Príloha č. 4

1a) Plán hlavných úloh Slovenskej agentúry životného prostredia na rok 2010 – prehľad finančného zabezpečenia v EUR
Finančné zabezpečenie

TEMATICKÉ OKRUHY

I.

KONCEPCIE, STRATÉGIE,
LEGISLATÍVA

Z rozpočtu MŽP SR (zdroj 111)
v tom:
SPOLU
(Kontrakt na
Kapitálové
Bežné výdavky
rok 2010)
výdavky

Z iných zdrojov
v tom:
SPOLU

Vlastné zdroje

Prostriedky EÚ
na ŠF vrátane
spolufinanc

Iné
zdroje*

Envirofond

28.228,-

SPOLU

II. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

20.226,-

20.226,-

0

82.792,-

0

0

82.792,-

0

III. INFORMAČNÉ SYSTÉMY
IV. ENVIRONMENTÁLNE
VZDELÁVANIE,
VÝCHOVA, PROPAGÁCIA

97.854,-

88.554,-

9.300,-

190.950,-

0

0

190.950,-

0

505.626,103.018,288.804,-

22.072,-

24.072,-

0

394.046,-

0

0

394.046,-

0

416.118,-

12.019,-

12.019,-

0

73.675,-

0

0

73.675,-

0

85.694,-

36.158,-

36.158,-

0

656.396,-

0

636.416,-

19.980,-

0

692.554,-

158 548,-

139 893,-

18.655,-

515.000,-

515.000,-

0

0

0

3 000,-

3 000,-

0

0

0

0

0

0

673.548,3 000,-

2,914.423,-

2,914.423,-

0

515.000,-

515.000,-

0

0

0

3,429.423,-

3,292.528,-

3,264.573,-

V. DOBROVOĽNÉ NÁSTROJE
ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY
VI. BUDOVANIE
INŠTITUCIONÁLNYCH A
ADMINISTRATÍVNYCH KAPACÍT V
REZORTE MŽP SR
VII. TRVALÁ RÉŽIJNÁ A PODPORNÁ
ČINNOSŤ
VIII. OPERATÍVNA ČINNOSŤ
IX. REŽIJNÁ ČINNOSŤ
(mzdy,odvody,ost.prev.nákl.)
SPOLU SAŽP

24.628,-

0

477.398,-

0

0

477.398,-

0

27.955,- 2,905.257,-

1,030.000,- 636.416,- 1,238.841,-

6,197.785,-

1

1b) Plán hlavných úloh Slovenskej agentúry životného prostredia na rok 2010 – tematické okruhy a ich finančné zabezpečenie v EUR
TEMATICKÝ KRUH
I.

ROZPOČ. MŽP
SR

FIN.ZDR.
INÝ

SPOLU
ZDROJE

28.228,-

477.398,-

505.626,-

20.226,-

82.792,-

103.018,-

97.854,-

190.950,-

288.804,-

22.072,-

394.046,-

416.118,-

12.019,-

73.675,-

85.694,-

36.158,-

656.396,-

692.554,-

158 548,-

515.000,-

673.548,-

0

3 000,-

2,914.423,-

515.000,-

3,429.423,-

3,292.528,-

2,905.257,-

6,197.785,-

KONCEPCIE, STRATÉGIE, LEGISLATÍVA
II.
MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
III.
IV.

INFORMAČNÉ SYSTÉMY
ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA, VZDELÁVANIE , PROPAGÁCIA A
REPORTING

V.
VI.

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

VII.
TRVALÁ REŽIJNÁ A PODPORNÁ ČINNOSŤ
VIII.

3 000,OPERATÍVNA ČINNOSŤ

IX.

RÉŽIJNÁ ČINNOSŤ(mzdy,odvody,ost.prev.nákl.)
SPOLU SAŽP
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p.č.

NÁZOV ÚLOHY, ANOTÁCIA, CIEľ, VÝSTUPY

ZODPOV.
ORG.
ZLOŽKA

TERMÍ
N

GARANT ZA
MŽP SR

FIN.ZDR UŽÍVATEĽ
ROZPOČ.
. INÝ
MŽP SR,
(v Eur €)
( bežné
výdavky mínus
mzdy,odvody,
ost.perv. nákl.
+ kapitálové
výdavky)
(v Eur €)

I. KONCEPCIE, STRATÉGIE, LEGISLATÍVA
1.

CRE
Odborná podpora riešenia problematiky environmentálnych záťaží
Anotácia:
Cieľom úlohy je napomôcť procesu riešenia environmentálnych záťaží v SR participáciou na príprave vykonávacej
vyhlášky a metodických pokynov, poskytovaním informácií odbornej a laickej verejnosti, aktívnou účasťou pri
plnení medzinárodných aktivít pre danú oblasť a spoluprácou pri príprave medzinárodnej konferencie
"Kontaminované územia, Bratislava 2010". Ďalším cieľom je spolupracovať pri transpozícií smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2009/31/ES o ukladaní oxidu uhličitého do podzemných priestorov a o zmene a doplnení ďalších
smerníc do legislatívy SR.
Cieľ:
Príprava relevantnej dokumentácie (vykonávacia vyhláška, metodické pokyny) k problematike environmentálnych
záťaží. Realizácia medzinárodnej konferencie "Kontaminované územia , Bratislava 2010". Poskytovanie informácií
verejnosti pre problematiku environmentálnych záťaží. Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady
2009/31/ES o ukladaní oxidu uhličitého do podzemných priestorov a o zmene a doplnení ďalších smerníc.
Výstupy:






2.

T:
XII.010
KT:
III.010
VI.010
IX.010

SGPZ

1 780

MŽP SR,
SIŽP, ostatná
štátna a
verejná
správa,

T:
XII.010
KT:
III.010
VI.010
IX.010

SEPZV

1 709

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

W1: Podporné činnosti súvisiace s prípravou vykonávacej vyhlášky a metodických pokynov pre problematiku
environmentálnych záťaží
W2: Poskytovanie informácií verejnosti
W3: Reportingové aktivity zamerané na problematiku kontaminovaných lokalít (EEA, JRC)
W4:Spolupráca na príprave konferencie Kontaminované územia, Bratislava 2010
W5:Spolupráca pri transpozícií smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES o ukladaní oxidu uhličitého
do podzemných priestorov a o zmene a doplnení ďalších smerníc

Spracovanie a implementácia súboru metodík na podporu vyššieho využitia OZE v SR (biomasa, veterná CKP
energia, solárna energia podľa priorít MŽP SR)
Anotácia:
Súčasná legislatíva nerieši problematiku obnoviteľných zdrojov energie komplexne príslušnou právnou úpravou
formou samostatného zákona. Tým nedostatočne motivuje a podporuje využívanie obnoviteľných zdrojov energie a
bráni aktívnemu trhu, aby realizoval vyšší potenciál úspor energie z fosílnych palív cestou využívania OZE.
Legislatívne bariéry sa javia ako hlavné príčiny zaostávania SR vo zvyšovaní podielu výroby energie z OZE.
Podpora výroby energie z OZE pri rešpektovaní environmentálnych limitov bude mať samozrejme vplyv na
znižovanie výroby energie z fosílnych palív a podporí znižovanie emisií CO2.
Cieľ:
Vypracovať a predložiť rezortné metodiky na podporu využívania OZE, vrátane kritérií rešpektujúcich
environmentálne a ekonomické aspekty pre využívanie biomasy, geotermálnej, veternej a slnečnej energie.
Energetická politika si kladie za cieľ zvýšenie podielu využívania OZE v rámci primárnych energetických zdrojov,
pričom je potrebné identifikovať aj niektoré problémy v kompetencii rezortu MŽP, napríklad: uvažuje sa o zakladaní
tis. ha plôch pre pestovanie rýchlorastúcich drevín. Podklady budú východiskom pre spracovanie usmernenia pri
zalesňovaní poľnohospodársky nevyužiteľných pôd na produkciu biomasy ako OZE. Ďalším dôležitým usmernením
bude napríklad predpoklady na lokalizáciu veterných elektrární vo vzťahu ku návrhu území NATURA 2000, ako aj
výstavby MVE vo vzťahu ku záujmom ochrany prírody. Ciele úlohy sú v súlade s požiadavkami a cieľmi TUR
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3.

obsiahnutými v NSTUR Slovenskej republiky (ciele 24 až 28). Úloha vyplýva i zo záväzkov SR obsiahnutých v
Kjótskom protokole o znižovaní množstva emisií skleníkových plynov o 8 % v rozmedzí rokov 2008 – 2012 v
porovnaní s rokom 1990.
Výstupy:
 rezortné metodiky na podporu využívania OZE;
 aktualizácia katalógu kritérií a limitov pre umiestňovanie veterných elektrární na území Slovenska
(webová stránka na Enviroportáli);
 textová a grafická časť materiálov pre proces rezortného a medzirezortného prerokovania metodík;
 spracovanie usmernenia pre pestovanie biomasy v poľnohospodárskej krajine;
 spracovanie usmernenia na využívanie jednotlivých druhov OZE (podľa usmernenia riadiacej SEPZV Odboru klimaticko-energetického balíčka a obnoviteľných zdrojov energie vo vzťahu ku návrhu území
NATURA 2000, ako aj výstavby MVE vo vzťahu ku záujmom ochrany prírody a vo vzťahu k
environmentálnym aspektom využívania OZE.
COH
Vypracovať komplexný a podrobný metodický pokyn na vyhodnocovanie POH, vrátane špecifikácie
ukazovateľov, na základe ktorých sa bude vyhodnocovať
Anotácia:
POH predstavuje základný koncepčný dokument rozvoja odpadového hospodárstva v SR. Určuje ciele odpadového
hospodárstva SR, územného celku, jeho časti alebo pôvodcu odpadu a opatrenia na ich plnenie v súlade so zákonom
o odpadoch. Program sa vypracúva pre odpady uvedené v Katalógu odpadov a pre polychlórované bifenyly a
kontaminované zariadenia. POH SR vypracúva v zmysle zákona o odpadoch MŽP SR, najmä na základe podkladov
od krajských a obvodných úradov ŽP a schvaľuje ho vláda. Program uverejňuje ministerstvo vo Vestníku MŽP SR.
POH SR spracovaný na roky 2006 – 2010 je v poradí štvrtým programom, ktorého úlohou je nadväzne na POH SR
do roku 2005 prijatého uznesením vlády č. 180 v roku 2002, poskytnúť komplexný pohľad na ďalší rozvoj
odpadového hospodárstva v SR nadväzne na výsledky dosiahnuté v predchádzajúcom programovacom období a s
ohľadom na všetky zmeny, ktorými prešla SR v procese budovania odpadového hospodárstva. Metodika
vyhodnocovania POH sa uplatní v procece analýzy aktuálneho stavu odpadového hospodárstva SR, plnenia cieľov a
opatrení schváleného programu.
Cieľ:
Komplexný a podrobný metodický pokyn na vyhodnocovanie POH, vrátane špecifikácie ukazovateľov, na základe
ktorých sa bude vyhodnocovať
Výstupy:




4.

SKŽP

1 221

MŽP SR,
Krajské úrady
ŽP, obce,
pôvodcovia
odpadov,
držitelia
polychlórovan
ých bifenylov,
verejnosť

T:
XII.010
KT:
III.010
VI.010
IX.010

SKŽP

4 200

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

Analýza právnych predpisov súvisiasa s tvorbou POH
Stanovenie indikátorov/ukazovateľov hodnotenia POH
Metodika vyhodnocovania POH

RL-Zabezpečenie kvality a porovnateľnosti výsledkov v analytickom hodnotení odpadov a chemických látok COH
Anotácia:
Inštitucionálna úloha vyplývajúca z funkcií referenčného laboratóriá rezortu ŽP pre odpady zakotvená v štatúte
SAŽP, ktorou sa plnia požiadavky na výkon analytického a ekotoxikologického hodnotenia odpadov a chemických
látok s ich priebežnou aktualizáciou s legislatívou EÚ v danej oblasti.
Cieľ:
Vymedzenie a overovanie ukazovateľov AKO a ich limitných hodnôt vyžadovaných právnymi predpismi
odpadového
hospodárstva,
vývoj
modifikovaných
štandardných
metód
a
ich
validácia,
plnenie akreditačných požiadaviek na činnosť skúšobného laboratória a verifikácia činností analytických laboratórií
pracujúcich pre potreby výkonu štátnej správy v odpadovom hospodárstve. Zabezpečiť plnenie požiadaviek
vyplývajúcich z Rotterdamského dohovoru v oblasti testovania vplyvu chemických látok a prípravkov na životné
prostredie.
Výstupy:



T:
XII.010
KT:
III.010
VI.010
IX.010

Podklady k predpisom k problematike analytického hodnotenia odpadov
Nové a modifikované skúšobné postupy analytickej kontroly odpadov
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5.


COH
Plány prevencie, Metodika vyhodnocovania Plánov prevencie
Anotácia:
Prioritným cieľom politiky v oblasti odpadov je minimalizácia negatívnych účinkov tvorby a nakladania s odpadmi
na životné prostredie a zdravie ľudí, v súlade so zásadou "znečisťovateľ platí"; vrátane využívania odpadu ako
zdroja obmedzovania využívania zdrojov a praktického uplatňovania päťstupňovej hierarchie odpadového
hospodárstva, ktorá má umožniť efektívne predchádzanie a zníženie objemu produkcie odpadov. SR ako členský
štát má povinnosť vypracovať najneskôr do 12. decembra 2013 programy predchádzania vzniku odpadu, ako
samostatného programu alebo začlenením do programu odpadového hospodárstva, prípadne do programov iných
environmentálnych politík so stanovením cieľov a platných opatrení podľa Prílohy č. IV uvedených v Smernici o
odpadoch. S cieľom posilniť opätovné využívanie a predchádzanie vzniku odpadu, jeho recykláciu a iné
zhodnocovanie budú navrhnuté opatrenia na podporu vývoja, výroby a uvádzania výrobkov na trh, ktoré sú vhodné
na viacnásobné použitie a bezpečné zhodnocovanie a environmentálne vhodné zneškodňovanie.
Cieľ:
Cieľom úlohy je vypracovanie Plánov prevencie na predchádzanie vzniku odpadov s návrhom opatrení, ktoré môžu
ovplyvniť – podmienky vzniku odpadu, štádium navrhovania výroby a distribúcie výrobkov a štádium spotreby
a používania. Prínosom úlohy v prípade plnenia opatrení je prerušenie spojenia medzi hospodárskym rastom
a environmentálnymi vplyvmi spojenými so vznikom odpadov.
Výstupy:







6.

Správy z ekotoxikologického hodnotenia chemických látok
Certifikáty o účasti laboratórií na skúškach spôsobilosti
Správy z externých auditov akreditačného orgánu

T:
XII.010
KT:
III.010
VI.010
IX.010

SKŽP

T:
XII.010
KT:
III.010
VI.010
IX.010

SKŽP, SOPK, 1 831
SEPZV

1 220

MŽP SR,
odborná a
laická
verejnosť,
EK,

Plány Prevencie - stanovenie cieľov predchádzania vzniku odpadov
Opis prijímaných platných opatrení na predchádzanie vzniku odpadov a vyhodnotenie užitočnosti
príkladov opatrení uvedených v prílohe IV, alebo iných opatrení
Plány Prevencie - stanovenie špecifických kvalitatívnych a kvantitatívnych referenčných hodnôt pre
opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov na posudzovanie dosiahnutého pokroku
Vypracovanie Metodiky vyhodnocovania Plánov prevencie
Plány prevencie, pripomienkovanie a dopracovanie so zainteresovanými stranami a výmena
informácií o osvedčených postupoch v oblasti perdchádzania vzniku odpadov s inými členskými
štátmi

Verifikovanie Metodiky na umiestňovanie VE a VP na vybraných a v procese EIA schválených zámerov VE CKP
a VP
Anotácia:
CKP Prešov v spolupráci s odborom KEB spracoval Štandardy a limity pre umiestňovanie veterných elektrární a
veterných parkov na území Slovenska. S ohľadom na počet pripravovaných VE a VP v SR je potrebné metodiku
verifikovať na základe monitoringu lokalít s perspektívou výstavby VE a VP s dôrazom na správnosť odborných
odhadov vyplývajúcich z možných negatívnych dopadov VE a VP na faunu a flóru. Z hľadiska existujúcich
záväzkov SR v KEB a očakávanému rozvoju využívania veternej energie v SR je nevyhnutné existujúce limity
verifikovať, špecifikovať a upresňovať, predovšetkým v kategóriách B a C, s cieľom čo najviac objektivizovať
vplyv individuality konkrétneho posudzovateľa.
Cieľ:
Verifikácia rezortných metodík na podporu využívania OZE, vrátane aktualizácie kritérií rešpektujúcich
environmentálne a ekonomické aspekty pre využívanie veternej energie. Očakávané zvýšenie podielu využívania
OZE v rámci energetických zdrojov vyžaduje identifikáciu a zreálnenia limitov v kompetencii rezortu MŽP SR
(ochrana prírody a krajiny). Podklady budú východiskom pre aktualizáciu metodiky a usmernení k lokalizácii
veterných elektrární a to aj vo vzťahu ku návrhu území NATURA 2000 a k otázkam ochrany prírody a krajiny.
Ciele úlohy sú v súlade s požiadavkami a cieľmi TUR obsiahnutými v NSTUR Slovenskej republiky (ciele 24 až
28). Úloha vyplýva i zo záväzkov SR obsiahnutých v Kjótskom protokole o znižovaní množstva emisií skleníkových
plynov o 8 % v rozmedzí rokov 2008 – 2012 v porovnaní s rokom 1990. Úloha naväzuje na pripravované zákony o

rezortné
ministerstvá,
štátna správa,
samospráva,
podnikateľská
sféra,
právnické a
fyzické osoby,
mimovládne
organizácie
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krajinnom plánovaní a strategickom posudzovaní dokumentov z oblasti energetiky. Jedným z bodov výstupu úlohy
bude návrh priorít na spracovanie projektov financovaných z fondov EÚ.
Výstupy:
 výber dvoch až troch perspektívnych lokalít pre umiestnenie VE a VP po úspešnom EIA
 porovnanie danej lokality so súčasným znením Štandardov a limitov – správa s hodnotením;•
monitorovanie danej lokality s cieľom verifikovať, či upraviť veľkosť zatiaľ platných odstupových
vzdialeností (môže byť aj v spolupráci s ŠOP) – správa – úloha by mala trvať minimálne dva roky na
jednej lokalite
CMŽP
Prevencia a náprava environmentálnych škôd – Implementácia zákona NR SR č. 359/2007
Anotácia:
Úloha je pokračovaním úloh SAŽP a MŽP SR, SKŽP - implementácia zákona o prevencii a náprave
environmentálnych škôd (ďalej len EŠ). Zavedenie
zákona do praxe vyžaduje sprístupňovanie údajov o
Enviškodách a dostupných informácií pre určovanie základného stavu prírodných zdrojov a určovanie závažnosti
nepriaznivých účinkov udalostí spôsobujúcich EŠ. Súčasťou úlohy budú: príprava reportingovej správy pre EK
r.2010 , školenia pracovníkov rezortu a anylýza aplikácie zákony do praxe, podklady pre novelizáciu
resp.usmernenia.
Cieľ:
Dosiahnutie súladu s legislatívou EÚ v oblasti zodpovednosti prevádzkovateľov za environmentálne škody,
zlepšenie ochrany ŽP prevenciou a nápravou environmentálnych škôd a sprístupňovanie informácií v IS PNEŠ v
súlade s §20 zákona. Zlepšenia aplikácie zákona do praxe školeniami, analýzou potrieb jeho novelizácie. Zlepšenie
informovanosti dotknutej verejnosti aktualizáciou www stránok o environmentálnych škodách.
Výstupy:





8.

T:
XII.010
KT:
III.010
VI.010
IX.010

SKŽP

560

T:
XII.010
KT:
III.010
VI.010
IX.010

SEPZV

520

MŽP SR,
štátna správa
ŽP, dotknuté
orgány rezortu
pôdohospodár
stva,
prevádzkovate
lia, poisťovne,
verejnosť

Reporting pre EK, MŽP, podklady - novelizácia z. č.359/2007- register prevádzkovateľov,ohlasovacia
povinnosť, limitné hodnoty NATURA 2000
Aktualizácia www stránok (enviroportal.sk; sazp.sk)
Školenia - pracovníci rezortu ŽP, dotknuté orgány MP SR, poisťovne a prevádzkovatelia
Prevádzkovanie IS PNEŠ (NATURA 2000- základný stav 2010, eform. Enviškody- oznámenia verejnosti a
prevádzkovateľov)

CER
Aktualizácia environmentálnej regionalizácie SR
Anotácia:
Environmentálna regionalizácia predstavuje integrovaný prístup k hodnoteniu stavu ŽP, zahrňuje analýzu stavu
jednotlivých zložiek ŽP, pôsobenia rizikových faktorov, výber relevantných charakteristík pre prierezové vyjadrenie
stavu ŽP. Jeden z výstupov predstavuje vyčlenenie regiónov s určitou kvalitou resp. zaťaženosťou životného
prostredia. Práce v r. 2010 budú zamerané na priebežnú aktualizáciu analytických máp a syntéz. Z Envirofondu sa
očakáva podporenie dotlače publikácie "Environmentálna regionalizácia SR", ktorá bola vydaná v r. 2008. Vykoná
sa interpretácia environmentálnej regionalizácie v podrobnejších mierkach (kraj, okres) a zhodnotenie regiónov 1.,
2. a 3. environmentálnej kvality.
Cieľ:
Aktualizácia analytických a syntetických celoslovenských mapových výstupov za jednotlivé zložky ŽP, komplexné
hodnotenie regiónov všetkych stupňov environmentálnej kvality, vytvorenie publikácie ako vhodné propagačného
materiálu o stave ŽP na území SR pre potreby MŽP SR, SAŽP v rámci SR, vrátane zahraničia.
Výstupy:
Súbor aktualizovaných analýz a syntéz spracovaných v GIS
 Návrh postupov hodnotenia regiónov 1. a 2. environmentálnej kvality
 Vyhodnotenie regiónov 1., 2. a 3. environmentálnej kvality - textová, tab. a grafická časť
Výstupy financované z doplnkového zdroja:
 Publikácia "Environmentálna regionalizácia SR - 2. aktualizované a doplnené vydanie"
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9.

10.

