy k projektu;
Projektové návrhy už predložené v rámci výziev a projektové návrhy v príprave v rámci ešte otvorených výziev –
projekt Pilotná implementácia špecifických kritérií pre verejné obstarávanie zameraných na predchádzanie a znižovanie odpadu z plastov v Albánsku:
- preklad zmluvy s implementačnou agentúrou (AL partnerom), konzultácia s právnikom a príprava žiadosti o uzatvorenie zmluvy s partnerom; aktualizácia zmluvy s BRS sekretariátom, jej preklad a
následné podpísanie finálnej verzie zmluvy; spracovaná finálna verzia kontraktu s albánskym partnerom a jeho preklad; príprava kontraktu s externým expertom a konzultácie s právnikom SAŽP;
- online míting s albánskym projektovým partnerom k organizácii a nastavení najbližších úloh;
- príprava zadávacích podmienok pre externého experta v projekte, zverejnenie a ukončené výberové konanie pre externého experta,; 16.8.2021;
- komunikácia s BRS ohľadne pripravovaného SSFA (zmluva) medzi BRS sekretariátom a SAŽP;
- komunikácia s albánskym partnerom k aktivite č.1, príprava projektovej aktivity č. 2;
- finálna verzia ToR pre externého experta pre GPP v plastoch a zverejnenie;
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- pracovné stretnutie s externým expertom; 7.9.2021;
- zaslanie 1. finančnej splátky partnerovi v súlade s kontraktom, odstúpený 1. výstup albánskeho partnera na posúdenie (aktivita č.1); odstúpený 2. výstup albánskeho partnera na pripomienkovanie;
- pripomienkovanie oboch dokumentov a zaslanie AL partnerovi; práca na 3. aktivite projektu – príprava zoznamu kritérií na použitie vo verejnom obstarávaní;
projekt Počiatočné zhodnotenie a budovanie kapacít pre vytvorenie národných stratégií EMS pre plastový odpad s cieľom zabrániť a minimalizovať jeho tvorbe:
- zapracovanie pripomienok Riadiacej komisie v spolupráci a po konzultácii s vybranými projektovými krajinami;
- aktívna účasť na webinári k projektom vybraným v rámci druhého kola výzvy a prezentácia projektového zámeru RCBD; 5.2.2021;
- preklad projektového dokumentu do SJ;
- koordinácia vyžadovaná BRS sekretariátom a zapracovanie BRS pripomienok, konzultácia s právnikom SAŽP s následným prekladom návrhu zmluvy do SJ; príprava návrhu zmluvy pre partnerov v
projekte (krajiny implementácie), zapracované pripomienky právnika SAŽP a následným zapracovaním pripomienok právnika SAŽP; odstúpenie kontraktov na súhlas na MŽP SR;
- účasť na prezenčnom webinári ako využívať Toolkit spracovaný na inventarizáciu plastov; 22.9.2021;
- spracovanie a odstúpenie prvého súboru otázok pre šesť projektových partnerov;
- príprava a zverejnenie zadávacích podmienok na výber konzultanta do projektu;
- spolupráca s externým expertom RCBD pri vyhodnotení odstúpených prvých výstupov za jednotlivé krajiny.

VIII. Podpora štátnej environmentálnej politiky
69.

Pracovné skupiny, pracovné porady – operatíva pre
MŽP SR

doc. RNDr. Bebej,
CSc. /
RNDr. Brenkus
SE

12.2021

Úloha
splnená.

12 600,-

72 653,34

72 653,34

3 000,-

1 948,95

1 948,95

7 337 426,53

Anotácia:
Podpora aktivít v rámci rezortu MŽP SR a iných rezortov, ktoré sú operatívne vyžiadané počas kalendárneho roka.
Forma výstupov:
1.2.2021 - pracovné rokovanie so zástupcami TSK k problematike pripravovaného projektu „Horná Nitra“;
9.2.2021 - pracovné rokovanie k možnosti prenájmu monitorovacích plôch na území lesného komposesorátu (Ing. Spevár) pre účely realizácie projektu „Horná Nitra“;
11.2.2021 – pracovné stretnutie na MŽP SR - účasť na tlačovej konferencii SDR 2021, stretnutie s GR kancelárie ministra ŽP, riaditeľom odboru komunikácie a ŠT I. a II. k problematike vydania správy o
stave ŽP za rok 2019 a Enviromagazínu;
22.3.2021 - online účasť na Porade vedenia MŽP SR - schvaľovanie odpočtu PHÚ SAŽP za rok 2020;
19.4.2021 - obec Veľké Dravce – pracovné stretnutie s predstaviteľmi firmy, navrhnutie možnosti spolupráce na územnom rozvoji mikroregiónu, prezretie výroby s použitím technológií financovaných z
OPKŽP (kde SAŽP bola SO);
23.4.2021 - SEV Dropie - osobná účasť na priebehu relácie RTVS, manažment účasti ŠT MŽP SR a GR SAŽP na podujatí Vyčistime si Lúky II (v gescii SEV Dropie), čistenie nelegálnych skládok v území;
19.5.2021 - organizácia a realizácia Verejného odpočtu za rok 2020 - dňa 19.05.2021
20.5.2021 - pracovné stretnutie s GR SAŽP v BA - prerokovanie rozvojových plánov SAŽP s dôrazom na činnosť sekcie environmentalistiky;
2.6.2021 - pracovné stretnutie na STU Bratislava, Prognostickom ústave SAV k príprave projektového zámeru;
4.6.2021 – účasť na slávnostnom vyhlásení Malokarpatského geoparku;
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8.6.2021 - pracovné stretnutie na MŽP SR k otázke zrušenia zmluvy Ekotopfilm – Envirofilm;
21.6.2021 – pracovné stretnutie so zástupcami Hornonitrianskych baní, a.s., ŠGÚDŠ k previazaniu úloh a aktivít pripravovanom projekte Horná Nitra.
20.7.2021 - rokovanie s GR Hornonitrianskych baní a. s. Prievidza p. Čičmancom a GR SAŽP p. Macom k pripravovanému projektu transformácie regiónu Hornej Nitry. Dohodnutie podrobností a diskusia
k čiastkovým témam.
3.8.2021 - pracovné rokovanie MŽP SR k rozpracovaných úlohám z PHÚ 2021 a návrh PHÚ na rok 2022.
5.8.2021- porada vedenia SAŽP a pracovné stretnutie s GR k aktuálnym témam a požiadavkám fungovania Sekcie environmentalistiky.
17.8.2021 - pracovné stretnutie so sekciou zahraničných vzťahov a environmentálnej politiky MŽP SR k príprave Plánu hlavných úloh SAŽP na rok 2022.
9.9.2021 - hodnotiaca komisia pre súťaž Enviromesto 20201 – odovzdanie vymenúvacích dekrétov, zabezpečenie harmonogramu prác a vytvorenie pracovných skupín s hovorcami.
10.9.2021 - stretnutia s vedúcimi pracovníkmi sekcií MŽP SR k PHU za odbory OSVŽP a OVSM.
14.9.2021 - problematika spustenia verejného obstarávania k projektu Horná Nitra a Metodiky.
16.9.2021 - neformálna porada vedenia SAŽP k novele organizačnej štruktúry, príprava PHÚ 2022 a riešenie aktuálnych problémov jednotlivých sekcií SAŽP.
27.-28.9. - odborné zabezpečenie a účasť na festivale ŠIŠKA.
15.10.2021 - Účasť na rokovaniach k pripravovaným projektom a ich prioritách pri riešení Adaptačnej stratégie SR na zmenu klímy za účasti zástupcov MŽP SR pod vedením Ing. Jozefa Škultétyho, CSc. Na
stretnutí sa dohodli projektové priority a postup ďalších krokov.
06.12.2021 – pracovná porada na MŽP SR k zaslaným pripomienkam v rámci IPK k Návrhu PHÚ SAŽP na rok 2022
08.12.2021 – pracovné stretnutie na MŽP SR k zaslaným pripomienkam v rámci IPK k Návrhu PHÚ SAŽP na rok 2022
15.12.2021 – pracovná porada na OEM SAŽP, Martinská ul. – prerokovanie pracovných úloh
Podpora štátnej environmentálnej politiky
Ing. Čunderlíková
12.2021
Úloha
prostredníctvom implementácie v
ORP / SRPL
splnená.
4 500,2 130,39
2 130,39
5 509 784,74
environmentálnych projektoch SAŽP
Anotácia:
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.
Forma výstupov:
1. Implementované projekty:
- Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky (LIFE+);
- Spracovanie dokumentov Regionálnych územných systémov ekologickej stability pre potreby vytvorenia základnej východiskovej bázy pre reguláciu návrhu budovania zelenej infraštruktúry (RÚSES II);
- Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska (OP KŽP);
- Restoring and managing ecological corridors in mountains as the green infrastructure in the Danube basin (INTERREG DTP);
- Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku (OP KŽP);
- Informačný program o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie - Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody H2ODNOTA JE VODA (OP KŽP);
- Právne služby na podporu implementácie SO SAŽP v rámci OP KŽP II. (OP KŽP);
- Budovanie inštitucionálnych kapacít na posilnenie efektívneho fungovania manažmentu v odpadovom hospodárstve (SlovakAid);