Indikátory biodiverzity v SR - metodika a vyhodnocovanie indikátorov tlaku na biodiverzitu v intenciách CER
uznesenia vlády SR č. 837/2007
Anotácia:
Indikátory biodiverzity umožňujú stanoviť celkový stav a trendy zmien biodiverzity v SR. Úloha vyplýva z
napĺňania cieľa "znižovanie straty biodiverzity na Slovensku do r. 2010", v súlade s cieľmi a prioritami EÚ.
Riešenie vychádza z uznesenia vlády SR č.837/2007 k stanoveniu a aktualizácii súborov indikátorov biodiverzity na
Slovensku a vyhodnoteniu stavu biodiverzity v SR k 31.12.2010.
Cieľ:
Aktualizovať národný súbor indikátorov stavu a ochrany biodiverzity v SR v zmysle schváleného uznesenia vlády
SR č. 837/2007, s rešpektovaním európskeho súboru indikátorov biodiverzity.
Vypracovať hodnotiacu správu o stave biodiverzity v SR za obdobie rokov 2006 – 2010.
Výsledky riešenia umožnia posúdiť stav a trendy biologickej diverzity v SR a následné prijatie účinných opatrení na
jej zachovanie a ochranu.
Výstupy:
 Aktualizovaný národný súbor indikátorov stavu a ochrany biodiverzity v SR
 Hodnotiaca správa o stave biodiverzity v SR za obdobie rokov 2006 - 2010
Zabezpečenie úloh vyplývajúcich z Národného implementačného plánu Tematickej stratégie pre životné CMŽP
prostredie v mestách SR , dopracovanie a predloženie na schválenie návrh metodiky environmentálneho
plánovania v obciach vrátane jeho štruktúry.
Anotácia:
Priebežné vyhodnotenie realizácie 6. EAP ukázalo, že je nutné rýchle prijatie účinných opatrení, ktoré by zastavili
pretrvávanie neudržateľných trendov v oblastiach život.prostredia. V súčinnosti s Obnovenou STUR a 6.EAP CMŽP
vypracováva metodiku Environmentálneho akčného plánu pre mestá a obce na podporu európskej politiky pre
zlepšenie životného prostredia . Úloha vyplýva aj zo základných informácií o cieľoch a opatreniach, ktoré sú
predkladané v "Tématickej stratégií pre ŽP v mestách" a návrhu riešenia problematiky mestského ŽP, ako aj
podpory orgánov miestnej správy pri prijímaní integrovanejšieho prístupu k mestskému riadeniu a k lepšej realizácii
existujúcich environmentálnych politík a implementácii právnych predpisov na lokálnej úrovni. EK prijala Bielu
knihu o adaptácii na klimatické zmeny, aby zdôraznila cestu k znižovaniu zraniteľnosti ŽP s dopadom na zdravie
obyvateľov.Historické parky/záhrady predstavujú významnú kategóiu historických krajinných štruktúr ako
biologicke a krajinárske objekty, ktoré sú súčasťou mestského životného prostredia s priaznivým vplyvom na
zdravie mestského obyvateľstva. Ich historická, architektonická a najmä v súčasnosti nedocenená environmentálna
hodnota je cenným potenciálom pre uplatnenie záverov Bielej knihy v praxi. Zachovanie a rozvoj parkov/záhrad je
potrebný, nakoľko zabezpečujú vyváženosť a diverzitu kultúrnej krajiny a spolupodieľajú sa na zachovaní priaznivej
mestskej klímy.
Cieľ:
Cieľom úlohy je dopracovanie metodiky" Environmentálneho akčného plánu miest" a vypracovanie metodiky
"Environmentálneho akčného plánu " pre obce a vytvorenie účinného mechanizmu na jeho využitie v praxi .
Očakávaným prínosom projektu je urýchlenie prijatia opatrení na základe dokumentov prijatých EK na zastavenie
pretrvávania neudržateľných trendov v oblasti životného prostredia . Úloha vyplýva aj zo základných informácií o
cieľoch a opatreniach, ktoré sú predkladané v "Tématickej stratégií pre ŽP v mestách" a návrhu riešenia
problematiky mestského ŽP, ako aj podpory orgánov miestnej správy pri prijímaní integrovanejšieho prístupu k
mestskému riadeniu a k lepšej realizácii existujúcich environmentálnych politík a implementácii právnych predpisov
na lokálnej úrovni. Prispieť k zlepšeniu kvality ŽP v mestách vo všetkých oblastiach života človeka (6. EAP).
Podporovať lepšiu kvalitu života prostredníctvom integrovaného prístupu, kt. sa sústreďuje na mestské oblasti s
cieľom znížiť úroveň znečistenia a celkový škodlivý environmentálny vplyv na človeka a na ŽP, a to návrhom
využitia pozemkov al. objektov, ktoré vznikli ako pozostatok priemyselnej, poľnohospodárskej, rezidenčnej, príp.
inej aktivity v organizme mesta. Cieľom úlohy je aj podporiť legislatívnu ochranu, vytvoriť podmienky pre
zachovanie, zveľadenie a finančnú podporu parkov, ktoré majú významný potenciál na zmierňovanie následkov
klimatických zmien. Zmapovaním historických parkov a verejných záhrad, stanovením ich vplyvu na kvalitu života,
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na celkovú pohodu a zdravie obyvateľov miest budú vytvorené predpoklady pre pochopenie ich významu pre
spoločnosť s budovaním povedomia o zachovaní biodiverzity a ekologickej rovnováhy. Spracovanie výsledných
podkladov v GIS vrstvách a následné umiestnenie databázy historických parkov a verejných záhrad miest na
enviroportály zabezpečí prístup pre širokú odbornú i laickú verejnosť.
Výstupy:

Environmentálny akčný plán pre mestá a obce

návrh posterov a skladačiek

Návrh metodického postupu využitia hnedých plôch

Textová časť - databáza historických parkov a verejných záhrad v mestách 
I.etapa: v krajských mestách SR

Grafická časť - GIS vrstvy historických parkov a verejných záhrad v mestách

I.etapa: v krajských mestách SR
Výstupy financované z doplnkového zdroja:

Návrh na vypracovanie analýz

Návrh na vypracovanie syntéz

Návrh kostry MÚSES

Návrh na spracovanie limitov územia

Návrh opatrení

Návrh grafickej časti
 Návrh na vyjadrenie v GIS

11.

CER
Vplyv podkôrnikovej kalamity na krajinu so zameraním na chránené územia – SEA
Anotácia:
Podkôrny hmyz spôsobuje postupné odumieranie smreka vo viacerých chránených územiach SR. V roku 2008
podkôrny hmyz poškodil v SR viac ako 2,8 mil. m3 dreva, čo je 8,5 násobný nárast oproti roku 2002.
Prostredníctvom spracovania SEA v zmysle zák. č. 24/2006 Z. z. sa budú hľadať optimálne možnosti riešenia
kalamity v chrán. územiach v SR v zmysle uzn. vlády SR.
Cieľ:
Cieľom úlohy je návrh (v rámci SEA) možných alternatív boja proti podkôrnemu hmyzu a vyhodnotenie dopadov na
chránené územia a na životné prostredie všeobecne. Malo by ísť o záchranu starých porastov vo vybraných
rezerváciách, ponechanie rezervácií na prírodné procesy a zabezpečenie ochrany okolitých porastov pred šírením
podkôrneho hmyzu alebo tiež o zmenu režimu ochrany v niektorých rezerváciách. Potrebné bude preskúmať aj
legislatívu obmedzujúcu tieto zásahy a navrhnúť riešenia príp. i formou výnimiek.
Výstupy financované z doplnkového zdroja:




12.
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spracovanie Oznámenia podľa zák. č. 24/2006 Z.z.
súčinnosť pri prerokovaní Oznámenia

spracovanie SEA

CER
Vyhodnotenie environmentálnej kvality regiónov zaťažených oblastí ŽP v SR
Anotácia:
Identifikácia zaťažených oblastí (ZO) životného prostredia je jedným z výstupov environmentálnej regionalizácie
SR. ZO predstavujú územia SR v 5. stupni s najviac narušeným ŽP, spolu s ďalšími územiami najmä v 4. stupni
kvality ŽP, s prihliadnutím na geomorfologické, hydrologické a iné relevantné kritériá. Sú to oblasti, kde treba
predpokladať koncentráciu problémov ŽP. Práce budú zamerané na podrobnejší popis jednotlivých ZO, identifikáciu
problémov zaťaženia ŽP, rozpracovanie ZO do podrobnejšej mierky a využijú sa pri spracovaní Správy o stave ŽP v
SR a pri spracovaní publikácie "Zaťažené oblasti ŽP v Slovenskej republike", pokiaľ bude podporená
z Environmentálneho fondu.
Cieľ:
Identifikácia území SR, kde sa prelína najviac negatívnych vplyvov na územie, spôsobujúcich zhoršenie stavu ŽP.
Aktuálny pohľad na problematiku najproblémovejších, resp. najrizikovejších oblastí z hľadiska zaťaženia ŽP, ich
súčasný stav a vývoj.
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13.

14.

Výstupy:
 Súbor aktualizovaných analýz a syntéz spracovaných v GIS za ZO.
 Podklady pre Správu o stave ŽP v SR a príp. pre publikáciu Zaťažené oblasti ŽP v Slovenskej republike.
 Vyhodnotenie zaťažených oblastí - textová, tabuľková a grafická časť.
Výstupy financované z doplňkového zdroja:
 Publikácia "Zaťažené oblasti ŽP v Slovenskej republike"
CPEPEV
Dopracovanie návrhu novej Koncepcie environmentálnej výchovy a vzdelávania v SR
Anotácia:
V SR Stratégia štátnej environmentálnej politiky poukázala na mimoriadny význam environmenálnej výchovy a
vzdelávania v starostlivosti o životné prostredia a rozhodla o vytvorení uceleného školského a mimoškolského
systému EV a V, ako aj environmentálnej propagandy. Pre naplnenie uvedeného cieľa bola v roku 1997 spracovaná
a uznesením vlády č. 846 schválená Koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania, ktorá je platným
dokumentom ešte aj v súčasnosti. V roku 2009 bol spracovaný 1. návrh novej Koncepcie EVaV v SR, ktorý je však
po zmenách v rezorte životného prostredia a školstva a na základe konzultácií na MŽP SR potrebný dopracovať v
zmysle záverov pripravovaných národných a medzinárodných konferencií v 1. polroku 2010.
Cieľ:
Cieľom je pripraviť aktuálny strategický materiál environmentálnej výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike,
ktorý nahradí už zastaralú Koncepciu environmentálnej výchovy a vzdelávania v SR prijatú uznesením vlády č. 846
z 25.10.1997 a ktorý bude adekvátnou súčasťou Národnej stratégie vzdelávania k trvalo udržateľnému rozvoju (v
gescii MŠ SR). Prínosom projektu je vytvorenie aktuálneho legislatívneho prostredia v SR pre plnenie národných a
medzinárodných úloh a záväzkov v oblasti environmentálneho vzdelávania a osvety.Navrhujeme, aby opatrenia na
zvýšeniu účinnosti výchovy a vzdelávania boli súčasťou samostatného dokumentu formou akčného plánu.
Výstupy:
 Návrh aktualizovanej Koncepcie environmentálnej výchovy a vzdelávania v SR predložený na
pripomienkové konanie na MŽP SR
CRE
Normy kvality životného prostredia

Anotácia:V zmysle zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ v znení neskorších predpisov je potrebné vypracovať
normy kvality životného prostredia ako súbor požiadaviek na životné prostredie, ktoré je potrebné splniť
v určenom mieste a určenom čase.
Cieľ: Vytvorenie metodiky pre stanovenie noriem kvality životného prostredia (NKŽP), nadefinovanie
mechanizmu získavania údajov pre stanovenie noriem kvality životného prostredia za oblasť ovzdušia, pilotná
štúdia na overenie správnosti a funkčnosti pre stanovenie NKŽP na vybranom, území SR (ovzdušie)
vytvorenie štruktúry registra noriem kvality ako súčasti IS IPKZ
Výstupy:
 Metodika pre stanovenie NKŽP v podmienkach SR
 Záverečná správa z pilotnej štúdie
 Štruktúra registra
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INTEGROVANÝ MANAŽMENT KRAJINY (IMK)
15.

CMŽP
Integrovaný manažment krajiny
Anotácia:
Hlavnými dôvodmi pre implementáciu katolalógu objektov rezortu MŽP SR (ďalej "KO") sú požiadavky sprístupniť
priestorové údaje zadefinované KO a požiadavka smernice INSPIRE na koordináciu aktivít zameraných na tvorbu
európskej infrašt.priestor.informácií, ďalej: zákon č.211/2000 Z.z., zákon č.205/2004 Z.z., Rámcová smernica o
vode a strategické zámery rezortu MŽP SR v oblasti geopriestor.informácií.
Cieľ:
Napĺňanie databázy geopriestorových informácií (používaných napr. na tvorbu mapových výstupov, analýz údajov
priestorovej povahy a pod.) vytváraných alebo spravovaných v rámci organizácií rezortu MŽP SR, v kontexte s
prepojením databáz pre výmenu a poskytovanie priestorových údajov všetkých dotknutých organizácii.
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Výstupy:
 mapové výstupy
 program GIS pre spracovanie grafickej časti dokumentácie RÚSES a jeho zosúladenie so smernicou
INSPIRE
Výstupy financované z doplnkového zdroja:
 Návrh (A - C)
 Tlač (D): A) príručka (formát 1xA3+1xA4)
 B) poster (formát AO)
 C) kalendár (nástenný)
 Externá spolupráca
 Zakúpenie stojanov na postery

ENVIRONMENTÁLNE A KRAJINNOEKOLOGICKÉ PLÁNOVANIE
16.

CMŹP
Typológia krajiny Slovenska – etapa 2010
Anotácia:
Súčinnosť a podpora externým odborníkom pri spracovaní návrhu metodiky Typológie krajiny SROV.
Zabezpečenie analýz, podkladov, školení sprac. tímu, seminárov, čiastkové interpretácie, aktualizácia metodických
postupov a výber modelových území.
Cieľ:
V rámci programu implementácie EDoK do legislatívy SR sú pre naplnenie realizácie implementácie najdôležitejšie
články 5 a 6, ktoré obsahujú dovedna 14 opatrení (úloh), medzi ktorými je aj požiadavka na spracovanie opatrenia:
9. identifikovať vlastné typy krajiny s cieľom zlepšiť úroveň poznania krajiny. Zmluvné krajiny majú povinnosť
analyzovať vlastné typy krajiny na celom svojom území, analyzovať ich charakteristiky, zaznamenávať ich zmeny a
vyhodnocovať ich. Poznanie a identifikácia jednotlivých krajinných typov umožní posilnenie starostlivosti o
rozmanitosť krajinných typov Slovenska, biodiverzitu krajiny, je nevyhnutným predpokladom strategického
plánovania a účinnej ochrany regionálne špecifického krajinného rázu. Podľa uznesenia vlády Slovenskej republiky
č. 201 zo 16. marca 2005 sa ministrovi životného prostredia ukladá v spolupráci s ministrom výstavby a
regionálneho rozvoja, ministrom kultúry a ministrom pôdohospodárstva zabezpečiť vykonávanie dohovoru.
Výstupy:
 Textová a grafická časť – Konceptu metodiky typizácie krajiny Slovenska, odporúčania pre spracovanie
podrobného metodického postupu, analýzy územia, návrh modelových území
 Aktualizácia a doplnenie základných metodických premís spracovania
Výstupy ( financované z doplnkového zdroja):
 Koncept metodiky - spolupráca s vedeckými a odbornými inštitúciami.
17. Posúdenie vhodnosti umiestnenia veterných parkov vzhľadom na environmentálne limity ich umiestňovania CKP
a z hľadiska ich možného vplyvu na charakteristický vzhľad krajiny na príklade krajiny severného Záhoria
a Myjavska
Anotácia:
CKP Prešov v spolupráci s odborom KEB spracoval Štandardy a limity pre umiestňovanie veterných elektrární a
veterných parkov na území Slovenska. S ohľadom na počet existujúcich VE a VP v SR je metodika súhrnom
legislatívy a odborných odhadov vyplývajúcich z možných negatívnych dopadov VE a VP na faunu a flóru. Z
hľadiska existujúcich záväzkov SR v KEB a očakávanému rozvoju využívania veternej energie v SR je nevyhnutné
existujúce limity verifikovať, špecifikovať a upresňovať, predovšetkým v kategóriách B a C, s cieľom čo najviac
objektivizovať vplyv individuality konkrétneho posudzovateľa.
Cieľ:
Verifikácia rezortnej metodiky v oblasti využívania OZE - veternej energie, vrátane aktualizácie kritérií
rešpektujúcich environmentálne a ekonomické aspekty pre využívanie veternej energie. Energetická politika si
kladie za cieľ zvýšenie podielu využívania OZE v rámci primárnych energetických zdrojov, pričom je potrebné
identifikovať aj niektoré problémy v kompetencii rezortu MŽP SR (ochrana prírody a krajiny). Podklady z výstupu
úlohy budú východiskom pre aktualizáciu usmernenia k lokalizácii veterných parkov a veterných elektrární, vrátane
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18.

ich vzťahu ku návrhu území NATURA 2000 a k otázkam ochrany prírody a krajiny.
Ciele úlohy sú v súlade s požiadavkami a cieľmi TUR obsiahnutými v NSTUR Slovenskej republiky (ciele 24 až
28). Úloha vyplýva i zo záväzkov SR obsiahnutých v Kjótskom protokole o znižovaní množstva emisií skleníkových
plynov o 8 % v rozmedzí rokov 2008 – 2012 v porovnaní s rokom 1990. Úloha naväzuje na pripravované zákony o
krajinnom plánovaní a strategickom posudzovaní dokumentov z oblasti energetiky. Jedným z bodov výstupu úlohy
bude návrh priorít na spracovanie projektov financovaných z fondov EÚ.
Výstupy:
 mapy limitov pre umiestňovanie veterných parkov v mierke 1:50 000 v riešenom území;
 vypracovanie odporúčaní pre samosprávu a štátnu správu k existujúcim zámerom VP a VE;
 návrh odporúčaní pre úpravy/dopracovanie návrhu metodiky limitov pre umiestňovanie VP a VE a pre
návrh metodiky hodnotenia vizuálneho impaktu;
 prezentácie metodiky spracovania a výstupov samospráve, štátnej správe a verejnosti na odborných
podujatiach a seminároch;
CMŽP
Podtatranská magistrála - medzinárodný náučný chodník
Anotácia:
Budovanie podtatranskej magistrály ako medzinárodného náučného chodníka - podpora trvaloudržateľného turizmu
v podtatranskej oblasti. Úloha má za cieľ vybudovať medzinárodný slovensko-poľský náučný chodník Podtatranská
magistrála s cieľom zvýšiť atraktivitu územia. Projekt predpokladá monitorovanie prírodných javov pre
návštevníkov územia a pomocou náučných zastavení podávať informácie o prírodných krásach v navštívenom
regióne. Súčasťou projektu bude mapovanie abioty a bioty v trase Podtatranskej magistrály a návrh riešenia
náučného chodníka.
Cieľ:
Cieľom úlohy :Úloha naväzuje na úlohu z roku 2009 a bude zameraná na prieskumy a rozbory územia
Podtatranskej magistrály a mapovanie abiotickej a biotickej zložky prírody a určenie environmentálných
problémov .Výstupom bude vypracovanie pasportizačného listu pre jednotlivé trasy . V konečnom dôsledku
hlavným prínosom projektu bude šírenie informácie o ochrane prírody a krajiny, o sieti NATURA 2000 a národných
parkoch formou statickej a vizuálnej prezentácie.
Trasa náučného chodníka Podtatranskej magistrály vytvorí možnosti pre aktivity v oblasti environmentálnej
výchovy a poznávanie národného parku. Taktiež dôjde k spolupráci v rámci environmentálnej výchovy cezhraničnej
spolupráce s Poľskou republikou.
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Výstupy:

prípravné práce

prieskumy a rozbory riešeného územia

mapovanie abiotických a biotických prvkov

vypracovanie pasportizačných listov

pracovné stretnutie s partnermi z PĽR

pracovné rokovanie so starostami obci riešeného územia

Vypracovanie grafickej prílohy
Výstupy financované z doplnkového zdroja:

Prípravné práce

Prieskumy a rozbory riešeného územia

Návrh vytypovania územných priestorov na podrobnejšie spracovanie

Návrh 8 edukačných centier

Návrh prvkov drobnej architektúry
 Návrh envirokomunikačnej bezmotorovej línie
19.

 Návrh ďalšieho postupu riešenia
CKP
Trvalo udržateľný turizmus v územiach NATURA 2000
Anotácia:
Identifikácia možností rozvoja aktivít CR v zmysle TUR v priestoroch navrhovaných území systému NATURA
2000: bude dopracovaný súbor kritérií a indikátorov pre posudzovanie jednotlivých manažmentových opatrení,
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20.

ktoré sú obsiahnuté v rámci území NATURA pre jednotlivé biotopy, spracovaný návrh na prednostné zmeny v
legislatíve ochrany prírody, resp. metodické usmernenia pre ŠOP SR a orgány štátnej správy životného prostredia k
sprístupňovaniu osobitne chránených území pre verejnosť.
Cieľ:
V rámci programu implementácie siete navrhovanych území NATURA 2000 na území SR sú pre naplnenie
realizácie implementácie dôležité metodické prístupy umožňujúce určiť trvalo udržateľné zásady využívania týchto
území pre turizmus, ktoré navrhnú rekreačné činnosti, ako aj požiadavky na spracovanie opatrení, presnejšie
rozpracovať všeobecné opatrenia pre jednotlivé biotopy a ich kombinácie s cieľom zlepšiť úroveň ochrany krajiny.
Úloha je nevyhnutným predpokladom krajinného plánovania a implementácie manažmenty navrhovaných území
NATURA 2000 do strategického plánovania a dokumentácií ochrany prírody.
Výstupy:
 interpretácie a súbor hodnotiacich indikátorov
 účasť na odborných seminároch s podobnou tematikou
 spracovanie modelového územia a čiastkové interpretácie,
 rozpracovanie návrhu metodických postupov a odporúčaní
CTK
Stanovenie krajinárskych kritérii k prehodnoteniu chránených území Slovenska
Anotácia:
V súlade s Koncepciou ochrany prírody a krajiny je cieľom SR vytvoriť reprezentatívnu sústavu CHÚ, ktorá bude
zahŕňať najvzácnejšie a najzachovalejšie časti prírody a zabezpečí zákonnú ochranu biotopom národného a
európskeho významu, druhom národného a európskeho významu pre ktoré sa vyhlasujú CHÚ, abiotickým javom,
významným krajinných prvkom a územiam medzinárodného významu v primeranom rozsahu. Nosným riešiteľom
úlohy prehodnotenia chránených území Slovenska je Štátna ochrana prírody SR, SAŽP plní úlohy vyplyvajúce z
listu č. CZ 2624/2007 (SOPK) tj. kooperuje pri prehodnocovaní v zmysle stanovovania krajinárskych kritérií v
metodike prehodnocovania, ako aj samotného hodnotenia dotknutých území. Úloha sa zameriava najmä na riešenie
charakteristického vzhľadu krajiny CHKO Kysuce a nadväzuje na výsledky úlohy z roku 2009 s dôrazom na
definovanie krajinárskych kritérií CHKO Biele Karpaty.
Cieľ:
Cieľom uvedeného opatrenia je participácia SAŽP na úlohe prehodnotenia sústavy chránených území v súlade s UV
č. 471 zo dňa 24.5.2007, kooperáciou na stanovovaní krajinárskych kritérií do metodiky prehodnocovania CHÚ, ako
aj participácia na samotnom hodnotení vybraných chránených území z hľadiska hodnotenia ochrany krajiny. V tejto
etape prehodnocovania boli na základe dohody riešiteľov ako riešené územie vybrané CHKO Kysuce. Úloha
prinesie nové poznatky o krajine na základe synergického prístupu spájajúceho prírodné aj kultúrne dedičstvo.
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Výstupy:

tvorba podkladov k úlohe

prezentácia čiastkových výsledkov pre ŠOP SR

tvorba výstupu pre ŠOP SR

záznamy a dokumenty z jednotlivých stretnutí pracovnej skupiny

12

II.