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- Piloting Public Procurement of Innovation (COSME);
- Obnova SEV SAŽP DROPIE (OP KŽP);
- Spracovanie dokumentov miestnych územných systémov ekologickej stability pre potreby vytvorenia základnej východiskovej bázy pre reguláciu návrhu budovania zelenej infraštruktúry (MÚSES) (OP
KŽP);
- Zlepšenie implementácie plánov kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia (LIFE);
- Zabezpečenie mzdových výdavkov na podporu implementácie SO SAŽP v roku 2020 (OP KŽP);
- TEACHER - joinT Efforts to increase water management Adaptation to climate CHanges in central Europe (INTERREG Central Europe);
- Regionálna štúdia obehového hospodárstva v e-sektore v SaVE regióne (UNEP);
- Implementácia špecifických kritérii pre VO zameraných na predchádzanie a znižovanie odpadu z plastov v Albánsku (NORAD);
- Počiatočné zhodnotenie a budovanie kapacít pre vytvorenie národných stratéfií EMS pre plastový odpad s cieľom zabrániť a minimalizovať jeho tvorbu (UNEP);
- Materiálno-technické zabezpečenie AK SO SAŽP v roku 2020 (OP KŽP);
- Prenájom nebytových priestorov SO SAŽP v rámci OP KŽP v roku 2021 (OP KŽP);
- Zlepšenie environmentálne vhodného manažmentu nakladania s výpočtovou technickou a mobilnými telefónmi v Moldavsku a Bielorusku (PACE);
- MTZ a cestovné náhrady AK SO SAŽP (OP KŽP);
- Climate change and environment education centre (LivingLab) in Dropie (Granty EHP a Nórska);
- Výmena kotlov v domácnostiach pre lepšie ovzdušie (OP KŽP);
- Zabezpečenie mzdových výdavkov na podporu implementácie SO SAŽP v rokoch 2021-2022 (OP KŽP).
2. Podané projektové žiadosti:
- ClimaInfo - Awareness raising on climate change adaptation and mitigation (Granty EHP a Nórska);
- Pro Climate Care Campaign (Granty EHP a Nórska);
- Zlepšenie environmentálne vhodného nakladania s výpočtovou technikou a mobilnými telefónmi v Moldavsku a Bielorusku (PACE);
- Posilnenie environmentálne vhodného nakladania s plastovým odpadov podľa Bazilejského dohovoru (SlovakAid);
- Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta 2021 (Environmentálny fond);
- Klimatický a vzdelávací areál - prvá etapa (Environmentálny fond);
- MTZ a cestovné náhrady AK SO SAŽP (OP KŽP);
- Výmena kotlov v domácnostiach pre lepšie ovzdušie (OP KŽP);
- Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS – Slovenská agentúra životného prostredia (OP II);
- Malé zlepšenia eGov služieb v Slovenskej agentúre životného prostredia (OP II);
- Zabezpečenie mzdových výdavkov na podporu implementácie SO SAŽP v rokoch 2021-2022 (OP KŽP).
3. Úspešne ukončené projekty:
- Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné lúky (LIFE+);
- Materiálno-technické zabezpečenie AK SO SAŽP v roku 2020 (OP KŽP);
- Obnova SEV SAŽP DROPIE (OP KŽP);
- Právne služby na podporu implementácie SO SAŽP v rámci OP KŽP II. (OP KŽP);
- Zabezpečenie mzdových výdavkov na podporu implementácie SO SAŽP v roku 2020 (OP KŽP);
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- Budovanie inštitucionálnych kapacít na posilnenie efektívneho fungovania manažmentu v odpadovom hospodárstve (SlovakAid);
- Restoring and managing ecological corridors in mountains as the green infrastructure in the Danube basin (INTERREG DTP);
- Prenájom nebytových priestorov SO SAŽP v rámci OP KŽP v roku 2021 (OP KŽP);
- Počiatočné zhodnotenie a budovanie kapacít pre vytvorenie národných stratéfií EMS pre plastový odpad s cieľom zabrániť a minimalizovať jeho tvorbu (UNEP).
Plnenie úloh delegovaných Slovenskej agentúre
Ing. Dömös /
12.2021
Úloha
životného prostredia Riadiacim orgánom pre
Ing. Rochovská
splnená.
Operačný program Kvalita životného prostredia na
SFEÚ
600,68 000,00
68 000,00
1 827 641,79
základe Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho
orgánu sprostredkovateľským orgánom
Anotácia:
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.
Podľa 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;
- odbor riadenia implementácie projektov ochrany prírody;
- odbor riadenia implementácie národných projektov;
- odbor kontroly verejného obstarávania;
- odbor metodiky a monitorovania;
- odbor podpory riadenia a publicity SAŽP;
- odbor legislatívno-právny.
SAŽP zabezpečuje plnenie úloh SO v rámci OP KŽP v súlade so splnomocnením RO.
Forma výstupov:
- SAŽP ako SO pre OP KŽP v roku 2021 uzavrel:
- 161 zmlúv o poskytnutí NFP + 172 dodatkov k zmluvám o poskytnutí NFP,
- 12 zmlúv o zriadení záložného práva,
- 33 zmlúv o vyplňovacom práve k blankozmenke,
- 6 prevádzkových zmlúv.
- v roku 2021 na SO prebehlo:
- 296 zmenových konaní,
- 1 363 administratívnych finančných kontrol ŽoP a 654 finančných kontrol VO,
- 99 finančných kontrol na mieste,
- bolo vysporiadaných 15 žiadostí o vrátenie finančných prostriedkov, pričom došlo k vysporiadaniu 12 nezrovnalostí,
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Iné
zdroje