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

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

21.

OMVK
Zabezpečovanie plnenia povinností SR, vyplývajúcich z členstva SR v EEA a sieti EIONET a v pracovných
skupinách OECD
Anotácia:
Aktívna účasť v MB a plnenie funkcie NFP, koordinácia prác v rámci SR vyplývajúcich z členstva SR v EEA,
plnenie úloh vyplývajúcich z funkcií PCP a NRC, zabezpečovanie činnosti informačných stredísk pre EEA,
prevádzka, prebudovávanie EIONET –SR, organizácia EIONET školení. Zabezpečovanie povinností vyplývajúcich
z členstva v pracovných skupinách OECD- WG on Environmental Information and Outlooks, WG on
Environmental Risk Assessment. Participácia na činnosti EPA network. Úloha pozostáva aj z determinácie
predmetnej sady environmentálnych termínov v rámci slovníka GEMET publikovaného na Eionet-e, následnej
kontroly a aktualizácie správnosti prekladov vybraných termínov v anglickom jazyku, ako podklad pre
Terminologickú komisiu MŽP SR a Slovenskú terminologickú sieť v rámci EÚ a prípravu vydania slovníka
GEMET.
Cieľ:
Pracovné zasadnutie WG on Env. Information, pracovné zasadnutie WG on ERA, Aktívna účasť v MB, NFP EEA a
na meetingoch NRC (program EEA), Podkladové materiály pre EEA, OECD, prevádzka EIONET, plnenie
informačnej povinnosti – PDF. Cieľom tejto úlohy je aj priebežná aktualizácia zoznamu environmentálnych
termínov v rámci slovníka GEMET gestorovaného EEA ako podkladu pre Terminologickú komisiu MŽP SR a
Slovenskú terminologickú sieť v rámci EÚ, ako aj aktualizácia a príprava vydania slovníka GEMET.
Výstupy:








zabezpečenie účasti na prac. zasadnutiach OECD
zabezpečenie účasti na NFP a NRC meetingoch a MB pri EEA
pripomienkovanie materiálov OECD a EEA
spracovanie podkladov pre OECD a EEA, poskytovanie informácií
prevádzka národnej stránky EIONET
participácia na prípravách materiálov k vytvoreniu SEIS, účasť na zasadnutiach organizovaných EK k
SEIS a participácia na realizácii Implementačného plánu SEIS
 zabezpečnie účasti na zasadnutiach EPA Network a príprava stanovísk k materiálom
 Determinácie predmetnej sady environmentálnych termínov v rámci slovníka GEMET
publikovaného na Eionet-e
 Kontrola a aktualizácia správnosti prekladov vybraných termínov v anglickom jazyku
 Príprava vydania slovníka GEMET
Výstupy financované z doplnkového zdroja:
 spracovanie kapitol externými expertami
 preklady do en jazyka
 naprogramovanie a vystavenie výstupov
 spracovanie štúdie realizovateľnosti prepojenia EIS a SEIS
 cestovné náklady na účasť expertov na európskych projektoch
 náklady na workshopy v SR
 spracovanie, vydania a distribúcia informačno-propagačných materiálov
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22.

23.

COH
Plnenie činností národného kontaktného bodu Štokholmského dohovoru
Anotácia:
Úloha je daná rozhodnutím ministra ŽP z 29.3. 2006 č.11/2006-4.4, ktorým je SAŽP poverená zabezpečovaním
činnosti národného kontaktného bodu pre agendu Štokholmského dohovoru o POPs. Súčasťou plnenia úlohy je:
poskytovanie informácií a podávania správ v zmysle požiadaviek Nariadenia EPaR (ES) 850/2004 o POPs, plnenie
reportingových povinností v zmysle čl. 15 Štokholmského dohovoru o POPs voči sekretariátu Štokholmskému
dohovoru o POPs (ŠD), spolupráca s relevantnými inštitúciami pri výmene informácií ohľadom POPs (CCHLP,
ÚKSUP, SHMÚ, SAŽP, Úrad verejného zdravotníctva, Colné riaditeľstvo SR, Slovenská obchodná inšpekcia,
SIŽP), spolupráca pri implementácií požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia EPaR (ES) 850/2004 o POPs
týkajúcich sa stanovenia cieľov redukcie emisií z POPs, opatrení eliminácie výroby, uvádzania na trh a používania
úmyselne vyrábaných POPs a vypracovanie podkladov pre reporting v zmysle čl. 12 nariadenia EPaR (ES) č.
850/2004 o POPs, vypracovanie sub stanovíisk k návrhom právnych predpisov EÚ a pripomienky materiálov v
oblasti POPs manažmentu, spolupráca pri vypracovaní vhodných programov a mechanizmov pre pravidelné
poskytovanie porovnateľných údajov monitoringu o prítomnosti dioxínov, furánov a PCB, spolupráca pri príprave
akčných plánov o opatreniach na identifikáciu, charakterizáciu a minimalizáciu alebo elimináciu výroby, používania
a uvoľňovania POPs a o alternatívach týchto látok, účasť na pravidelných zasadnutiach kompetentných autorít,
pripomienkovanie materiálov a ich implementácia v podmienkach Slovenskej republiky, prezentácie aktivít NKB –
POPs na základe požiadaviek na národnej a medzinárodnej úrovni (správy z PC - národné a zahraničné zasadnutia v
oblasti POPs manažmentu, COP a iné).
Cieľ:
9 ochrana zdravia ľudí a životného prostredia
9 poskytovanie informácií , podávanie správ
9 spolupráca s relevantnými inštitúciami
9 dosiahnutie redukcie emisií z POPs, opatreniami eliminácie výroby, uvádzaním na trh a používaním
úmyselne vyrábaných POPs
9 pripomienky materiálov v oblasti POPs manažmentu
9 spolupráca pri monitoringu prítomnosti dioxínov, furánov a PCB
9 spolupráca pri príprave akčných plánov
9 riešenie alternatív POPs
9 spolupráca s priemyslom
Výstupy:
 Stanoviská
 Správy
COH
Činnosť národného Ohniskového bodu Bazilejského dohovoru
Anotácia:
Inštitucionálne plnenie záväzkov SR za BD o riadení pohybov nebezpečných odpadov (NO) cez hranice štátov a ich
zneškodňovaní vyplývajúce z poverenia centra výkonom Ohniskového bodu Bazilejského dohovoru (OBBD) za SR
a plnenie funkcie kontaktného miesta pre spoluprácu s Regionálnym centrom Bazilejského dohovoru (RCBD).
Zabezpečovanie reportingových povinností o cezhraničnej preprave odpadov (ročný reporting) za rezort MŽP SR.
Poskytovanie informácií o cezhraničnej preprave odpadov a vnútroštátnej preprave nebezpečných odpadov (vedenie
databáz o cezhraničnej preprave odpadov a vnútroštátnej preprave NO a spracovanie údajov podľa zadania ). Účasť
a zastupovanie SR na zasadaniach zmluvných strán BD (konferencie, pracovné skupiny) organizované SBD a na
pracovných skupinách EÚ relevantných k problematike BD. Poskytovanie informácií medzinárodným inštitúciám a
národným subjektom zameraných na medzinárodný manažment odpadov a otázky súvisiace s pôsobnosťou
Bazilejského dohovoru. Spolupráca s RCBD pri plnení záväzkov SR v rámci pôsobnosti RCBD v regióne strednej a
východnej Európy (SaVE) a poskytovanie odborných konzultácií.
Cieľ:
Plnenie úloh a požiadaviek kompetentného úradu Bazilejského dohovoru v SR (odboru odpadového hospodárstva
MŽP SR) a Sekretariátu Bazilejského dohovoru (SBD) v Ženeve (poskytovanie informácií a štatistík), ktoré
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vyplývajú z členstva v medzinárodnom dohovore. Spolupráca s RCBD a s relevantnými inštitúciami podľa
požiadaviek, EK - reporting o cezhraničnej preprave odpadov, atď.
Výstupy:

SBD,
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body iných
krajín BD,
CBD,
ETC/RMW
pri EEA,
Eurostat, EK a
iné




24.

25.

správa o cezhraničnej preprave odpadov za rok 2009
výstupy z počítačového spracovania vnútroštátnej prepravy nebezpečných odpadov za rok 2009 v stanovenej
štruktúre

výstupy z počítačového spracovania cezhraničnej prepravy odpadov za rok 2009 v stanovenej štruktúre

hlásenie pre SBD o cezhraničnej preprave NO za rok 2009 v zmysle čl. 13 a 16 BD

hlásenie o cezhraničnej preprave NO za rok 2009 v rámci EÚ reportingu

ad hoc dokumenty a materiály (správy, vyjadrenia, stanoviská) vyžiadané RCBD, Sekretariátom BD, resp.
OEWG pri SBD a inými medzinárodnými environmentálnymi a integračnými štruktúrami (EEA, OECD...) k
problematike manažovania NO.
 podkladové materiály za oblasť prepravy odpadov pri príprave koncepčných materiálov MŽP SR
Činnosť regionálneho centra Bazilejského dohovoru
COH
Anotácia:
Úloha je realizovaná čiastkovými projektami, krátkodobými (workshopy) a dlhodobými, ktoré sú financované
zahraničnými donorskými štátmi alebo inštitúciami. Aktivity sú súčasťou Plánu činnosti Regionálneho centra BD na roky
2009-11, vypracovaného na základe potrieb krajín, ktoré spadajú do pôsobnosti RCBD. Aktivity sú v súlade so
Strategickým plánom pre implementáciu Bazilejského dohovoru.
Cieľ:
Plnenie medzinárodného záväzku SR, ktorý je potvrdený dohodou medzi vládou SR (zast. MŽP SR) a BD v nadväznosti
na projekt OSN-UNEP/SBD/SAŽP No.BS-3100/97-01 "Establishment of the Regional Centre for Training and
Technology in the Slovak Republic". Činnosť, ktorou sa SR významne angažuje ako členská krajina BD. Realizácia
plánovaných úloh zavisí od toho aké sa podarí získať finančné zabezpečenie od donorských inštitúcii. Regionálne centrum
realizuje svoju činnosť koordináciou projketov, realizáciou krátkodobých projektov (workshopov), distribúciou informácii,
účasťou v pracovných skupinách environmentálnych dohovorov.
Výstupy financované z doplnkového zdroja:

záverečné správy z regionálnych workshopov

priebežné a záverečné správy z koordinovaných projektov

operatívna činnosť pre Sekretariát Bazilejského dohovoru

operatívna činnosť pre krajiny SaVE
Dopracovanie nominačného projektu Dolina mezozoika Západných Karpát
CMŽP
Anotácia:
Úloha je zameraná na plnenie záväzkov Slovenskej republiky v oblasti starostlivosti o svetové dedičstvo - svetové
prírodné dedičstvo.
Cieľ:
Cieľom úlohy je dopracovanie nominačného projektu na Doliny mezozoika Západných Karpát. Prehodnotenie hraníc a
rozsahu navrhovaných dolín, na základe pripomienok ŠOP SR (požiadavka upravenia hraníc navrhovaných dolín na
hranice PR a NPR). Zmenené hranice, odkonzultovať s navrhovateľmi dolín. Zosúladiť požiadavky ŠOP SR s pôvodným
návrhom, tak aby bola zachovaná výnimočnosť jednotlivých lokalít. Zvolať pracovné stretnutie s dotknutými stranami,
MŽP, NP Pieniny, Poľský park krajobrazowy. Na základe odborných vyjadrení, podľa potreby spracovať nové mapové
podklady. Doplniť do grafických výstupov územia NATURA 2000. Spracovanie manažmentových opatrení na jednotlivé
doliny v spolupráci so ŠOP SR a Ing. Jánom Tulisom, RNDr. Ladislavom Novotným. Dopracovať a aktualizovať textovú
časť na základe pripomienok ŠOP SR, po prehodnotení hraníc. Po zapracovaní všetkých pripomienok, nachystať
kompletný nominačný projekt (tj. textovú a grafickú časť), predložiť ho na prekontrolovanie dotknutým stranám a po
pripomienkovaní vyhotoviť komplexný projekt na odovzdanie pred komisiu svetového kultúrneho dedičstva. Výstup
nominačného projektu bude vypracovaný v slovenskej a anglickej verzii.
Výstupy:

Pracovné stretnutie k projektu " Doliny mezozoika Západných Karpát"- k zosúladeniu pripomienok k
spracovávanému dokumentu

Pracovné stretnutie k projektu " Doliny mezozoika Západných Karpát"- k odkontrolovaniu výstupných
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SKŽP
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26.

27.

28.

materiálov
Odovzdanie spracovaného nominačného projektu

Riadenie projektu

CER
Zabezpečovanie plnenia povinností SR, vyplývajúcich z členstva SR v iniciatíve Mountain partnership
Anotácia:
Mountain Partnership je aliancia partnerov zainteresovaných na zlepšovaní životnej úrovne obyvateľov horských
oblastí a na ochrane ŽP hôr na celom svete. Pôsobí pod záštitou OSN, organizáciou pre výživu a
poľnohospodárstvo. SR je od r. 2003 zapojená do iniciatívy v oblastiach ako Výchova a vzdelávanie, Výskum,
Manažment povodí a i.
Cieľ:
Zabezpečovať
aktuálny
prehľad
a
informovanosť
o
sieťach
expertov,
sústreďovať a distribuovať informácie na národnej zabezpečovať komunikáciu medzi partnermi , vytvárať
podmienky pre plnenie národného ohniskového bodu resp. formovania národného strediska výmeny informácií.
Výstupy:
 nadviazanie kontaktov v rámci iniciatívy MP
 prehľad o aktivitách aktuálnych pre SR v r. 2010
 súhrnný prehľad o aktivitách MP pre potreby činnosti MŽP SR a medzirezortnej koordinácie
 databáza informácií, aktivít, partnerov v rámci iniciatívy MP
CMŽP
Karpatský dohovor
Anotácia:
Konferencia sa bude zaoberať sa spoločnými záležitosťami zmluvných strán a prijímať rozhodnutia potrebné na
presadzovanie účinnej implementácie dohovoru.
Cieľ:
Príprava konferencie zmluvných strán o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát.
Výstupy:

odborno materiálno technické zabezpečenie konferencie zmluvných strán a TUR Karpát na rok 2011
CRE
Zabezpečenie plnenia reportingových povinností vyplývajúcich z členstva SR v EÚ
Anotácia:
Jednou z povinností SR ako člena Európskej únie je plnenie reportingových povinností voči Európskej komisii,
vyplývajúcich z platnej legislatívy EÚ. SAŽP je poverená MŽP SR koordináciou prác na zabezpečení týchto povinností za
oblasť ŽP. Súčasťou tejto úlohy je zabezpečovanie účasti na rokovaniach pracovných výborov a skupín činných v rámci
EK v tejto oblasti, koordinácia spracovania čiastkových úloh v rámci príslušných zodpovedných organizácií, podľa
potreby spracovávanie podkladov pre finálne výstupy, úprava a kontrola finálnych výstupov, evidencia odoslaných správ
na EK.
Cieľ:
Permanentná aktualizácia reportingových požiadaviek SR. Spracovanie a zaslanie správ požadovaných v roku 2010 na EK.
Zabezpečenie aktívneho členstva SR v relevantných výboroch a pracovných skupinách pri EK. Zabezpečenie aktívneho
členstva SAŽP v pracovných skupinách pri MŽP SR. Vedenie evidencie odoslaných správ na EK.Koordinácia
dobudovania prevádzky informačného systému o nakladaní s ťažobným odpadom.
Výstupy:

Permanentná aktualizácia reportingových požiadaviek SR.

Spracovanie a zaslanie správ požadovaných v roku 2010 na EK podľa harmonogramu

Zabezpečenie aktívneho členstva SR v relevantných výboroch a pracovných skupinách pri EK.

Zabezpečenie aktívneho členstva SAŽP v pracovných skupinách pri MŽP SR.
 Vedenie evidencie odoslaných správ na EK.

29.

CEM
Environmentálne technologie
Anotácia:
Zastupovanie SR v pracovnej skupine na vysokej úrovni na implementáciu Akčného plánu environmentálnych
technológií (ETAP) zriadenej pri EK; príprava a vypracovanie podkladov, správ a návrhov pre potreby predmetnej
pracovnej skupiny a EK; príprava stanovísk SR k jednotlivým návrhom pre oblasť environmentálnych technológií;
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30.

koordinácia činnosti v oblasti implementácie ETAP v SR prostredníctvom medzirezortnej koordinačnej pracovnej
skupiny ETAP, príprava a vypracovanie podkladov, správ a návrhov pre potreby MŽP; príprava podkladov pre
potreby vytvorenia informačného systému o environmentálnych technológiách. Spolupráca s príslušnými subjektmi
SR pri príprave európskeho systému na verifikáciu environmentálnych technológií v zmysle požiadaviek Európskej
komisie. Spolupráca s príslušnými subjektmi SR na príprave rozvoja environmentálnych technológií a podpory ekoinovácií najmä v malých a stredných podnikoch. Podporné činnosti: sledovanie databáz environmentálnych
technológií, najlepších dostupných techník, BAT, BREF, BATNEEC, čistejších technológií a iných súvisiacich
databáz z oblasti vedy a výskumu; sledovanie činnosti technologických platform a Panelu pre environmentálne
technológie pri EK; sledovanie ďalších súvisiacich iniciatív (zelené verejné obstarávanie, Integrovaná výrobková
politika - IPP, výkonnostné ciele a i.).
Cieľ:
Podporné činnosti: sledovanie databáz environmentálnych technológií, najlepších dostupných techník, BAT, BREF,
BATNEEC, čistejších technológií a iných súvisiacich databáz z oblasti vedy a výskumu; sledovanie činnosti
technologických platform a Panelu pre environmentálne technológie pri EK; sledovanie ďalších súvisiacich iniciatív
(zelené verejné obstarávanie, Integrovaná výrobková politika - IPP, výkonnostné ciele a i.).
Výstupy:
 zastupovanie
SR v pracovnej skupine na vysokej úrovni na implementáciu Akčného plánu
environmentálnych technológií (ETAP) zriadenej pri EK
 odborné pripomienky a návrhy pre Európsku komisiu vo väzbe na aktivity v rámci ETAP
 stanoviská SR v súvislosti s prípravou systému Spoločenstva pre verifikáciu technológií (ETV)
 organizovanie zasadania medzirezortnej PS ETAP
 aktualizácia informácií o environ. technol. na webstránke SAŽP CEM
 účasť na konzultáciách organizovaných EK k ďalšiemu smerovaniu rozvoja ET
 spolupráca s NADSME, s podnikateľskými zväzmi a združeniami a vedeckými inštitúciami vo väzbe na
podporu ET a eko-inovácií so zameraním na malé a stredné podniky
CEM
Európska schéma pre enviromentálne označovanie produktov
Anotácia:
Zabezpečovanie činností v nadnárodných orgánoch schémy ES pre environmentálne označovanie produktov, účasť
v Regulačnej rade, aktívna účasť v Rade pre environmentálne označovanie produktov (EUEB), v poradnom fóre, v
pracovných skupinách pre environmentálne kritériá a s nimi súvisiace požiadavky na hodnotenie a overovanie,
spolupráca s akreditovanými, autorizovanými a notifikovanými osobami pri navrhovaní a odsúhlasovaní
environmentálnych kritérií na nové a revidované skupiny produktov, v spolupráci s MŽP SR spracovávanie
stanovísk súvisiacich s činnosťou v nadnárodných orgánoch schémy ES pre environmentálne označovanie
produktov v súvislosti s prípravou legislatívnych, technických a pracovných dokumentov.
Cieľ:
Zabezpečovanie činností vyplývajúcich z členstva SR v EÚ a súvisiacich s požiadavkami nariadenia ES č.
1980/2000 a revidovaného nariadenia ES č..../2009 na príslušný orgán pre environmentálne označovanie v SR.
Aktívna účasť pri tvorbe a schvaľovaní environmentálnych kritérií na skupiny produktov a aktívna spolupráca s
podnikateľskými subjektami, testovacími laboratóriami, ako aj spotrebiteľmi v súvislosti s prípravou relevantných
technických predpisov v Európskej komisii. Vytvorenie efektívnejších podmienok s cieľom zvýšenia možností na
získanie európskej značky.
Výstupy:
 Zastupovanie SR v Rade pre environmentálne označovanie (EUEB) a v Regulačnej Rade vo väzbe na
hlasovací proces, príprava stanovísk a plnenie požiadaviek vyplývajúcich z týchto rokovaní
 Zastupovanie SR v poradnom fóre a v pracovných skupinách pre environmentálne kritériá pri EK a plnenie
požiadaviek vyplývajúcich z týchto rokovaní
 Účasť na seminároch a konferenciách s cieľom podávania informácií odbornej verejnosti
 Komunikácia so zainteresovanými subjektami vstupujúcimi do európskej schémy pre environmentálne
označovanie (podnikatelia, spotrebitelia, testovacie a vedeckotechnické inštitúcie, mimovládne inštitúcie)

IX.010
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31.

 Podávanie informácií prostredníctvom web stránky SAŽP
CTK
Implementácia Európskeho dohovoru o krajine
Anotácia:
Ratifikácia EDoK-u si vyžaduje naplnenie zásad vyplývajúcich z jeho dikcie,rozpracovanie opatrení a rozdelenie
zodpovednosti. Implementácia Dohovoru sa uskutočňuje v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR - kapitola
Ochrana prírody a krajiny a Národným programom implementácie EDoK v SR. Proces implementácie si vyžaduje
vytvorenie a zavedenie nových a koordinovanie činnosti už jestvujúcich nástrojov zameraných na ochranu,
manažment a plánovanie krajiny. Hlavné úlohy v procese implementácie EDoK sú: 1. inštitucionálne zabezpečenie
implementácie EDoK, 2. propagácia, výchova a vzdelávanie, 3. spolupráca na medzinárodnej a národnej úrovni, 4.
odborná podpora implementácie EDoK, 5. Napĺňanie databázy I-EDoK, 6. Cena za krajinu. V roku 2010 si zároveň
pripomíname 10 výročie otvorenia tohto dohovoru na podpis členským štátom RE.
Cieľ:
Cieľom úlohy implementácie EDoK je trvale podporovať ochranu, menežment a plánovanie krajiny a aktívne organizovať
európsku spoluprácu v oblasti implementácie dohovoru. Tieto ciele sú napĺňané prostredníctvom čiastkových cieľov
vyplývajúcich
z
jednotlivých
úloh
v
procese
implementácie
EDoK
Inštitucionálne zabezpečenie I-EDoK - práca na tvorbe legislatívy starostlivosti o krajinu, účasť v pracovných komisiách
zameraných na plnenie úloh vyplývajúcich z I-EDoK, príprava strategických a koncepčných dokumentov k I-EDoK,
Propagácia, výchova a vzdelávanie - publikovanie príspevkov a prednášok na konferenciách a seminároch s tématikou IEDoK, tvorba vzdelávacích prezentácií, realizácia vzdelávacích programov pre jednotlivé cieľové skupiny, aktualizácia a
priebežné napĺňanie web stránok,tvorba propagačných materiálov z edície propagujúcej hodnoty slovenskej krajiny, tvorba
informačných
panelov
k
procesu
implemetácie
EDoK
a
k
výročiu
"Florencia+10".,
Spolupráca na medzinárodnej a národnej úrovni - diseminácia a výmena poznatkov z I-EDoK, spolupráca pri
zabezpečovaní prepojenia aktivít EDoK s Karpatským dohovorom, spolupráca s TU Zvolen na procese I-EDoK a
aplikovaného výskumu v oblasti starostlivosti o krajinu, medzinárodná spolupráca vo vzťahu k nominácii Ceny za krajinu
Rady Európy a tvorby metodík CHVK. Odborná podpora I-EDoK - overovanie CHVK a zapracovanie nových poznatkov
do procesu hodnotenia, príprava odborných materiálov, ako podkladu k propagačným, výchovným, vzdelávacím a
cezhraničným aktivitám. Napĺňanie databázy I-EDoK (podľa požiadaviek z Odporúčania Výboru ministrov CM/Rec
(2008)3, 6. Cena za krajinu - organizačné a odborné zabezpečenie súťaže "Cena SR za krajinu" , spoluorganizácia a
nominácia projektov na Cenu Rady Európy za krajinu.
Výstupy:

záznamy a dokumety z pracovných stretnutí odborných komisií

štúdie, články a príspevky, prezentácie

podklady pre tvorbu súvisacej legislatívy (strategický dokument AP IEDoK,..)

overovanie metodiky - pracovný výstup

zverejňovanie informácii o I-EDoK na webe

monitoring (RE) / I-EDoK v SR

podklady a zostavenie materiálov k I-EDoK

reedigovaná metodika CHVK (po overovaní)
Výstupy financované z doplnkového zdroja:

Celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou k implementácii Európskeho dohovoru o krajine

Informačný deň príležitosti 10. výročia Európskeho dohovoru o krajine

Vzdelávací seminár k manažmentu krajiny

Publikácia k výročiu dohovoru „Florencia + 10“

Medzinárodná študijná cesta k partnerom v Taliansku pod gesciou MŽP SR

Propagačné materiály k „Florencia+10

Aktívna účasť na konferenciách doma aj v zahraničí

Osvetovo – informačný panel k „Florencia+10
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III.
32.

33.

INFORMAČNÉ SYSTÉMY

Register krajinných dokumentácií na území SR (databáza)
Anotácia:
Súčasťou údajovej – textovej časti databázy budú štandardné údaje o dokumentoch s územnou pôsobnosťou, súčasťou

CKP

údajovej – grafickej časti databázy (v GIS) budú plošné priemety spracovaných území s predpokladom postupného
zavedenia interaktívneho zobrazovania zaradenia do Informačného systému o území (ISÚ) a Katalógu dátových
zdrojov – Osobitný verejne prístupný zoznam (KDZ OVPZ).
Cieľ:
Súčasťou údajovej – textovej časti databázy budú štandardné údaje o dokumentoch s územnou pôsobnosťou,
súčasťou údajovej – grafickej časti databázy (v GIS) budú plošné priemety spracovaných území s predpokladom
postupného zavedenia interaktívneho zobrazovania zaradenia do Informačného systému o území (ISÚ) a Katalógu
dátových zdrojov – Osobitný verejne prístupný zoznam (KDZ OVPZ).
Výstupy:
 záznamové formuláre v Enviroinfe - textové vystupy a interaktívna mapa územného rozsahu dokumentácií
 databázový sklad - Register pre územie SR - web aplikácia a server prepojený na Enviroinfo
COH
Informačný systém kontaminovaných zariadení PCB
Anotácia:
Úloha bude plnená nasledovnými aktivitami:
a) Aktualizácia dát v IS kontaminovaných zariadení (IS - KZ) v spolupráci s kompetentnými orgánmi s cieľom
sledovať bezpečné nakladanie s KZ a PCB odpadov do doby ich zneškodnenia alebo dekontaminácie, najneskôr
však do 31. decembra 2010,
b) Poskytovanie rôznych druhov informácií pre potreby výkonu kontroly orgánov štátnej správy v odpadovom
hospodárstve (MŽP SR, KÚ ŽP, OÚ ŽP, SIŽP a ŠEI),
c) Vypracovanie sub-stanovísk k návrhom právnych predpisov EÚ pre spracovanie pozícií SR v oblasti
manažmentu PCB (napr. na medzinárodné rokovania v oblasti manažmentu PCB a iné),
d) Pripomienkovanie materiálov v oblasti manažmentu odpadového hospodárstva vo väzbe na PCB odpady a ich
implementáciu v podmienkach SR,
e) Odborné konzultácie zamestnancov pracoviska vo veci výkladu zákona č. 24/2004 Z. z. na základe požiadaviek
držiteľov KZ,
f) Príprava workshopu pre zainteresované subjekty pre používanie IS - KZ, aktualizácia usmernenia pre používanie
IS –KZ,
g) Vypracovanie prezentácií výstupov z IS – KZ na základe požiadaviek na národnej a medzinárodnej úrovni
(správy z PC - národné a zahraničné zasadnutia
v oblasti manažmentu KZ a PCB).
Cieľ:
9 Aktuálny IS kontaminovaných zariadení (IS - KZ) a spolupráca s kompetentnými orgánmi s cieľom
sledovať bezpečné nakladanie s KZ a PCB odpadov do doby ich zneškodnenia alebo dekontaminácie,
najneskôr však do 31. decembra 2010,
9 Výstupy z IS - KZ pre potreby výkonu kontroly orgánov štátnej správy v odpadovom hospodárstve (MŽP
SR, KÚ ŽP, OÚ ŽP, SIŽP a ŠEI),
9 Sub-stanoviská k návrhom právnych predpisov EÚ pre spracovanie pozícií SR v oblasti manažmentu PCB
(napr. na medzinárodné rokovania v oblasti manažmentu PCB a iné),
9 Pripomienky k materiálom v oblasti manažmentu odpadového hospodárstva vo väzbe na PCB odpady a
ich implementácia v podmienkach SR,
9 Záznamy z odborných konzultácií zamestnancov pracoviska vo veci výkladu zákona č. 24/2004 Z. z. na
základe požiadaviek držiteľov KZ,
9 Workshop pre zainteresované subjekty pre používanie IS - KZ, aktualizácia usmernenia pre používanie IS
–KZ,
9 Prezentácie výstupov z IS – KZ na základe požiadaviek na národnej a medzinárodnej úrovni (správy z PC
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- národné a zahraničné zasadnutia v oblasti manažmentu KZ a PCB).
Výstupy:

Aktualizovaný zoznam kontaminovaných zariadení PCB

Aktualitovať manuál/užívateľskú príručku databázy PCB

Výstupy podľa požiadaviek SIŽP a ŠEI.

Workshop pre zainteresované subjekty pre používanie IS - KZ, aktualizácia usmernenia pre používanie IS –KZ

Funkčná databáza kontaminovaných zariadení

34.

COH
Prevádzka strediska ČMS Odpady a informačných systémov a registrov v oblasti odpadového hospodárstva
Anotácia:
SAŽP - COH Bratislava prevádzkuje informačné systémy a registre zamerané na oblasť odpadového hospodárstva,
kde je zahrnutý Regionálny informačný systém o odpadoch (RISO), informačný systém o obaloch a odpadoch z
obalov (OBALY), informačný systém o elektrických a elektronických zariadeniach a odpadoch z nich (ELEKTRO).
Cieľ:
Programové vybavenie informačných systémov v oblasti odpadového hospodárstva s rozšírenými aplikačnými
funkciami . Aktualizácia údajovej základne v predmetných oblastiach.
Výstupy:






35.
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Aktualizácia existujúcich informačných databáz
Vypracovať manuály/užívateľské príručky pre jednotlivé databázy
RISO
ELEKTRO, OBALY
Záverečná správa o výsledkoch riešenia úlohy

CEI
ISÚŽP ( E-Government)
Anotácia:
Správa o postupe ISÚŽP za rok 2009 a Plánované úlohy v r. 2010, Stretnutie projektovej rady ISÚŽP, Koordinácia
ostatných subsystémov, Školenie pracovníkov ÚŽP pre prácu s GIS. Zorganizovanie workshopu pre štátnu správu.
Priebežná aktualizácia stránky ISÚŽP. Podpora e- Governmentu (v zmysle požiadaviek MŽP SR) IS Regen
prevádzka pilotného IS pre oblasť Prievidze.
Cieľ:
Vytvorenie informačnej podpory pre výkon štátnej správy v ochrane životného prostredia
Výstupy:

Správa o postupe ISÚŽP za rok 2009 a Plánované úlohy v r. 2010

Zasadnutie projektovej rady ISÚŽP a zápis zo zasadnutia

Koordinácia ostatných subsystémov (Voda, Ovzdušie, Odpady)

Aktualizácia webstránky ISÚŽP http://www.sazp.sk/isuzp/

Školenie pracovníkov ÚŽP pre prácu s GIS

Zorganizovanie workshopu pre štátnu správu

podpora e- Governmentu (v zmysle požiadaviek MŽP SR)

IS Regen prevádzka pilotného IS pre oblasť Prievidze
Výstupy financované z doplnkového zdroja:
 GIS aplikácia pre pracovníkov úradov ŽP s možnosťou on-line práce v interaktívnom režime na vytváranie
nových resp. úpravy existujúcich vrstiev

36.

CEI
ISM - (Informačný systém monitoringu)
Anotácia:
Budovanie GIS orientovaného informačného systému, ktorý umožní prístup do vzdialených údajových základní jeho
účastníkov – prevádzkovateľov ČMS cez navzájom prepojené WEB servery s cieľom vytvoriť previazaný celok
informačných zdrojov jednotlivých ČMS, schopný podať čo najobjektívnejšiu výpoveď o stave zložiek životného
prostredia a naň pôsobiacich vplyvov.
Správa archívu družicových snímok na sledovanie prírodných zdrojov, tematické mapovanie zložiek životného
prostredia nad územím Slovenska v rámci jednotlivých ČMS a ďalších požiadaviek, tvorba a publikovanie
informácii o DPZ na Internete a Intranete SAŽP http://www.sazp.sk/DPZ
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Účasť SK na medzinárodnom projekte GMES FTP Land s cielom mapovania stavu a zmien CLC2006
http://www.sazp.sk/corine
Správa analógových mapových podkladov, scanovanie, konverzie a tvorba nových digitálnych mapových podkladov
pre rezortné organizzácie
Evidencia požiadaviek rezortných organizácií na mapové podklady
Prevádzkovanie permanentnej referenčnej GPS stanice, zálohovanie a spracovávanie referenčných údajov z
mobilných GPS pre GIS aplikácie
Cieľ:

verejnosť

Sprístupnenie údajov z monitoringu ŽP
Participácia SR na celoeurópskom mapovaní GMES land CLC2006
Podpora rezortných organizácií poskytovaním GPS a mapových služieb
Implementácia výsledkov monitoringu a mapovania do GIS aplikácií
Výstupy:

Koordinácia činností pri budovaní ISM - správa o stave ISM

Funkčné a aktuálne webaplikácie ČSM - Upgrade a tvorba interaktívnych WEB aplikácií pre ČMS

Diaľkový prieskum Zeme (DPZ): Aktualizovaný www.sazp.sk/corine, Archív družicových snímok a jeho správa

Evidencia požiadaviek na mapy pre rezort ŽP

Archív digitálnych a analógových máp a služby

Archív údajov z meraní - spracovanie a zálohovanie referenčných údajov z meraní GPS stanice a poskytovanie
služieb

Mapové kompozície

37.

CEI
Enviroinfo
Anotácia:
EnviroInfo predstavuje metainformačný systém rezortu MŽP SR, ktorý poskytuje možnosť štandardizovanej tvorby,
zberu a sprístupnenia opisných informácií (metainformácií) o dokumentoch, databázach, mapách, rastrových,
vektorových a iných údajoch ktoré v danom kontexte majú význam pre životné prostredie, v zmysle definície
informácie o životnom prostredí podľa zákona NR SR č. 205/ 2004 Z. z.
Metainformácie popisujú údaje, ktoré boli vytvorené, alebo získané MŽP SR a organizáciami rezortu životného
prostredia a sú dostupné prostredníctvom elektronického katalógu dostupného cez Internet tak aby slúžil odbornej i
laickej verejnosti.
Zároveň v rámci projektu EnviroInfo je zabezpečovaná aj prevádzka osobitne verejne dostupného zoznamu
informácií o ŽP (OVPZ).
Cieľ:
Efektívnejšie sprístupnenie informácií o životnom prostredí.

T:
XII.010
KT:
III.010
VI.010
IX.010

OI

5 200

31 500

T:
XII.010
KT:
III.010

OI

15 600

96 450 MŽP
SR,Rezortné
organizácie

Výstupy:

Prevádzka internetovej aplikácie EnviroInfo dostupnej na adrese: http://enviroinfo.enviroportal.sk

Analýza existujúcich informačných systémov /IS/, ich možností prebudovy podľa štandardov pre informačné
systémy verejnej správy z následnou možnosťou automatizovanej tvorby a zberu metainformácií do
Metianformačného systému MŽP

Vytvorenie aplikačného rozhrania informačných systémov pre import údajov do metainformačného systému
EnviroInfo

Priebežná aktualizácia metainformačného systému EmvitoInfo

Aktualizácia užívateľského manuálu v.2

Školenia zodpovedných a poverených osôb, a osôb mimorezortných organizácií

Úprava EnviroInfo vo vzťahu na RPI
Výstupy financované z doplnkového zdroja:

Technické riešenie na automatizovaný zber a tvorbu metainformácií z iných informačných systémov

38.

CEI
ENIPI (Environmentálna infraštruktúra priestorových informácií)
Anotácia:
NIPI predstavuje informačný systém zameraný na sprístupnenie geopriestorových údajov o životnom prostredí a

MŽP
SR,Rezortné
organizácie
,verejnost/obč
ania SR,štátna
správa,
ústredné
orgány štátnej
správy,
výkonné
rezortné
inštitúcie,krajs
ké
úrady,samospr
áva,akademic
ký sektor,veda
a výskum,tretí
sektor,komerč
ný
sektor,záujem
ci zo
zahraničia.
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VI.010
IX.010

jeho zložkách v rámci národnej aj celoeurópskej úrovne. Hlavným východiskom pre napĺňanie tohto cieľa je
Smernica ES/2/2007 o INSPIRE, transponovaná do našej legislatívy v znení zákona o NIPI (vstup do platnosti
1.2.2010). Smernica stanovuje všeobecné pravidlá pre vybudovanie tejto infraštruktúry predovšetkým na podporu
environmentálnych politík a politík, ktoré majú dopad na životné prostredie. Hlavným cieľom INSPIRE je
zabezpečiť sprístupnenie veľkého množstva kvalitných a štandardizovaných priestorových informácií na úrovni
Spoločenstva a na všetkých úrovniach členských štátov. Technické a legislatívne rámce praktickej implementácie
budú pre jednotlivé okruhy určovať implementčné pravidlá, ktoré stanovia východiská pre napĺňanie požiadaviek
ustanovených Smernicou.
Cieľ:
Vytvorenie, správa a aktualizácia infraštruktúry pre priestorové informácie, napĺňanie požiadaviek vyplývajúcich zo
Smernice o INSPIRE, napĺňanie požiadaviek vyplývajúchich zo zákona o NIPI, funkčný systém katalogizácie,
aktualizácie a dopĺňania metaúdajov, funkčné a INSPIRE kompaktibilné priestorové údaje a služby priestorových
údajov v zmysle príloh Smernice, plne implementované pravidlá tvorby priestorových informácií, vrátane časového
harmonogramu ich implementácie. NIPI predstavuje právne podloženú platformu s jasne definovaným pravidlami
zdieľania a využívanie priestorových údajov. Projekt INSPIRE zároveň predstavuje kľúčovú komponentu za rezort
MŽP SR pre navrhovaný Register piestorových infromácií SR definovaný v Koncepcii informatizácie SR.
Významným komponentom budovania NIPI sú úlohy súvisiace s popularizáciou a zvyšovaním povedomia
verejnosti o problematike priestorových údajov, vzdelávaním zástupcov povinných osôb smerujúcim k objasňovaniu
požidaviek stanovených zákonom o NIPI a Smernicou.

MŽP
SR,verejnost/
občania
SR,štátna
správa,
ústredné
orgány štátnej
správy,
výkonné
rezortné
inštitúcie,krajs
ké
úrady,samospr
áva,akademic
ký sektor,veda
a výskum,
tretí
sektor,komerč
ný
sektor,záujem
ci zo
zahraničia.

Výstupy:

Úlohy na medzinárodnej úrovni

členstvo a zastupovanie SR v INSPIRE Commitee – Members, National Contact points a IOC Task Force (TF)
representative

Úlohy na národnej úrovni - medzirezortnej

Vypracovanie a vedenie Zoznamu povinných osôb podľa §3(1) podľa kategórií definovaných IP pre Monitoring
a reporting

Úlohy vyplývajúce z INSPIRE ROADMAP - Monitoring a reporting - správa

Úlohy vyplývajúce z INSPIRE ROADMAP - metaúdaje za prílohu I a II Smernice (vytvorenie funkčného
metaúdajového katalógu)

Budovanie mapového servera a funkčného dátového skladu a distribuovaných sieťových služieb (CGS - DGS)

Budovanie a prevádzka Envirogeoportálu v zmysle INSPIRE a RPI

Vytvorenie funkčných vyhľadávacích a prezeracích služieb

Analýza stavu a možností spolupráce s povinnými osobami a jej koordinácia, z hľadiska ich príspevku k
budovaniu infraštruktúry priestorových informácií v zmysle navrhovaného zákona o NIPI

Úlohy na rezortnej úrovni

Zabezpečovanie tvorby a životného cyklu KO rezortu ŽP, jeho postupná harmonizácia s prílohami Smernice
INSPIRE - Aplikácia pre KO

koordinácia činnosti PS R INSPIRE
Výstupy financované z doplnkového zdroja:

Realizácia cyklu školení – tréningov pre zástupcov povinných osôb o INSPIRE

Odborný seminár venovaný problematike implementácie Smernice.

Testovanie návrhu sieťových služieb – vyhľadávacích, zobrazovacích, sťahovacích za témy Hydrografia (I.8) a
Chránené územia (I.9) definované v prílohe I (Annex I) smernice INSPIRE 2007/2/ES v podmienkach SR.

Web aplikácia www.inspire.enviroportal.sk s redakčným systémom

Implementácia a prevádzka aplikácie na zabezpečenie údržby, zmien a doplnkov v Katalógu objektov

Aplikácia, ktorá umožní verejnosti priamym výberom z interaktívnej mapy označiť a získať požadované
informácie o chránených územiach v štruktúre definovanej smernicou INSPIRE

39.

GIS podpora pre MŽP SR a SAŽP
Anotácia:
Integrovaný geografický informačný systém

CEI
zabezpečujúci tvorbou priestorových vrstiev, ich spracovannie,

T:
XII.010
KT:
III.010

OI

14 820

31 500 SAŽP, MŽP
SR, ŠOP SR,
SMOPaJ,
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zdieľanie prostredníctvom ArcSDE aplikačného servera, cez vytváranie mapových kompozícií, ktoré sa publikujú
prostredníctvom mapových služieb na internete (mapový server ARCGIS), až po analógový výstup mapových
kompozícií na veľkoformátovom plotri. Činnosti zabezpečujúce GIS podporu sú rozdelené do 4 pracovných
balíkov:
1. Arc GIS klienti – úloha zabezpečuje prevádzku kľúčových užívateľských GIS aplikácií na SAŽP (ArcGIS ArcView, Arc Info). Tieto SW produkty sú určené a potrebné na vytváranie, aktualizáciu, vizualizáciu, analýzu
priestorových údajov a vytváranie mapových kompozícií, potrebných k prevádzke ISŽP.
2. Geodatabázový server ArcSDE – administrácia aplikačného servera ArcSDE, ktorý je nosným prvkom
vytvoreného skladu priestorových údajov SAŽP, ako aj skladu priestorových údajov rezortných organizácií MŽP.
Sklad priestorových údajov je zároveň súčasťou distribuovaného GIS systému v rámci rezortu MŽP. Sklad
priestorových údajov slúži ako databázové úložisko priestorových údajov, ktoré užívatelia môžu využívať i zo
vzdialených pracovísk prostredníctvom GIS aplikácii, ako aj prostredníctvom publikovaných mapových služieb.
3. Mapový Server ArcGIS server – prevádzka mapového servera a publikovanie mapových služieb
4. Veľkoformátová tlač – prevádzka veľkoformátového plottra, veľkoformátová tlač mapových kompozícii
a iných podkladov
Cieľ:
Sprístupnenie informácií o životnom prostredí v prostredi GIS, plnenie úloh SAŽP a MŽP SR vyplývajúcich z
direktív EK v oblasti priestorových údajov
Výstupy:

VI.010
IX.010

ÚŽP, SHMÚ,
ŠVP,
verejnosť



prevádzka klientských GIS aplikácii , Arc INFO, ArcView – ArcGIS desktop na pracoviskách SAŽP, sledovanie
vývoja licencií ArcGIS a zabezpečovanie upgrade verzií, obstarávanie a prerozdelovanie licencií na základe
požiadaviek centier SAŽP, zabezpečovanie a realizovanie školení pracovníkov v prípade nových ugradov
ArcGIS
Tvorba priestorových údajov a mapových kompozícií na základe požiadaviek a potrieb IS

prevádzka funkčného skladu priestorových údajov rezortných organizácií – CGS (manažovanie ArcSDE
servera, tvorba prístupových účtov, zabezpečovanie aktualizácie údajov, komunikácia s rezortnými
poskytovateľmi údajov, sledovanie a vyhodnocovanie prístupov a využívania údajového skladu CGS)

Celoročná spoľahlivá prevádzka mapového servera a funkčná adresa http:/atlas.sazp.sk (administrácia
fungujúcich mapových služieb a aplikácií, sprístupnenie metaúdajov o mapových službách na webovej stránke)
- prechod na ArcGIS server - inštalácia, správa, migrácia dát a prispôsobenie eistujúcich aplikácií doposiaľ
využívajúcich IMS serverom)

prevádzka veľkoformátového plottra - veľkoformátová tlač: mapové kompozície, postery a veľkoplošné
propagačné materiály
Výstupy financované z doplnkového zdroja:

vytvorenie prehľadných interaktívnych máp s informáciami o chránených územiach sústavy Natura 2000 a
chránených druhoch a biotopoch európskeho významu.
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40.