- SO v roku 2021 zistil 58 nezrovnalostí,
- SO pre OP KŽP sa v roku 2021 podieľal na vypracovaní nasledujúcich podkladov:
- Výročná správa o vykonávaní OP KŽP v spolupráci s MŽP SR, resp. RO pre OP KŽP (https://www.op-kzp.sk/obsah-implementacia-progamu/vyrocne-spravy-o-vykonavani-operacneho-programu-kvalitazivotneho-prostredia/), odhad očakávaných výdavkov, záväzný plán plnenia merateľných ukazovateľov, ŽoP na EK, zoznamy o všetkých vykonaných/vykonávaných kontrolách, auditoch a certifikačných
overovaniach za OP KŽP za príslušný účtovný rok, šetrenie tretích strán, podklady k SŽoP, vyhlásenie SO o vierohodnosti, ročný súhrn konečných audítorských správ a výsledkov uskutočnených kontrol.
- SO vydal v roku 2021: 5 x MP SO, verzia 7.0,7.1,7.2,7.3,7.4, 5 x Príručku pre prijímateľa, verzia 7.0,7.1,7.2,7.3,7.4, 2 x Príručku k procesu VO, verzia 7.0,7.1,
Plnenie úloh delegovaných Slovenskej agentúre
Ing. Dömös /
12.2021
Úloha
životného prostredia Riadiacim orgánom pre
Ing. Rochovská
splnená.
Operačný program Životné prostredie na základe
SFEÚ
500,0,00
0,00
Splnomocnenia Sprostredkovateľského orgánu pod
riadiacim orgánom na plnenie úloh riadiaceho
orgánu
Anotácia:
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 sekcia fondov EÚ v Bratislave prostredníctvom
jednotlivých odborov riadenia implementácie a ďalších odborov potrebných na zabezpečenie podpory ukončovania a obdobia udržateľnosti v rámci OP ŽP.
Podľa organizačného poriadku SAŽP SFEÚ 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;
- odbor riadenia implementácie projektov ochrany prírody;
- odbor riadenia implementácie národných projektov;
- odbor kontroly verejného obstarávania;
- odbor metodiky a monitorovania;
- odbor podpory riadenia a publicity SAŽP;
- odbor legislatívno-právny.
SAŽP zabezpečuje plnenie úloh SORO v rámci OP ŽP v súlade so splnomocnením RO.
Forma výstupov:
V roku 2021 na SORO prebehlo:
- 211 monitorovacích správ projektov,
- 46 kontrol na mieste v období udržateľnosti,
a priebežne plnil aktivity súvisiace s udržateľnosťou projektov.
SORO vydal v roku 2021: IMP SORO_verzia 9.6_platná od 01.02.2021 a Príručku pre prijímateľa verzia 4.7_platná od 01.02.2021.
Spolupráca pri zabezpečovaní bilaterálnej,
Mgr. Baslarová
12.2021
Úloha
4 000,574,00
574,00
rozvojovej spolupráce
ORP / SRPL
splnená.
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Por.
č.
úlohy