CEI
RZSJ (Revízia základných sídelných jednotiek)
Anotácia:
Register základných sídelných jednotiek (ZSJ) slúži na zaistenie stabilnej sústavy priestorových jednotiek pre
geografickú lokalizáciu sociálno-ekonomických, územno-technických a environmentálnych informácií s väzbou na
osídlenie vedených v ŠIS. Zabezpečuje priebežné aktualizované zoznamy a číselníky ZSJ s ich zaradením do
nadradených priestorových jednotiek podľa platného územného a správneho členenia SR. Umožňuje poskytovanie
vybraných údajov registra cez WEB server SAŽP a účelových výstupov podľa požiadaviek užívateľov.
Cieľ:
Aktuálny register základných sídelných jednotiek.
Výstupy:







41.

42.

43.

OI

13 000

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

T:
XII.010
KT:
III.010
VI.010
IX.010

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

T:
XII.010
KT:
III.010
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IX.010

SGPZ

1 300

MŽP SR, MH
SR, HBÚ,
OBÚ, KÚŽP,
OÚŽP, SIŽP,
stavebné
úrady, SAŽP,
verejnosť

T:
XII.010
KT:

SOPK,SEPZV 855
,SEPZV

Generálna revízia ZSJ pre prípravu SODB 2011
Aktualizácia Registra ZSJ, číselníka PJ a GIS vrstiev PJ
Aktualizácia RZSJ na webstránke SAŽP
Aktualizácia Programového vybavenia pre správu registra ZSJ na ORACLE
Tvorba internetovej mapovej služby pre validáciu výsledkov revízie ZSJ

CER
Informačný systém BEISS - prevádzka a aktualizácia
Anotácia:
V r. 2009 bola programová aplikácia BEISS prepracovaná na web aplikáciu z prostriedkov Envirofondu, spustená v
skúšobnej prevádzke koncom roka 2009. V r. 2010 budú práce zamerané na aktualizácia dát podľa stanoveného
harmonogramu aktualizácie, na prípadné korekcie alebo opravy web aplikácie podľa výsledkov skúšobnej
prevádzky.
Cieľ:
Prehľad a prístup k informáciám o environmentálnych i všeobecných charakteristikách na úrovní obcí
prostredníctvom web aplikácie.
Výstupy:
 Harmonogram aktualiázcie dát
 Ladenie web aplikácie
 Tvorba programovej aplikácie pre aktualizáciu dát
 Aktualizácia databáz
CRE
Zabezpečenie dobudovania prevádzky IS nakladania s ťažobným odpadom
Anotácia:
Zabezpečenie dobudovania IS nakladania s ťažobným odpadom, jeho prevádzky a zabezpečenie podkladov pre
plnenie reportingových povinností SR voči EK. Zabezpečenie školiacich aktivít pre štátnu správu.
Cieľ:
Zabezpečenie zhromažďovania údajov a poskytovania informácií o nakladaní s ťažobným odpadom podľa zák. č.
514/2008 Z. z. o nakladaní s ťažobným odpadom.
Zabezpečenie podkladov pre prípravu správ podávaných EK v rámci plnenia reportingových povinností
vyplývajúcich z členstva SR v EÚ.
Výstupy:




T:
XII.010
KT:
III.010
VI.010
IX.010

Dobudovanie IS nakladania s ťažobným odpadom
Prevádzka IS nakladania s ťažobným odpadom
Školenia osôb s autorizovaným prístupom do IS
Podklady pre prípravu správ podávaných EK


CKP
Databáza zámerov a navrhovaných lokalít pre výstavbu veterných parkov a solárnych elektrární
Anotácia:
V súčasnosti existuje na Slovensku celý rad zámerov pre výstavbu veterných parkov (VP), veterných elektrární (VE)

rezortné
ministerstvá,
štátna správa,
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44.

a solárnych elektrární (SE) na území Slovenska. Doteraz však nie je k dispozícii ucelený zoznam navrhovaných
lokalít VP, VE a SE, čo komplikuje ich posudzovanie v procese hodnotenia vplyvov na životné prostredie (EIA) a v
procese ich povoľovania či už orgánmi štátnej správy a samosprávou na miestnej a regionálnej úrovni. Databáza
poskytne podkladové údaje pre proces EIA orgánom štátnej správy a samosprávy a súčasne doplní materiály na
národnej úrovni týkajúce sa procesov hodnotenia a povoľovania umiestňovania VP, VE a SE.
Cieľ:
Ciele úlohy sú v súlade s požiadavkami a cieľmi TUR obsiahnutými v NSTUR Slovenskej republiky (ciele 24 až
28). Úloha vyplýva i zo záväzkov SR obsiahnutých v Kjótskom protokole o znižovaní množstva emisií
skleníkových plynov o 8 % v rozmedzí rokov 2008 – 2012 v porovnaní s rokom 1990. Úloha naväzuje na
pripravované zákony o krajinnom plánovaní a strategickom posudzovaní dokumentov z oblasti energetiky. Jedným z
bodov výstupu úlohy bude návrh priorít na spracovanie projektov financovaných z fondov EÚ.
Výstupy:
 mapy lokalít a zámerov umiestnenia navrhovaných veterných parkov, veterných elektrární a solárnych
elektrární v mierke 1:500 000 na území Slovenska (spracovanie lokalít bude v digitálnej forme v mierke 1
: 50 000, prípadne až 1 : 10 000 podľa poskytnutých podkladov);
 vypracovanie katalógových listov pre navrhované lokality VP, VE a SE;
 spracovanie odporúčaní pre samosprávu a štátnu správu k hodnoteniu zámerov VP, VE a SE;
 návrh odporúčaní pre úpravy/dopracovanie návrhu metodiky limitov pre umiestňovanie VP, VE a SE;
 prezentácie spracovávaného materiálu a jeho výstupov samospráve, štátnej správe;
 prezentácia výstupov úlohy verejnosti na odborných seminároch a podujatiach;
 umiestnenie výstupu na webovú stránku Enviroportál;

III.010
VI.010
IX.010

CRE
Informačný systém IPKZ
Anotácia: Spravovanie, napĺňanie a sprístupňovanie informačného systému integrovanej prevencie a kontroly
znečisťovania v zmysle § 6 a 27 zákona č. 245/2003 Z.z. o IPKZ v znení neskorších predpisov
Cieľ:
Prevádzkovanie a spravovanie IS IPKZ a jeho aktualizácia. Doprogramovanie a následné prevádzkovanie
jednotlivých registrov stanovených v príslušných paragrafoch zákona. Vytvorenie podkladu pre zabezpečenie
plnenia reportingových povinností za oblasť IPKZ vo vzťahu k EK. Sprístupňovanie informácií verejnosti
prostredníctvom www stránok
Výstupy:

T:
XII.010
KT:
III.010
VI.010
IX.010

SKŽP

2 500

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

T:
XII.010
KT:
III.010
VI.010
IX.010

SKŽP

4 139

MŽP SR,
SIŽP, SHMÚ,
ostatná štátna
a verejná
správa,
verejnosť,








45.

samospráva,
podnikateľská
sféra,
právnické a
fyzické osoby,
mimovládne
organizácie

Prevádzkovanie a spravovanie Informačného systému IPKZ (v štruktúre a s obsahom ustanoveným §§ 6 a 27
zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ) a jeho aktualizácia na báze zberu informácií od prevádzkovateľov IPKZ a na
báze súčinnostnej výmeny dát so SIŽP
Up-date a údržba softwaru Registra oprávnených osôb na základe požiadaviek MŽP SR;
Up-date Regista prevádzkovateľov a IPKZ prevádzok;
Up-date Registra vydaných integrovaných povolení;
Up-date a vytvorenie prepojenia s Registrom prevádzkovateľov a IPKZ prevádzok v súčinnosti s postupom prác
na Registri prevádzkovateľov a IPKZ prevádzok;
Vybudovanie a spravovanie Integrovaného registra informačného systému (IRIS) a jeho aktualizácia na báze
zberu informácií od prevádzkovateľov IPKZ a na báze súčinnostnej výmeny dát so SIŽP; spracovanie návrhu
dátových položiek a dátových tokov, prepojenie s ostatnými registrami IS IPKZ, aj s ohľadom na umiestnenie
niektorých údajov v NRZ a tak, aby IRIS zabezpečoval aj ďalšie povinnosti MŽP SR podľa § 27 ods. 3 písm. a)
zákona o IPKZ; aktualizácia registra Register BAT a BREF a jeho prepojenie s IS IPKZ

Národný register znečisťovania
Anotácia: Vybudovanie, spravovanie a sprístupňovanie informačného systému Národný register
znečisťovania (NRZ) v zmysle § 5 a 6 zákona č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení
informácií o životnom prostredí vo väzbe na prijatú novú vyhlášku k predmetnému zákonu
Cieľ:
Vybudovanie (vytvorenie štruktúry, naprogramovanie) predmetného NRZ a jeho následné napĺňanie.

CRE
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Sprístupňovanie údajov z NRZ širokej verejnosti
Výstupy:


46.

CRE
Informačný systém prevencie závažných priemyselných havárií (PZPH)
Anotácia:
Budovanie, prevádzkovanie a sprístupňovanie informačného systému pre prevenciu ZPH (IS ZPH) v zmysle §
5a zákona č. 261/2002 Z.z. o PZPH. Spracovanie podkladov pre podávanie správ za SR zko jedného
z výstupov z predmetného IS.
Cieľ:
'Prevádzkovanie a sprístupňovanie IS PZPH, jeho upgrade vzhľadom na novelizácie zákonov, vyhlášok a
pripomienok zo strany užívateľov, budovanie nových gis vrstiev.
Výstupy:






47.

Národný
register
znečisťovania
ako
informačný
systém
na
báze:
vytvorenia metodiky a systému zberu údajov do NRZ (na základe novej vyhlášky k zákonu č. 205/2004 Z. z. o
zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií a životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
obdržaných dát od prevádzkovateľov E-PRTR. Naprogramovanie predmetného NRZ.

SKŽP

3 000

T:
XII.010
KT:
III.010
VI.010
IX.010

SKŽP

1 000

Prevádzkovanie a sprístupňovanie IS PZPH vrátane zhromažďovania údajov a poskytovania informácii – v
súlade s §5a ods. (2) a (3) zákona o PZPH
Budovanie nových GIS vrstiev (citlivé body, reprezentatívne scenáre) v koordinačnej súčinnosti so sekciou KŽP
MŽP SR, odbor MER
Tvorba novej mapovej aplikácie v IS PZPH
Dobudovanie registrov IS PZPH a update údajov s tým súvisiaci vzhľadom na zavedenie nového číselníka - SK
NACE Rev.2 v spolupráci s odborom MER MŽP SR a SIŽP
Pravidelná aktualizácia web stránok (www.enviroportal.sk a www.sazp.sk )

CMŽP
Informačný systém o prevencii a náprave environmentálnych škôd
Anotácia:
Úloha je pokračovaním úloh SAŽP a MŽP SR, SKŽP - implementácia zákona o prevencii a náprave
environmentálnych škôd (ďalej len EŠ). Zavedenie zákona do praxe vyžaduje sprístupňovanie údajov o
Enviškodách a dostupných informácií pre určovanie základného stavu prírodných zdrojov a určovanie závažnosti
nepriaznivých účinkov udalostí spôsobujúcich EŠ.
Cieľ:
Prevádzkovanie a sprístupňovanie informačného systému v súlade s §20 zákona zákona NR SR č. 359/2007.
Výsupy:


T:
XII.010
KT:
III.010
VI.010
IX.010

Prevádzkovanie IS PNEŠ (NATURA 2000- základný stav 2010, eform. Enviškody- oznámenia verejnosti a
prevádzkovateľov)

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

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

IV. ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA, VZDELÁVANIE , PROPAGÁCIA A REPORTING
48.

CPEPEV
Odborné zabezpečenie podujatí k významným dňom životného prostredia
Anotácia:
Odborné zabezpečenie podujatí organizovaných na objednávku MŽP SR pri príležitosti významných dní životného
prostredia - Svetový deň vody, Deň Zeme, Svetový deň životného prostredia a Medzinárodný deň Dunaja. Ide o
prezentácie, prednášky, detské súťaže a workshopy.
Cieľ:
Cieľom úlohy je zviditeľniť činnosti MŽP SR a SAŽP určené verejnosti a pripomenúť spoločensky významné dni
venované ochrane prírody a životného prostredia. Prínos pre SAŽP v podobe propagácie organizácie.
Výstupy:
 Svetový deň vody

T:
XII.010
KT:
III.010
VI.010
IX.010

KO

610

MŽP SR,
SAŽP,
verejnosť,
podnikateľské
subjekty
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49.

50.

 Deň Zeme
 Svetový deň životného prostredia
 Medzinárodný deň Dunaja
OKP
Organizačné zabezpečenie podujatí k významným dňom životného prostredia
Anotácia:
Úloha je zameraná na zvyšovanie environmentálneho povedomia širokej verejnosti prostredníctvom nástrojov
komunikácie a propagácie. Odborne zastrešuje aktivity k významným dňom životného prostredia v SAŽP Centrum
programovania environmentálnych projektov a environmentálnej výchovy.
Cieľ:
Zvýšený záujem verejnosti o problematiku životného prostredia, podpora mimoškolského environmentálneho
vzdelávania, spolupráca rezortných inštitúcií pri plnení programového vyhlásenia vlády, šírenie environmentálnej
osvety a propagácie
Výstupy:
 organizácia podujatí k významným dňom životného prostredia
 výstavy
 textové, grafické materiály
CPEPEV
Envirofilm 2010 – medzinárodný festival filmov o ŽP
Anotácia:
Hlavným cieľom medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí spolu so sprievodnými kultúrnymi,
zábavnými a odbornými podujatiami je zvyšovanie environmentálneho povedomia verejnosti. Festival je
deklarovaný Ministerstvom životného prostredia SR ako najväčšie osvetové podujatie rezortu určené širokej
verejnosti. Zámerom festivalu je predstaviť odbornej a laickej verejnosti nové filmy a televízne programy, ktoré
svojím obsahom a umeleckou úrovňou pomáhajú rozširovať informácie v oblasti životného prostredia, ochrany
prírody, biodiverzity, trvalo udržateľného rozvoja, využitia obnoviteľných zdrojov energie, recyklácie a separácie,
znižovanie konzumného spôsobu života.
Výstupy z festivalu ako sú filmy, výstavy, programy sú celoročne využiteľné v rezorte životného prostredia pre
environmentálne vzdelávanie a osvetu. SAŽP už dnes disponuje špecializovanou videotékou, kde je k dispozícii viac
ako 1300 filmov, dokumentov o prírode, spravodajstiev o problematike tvorby a ochrany životného
prostredia.Festival sa uskutoční v dňoch 10. až 15. mája 2010 tradične súčasne v štyroch mestách: Banská Bystrica,
Banská Štiavnica, Kremnica a Zvolen. Okrem súťažnej prehliadky zahraničných a domácich filmov je naplánované
množstvo sprievodných podujatí, kde bude vytvorený priestor na prezentáciu štátnej environmentálnej politiky a
aktivít organizácií rezortu životného prostredia širokej verejnosti.
Cieľ:
Festival je vhodnou formou propagácie aktivít rezortu životného prostredia, prostredníctvom filmovej prehliadky a
programu sprievodných podujatí informuje verejnosť o globálnych ale aj miestnych problémoch životného
prostredia.Festival napomáha zvyšovaniu environmentálneho povedomia širokej verejnosti, najmä však mládeže.
Prínosom projektu je okrem propagácie MŽP SR a SAŽP ako hlavného organizátora festivalu aj rozšírenie odbornej
environmentálnej videotéky SAŽP. Filmy sú po festivale bezplatne využívané pre environmentálne vzdelávanie
verejnosti
Výstupy:
 Grafický návrh, spracovanie textov, tlač a distribúcia propozícií
 Internetová stránka festivalu
 Výroba kópií filmov pre videotéku SAŽP, scanovanie výtvarných prác a fotografií pre enviroportál
 Pofestivalové prehliadky filmov v mestách SR
 Záverečná správa a zúčtovanie projektu Envirofilm
 Celoročné aktivity v rámci asociácie ECOMOVE International
Výstupy financované z doplnkového zdroja:
 Festival a jeho sprievodné podujatia

T:
XII.010
KT:
III.010
VI.010
IX.010

KO

610

T:
XII.010
KT:
III.010
VI.010
IX.010

KO
(SEPZV)

1 560

MŽP SR,
SAŽP,
verejnosť,
podnikateľské
subjekty

156
500

MŽP SR,
Ecomove
International,
verejnosť
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51.

CTK
Škola obnovy dediny
Anotácia:
Škola obnovy dediny predstavuje realizáciu systému vzdelávania pre Program obnovy dediny (vidiecke samosprávy
a mikroregionálne združenia obcí) - v oblastiach obnovy sídelného prostredia, revitalizácie krajiny, ekologických
vhodných riešení vidieckej infraštruktúry, participácie verejnosti, plánovania a programovania, uplatnením hlavne
formy inšpiratívnej (realizácia projektu Inšpiračnej školy vidieka) a informačnej (odborné prednášky, semináre a
študijné materiály).
Cieľ:

T:
XII.010
KT:
III.010
VI.010
IX.010

SOPK
(SEPZV)

1 040

29 925
(spolu
s uloho
u č.56)

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

T:
XII.010
KT:
III.010
VI.010
IX.010

OÚ

800

5 985

Zamestnanci
KÚ ŽP, OÚ
ŽP, SIŽP,
ktorí
vykonávajú
štátnu správu
starostlivosti o
životné
prostredie na
úseku ochrany
pred
povodňami

T:
XII.010
KT:
III.010
VI.010
IX.010

SV

366

Medzinárodná spolupráca s partnermi v oblasti získavania skúseností (zapojenie Školy obnovy dediny do Európskeho
vzdelávacieho fóra vidieckeho rozvoja). Súčasť environmentálnej výchovy, implementácia Európskeho dohovoru o krajine
(zvyšovanie povedomia o hodnote krajiny) cez cieľovú skupinu vidieckych samospráv.
Výstupy:

Zostavenie školiacich modulov orientovaných na aktuálnu tematiku (obnova verejných priestranstiev vrátane
zelene a starostlivosť o vidiecke ŽP) – 2

Databáza spolupracujúcich partnerov – 1

Projekty IŠV - varianty programov v rôznych územiach a pre rôzne záujmové skupiny (zostavenie) – 5

Prezentácie v Powerpointe (5), postery (2)
Výstupy financované z doplnkového zdroja:

Realizácia odborných seminárov zameraných na tému Verejnosť a hodnota krajiny

Realizácia Školy obnovy dediny a projektu IŠV pre starostov a mikroregionálne štruktúry – pre domácich aj
zahraničných účastníkov

Katalóg pozitívnych príkladov realizácie Programu obnovy dediny

Vypracovanie systému školení zameraných na zvyšovanie povedomia občianskej spoločnosti o hodnote krajiny
 Medzinárodná a cezhraničná spolupráca, vzájomná výmena informácií a skúseností

52.

53.

CPEPEV
Osobitné kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 462/2004
Anotácia:
Kompletné organizačné, administratívne a tematické zabezpečenie odbornej prípravy na získanie osobitných
kvalifikačných predpokladov zamestnancov vykonávajúcich štátnu správu starostlivosti o životné prostredie.
Cieľ:
Pripraviť zamestnancov KÚ ŽP, OÚ ŽP, SIŽP a obcí, ktorí vykonávajú štátnu správu starostlivosti o životné
prostredie na skúšku na získanie osobitných kvalifikačných predpokladov na výkon svojej funkcie tak, ako im to
ukladá zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Výstupy:
 odborná príprava zamestnancov KÚ ŽP, OÚ ŽP a SIŽP, ktorí vykonávajú štátnu správu starostlivosti o ŽP
 odborná príprava zamestnancov obcí, ktoí vykonávajú štátnu správu starostlivosti o ŽP
Výstupy financované s doplnkového zdroja:
 náklady na lektorov
 prenájmy priestorov a techniky
 technicko-kancelárske potreby
 poštovné
CPEPEV
Odborné vzdelávanie pre zamestnancov úradov ŽP na úseku štátnej správy ochrany pred povodňami v
zmysle Zák. č. 664/2004 Z.z.
Anotácia:
Kompletné organizačné, tematické a administratívne zabezpečenie odborných školení pre zamestnancov úradov
životného prostredia a inšpekcie k novému zákonu o ochrane pred povodňami.
Cieľ:
Oboznámiť zamestnancov KÚ ŽP, OÚ ŽP, SIŽP, ktorí vykonávajú štátnu správu starostlivosti o životné prostredie
na úseku ochrany pred povodňami s novým zákonom a pripraviť ich na výkon svojej funkcie na danom úseku v
zmysle nového zákona.

Zamestnanci
KÚ ŽP, OÚ
ŽP, SIŽP,
ktorí
vykonávajú
štátnu správu
starostlivosti o
životné
prostredie na
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54.

Výstupy:
 odborné školenia zamestnancov KÚ ŽP, OÚ ŽP a SIŽP, ktorí vykonávajú štátnu správu starostlivosti o ŽP
na úseku ochrany pred povodňami
CPEPEV
Praktické environmentálne programy
Anotácia:
SAŽP ako vzdelávacia inštitúcia zabezpečuje neformálne a celoživotné vzdelávanie spoločnosti. Prostredníctvom
programov praktickej EV a vydávaním odborných publikácií napĺňa ciele projektu „Milénium“ na školách. Projekt
Praktickej environmentálna výchovy rozširuje ponuku programov pre environmentálnu výchovu na strediskách
SAŽP; prispieva k propagácii environmentálnych aktivít smerom k verejnosti, na školách, medzi žiakmi,
pedagogickou a nepedagogickou verejnosťou a marginalizovanými skupinami obyvateľstva v SR; umožňuje aktívnu
výmenu odborných skúseností a získavanie nových kontaktov v danej oblasti.
Cieľ:
Cieľom je organizácia medzinárodných a celoslovenských programov pre pedagogickú verejnosť a koordinátorov
environmentálnej výchovy na školách, výchovných zariadeniach ako aj v mimovládnych organizáciách a
občianbskych združeniach. Ďalej uskutočnenie celoslovenských projektov, súťažných programov,
environmentálnych táborov a škôl v prírode na SEV SAŽP, tak pre školy, žiakov ako aj študentov. Vydanie
metodických príručiek, manuálov a propagačných materiálov z problematiky ochrany a tvorby životného prostredia
a výchovy k TUR pre pedagógov, žiakov a študentov ako aj širokú verejnosť, čím sa zlepší celková informovanosť
širokej verejnosti o problematike výchovy k TUR.
Výstupy:
 Portál environmentálnej výchovy

T:
XII.010
KT:
III.010
VI.010
IX.010

SEPZV

1 600

66 215

T:
XII.010
KT:
III.010
VI.010
IX.010

SEPZV

366

91 576

Výstupy financované z doplnkového zdroja:
 Environmentálne súťaže
 Školy v prírode
55.

OKP
Enviromagazín – XV. Ročník
Anotácia:
Projekt vyplýva zo Stratégie štátnej environmentálnej politiky, schválenej uznesením NR SR č. 339/1993 a
uzneseniami vlády SR č. 619/1993 č. 531/1994, Koncepcie environmentálnej výchovy a vzdelávania (uznesenie
vlády SR č. 846/ 1997), ako aj opatrení na realizáciu Národného environmentálneho akčného programu (uznesenie
vlády SR č. 1112/1999). Sprístupnili sa aktuálne informácie o životnom prostredí a starostlivosti o životné
prostredie v zmysle: čl. 45 Ústavy SR č. 460/1992 Zb., zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na medzinárodnej úrovni v zmysle záväzkov vyplývajúcich
najmä z Dohovoru EHK OSN o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacích procesoch a prístupe k
spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (Aarhuský dohovor, zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní,
uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí) a i.
Cieľ:
Sprístupniť najnovšie poznatky z oblasti tvorby a ochrany životného prostredia a propagovať environmentálne
aktivity v prospech trvalej udržatelnosti SR, EÚ a ostatného sveta širokej odbornej a laickej verejnosti v súvislosti s
mediálnymi potrebami MŽP SR. Je to jediné environmentálne zamerané periodikum v SR.
Výstupy:
 digitálne výstupy, webová stránka, CD ROM
Výstupy financované z doplnkového zdroja:
 periodikum (6 riadnych printových a 2 mimoriadne čísla, rozsah 36 farebných strán a 36 čb strán, náklad 3
500 kusov

úseku ochrany
pred
povodňami
MŽP
SR,
školy
(materské,
základné,
stredné,
vysoké), žiaci
a študenti,
riaditelia,
pedagogickí
a nepedagogic
kí pracovníci
škôl,
koordinátori
environmentál
nej výchovy,
spolupracujúc
e
rezortné
organizácie
a MVO,
ďalšia
odborná
a široká
verejnosť
MŽP SR,
orgány štátnej
a verejnej
správy,
organizácie,
národné a
medzinárodné
organizácie a
inštitúcie,
verejnosť,
SAŽP
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PROGRAM OBNOVY DEDINY (POD)
56.

CTK
Program obnovy dediny
Anotácia:
POD je nástrojom environmentálnej politiky na lokálnej úrovni. Sleduje uplatňovanie Miestnej agendy 21 a
prispieva k zavádzaniu princípov integrovaného manažmentu v území do praxe, s cieľom všestrannej obnovy a
rozvoja kultúrnohistorických, socioekonomických, stavebno-technických a ekologicko-environmentálnych oblastí
pri zachovaní špecifík vidieckej krajiny, identity a tradicií. Po prijatí Európskeho dohovoru o krajine je optimálne
cez vybudované štruktúry implementovať oblasť Dohovoru týkajúcu sa zvyšovania povedomia o hodnote krajiny
pre predmetnú cieľovú skupinu. Uznesenie vlády č. 222/97 stanovilo účastníkov procesu POD, ako aj ich úlohy a
povinnosti. Výkonným a odborným garantom bola poverená SAŽP.
Cieľ:
9 Priebežné usmerňovanie poradcov, tvorba metodických podkladov, usmernení a materiálov pre
zabezpečenie aktuálneho ročníka, koordinácia a súčinnosť s propagačnými a vzdelávacími aktivitami
9 Sekretariát pre POD - vedenie administratívnej agendy pre oblasť dotácií z Programu obnovy dediny,
evidencia a spracovanie prihlášok do POD, sumarizácia údajov, výstupné zostavy, podklady pre prácu
gestorov POD v území, podklady pre potreby rozhodovania o dotácii z MŽP SR, komunikácia s obcami,
archívne práce. Sekretariát archivuje kompletnú agendu za 12 rokov realizácie POD
9 Činnosť v Európskom pracovnom spoločenstve pre rozvoj vidieka a obnovu dediny (ARGE) so sídlom vo
Viedni – práca v poradnom zbore ARGE, práca v medzinárodnej porote hodnotiacej obce zapojené do
súťaže o Európsku cenu obnovy dediny, spracovanie materiálov pre potreby MŽP SR (úlohy delegované z
MŽP SR na SAŽP).
9 Poradenstvo je poskytované obciam a MR predovšetkým pre proces obnovy dediny vo väzbe na
programovacie a plánovacie procesy, ekologicky vhodné riešenia pre vidiecke prostredie, identitu sídla a
krajiny (s ohľadom na prijatý Európsky dohovor o krajine), obnovu kultúrneho a prírodného dedičstva
dedín a ich katastrov, revitalizáciu a obnovu verejných priestranstiev vrátane zelene a ochranu životného
prostredia.
9 Priebežné monitorovanie pozitívnych príkladov realizácií, kontrola vecnej náplne realizovaných dotácií,
9 vyhotovovanie podkladov pre sekretariát medzirezortnej komisie, podklady pre grafický odpočet a katalóg
pozitívnych príkladov.
9 Propagácia a osveta, prednášková a publikačná činnosť, fotodokumentácia stavu realizácie POD,
sieťovanie partnerov pôsobiacich v rozvoji vidieka, presadzovanie cieľov POD do sektorových a
regionálnych koncepcií, cezhraničná spolupráca.
9 Výkon finančnej administrácie pridelených dotácií - príprava všetkých potrebných dokladov
9 pre Environmentálny fond: príprava podkladov pre Envirofond pre uzatvorenie zmlúv s obcami a MR, tlač,
9 distribúcia, zabezpečenie podpisovania zmlúv medzi obcami a donorom, kompletizácia dokladov
9 došlých od obcí a MR pre vyúčtovanie pridelenej dotácie, finančná kontrola dokladov došlých od obcí a
9 MR pre vyúčtovanie pridelenej dotácie, záverečná sumarizácia dokladov pre celkové záverečné
vyúčtovanie
9 Implementácia štátnej environmentálnej politiky do praxe cestou vidieckych samospráv.
9 Činnosti pod bodom 4., 5.a 6. sú vykonávané aj celoplošne v území prostredníctvom regionálnych
gestorov POD
Výstupy:








T:
XII.010
KT:
III.010
VI.010
IX.010

SOPK
(SEPZV)

2 380

Financi
e
z úlohy
č. 51.

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

súbor metodických podkladov pre činnosť poradcov POD - 3
metodika a kritériá hodnotenia požiadaviek obcí v POD 2009 - 1
aktualizácia POD - materiál do OPM a vlády SR
výstupné zostavy z počítačového spracovania prihlášok do POD 2009 - tabuľky, mapky, grafy, analýzy podľa
špecifických požiadaviek – cca 10
podklady pre potreby rozhodovania o dotáciách – cca 10
podklady z ARGE a pre ARGE – podľa potreby a požiadaviek ARGE
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odborné poradenstvo obciam a mikroregiónom zapojeným do POD – podľa skutočných požiadaviek
podklady pre prezentačné, propagačné a vzdelávacie materiály
prednášková a publikačná činnosť – prednášky a články pre printové médiá, powerpointové prezentácie podľa
požiadaviek iných subjektov a aktuálnej situácie

prezentácia výsledkov programu - grafický odpočet (cca 300), fotodokumentácia (cca 200), katalóg pozitívnych
príkladov, panely a postery (cca 10)

monitoring pozitívnych realizácií (podľa dohodnutej štruktúry) - cca 50

mesačné odpočty činnosti - 12

príprava podkladov pre uzatvorenie zmlúv s obcami a MR, ktorým boli pridelené dotácie v POD 2009 - zoznamy
obcí, korešpodencia, podklady z obcí.

tlač, distribúcia a podpisovanie zmlúv medzi obcami a donorom

kompletizácia dokladov došlých od obcí a MR pre vyúčtovanie pridelenej dotácie

finančná kontrola dokladov došlých od obcí a MR pre vyúčtovanie pridelenej dotácie

záverečná sumarizácia dokladov pre celkové záverečné vyúčtovanie POD 2008
Výstupy financované z doplnkového zdroja:


57.

Účasť a vystúpeniach na odborných konferenciách a seminároch
doma a v zahraničí
Spracovanie a tlač osvetovo – propagačných materiálov
zameraných na zvyšovanie environmentálneho povedomia
vidieckych samospráv

CTK
Súťaž Dedina roka
Anotácia:
Cieľom projektu je pripraviť víťaza súťaže Dedina roka 2009 pre reprezentáciu Slovenska v európskej súťaži 2008,
zabezpečiť účasť SR v európskej súťaži a pripraviť podklady pre vyhlásenie nového ročníka národnej súťaže v r.
2011.
Pravidelným organizovaním národného kola sa monitoruje úspešnosť realizácie POD a preveruje jeho účinnosť,
zároveň súťaž je motiváciou pre obce propagovať svoje úspechy navonok a získavať si priestor pre podnikateľské a
iné aktivity. Zapojením sa do európskej súťaže posúvame vnímanie obnovy dediny a rozvoja vidieka na európsku
úroveň.
Cieľ:
Zostavenie podkladov pre medzinárodnú súťaž v roku 2010, v zmysle národného kola z roku 2009. Medzinárodná
spolupráca, spracovanie podkladov za víťaznú obec do európskej súťaže, účasť v medzinárodnej hodnotiacej
komisii a na slávnostnom vyhlásení výsledkov súťaže v Južnom Tirolsku.
Prezentácia a propagácia súťaže Dedina roka 2009 a ocenených obcí na výstavách a konferenciách (ITF
SlovakiaTour 2010, For REgion, MŽP SR, Snem ZMOS, Dni vidieka v NR SR, Komunál, Agrokomplex, regionálne
konferencie a výstavy). Pokračovanie v prípravách na ďalší ročník národnej súťaže.
Výstupy:








T:
XII.010
KT:
III.010
VI.010
IX.010

SOPK
(SEPZV)

1 820

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

Podklady pre propagáciu výsledkov súťaže
Podklady do európskej súťaže za súťažnú obec - texty, postery, mapy, tabuľky
Prezentácia výsledkov súťaže doma a v zahraničí (skladačky v troch jazykoch, výstavy, príspevky a
powerpointové prezentácie, články)
Prezentácia a propagácia súťaže Dedina roka 2009 a ocenených obcí na výstavách a konferenciách (ITF
SlovakiaTour 2010, Snem ZMOS, Dni vidieka v NR SR, Komunál, Agrokomplex Nitra, MŽP SR, regionálne
konferencie a výstavy)
Účasť na slávnostnom vyhlásení výsledkov súťaže (Sand inf Taufers, Taliansko)
Podklady pre vyhlásenie 6. ročníka súťaže Dedina roka 2011
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NÁRODNÝ REPORTING O STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V SR, VPLYVOCH HOSPODÁRSKYCH ODVETVÍ NA ŽP A TUR SR
58.

Indikátorové hodnotenie stavu životného prostredia SR podľa D-P-S-I-R štruktúry, indikátorové hodnotenie CRE
stavu životného prostredia SR vo väzbe na vývoj v podmienkach SR ako aj na medzinárodnej úrovni
Anotácia:
Systematická analýza a sledovanie ukazovateľov hodnotenia ŽP tvoriacich náplň kapitoly 22 „Životné prostredie“ v
zmysle reportingových požiadaviek EÚ (EK, EUROSTAT, EEA), OECD a ostatných medzinárodných organizácií.
Aktualizácia dátovej základne existujúcich indikátorov, doplnenie nových indikátorov a ich hodnotenie.
Aktualizácia spoločnej evidencie legislatívnych predpisov za jeddnotlivé zložky a faktory ŽP. S odborom
informatiky CEI zabezpečenie vystavenia kapitol indikátorovej správy jednotlivými riešiteľmi na www.
enviroportal.sk prostredníctvom redakčného systému.
Cieľ:
Cieľom tejto úlohy je predkladať laickej, odbornej verejnosti aj verejným činiteľom včasné, cielené a relevantné
informácie o indikátoroch hodnotiacich ŽP prostredníctvom metodológie tzv. integrovaného environmentálneho
hodnotenia ŽP rozpracovanej OECD a EEA, založenej na príčinno-následnej (kauzálnej) súvislosti medzi stavom a
trendmi vývoja ŽP, tlakmi na ŽP, realizovanými opatreniami na nápravu tohto stavu a o následkoch vyplývajúcich z
aktuálneho stavu ŽP na zdravie človeka, diverzitu, kvalitu a funkčnosť ekosystémov a na vývoj tzv. kumulatívnych
environmentálnych problémov.
Výstupy tejto úlohy spolu s úlohou PHÚ „Správa o stave ŽP SR v roku 2009“ (tlačená verzia) budú predstavovať
hlavné produkty explicitne vyplývajúce pre MŽP SR zo zákona NR SR č. 205/2004 Z.z. – publikovanie Správ o
stave ŽP SR.
Výstupy:





59.




SEPZV

1 320

MŽP
SR,
široká
odborná
a laická
verejnost,
dotknuté
ekonomické
rezorty,
výskumné
ústavy,
univerzity,
mimovládne
organizácie,
masmédiá
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KT:
III.010
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SEPZV

1 320

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

WP1 Revidovanie, aktualizácia jednotlivých indikátorov databázy a ich informačných listov poskytujúcich
metainformácie daného indikátora, doplnenie nových indikátorov, informačných listov.
WP2 Výber reprezentatívnych indikátorov k vytvoreniu Core Set Indicators pre zložky ŽP a sektory (Ovzdušie,
Voda,Pôda, Biota, Odpady, Klimatické zmeny, Poľnohospodárstvo, Doprava, Energetika)
WP3 Aktualizácia spoločnej evidencie legislatívnych predpisov
WP4 Zabezpečenie vystavenia indikátorov jednotlivými riešiteľmi na www. enviroportal.sk prostredníctvom
redakčného systému.

Indikátorové sektorové správy - hodnotenie vplyvov vybraných odvetví ekonomických činností na životné CRE
prostredie a implementácie environmentálnych aspektov do sektorových politík
Anotácia:
V nadväznosti na systém práce Európskej environmentálnej agentúry, ktorá spracúva v spolupráci s
Eurostatom, DG Environment a DG konkrétneho sektoru indikátory a správy hodnotiace vplyv ekonomických
sektorov na ŽP, SAŽP v rámci PHÚ 2006 vytvorila súbor indikátorov a hodnotiace správy.
V roku 2010 budú práce zamerané na:
Aktualizáciu indikátorov a metainformácií v kvantitatívnom aj kvalitatívnom vyjadrení, Aktualizáciu
indikátorových sektorových správ, Aktualizáciu legislatívnych predpisov
Cieľ:
Zavedenie pravidelného hodnotenia vplyvu sektorov ekonomických činností na životné prostredie v SR v spolupráci
s príslušnými rezortami a tak vytvoriť podklad pre hodnotenie plnenia prijatých stratégií, programového vyhlásenia
vlády a ich odpočtovania pri úlohách súvisiacich so životným prostredím, ktoré má v politikách prirezový charakter.
Výstupy:




T:
XII.010
KT:
III.010
VI.010
IX.010

WP1 Aktualizácia indikátorov a ich metainformácií v kvantitatívnom aj kvalitatívnom vyjadrení
WP2 Aktualizácia indikátorových sektorových správ
WP3 Pripomienkové konanie indikátorových správ, zapracovanie pripomienok, vystavenie správ na stránke
enviroportal.sk
WP4 Aktualizácia spoločnej evidencie legislatívnych predpisov za jednotlivé sektory na stránke enviroportal.sk
WP5 Sledovanie vývoja sektorových politík, najmä vo vzťahu k implementácii environmentálnych aspektov v
súlade s Cardiffským a Lisabonským procesom
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60.


Vyhodnotenie a aktualizácia indikátorov environmentálneho piliera TUR v SR
Anotácia:

CRE

Vo väzbe na uplatňovanie princípov TUR v podmienkach SR je potrebná:
– aktualizácia informačnej základne súboru ukazovateľov environmentálneho piliera TUR,
– permanentné zapracovávanie zmien súvisiacich s vývojom TUR a Lisabonského procesu v SR v nadväznosti na prijatú
pozíciu SR k Lisabonskému procesu

T:
XII.010
KT:
III.010
VI.010
IX.010

SEPZV

1 120

T:
XII.010
KT:
III.010
VI.010
IX.010

SEPZV

520

28 000

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

520

9 000

MŽP
SR,
EEA,
EK,
OECD,
zahraničné
inštitúcie

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

Cieľ:
Cieľom úlohy je udržiavanie aktualizovanej základne indikátorov TUR v SR.
Výstupy:


61.

62.

WP1 Aktualizácia informačnej základne súboru ukazovateľov environmentálneho piliera TUR podľa
spracovaného harmonogramu

WP2 Permanentné zapracovávanie zmien súvisiacich s vývojom TUR a Lisabonského procesu v SR v
nadväznosti na prijatú pozíciu SR k Lisabonskému procesu
 WP3 Sledovanie vývoja ohľadom prijatia indexu zaťaženia životného prostredia.
Správa o stave životného prostredia v roku 2009
CRE
Anotácia:
Spracovanie Správy o stave životného prostredia SR v roku 2009.
Cieľ:
Spracovanie textov Správy o stave životného prostredia SR v roku 2009.
Výstupy:

WP1: Spracovanie štruktúry správy, odsúhlasenie s MŽP SR

WP2: Spracovanie požiadaviek na poskytnutie údajov na relevantné rezorty

WP3: Spracovanie návrhu Správy o stave ŽP SR v roku 2009

WP4: Zapracovanie pripomienok MŽP SR a odovzdanie do tlače
Výstupy financované z doplnkového zdroja:

Príprava scanov, orezy, zlom strán

Litografie

Tlač

Lamino väzba

Grafické riešenie a spracovanie

Spracovanie podkladov na realizáciu

Zostavenie zrkadla, sadzba, korektúry

Vystavenie na www stránke

CRE
Správa o stave životného prostredia v SR 2008 – anglická verzia (State of the Environment Report of the
Slovak Republic 2008)
Anotácia:
Anglická mutácia správy pozostáva zo skrátenia a úpravy slovenskej verzie Správy o stave ŽP v SR v roku 2008 do
rozsahu cca 60 strán, následne jej prekladu, konečných úprav, vystavenia na web, resp. vydania na CD.
Cieľ:
Elektronická verzia Správy o stave životného prostredia SR zároveň poslúži na aktualizáciu údajovej základne za
Slovenskú republiku v rámci databázy EEA „SERIS“ (State of the Environment Reporting Information System)
http://countries.eea.eu.int/SERIS.
Výstupy:

WP1: Príprava podkladov: tvorba skrátenej verzie správy o stave ŽP v SR 2008 v rozsahu cca 60 str. A4

WP2: VO na preklad, preklad správy do AJ

WP3: Kontrola, formátovanie správy, úprava grafických, tabuľkových a mapových príloh

WP4: Tvorba pdf verzie dokumentu a vystavenie na web

WP5: Príprava a distribúcia CD
Výstupy financované z doplnkového zdroja:
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63.

Preklad textov Správy do angličtiny
Príprava grafickej podoby Správy (edičná činnosť, grafické práce)
Tlač Správy
Spracovanie a vydanie Správy na CD médiu

CRE
Materiálové toky v SR so zameraním na indikátory vstupov, výstupov, efektivity
Anotácia:
Na úrovni EÚ problematika využívania prírodných zdrojov predstavuje neoddeliteľnú súčasť procesu tzv. integrácie
environmentálnej politiky, vyvolaného Cardiffským procesov a vyjadreného cez závery summitov Rady EÚ z
Lisabonu a Goteborgu do prijatia 6. Environmnetálneho akčného program (6EAP) EÚ a Stratégie trvalo
udržateľného rozvoja EÚ (SDS EU). Indikátory týkajúce sa využívania prírodných zdrojov sa postupne začleňujú do
súboru EEA indikátorov z čoho pre SR ako členskú krajinu vyplýva reportingová povinnosť, podobne ako to je aj na
úrovni OECD, pričom problematika pokroku dosiahnutého v oblasti štúdia materiálových tokov a využívania
prírodných zdrojov na národnej úrovni sa stáva predmetom vyhodnocovania (dotazník) - odpočtovaného zástupcami
krajín OECD. V rámci úlohy bude na základe navrhovaných indikátorov na úrovni EEA zostavená sada indikátorv
odpovedajúca podmienkam SR, prehodnotené budú možnosti ich naplnenia, dostupnosť údajov a budú
identifikované kritické miesta. Zároveň budú aktualizované doteraz zostavené indikátory MT.
Cieľ:
Návrh sady indkátorov charakterizujúcich využívanie prírodných zdrojov vrátane udržateľnej spotreby a výroby,
ktorá po naplnení bude slúžiť k plneniu povinností vyplývajúcich z členstva SR v EEA a OECD.
Vypracovanie informačných listov pre aktualizované indikátory materiálových tokov vystavená na internete.
Výstupy:




T:
XII.010
KT:
III.010
VI.010
IX.010

SEPZV
/SOPK

1 320

MŽP
SR,
EEA, OECD,
Eurostat

T:
XII.010
KT:
III.010
VI.010
IX.010

OI

4 200€

MŽP SR,
úrady ŽP,
odborná
verejnosť

Správa - Indikátory využívania prírodných zdrojv vrátane udržateľnej spotreby a výroby - posúdenie možnosti
ich napĺňania
Vypracovanie informačných listov pre vybrané indikátory materiálových tokov, vystavenie na internet
Aktualizácia vybraných indikátorov materiálových tokov

KONFERENCIE, SEMINÁRE, WORKSHOPY
64.

Konferencia Enviro-i-Fórum
Anotácia:
Zorganizovanie konferencie zameranej na popularizáciu dostupnosti informácií o ŽP, využívanie informačných
technológií pri ich spracovaní a k medzinárodnej a národnej legislatíve o poskytovaní informácií o ŽP, pod záštitou
MŽP SR.
Cieľ:
Prezentácia dostupnosti environmentálnych informácií a využívanie informačných technológií pri ich spracovaní.
Konferencia je určená pre odbornú verejnosť, najmä pre zástupcov verejnej správy, samosprávy, vedeckých
inštitúcií, škôl, súkromných spoločností, tvorcov informačných systémov o životnom prostredí a ich koncových
užívateľov. Dáva priestor na výmenu skúseností a prezentáciu prevádzkovaných alebo pripravovaných
informačných projektov na zber, spracovanie, analýzu, publikovanie a sprístupňovanie environmentálnych
informácií.

CEI

Výstupy:

Konferencie Enviro i fórum - organizačné zabezpečenie

Program konferencie - výber príspevkov, zostavenie programu

Zborník príspevkov na CD a v tlačenej forme

Propagačné materiály

webstránka EiF

http://enviroiforum.sazp.sk
Spracovanie všetkých príspevkov a ich sprístupnenie
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65.