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

Finančné zabezpečenie
úlohy (€)
schválený rozpočet
Výdavky
Iné
št. rozpočtu
zdroje

Finančné zabezpečenie úlohy
(€)
upravený rozpočet
Výdavky
Iné
št. rozpočtu
zdroje

Finančné zabezpečenie úlohy (€)
skutočnosť
Výdavky št.
rozpočtu

Iné
zdroje

Anotácia:
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.
Forma výstupov:
- Vzhľadom na pandemickú situáciu v priebehu roka 2021 nebolo možné uskutočniť fyzické stretnutia. Na online stretnutí so zástupcami MŽP SR bola dohodnutá priebežná vzájomná informovanosť o
priebehu a možnostiach spolupráce. Online stretnutia sa uskutočňovali priebežne v rámci plánovaného projektu so zástupcami Nórskeho kráľovstva. V novembri 2021 sa uskutočnila online expertná
konzultácia s partnermi z Čiernej hory na tému Odpadového hospodárstva. Účasť na Zmiešanej komisii pre hospodársku spoluprácu SR a Srbskej republiky, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 9. – 10. 11. 2021
s výstupom oblastí na možnú projektovú spoluprácu medzi SR a Srbskom;
- návrh oblastí na spoluprácu - na základe zasadnutia Zmiešanej komisie Slovenskej republiky a Srbskej republiky pre hospodársku spoluprácu, 9. – 10. 11. 2021:
- prezentácia úspešných príkladov sanácie environmentálnych záťaží;
- prenos skúseností z oblasti ochrany ovzdušia a prezentácia úspešných praktických riešení;
- prenos skúseností z realizácie podpory prechodu na zelené a obehové hospodárstvo;
- výmena informácií a skúseností v oblasti povoľovania v procese IPKZ, najmä pri forme, štruktúre a tvorbe integrovaných povolení a žiadostí o vydanie integrovaných povolení;
- zlepšovanie zavádzania najlepších dostupných techník (BAT) a nových špičkových technológií do praxe, vrátane zlepšenia informovanosti o týchto technikách;
- vzájomná výmena skúseností s realizáciou neformálnej environmentálnej výchovy;
- online technická konzultácia medzi Čiernou Horou a Slovenskom (november 2021) - Stav odpadového hospodárstva v Čiernej Hore, silné stránky, výzvy – legislatíva, opatrenia, nástroje, atď.,
predstavia partneri z ČH - Ružica Brnović, odbor manažmentu odpadov a komunálnych služieb Ministerstva ekológie, územného plánovania a urbanizmu Čiernej Hory:
- Pohľad na proces implementácie EÚ legislatívy v SR, p. Oľga Trcková, odbor odpadového hospodárstva, MŽP SR;
- Oboznámenie so zákonom o odpadoch a s aktuálne implementovanými a pripravovanými opatreniami, p. Viera Špalková, odbor odpadového hospodárstva, MŽP SR;
- Predstavenie Regionálneho centra Bazilejského dohovoru a vybraných úspešných projektov, p. Dana Lapešová, vedúca RCBD pre SVE;
- Predstavenie vybranej obchodnej spoločnosti SENSONEO, p. Jean-Pierre Sarouphim, obchodný riaditeľ, SENSONEO;
- Plánovaná spolupráca so zástupcami Nórskeho kráľovstva a možná spolupráca na projektoch EEA. Spolupráca so Srbskom v rôznych oblastiach ŽP a s Čiernou horou v oblasti odpadového hospodárstva.