III. Konferencia o mestskom životnom prostredí
Anotácia:
Konferencia "Životné prostredie miest", je zameraná na implementáciu Tematickej stratégie o mestskom životnom
prostredí, ktorej hlavným cieľom je zlepšiť ŽP v mestách a zabezpečiť obyvateľom miest kvalitu života pri
súčasnom rešpektovaní princípov trvalo udržateľného rozvoja s ohľadom na ekonomické a sociálne oblasti rozvoja.
Konferencia je v súlade so 6. Environmentálnym akčným programom z roku 2004 a dokumentom smerom k
Tematickej strategii pre životné prostredie v mestách vydanom EU parlamentom EU.
Cieľ:
Účelom konferencie je prezentácia názorov a aktivít expertov, predstaviteľov slovenských miest v oblasti
environmentálnych aspektov mestského životného prostredia. Taktiež prostredníctvom konferencie je zabezpečenie
kampane a environmentálnej osvety na zlepšenie životného prostredia v mestách a celkovej kvality života
obyvateľov miest.
Výstupy:
 Zorganizovanie konferencie zameranej na popularizáciu dostupnosti informácií o ŽP.
Výstupy financované z doplnkového zdroja:
 Prenájom konferenčnej miestnosti a ďalších potrebných priestorov
 Informačný balík pre účastníkov konferencie (propagačno-prezentačné materiály, tašky, menovky,
zápisniky)
 Občerstvenie na 1 deň rokovania, jedna oficiálna spoločná večera pre účastníkov
 Sprievodná výstava
 Propagácia podujatia
 Gragický návrh informačného postera v počte 4 ks
 Tlač posteru vo formáte A0 v počte 4 ks
 Zakúpenie stojanov a posterov v počte 4 ks
 12 prednášajúcich
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V. DOBROVOĽNÉ NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY
INTEGROVANÁ VÝROBKOVÁ POLITIKA ECOLABELLING
66.

Udeľovanie environmentálnych značiek EVP, EK
Anotácia:
Zabezpečovanie činností súvisiacich s implementáciou nového nariadenia EP a Rady o environmentálnej značke EÚ do
zákona č. 469/2002 Z.z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky
č. 258/2003 Z.z. 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. Zabezpečovanie činností súvisiacich s kontrolou dodržiavania licenčných zmlúv o
udelení práva používať environmentálne značky. Zabezpečenie činností súvisiacich s propagáciou environmentálneho
označovania. Zabezpečenie školiacich aktivít (vo forme seminárov o environmentálnej kvalite produktov a
štandardizačných systémov environmentálneho označovania pre zástupcov štátnej správy, výroby, obchodu a
spotrebiteľov). Zabezpečovanie činností súvisiacich s vykonaním prieskumu o poznatkoch o environmentálnej značke.
Cieľ:
Nárast nových produktov ocenených environmentálnymi značkami EVP a EK. Vytváranie podmienok na zabezpečovanie
trvalej udržateľnosti výroby a spotreby, uplatňovanie environmentálne vhodných produktov na trhu prostredníctvom
realizácie udeľovania environmentálnych značiek typu I a typu II, vrátane ich certifikácie a dohľadu nad
environmentálnym správaním podnikateľov, zvyšovanie environmentálneho povedomia účastníkov trhu.
Výstupy:

správy z overovania zhody a vydanie certifikátov novým držiteľom environmentálnych značiek EVP, EK a
výsledky dohľadu nad dodržiavaním zmluvných podmienok u držiteľov env. značiek EVP, EK

podklady k zasadnutiam Komisie DNEP

informácie spotrebiteľom, organizáciám a laickej verejnosti prostredníctvom seminárov, konferencií, pracovných
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stretnutí a periodík
spolupráca s MŽP SR pri tvorbe dobrovoľných dohôd s obchodnými reťazcami, Zväzom obchodu SR a SOPK
informácie prostredníctvom veb-stránky SAŽP
príprava návrhu novelizácie zákona č. č. 469/2002 Z.z. a vykonávacej vyhlášky tohoto zákona
podporné a technické práce v súvislosti s návrhom novelizácie zákona č. 469/2002 Z.z. a vykonávacej vyhlášky
tohto zákona
Výstupy financované z doplnkového zdroja:

propagácia environmentálneho označovania formou:

výroby informačno–propagačných materiálov /letáky, textilné tašky/

textová a grafická reklama

spolupráca s podnikateľským a spotrebiteľským sektorom

zorganizovanie seminára





67.

68.

CEM
Tvorba osobitných podmienok na udeľovanie národnej environmentálnej značky EVP
Anotácia:
Návrhy na revíziu osobitných podmienok na skupiny produktov s končiacou platnosťou, návrhy na riešenie nových
skupín produktov vo väzbe na požiadavky podnikateľského sektora. Spracovanie technickej správy s návrhom
osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky na novú skupinu produktov. Spolupráca s
odbornými expertmi, skúšobňami, vedeckovýskumnými inštitúciami a vysokými školami s cieľom realizácie úloh
na zvýšenie úrovne kvality pri stanovení environmentálnych kritérií na udeľovanie národnej environmentálnej
značky.
Cieľ:
Tvorba osobitných podmienok na výrobky a služby súvisiace s realizáciou národnej schémy environmentálneho
označovania s cieľom podporovania zeleného verejného obstarávania, udržateľnej výroby a spotreby a
environmentálnych technológií. Harmonizácia národného environmentálneho označovania s európskym
environmentálnym označovaním, ekodizajnu a energetického označovania.
Výstupy:
 návrhy revidovaných osobitných podmienok na skupiny produktov s končiacou platnosťou
 návrh na riešenie novej skupiny produktov
 dopracovanie technickej správy s návrhom osobitných podmienok na novú skupinu produktov
"Vykurovacie pelety z biomasy"
 informácie spotrebiteľom, organizáciám a laickej verejnosti prostredníctvom seminárov, konferencií a
pracovných stretnutí
 informácie prostredníctvom web stránky
Výstupy financované z doplnkového zdroja:
 Technická správa s návrhom osobitných podmienok na novú skupinu produktov „Zariadenia na spaľovanie
biomasy“
 Expertízne správy na revidované skupiny produktov
CEM
Zelené verejné obstarávanie –GPP
Anotácia:
GPP predstavuje spôsob, akým verejné orgány integrujú environmentálne požiadavky do procesu verejného
obstarávania prostredníctvom technických požiadaviek alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk. V rámci zabezpečenia
realizácie GPP v SR je potrebné plniť a vyhodnocovať opatrenia Národného akčného plánu pre zelené verejné
obstarávanie na roky 2007-2010 (uznesenia vlády SR č. 944/2007), preškoľovať verejných obstarávateľov a
obstarávateľov, pripraviť informácie pre EK, vládu SR, MŽP SR a ďalšie zainteresované subjekty, pripraviť
informácie pre dodávateľov, spotrebiteľov a širokú verejnosť.
Cieľ:
Realizácia opatrení a aktivít Národného akčného plánu pre GPP na roky 2007-2010. Vytvorenie podmienok na
environmentalizáciu verejného sektora prostredníctvom zvýšenia využívania environmentálne vhodných produktov
a environmentálnych technológií vo verejnom obstarávaní.
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Výstupy:













69.

Zabezpečenie účinného komunikačného a informačného systému pre GPP prostredníctvom Enviroportálu
SAŽP.
Kompletizácia databázy subjektov, patriacich do pôsobnosti uznesenia vlády SR č. 944/2007, ktorým sa bude
rozosielať dotazník na monitorovanie a hodnotenie úrovne a prínosu GPP v SR za rok 2009.
Aktualizácia dotazníka na monitorovanie a hodnotenie úrovne a prínosu GPP v SR v zmysle plnenia uznesenia
vlády č. 944/2007.
Spracovanie podkladov pre Správu o implementácii NAP GPP v SR na roky 2007 – 2010 za rok 2009 na základe
spracovania a vyhodnotenia Dotazníka na monitorovanie a hodnotenie úrovne GPP v SR za rok 2009.
Príprava informácie pre Európsku komisiu a účasť na aktivitách EK vo väzbe na realizáciu GPP.
Príprava podkladov k stanoviskám k environmentálnym kritériám pre GPP, ktoré postupne vytvára EK.
Príprava podkladov pre MŽP SR v rámci pripomienkového konania a schvaľovacieho procesu dokumentov ES
v tejto oblasti.
Poskytovanie podrobných informácií verejným obstarávateľom, obstarávateľom a dodávateľom o výrobkoch,
službách a technológiách na trhu s príslušnými technickými špecifikáciami.
Vytvorenie databázy informácií o výrobkoch, službách a technológiách a jej sprístupnenie verejným
obstarávateľom a obstarávateľom.
Sledovanie a priebežné spracovávanie výsledkov posudzovania a hodnotenia, získaných pri realizácii nástrojov
environmentálneho manažérstva (EMS, environmentálne vyhlásenia typu II a III, LCA, ekodizajn, hodnotenie
environmentálnych technológií z aspektu energetickej a materiálovej účinnosti a znižovania emisií do životného
prostredia).
Organizovať a zabezpečovať vzdelávacie aktivity pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov a dodávateľov k
problematike GPP (účasť na vzdelávacích kurzoch, seminároch a školeniach).

CEM
Integrovaná produktová politika (IPP)
Anotácia:
Zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z implementácie európskej IPP v podmienkach SR: účasť na pracovných
zasadnutiach členských krajín a príprava pozícií SR vo väzbe na požiadavky DG/ENV.G4, spolupráca s MH SR v
súvislosti s implementáciou vykonávacích opatrení k smernici o ekodizajne a ďalšími subjektami v súvislosti s
princípmi a zásadami na implementáciu IPP v SR, monitoring tvorby legislatívy a dokumentov na európskej a
národnej úrovni vo vzťahu k IPP a nástrojom súvisiacim s IPP. Zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z Akčného
plánu EK pre udržateľnú výrobu a spotrebu (SCP) a udržateľnú priemyslenú politiku.
Cieľ:
Zabezpečovanie činností v zmysle požiadaviek Európskej komisie vo väzbe na IPP a SCP s cieľom implementácie
IPP a SCP v SR. Realizácia požiadaviek európskeho Akčného plánu pre udržateľnú výrobu a spotrebu v SR.
Spolupráca so zainteresovanými stranami na rozvoji metód na podporu ekoinovácií.
Výstupy:
 Informácie pre Európsku komisiu a účasť na aktivitách EK vo väzbe na Integrovanú produktovú politiku
(IPP) a trvalo udržateľnú výrobu a spotrebu (AP SCP/SIP)
 Monitorovanie tvorby právnych aktov súvisiacich s IPP na úrovni ES a trvalo udržateľnú výrobu a
spotrebu (AP SCP/SIP)
 Podklady a účasť na zasadnutiach DG/ENV.G4 a podávanie informácií Európskej komisii
 Spolupráca s MH SR a ÚNMS SR v súvislosti s implementáciou smernice o ekodizajne a implementáciou
vykonávacích opatrení k predmetnej smernici a ďalších aktivít EK pre ekodizajn
 Spolupráca so zástupcami podnikateľského sektora, zástupcami spotrebiteľov vo väzbe na požiadavky
trvalo udržateľnej výroby a spotreby (SCP).
Výstupy financované z doplnkového zdroja:
 Zriadenie ohniskového bodu pre údaje LCA v rámci siete EEA EIONET (ILCD Data Network) a
spolupráca s príslušnými inštitúciami Európskej komisie
 Metodika na používanie metódy LCA a prepojenie do siete ILCD
 Workshop pre zainteresované strany
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EMAS
70.

CEM
Schéma ES pre environmentálne manažerstvo a audit (EMAS)
Anotácia:
Úlohou sa zabezpečujú činnosti spojené s výkonom EMAS II (nariadenie EPaR 761/2001, zákon č. 491/2005) a
aplikácia nového EMAS III (nariadenie EPaR č. .../2010), ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia
Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES. Podporné aktivity pre organizácie a zainteresované subjekty, vstupujúce do
EMAS (SIŽP, SNAS, štátna správa a samospráva, konzultačné a vzdelávacie subjekty, certifikačné orgány,
environmentálni overovatelia ) vo väzbe na pripravované zmeny v rámci revízie EMAS III. formou seminárov,
pracovných stretnutí a školení s cieľom harmonizácie procesov schémy a zvyšovania odborného potenciálu pre
aplikáciu požiadaviek nariadenia na registráciu a akreditáciu, spracovanie a vydanie propagačno-informačných
materiálov o EMAS (iný zdroj MŽP). Posudzovanie žiadostí o registráciu. Posudzovanie žiadostí o udržanie
registrácie. Zabezpečovanie priebežnej komunikácie s organizáciami, s územne príslušnými správnymi orgánmi v
zmysle zákona (SIŽP, OÚŽP, MÚ, obce) a ostatnými účastníkmi procesu registrácie a udržania registrácie. Vedenie
registra organizácií v SR a komunikácia s EMAS HELPDESK pri EK vo väzbe na aktualizáciu nadnárodného
registra pri EK. Sledovanie registra environmentálnych overovateľov akreditovaných v SR a členských krajinách
EÚ. Spolupráca so SNAS a národnými príslušnými orgánmi členských krajín vo vzťahu k registrácii organizácií.
Podávanie informácií o registračnom procese na národnej úrovni a pre európske relevantné orgány a inštitúcie.
Zabezpečovanie monitoringu organizácií s certifikovaným EMS v SR prostredníctvom certifikačných orgánov,
priemyselných zväzov a ďalších sektorových združení.
Cieľ:
Nové registrované subjekty v EMAS. Realizácia podporných aktivít pre účel informovanosti a zvyšovania
odborného povedomia zainteresovaných strán v EMAS a záujmu o začleňovanie organizácií na všeobecnej úrovni
do EMAS. Spolupráca s MŽP SR pri realizácii Stratégie uplatňovania dobrovoľných nástrojov environmentálnej
politiky v SR s cieľom rozširovania uplatnenia EMAS pre všetky zainteresované subjekty. Realizácia podporných
aktivít pre účel informovanosti a zvyšovania odborného povedomia zainteresovaných strán v EMAS a záujmu o
začleňovanie organizácií na všeobecnej úrovni do EMAS. Spolupráca s MŽP SR pri realizácii Stratégie
uplatňovania dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky v SR s cieľom rozširovania uplatnenia EMAS pre
všetky zainteresované subjekty.
Sledovanie vývoja environmentálneho správania organizácií v SR a v zahraničí prostredníctvom certifikácie podľa
ISO 14001 a registrácie v EMAS
Výstupy:
 preverovanie dokumentácie a príprava správ z posúdenia k registrácii nových organizácií v EMAS
 preverovanie dokumentácie a výkon dohľadu nad registrovanými organizáciami v EMAS
 aktualizácia národného a európskeho registra EMAS
 monitoring a spracovanie databázy certifikovaných organizácií v SR, jej aktualizácia
 technické dopracovanie softvéru k vyhodnocovaniu certifikácie podľa normy ISO 140001 v SR
 informácie organizáciám, zaiteresovaným stranám a verejnosti prostredníctvom seminárov, konferencií a
pracovných stretnutí
 informácie prostredníctvom web stránky SAŽP
 navrhnúť systém udeľovania cien, resp. iného zviditeľňovania organizácií registrovaných v EMAS na
Slovensku
 vytvorenie nových inštitucionálnych štruktúr na komunitárnej a národnej úrovni a rozbehnutie prác a
zabezpečovanie aktívnej účasti na týchto stretnutiach
 príprava nových a novelizácia súčasných národných právnych predpisov a procesných postupov
Výstupy financované z doplnkového zdroja:
 Metodická príručka EMAS pre malé a stredné podniky s cieľom vytvorenia referenčných dokumentov na
vytipované sektory pre zjednodušenie implementácie požiadaviek EMAS v organizáciách
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71.

informačno - propagačný leták k EMAS
Preškolenie zástupcov organizácií (podnikateľské subjekty) a inštitúcií SR (SIŽP, ObÚŽP, poradenské
subjekty, interný audítori, environmentálni overovatelia, zamestnancov verejnej správy) zamerané na
informovanie o cieľoch a hlavných zložkách a požiadavkách schémy EMAS v zmysle revidovaného
nariadenia, vrátane prípravy školiacich materiálov.
 Navrhnúť odborný profil profesionála pre hospodárnejšiu výrobu a zodpovednejšiu spotrebu (pre
integráciu komplementárnych opatrení) a systém podpory poznatkovo náročných služieb (externých
konzultantov) pre podnikateľov usilujúcich o vstup do schémy EMAS na Slovensku
 navrhnúť systém poskytovania vecne a územne príslušných informácií environmentálneho práva pre
organizácie usilujúce sa o účasť resp. zapísanie v schéme EMAS na Slovensku
CEM
Činnosť na úseku technickej normalizácie v oblasti EM(TK 72) a úloh spracovateľa medzinárodnej
spolupráce
Anotácia:
V rámci tejto úlohy musia byť zabezpečované výkony vyplývajúce zo smernice 98/34/ES a zákona č. 264/1999, kde
ministerstvo v ustanoveniach technických požiadaviek na výrobky musí zabezpečiť ochranu životného prostredia
tak zv. "oprávnený záujem" a zákon č. 525/2003 Z.z. o štátnej starostlivosti o životné prostredie. Vykonávanie
funkcie predsedníctva TK 72 Environmentálne manažérstvo, vo väzbe na odbornú spôsobilosť SAŽP v tejto oblasti
v rezorte ministerstva, a činností spojených vo väzbe na požiadavky v zmysle štatútu TK a rokovacieho poriadku pre
technické komisie pri SÚTN. Vykonávanie funkcie spracovateľa úlohy medzinárodnej normalizačnej spolupráce
(CEN, ISO/TC 207). Zabezpečovanie stanovísk k príprave plánu technickej normalizácie na rok 2010,
spracovávanie stanovísk k riešeným medzinárodným normám a k preberaniu do sústavy STN. Účasť na
medzinárodných aktivitách v rámci normalizácie.
Cieľ:
Riadenie činnosti TK 72. Zabezpečenie technických podkladov pre tvorbu európskych noriem a dokumentov vo
väzbe na členstvo SR v CEN. Vytváranie zázemia na podporu preberania medzinárodných noriem ISO do sústavy
STN. Podávanie informácií o normách environmentálneho manažérstva a ich uplatňovaní v praxi najmä v
podnikateľskom sektore.
Výstupy:
 vykonávanie funkcie predsedníctva TK 72 Environmentálne manažérstvo, vo väzbe na odbornú
spôsobilosť SAŽP v tejto oblasti v rezorte ministerstva, a činností spojených vo väzbe na požiadavky v
zmysle štatútu TK a rokovacieho poriadku pre technické komisie pri SÚTN
 technické podklady pre tvorbu technických noriem a dokumentov vo väzbe na zastupovanie SAŽP ako
riešiteľa medzinárodnej spolupráce (CEN) pre oblasť Environmentálneho manažérstva a ISO/TC 207
 strategické vyhlásenie pre TK 72 na rok 2010
 pravidelné zasadnutie TK 72
 zabezpečenie stanovísk k príprave plánu technickej normalizácie na rok 2010, spracovávanie stanovísk k
riešeným medzinárodným normám a k preberaniu do sústavy STN
 zabezpečiť riešenie technických noriem súvisiacich s legislatívou v environmentálnom manažmente k
riešeným medzinárodným normám a k preberaniu európskych a medzinárodných ISO noriem do sústavy
slovenských echnických noriem
 odborné stanoviská a posudky k prekladom EN ISO 14000 v rámci preberania do sústavy STN
 technické informácie odbornej verejnosti
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VI. BUDOVANIE INŠTITUCIONÁLNYCH A ADMINISTRATÍVNYCH KAPACÍT V REZORTE MŽP SR
72.

COH
RL - Odborná poradenská činnosť a praktický výkon v oblasti analytického hodnotenia odpadov a
chemických látok
Anotácia:
Praktické využitie technického potenciálu RL odpadov a chemických látok na externé kontrolné analýzy, riešenie

T:
XII.010
KT:
III.010

SKŽP

6 500

štátna správa
v OH (MŽP
SR, KÚ, OÚ),
SIŽP,
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VI.010
IX.010

havarijných situácii, posúdenie nebezpečných vlastností odpadov a hodnotenie vplyvu nebezpečných odpadov na
ŽP, hodnotenie environmentálneho rizika chemických látok a prípravkov v súvislosti s ich dovozom do SR.
Cieľ:
Zabezpečiť výkon analytickej kontroly odpadov a odborné poradenstvo pre orgány štátnej správy v odpadovom
hospodárstve z oblasti analýz odpadov, interpretácie výsledkov, posúdenia nebezpečných vlastností odpadov,
toxikologického hodnotenia nebezpečných chemických látok a prípravkov v súvislosti ich environmentálnym
rizikom. Prínosom je nestranný odborný výkon pre rozhodovacie analýzy a kvalifikované odborné stanoviská z
oblasti analytickej kontroly odpadov a hodnotenia nebezpečných vlastností odpadov a chemických látok.

73.

74.