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

PREHĽAD FINANČNÉHO ZABEZPEČENIA ÚLOH PODĽA OBLASTÍ:

Hodnotenie životného prostredia (projekt LIFE)
Environmentálna informatika
Environmentálne služby
Environmentálne manažérstvo a nástroje environmentálnej politiky
Starostlivosť o mestské a vidiecke životné prostredie (OP KŽP)
Environmentálna výchova, vzdelávanie, osveta a komunikácia
Reporting a podpora plnenia medzinárodných záväzkov, medzinárodná spolupráca
(SlovakAid, PACE, UNEP)
Podpora štátnej environmentálnej politiky (Projekty technickej pomoci a NP)
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31 200,32 050,32 700,26 260,45 000,44 500,-

0,0,0,0,0,0,-

5 984,09
214 229,88
45 450,68
8 595,89
25 294,75
34 098,44

0,34 310,60
0,0,0,0,-

5 984,09
214 229,88
45 450,68
8 595,89
25 294,75
34 098,44

194 065,12
37 960,18
0,0,-

31 818,-

0,-

4 623,53

0,-

4 623,53

25 939,10

12 600,-

0,-

72 653,34

0,-

72 653,34

7 337 426,53

6 433 319,03
0,-

Por.
č.
úlohy

XI.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

Hlavná činnosť spolu

256 128,3 333 945,3 590 073,-

Režijná činnosť

CELKOM

POUŽITÉ SKRATKY:
OAHŽP
OIPEP
OES
OVMS
OSSKR
OSKSR
OEVV
OKO
OEVVO
OEMBD
OEM
ORP
SRPL
SFEÚ
BAT/BEP
BHEŠ
DB
DOD
EEA
EF
EK

Finančné zabezpečenie
úlohy (€)
schválený rozpočet
Výdavky
Iné
št. rozpočtu
zdroje

odbor analýz a hodnotenia životného prostredia
odbor informačnej podpory a environmentálnej politiky
odbor environmentálnych služieb
odbor výskumu a medzinárodnej spolupráce
odbor starostlivosti o sídla, krajinu a regióny
odbor starostlivosti o krajinu, sídla a regióny
odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania
odbor komunikácie a osvety
odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety
odbor environmentálneho manažérstva a bazilejského dohovoru
odbor environmentálneho manažérstva
odbor riadenia projektov
sekcia riadenia projektov SAŽP a legislatívy
sekcia fondov EÚ
najlepšia dostupná technika / najlepšia environmentálna prax
bezprostredná hrozba environmentálnej škody
databáza
deň otvorených dverí
Európska environmentálna agentúra
Environmentálny fond
Európska komisia
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0,30 000,30 000,-

Finančné zabezpečenie úlohy
(€)
upravený rozpočet
Výdavky
Iné
št. rozpočtu
zdroje
410 930,60
6 414 166,4
6 825 097,-

34 310,60
999 411,03
1 033 721,63

Finančné zabezpečenie úlohy (€)
skutočnosť
Výdavky št.
rozpočtu
410 930,60
6 062 456,27
6 473 386,87

Iné
zdroje
14 028 709,96
1 624 377,28
15 653 087,24

EVZ
EZ
EZS
FZKI SPU
HKŠ
CHKO
CHVK
IEEG
IPKZ EC
IS
ISI
NIPI
NP
OBÚ
OcÚ
OP KŽP
OP ŽP
OÚ
OÚ OSŽP
PZPH
REG EŠ
RÚSES
SIŽP
SMOPAJ
SO
SSJ
ŠGÚDŠ
SŠ
ŠOP SR
ŠS
TUR
ZI
ZR
ZŠ
ŽP

efektívne využívanie zdrojov
efektivita zdrojov
elektronický zabezpečovací systém
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity
historické krajinné štruktúry
chránená krajinná oblasť
charakteristický vzhľad krajiny
expertná skupina pre smernicu o priemyselných emisiách
integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania
informačný systém
informačný systém indikátorov
národná infraštruktúra pre priestorové informácie
národný park
obvodný banský úrad
obecný úrad
Operačný program Kvalita životného prostredia
Operačný program Životné prostredie
okresný úrad
okresný úrad – odbor starostlivosti o životné prostredie
prevencia závažných priemyselných havárií
register environmentálnych škôd
regionálny územný systém ekologickej stability
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
sprostredkovateľský orgán
Správa slovenských jaskýň
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
stredná škola
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
štátna správa
trvalo udržateľný rozvoj
zelená infraštruktúra
zelený rast
základná škola
životné prostredie
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