Výstupy:

Výkon analytickej kontroly odpadov pre úrady životného prostredia a SIŽP

Posudky, stanoviská pre pracovníkov štátnej správy a samosprávy

Protokoly o skúške a Protokoly z analytickej kontroly odpadov

Odborné posudky vo veciach odpadov

Správy z monitorovania skládok odpadov a environmentálnych záťaží
 Expertné posudky s interpretáciou výsledkov z analýzy odpadov
Plnenie úloh vyplývajúcich z chemickej legislatívy; hodnotenie environmentálneho rizika chemických látok a
COH
biocídnych prípravkov
Anotácia:
SAŽP plní z poverenia MŽP SR funkciu kontaktného pracoviska pre oblasť chemickej bezpečnosti z aspektu životného
prostredia - vykonáva hodnotenie rizika chemický látok, prípravkov a biocídov z hľadiska vpyvu na životné prostredie.
Vypracovanie stanoviska pre dovoz chem.látok na územie SR.
Cieľ:
Plnenie úloh vyplývajúcich z legislativy EU a SR:
9 hodnotenie rizika chemických látok, chemických prípravkov a biocídov pre životné prostredie
9 spolupráca s Centrom pre chemické látky a prípravky a realizuje činnosti nevyhnutné na výkon delegovaných
činností na podporu výkonu štátnej správy na danom úseku so zameraním na rozvoj problematiky chemickej
bezpečnosti v Slovenskej republike,
9 akvizícia a poskytovanie informácie o vlastnostiach chemických látok a chemických prípravkov a ich vplyve na
životné prostredie z relevantných databáz, literárnych podkladov a iných informačných zdrojov pre potreby
rezortu životného prostredia, odborných organizácií ako aj občianskej verejnosti.
9 vypracovanie stanoviská k dovozu chemických látok na územie SR z hľadiska ich vplyvu na ŽP spolu s analýzou
situácie z pohľadu národnej legislatívy,
9 vypracovanie stanoviská k návrhom právnym predpisom EÚ pre spracovanie pozícií SR v oblasti manažmentu
ChL), vypracovanie pripomienok k materiálom v oblasti manažmentu ChL a ich implementácia v podmienkach
SR (napr. REACH,GHS,CLP a iné),
Výstupy:

hodnotenie rizika chemických látok, chemických prípravkov a biocídov pre životné prostredie

informácie o vlastnostiach chemických látok a ich vplyve na životné prostredie z relevantných databáz,
literárnych podkladov a iných informačných zdrojov pre potreby MŽP SR, EK, odborných organizácií ako aj
laickej verejnosti

stanoviská k dovozu chemických látok na územie SR z hľadiska ich vplyvu na ŽP spolu s analýzou situácie

stanoviská k návrhom právnych predpisov EÚ v oblasti manažmentu ChL

zabezpečenie činnosti v rozsahu delegovaných kompetencií v oblasti vymedzenej zákonom č. 163/2001 Z. z. o
chemických látkach a chemických prípravkoch a zákonom č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia
biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov

spolupráca s Centrom pre chemické látky a prípravky na realizácii činnosti na podporu výkonu štátnej správy na
danom úseku
 kontrola údajov poskytovaných výrobcami a po verifikácii ich zanesenie do databáz

Enviroportál

CEI

samospráva,
odborná
verejnosť

T:
XII.010
KT:
III.010
VI.010
IX.010

SKŽP

2 600

T:

OI

3 900

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

10 500
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Anotácia:
Informačný portál o životnom prostredí Enviroportál (www.enviroportal.sk) je domovskou stránkou ISŽP
(Informačný Systém o ŽP).
ISŽP je prienikom informácií o životnom prostredí uložených v databázach odborných organizácií MŽP.
Úlohou enviroportálu je tieto informácie sprístupňovať internetovým užívateľom. Enviroportál vytvára priestor pre:
1. Výstupy z nosných subsystémov ISŽP:
IS monitoringu (ISM)
IS o území (ISÚ)
IS o stave (ISS) – správy o stave životného prostredia
EnviroInfo - Metainformačný systém
2. Výstupy z IS na podporu implementácie zákonov a činností:
IS EIA pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie,
IS PZPH pre prevenciu závažných priemyselných havárií (SEVESO),
IS IPKZ pre integrované posudzovanie a kontrolu znečistenia
IS PNEŠ prevencie a náprav environmentálnych škôd
Cieľ:
Základný informačný bod o životnom prostredí (vrátane IS) pre odborné organizácie MŽP SR, odbornú a laickú
verejnosť.

XII.010
KT:
III.010
VI.010
IX.010

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

Výstupy:

Vývoj novej webovej aplikácie

Výboj nových sekcií a upgrade existujúcich

Úprava dizajnu

Rozšírenie funkcionality redakčného systému

Údržba a aktualizácia Enviroportálu
Výstupy financované z opánkového zdroja:

Nové riešenie Enviroportálu, ktoré bude zároveň tvoriť obsahovú bázu informácií za oblasť životného prostredia
a rôznych životných situácií týkajúcich sa ŽP ako portál druhej úrovne pre potreby Ústredného portálu verejnej
správy.

75.

CEI
Podnikové databázové aplikácie
Anotácia:
Zabezpečenie prevádzky softvérových nástrojov, ktoré predstavujú jednotlivé programové aplikácie IS ŽP. Úlohou
projektu je prevádzka, inštalácia a monitorovanie softvérových aplikácií jednotlivých IS. Ide najmä o klientské
aplikácie pomocou ktorých sa zabezpečuje zber, editácia a prezentácia údajov a aplikácie so servisne orientovanou
architektúrou, pomocou ktorých sa zabezpečuje interoperabilita rezortných a mimorezortných IS. Aplikácie sú
technologicky postavené na viacvrstvovej architektúre, s HTML alebo Win32 GUI rozhraním.
Cieľ:

T:
XII.010
KT:
III.010
VI.010
IX.010

OI

10 400

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

Zabezpečenie prevádzky a monitorovanie behu softvérových aplikačných rozhraní pre zber, spracovanie, publikovanie a
sprístupňovanie údajov.
Výstupy:

inštalácia, monitorovanie, prevádzka aplikačných rozhraní IS:

Prevencia závažných priemyselných havárií

Environmentálnych záťaží

Integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania

EIA - posudzovanie vplyvov navrhovaných činností

SEA - posudzovanie vplyvov strategických dokumentov (SEA)

Prevencie a náprav environmentálnych škôd

Nakladania s ťažobným odpadom

Štátny zoznam chránených stromov a chránnených území

ISÚŽP - Podsystém Príroda

NDJ - Národná databáza jaskýň
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76.

BEISS - Bazálne environmentálne informácie o sídlach Slovenska
Register sídelných jednotiek

CEI
Prevádzka databáz ( technická časť)
Anotácia:
Projekt zabezpečuje spoľahlivú prevádzku Oracle databáz (ďalej len „databáz“) prevádzkovaných na CEI, ktorá je
základným predpokladom pre činnosť naväzujúcich informačných systémov a aplikácií využívajúcich údaje v nich
uskladnené.
Cieľ:
Databázy poskytujúce údaje pre naväzujúce informačné systémy a aplikácie využívajúce údaje v nich uskladnené.

T:
XII.010
KT:
III.010
VI.010
IX.010

OI

2 080

T:
XII.010
KT:
III.010
VI.010
IX.010

SKŽP

2 600

SAŽP, rezort
MŽP,
užívatelia
Internetu
a
Intranetu

Výstupy:

Celoročná spoľahlivá prevádzka databáz

Priebežné monitorovanie behu databáz a vylaďovanie výkonu

Zálohovanie databáz

Patchovanie databáz, podľa potreby inštalácia a klonovanie databáz.
 Správa exitujúcich užívateľov, vytváranie nových, migrácia dát aplikácii z vývojovej databázy na produkčnú

77.

CRE
Prevádzkovanie pracoviska EIA/SEA
Anotácia:
Vypracovávanie odborných stanovísk pre MŽP SR. Zabezpečovanie školiacich a vzdelávacích aktivít pre
pracovníkov
štátnej
správy
a
samosprávy.
Budovanie a prevádzkovanie informačného systému IS EIA/SEA vo väzbe na zákon č. 275/2006 Z. z. o
informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č.24/2006 Z.z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vedenie a prevádzka
Dokumentačného centra EIA/SEA. Vydávanie časopisu Spravodajca SEA/EIA. Usporiadanie medzinárodnej
konferencie EIA/SEA - 2010. Zabezpečovanie stretnutí v rámci bilaterálnej spolupráce v zmysle medzinárodných
dohovorov.
Cieľ:
Komplexná podpora procesu posudzovania vplyvov na ŽP v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov
na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade so zásadami trvalo
udržateľného rozvoja SR a v súlade s medzinárodnými dokumentmi v uvedenej oblasti.
Výstupy:

7 800

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

WP1 Vypracovávanie odborných stanovísk pre MŽP SR

Vypracovanie odborných stanovísk pre MŽP SR

Štatistické skompletizovanie posudzovaných akcií za rok 2009 kompletne a r. 2010 ku koncu každého kvartálu
(podľa činnosti,krajov a centier)

Pracovné stretnutie projektového tímu 2 krát ročne
WP2 Informačný systém EIA/SEA

Napĺňanie databázy IS EIA/SEA: kompletizovanie dát a stanovísk za SAŽP r. 2010, koordinácia prác na
napĺňaní databázy (užívatelia, OSO, diskusné fórum).

Školenia k IS EIA/SEA pre orgány štátnej správy EIA/SEA (MŽP SR, KÚ ŽP, OÚ ŽP) a ŠOP SR: návrh
harmonogramu školení, návrh programu školenia, rozposlanie informácií a pozvánok na školenie, príprava
prezentácie, školenie IS EIA/SEA.

Upgrade IS EIA/SEA na základe pripomienok orgánov štátnej správy EIA/SEA (MŽP, KÚ ŽP, OÚ ŽP) :
vyhodnotenie pripomienok a programovanie (upgrade).

Upgrade prepojenia IS EIA/SEA s MetaInfom: prepojenie dvoch databáz

Analýza a návrh pre štatistické vyhodnotenie dát z IS EIA/SEA: analýza dát IS EIA/SEA, návrh výstupov pre
štatistické vyhodnotenie dát.
WP3 Dokumentačné centru

Evidencia a uchovávanie dokumentov a dokumentácií spojených s procesom EIA/SEA. Preberanie a dopĺňanie
archívu, poskytovanie dokumentov a dokumentácií k nahliadnutiu a poskytovanie informácií z nich na
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požiadanie.
Informovanie verejnosti o činnosti (propagačné materiály, postery, prednášky, konferencie, pravidelná
aktualizácia stránky www. sazp.sk, vystavovanie stanovísk SAŽP).

Evidencia poskytnutých informácií podľa kraja
WP4 Školenie

Školenie štátnej správy cca pre 70 ľudí - organizačné, technické a ekonomické zabezpečenie 2 dňového školenia.
WP5 Medzinárodná EIA/SEA konferencia

Medzinárodná konferencia EIA/SEA - 2010 - organizačné, technické a ekonomické zabezpečenie 2 dňovej
konferencie, vydanie zborníka z konferencie, prezentácie a poster z činnosti EIA/SEA na SAŽP
WP6 Cezhraničná spolupráca

Zabezpečenie stretnutí v rámci bilaterálnej spolupráce v zmysle medzinárodných dohovorov
Výstupy financované z doplnkového zdroja:
EIA/SEA SPRAVODAJCA

Zabezpečenie vydania Spravodajcu SEA/EIA 1/2010: zasadanie redakčnej rady, zabezpečenie autorských
príspevkov, redakčná a grafická úprava, tlač 300 ks a distribúcia.

Zabezpečenie vydania Spravodajcu SEA/EIA 2/2010: zasadanie redakčnej rady, zabezpečenie autorských
príspevkov, redakčná a grafická úprava, tlač 300 ks a distribúcia


78.

CRE
Zabezpečenie plnenia vybraných úloh v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií (PZPH)
Anotácia:
Prevádzkovanie pracoviska SAŽP v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií. Podávanie správ za
SR v oblasti PZPH vo vzťahu k EK. Školenia štátnej správy v oblasti prevencie ZPH a školenia pre užívateľov
IS PZPH. Budovanie informačného, poradenského a konzultačného centra. Zapojenie do pracovných skupín
OECD, EEA, JRC.
Cieľ:
Plnenie prenesených odborných úloh v oblasti PZPH na SAŽP. Školenia štátnej správy (KÚ, ObÚ, SIŽP,
NIP, CO, HaZZ, RÚVZ) v oblasti ZPH. Školenia užívateľov k IS PZPH. Spracovanie podkladov pre plnenie

T:
XII.010
KT:
III.010
VI.010
IX.010

SKŽP

2 600

T:
XII.010
KT:
III.010
VI.010
IX.010

SKŽP

1 220

700

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

reportingových povinností voči EK a JRC.
Výstupy:

Zber údajov pre prípravu podkladov pre podávanie správ za SR v oblasti prevencie ZPH vo vzťahu k EK
(SPIRS, MARS, Rozhodnutia komisie K(2008)5088

Zapojenie do pracovných skupín OECD, EEA, JRC

Organizačné, technické a ekonomické zabezpečenie odborného školenia pre kontrolné zložky štátnej správy v
oblasti PZPH

Organizačné, technické a ekonomické zabezpečenie 2 odborných školení pre užívateľov IS PZPH

Organizačné, technické a ekonomické zabezpečenie odborného školenia pre KÚŽP a ObÚ ŽP

Verifikácia údajov z cca 10 bezpečnostných správ v koordinačnej súčinnosti so sekciou KŽP MŽP SR

Spolupráca na príprave novely zákona č.261/2002 Z.z. o prevencii ZPH v znení neskorších predpisov a jeho
vykonávacích vyhlášok (spracovanie zozbieraných podnetov špecializovanej štátnej správy) so sekciou KŽP
MŽP SR, odbor MER

Tvorba obsahovej a grafickej stránky propagačných a vzdelávacích materiálov "Základné informácie o IS
PZPH"
Výstupy financované z doplnkového zdroja:

Preklad do anglického jazyka

tlač 500 ks plnofarebných zložených letákov (skladačiek) (Základné informácie o IS PZPH)

79.

Vedenie evidencie, aktualizácia a poskytovanie informácií z evidencie o batériách a akumulátoroch a o
použitých batériách a akumulátoroch; vytvorenie a vedenie Registra výrobcov batérií a akumulátorov,
aktualizácia údajov v registri.
Anotácia:
SAŽP - COH Bratislava prevádzkuje informačné systémy a registre zamerané na oblasť odpadového hospodárstva, ktoré
budú rozšírené o informačný systém na vedenie Registra výrobcov batérií a akumulátorov a spracovanie hlásení z
evidencie výrobcov batérií a akumulátorov a spracovateľov odpadových batérií a akumulátorov.

COH

MŽP SR
(OOH MŽP
SR), EÚ,
OECD, EEA
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Cieľ:
Programové vybavenie informačného systému, aktualizácia údajovej základne v predmetnej oblasti.
Výstupy:

Vedenie evidencie a aktualizácia databázy pre použité batérie a akumulátory

Vypracovať Register výrobcov batérií a akumulátorov

Vedenie a aktualizácia Registra

Vypracovať manuál/užívateľskú príručku databázy

Záverečná správa o výsledkoch riešenia úlohy

80.

Zabezpečovanie plnenie vybraných úloh v oblasti integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania CRE
(ďalej „IPKZ“) a plnenia reportingových povinností v zmysle E-PRTR.
Anotácia:
Prevádzkovanie národného školiaceho centra IPKZ pri SAŽP. Zabezpečovanie školiacich a vzdelávacích
aktivít pre pracovníkov pôsobiacich v procese IPKZ v rámci rezortu ŽP (na základe vznesených požiadaviek
MŽP SR). Konzultačná a poradenská činnosť pre štátnu správu, verejnú správu, prevádzkovateľov a
verejnosť. Plnenie reportingových povinností v súvislosti s E-PRTR. Spolupráca na plnení relevantných
ustanovení zákona č. 205/2004 a súvisiacich predpisov v súvislosti s E-PRTR.
Cieľ:
Plnenie reportingových povinností v súvislosti s E-PRTR (v zmysle čl.7 Nariadenia EP A Rady (ES) č.
166/2006). Spolupráca na plnení relevantných ustanovení zákona č. 205/2004 a súvisiacich predpisov v
súvislosti s E-PRTR. Prevádzkovanie národného školiaceho centra IPKZ pri SAŽP. Zabezpečovanie
školiacich a vzdelávacích aktivít pre pracovníkov pôsobiacich v procese IPKZ v rámci rezortu ŽP (na základe
vznesených požiadaviek MŽP SR). Konzultačná a poradenská činnosť pre štátnu správu, verejnú správu,
prevádzkovateľov a verejnosť.
Výstupy:

T:
XII.010
KT:
III.010
VI.010
IX.010

SKŽP

1 560

T:
XII.010
KT:
III.010
VI.010
IX.010

SKŽP

366

980

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



Prevádzkovanie národného školiaceho centra – zabezpečovanie školiacich a vzdelávacích aktivít pre
pracovníkov pôsobiacich v procese IPKZ v rámci rezortu ŽP (na základe vznesených požiadaviek MŽP SR).
 Poskytovanie konzultačnej a poradenskej činnosti pre štátnu správu, verejnú správu, prevádzkovateľov a
verejnosť.
 Podklady pre plnenie reportingových povinností v oblasti IPKZ a E-PRTR

Príprava obsahovej a grafickej stránky letákov IPKZ v rámci projektu „Zabezpečenie propagačných a
vzdelávacích materiálov pre špecializovanú štátnu správu a odbornú verejnosť v oblastiach PZHP, IPKZ a
EIA/SEA“ .
Výstupy financované z doplnkového zdroja:

Preklad do anglického jazyka
 tlač 800 ks plnofarebného zloženého letáku (Schéma procesu IPKZ v SR) (1. strana slovenská verzia, 2. strana
anglická verzia) a 500 ks plnofarebného letáku (Register dokumentov o najlepších dostupných technikách), len
slovenská verzia

81.

COH
Vedenie evidencie, aktualizácia a poskytovanie informácií o zariadeniach na území SR na zhodnocovanie a
zneškodňovanie odpadov
Anotácia:
SAŽP - COH prevádzkuje informačný systém o zariadeniach na nakladanie s odpadmi , ktorý je potrebné priebežne
aktualizovať. Údaje o prevádzkovaných zariadeniach na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov na území SR
budú dopĺňané na základe vydaných rozhodnutí a osobných návštev vybraných zariadení. Z aktualizovaných
informačných systémov budú využívané údaje pre potreby v odpadovom hospodárstve.
Cieľ:
Cieľom úlohy je revízia existujúcej databázy zariadení na nakladanie s odpadmi na území SR a jej aktualizácia na
základe vydaných súhlasov na nakladanie s odpadmi príslušnými úradmi životného prostredia. Podklady z databáz
budú využívané pri riešení úloh odpadového hospodárstva na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni a budú tiež
podkladom pri vypracovávaní správ o životnom prostredí, koncepčných a strategických materiálov.

MŽP SR,
úrady
životného
prostredia,
odborná
verejnosť,
OSN, EÚ,
OECD, EEA,
EUROSTAT
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Výstupy:










82.

83.

Kontrola KÚ ŽP krajov BA, TN a návšteva vybraných zariadení na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov
Kontrola KÚ ŽP krajov TT, NR a návšteva vybraných zariadení na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov
Kontrola KÚ ŽP krajov ZA, BB a návšteva vybraných zariadení na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov
Kontrola KÚ ŽP krajov KE, PO a návšteva vybraných zariadení na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov
Vypracovať manuály/užívateľské príručky pre jednotlivé databázy
Aktualizácia existujúcej informačnej databázy zariadení na zhodnocovanie odpadov
Aktualizácia existujúcej informačnej databázy zariadení na zneškodňovanie odpadov
Vybudovanie novej informačnej databázy na zber odpadov
Priebežné dopĺňanie existujúcich informačných databáz na základe rozhodnutí úradov ŽP a poskytovanie
informácií z databáz

OR
REPIS – poradenský a informačný servis pre projekty environmentálnej infraštruktúry v regiónoch SR
Anotácia:
Anotácia úlohy :
Úloha sa zameriava na poradenský a informačný servis pre záujemcov o čerpanie prostriedkov zo ŠF, prioritné
zameranie na Operačný program Životné prostredie. Viaže sa k projektu: Dobudovanie siete REPIS a zabezpečenie
realizácie KoP OP ŽP pre MŽP SR v rokoch 2007-2013 a nadväzuje na projekt "Vybudovanie technickej a
informačnej infraštruktúry pre implementáciu KAP MŽP SR na regionálnej úrovni 2004 -2006.
Cieľ:
Cieľom úlohy je poradenský a informačný servis pre záujemcov o čerpanie prostriedkov zo ŠF, prioritné zameranie
Environmentálna infraštruktúra a viaže sa na projekt „Vybudovanie technickej a informačnej infraštruktúry pre
implementáciu KAP MŽP SR na regionálnej úrovni", ktorý je hradený zo ŠF EÚ v rámci Technickej asistencie pre
MŽP SR a ktorého cieľom je zvýšiť informovanosť o ŠF EÚ s prioritným zameraním na environmentálnu
infraštruktúru v regiónoch. Prínosom bude väčšia absorbčná schopnosť pre čerpanie prostriedkov EÚ a viac
podaných projektov z regiónov SR.
Výstupy:
 projektový servis špecializovaný pre environmentálne projekty z územia a pre rozvojové projekty
vonkajších záujemcov - obce, mestá, mikroregióny a podnikateľov
 zabezpečenie propagácie vymedzených aktivít MŽP SR OP ŽP pre verejnosť (šírenie produktov, šírenie
informácií a podpora zvyšovania povedomia o OP ŽP)
 funkčná a aktualizovaná web-stránka pre ŠF www.repis.sk, spolupráca pri aktualizovaní web-stránky
www.opzp.sk
 aktivity na podporu širšieho záujmu o služby REPIS ako Centier prvého kontaktu
 aktivity na prispôsobenie kancelárií REPIS pre účely širšieho zamerania po roku 2009
 evidencia konzultačnej činnosti REPIS
 2 x správa "Informácia o činnosti REPIS v regiónoch Slovenska"
 technická a iná podporná činnosť potrebná pre výkon REPIS (grafické a dizajnové úpravy pri reklamnej
a propagačnej činnosti)
 podpora projektového manažmentu pri príprave projektov na čerpanie ŠF, prioritné zameranie Operačný
program Životné prostredie - odborné poradenstvo, finančné poradenstvo a technické podporné činnosti
 správy a evidencie v textovej a grafickej podobe, záznamy z pracovných jednaní, podporná dokumentácia
pre činnosť REPIS
CMŽP
UN HABITAT
Anotácia:
Slovenská republika ako člen UN HABITAT programu OSN pre ľudské sídla podporuje stanovisko EÚ k
rezolúciám, ktoré boli prijaté na 21. a 22. zasadnutí Riadiacej rady Habitat-u. V súčasnosti je potrebná aktualizácia
tohto dokumentu podľa najnovšie prijatých rezolúcií a rozpracovanie princípov ich plnenia.
Cieľ:
Úloha nadväzuje na aktivity CMŽP, keď v spolupráci s MŽP SR vypracovalo hodnotenie "Národného akčného
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problémov
súvisiacich s
environmentom
miest

plánu rozvoja osídlenia a bývania SR"- strategického dokumentu vypracovaného Národným výborom SR pre
Agendu Habitat. Cieľom je vytvorenie účinných iniciatív na oboznámenie príslušných orgánov a verejnosti s
princípmi a postupmi Agendy Habitat podľa rezolúcií prijatých Riadiacou radou Agendy Habitat Programu OSN pre
ľudské sídla a najmä rezolúcie č. 22/3 Mestá a zmena klímy .
Výstupy:





84.

CTK
Podpora budovania geoparkov v SR osobitne v kategóriách A a B v súlade z ich koncepciou schválenou UV
SR č. 740/2008
Anotácia:
Celkovým cieľom úlohy je podporiť budovanie geoparkov v SR prostredníctvom spolupráce a koordinácie medzi
odbornými inštitúciami MŽP, samosprávami a miestnymi podnikateľmi so zabezpečením manažmentu (spôsobu
riadenia), marketingu značky geopark, ako aj spolupráci pri realizácii environmentálno.edukačných aktivít.
Cieľ:
Podpora spoluprace a koordinácie subjektov pri budovaní geoparkov (v kategóriach A aj B). Spolupráca na
manažmente a spôsobe riadenia rozvoja území geoparkov. Zabezpečenie marketingu a odbornej činnosti s dôvodom
podnietiť záujem o prírodné a kultúrno-historické hodnoty geoparkov. Monitoring činnosti v oblasti spolupráce a
tvorbe regionálneho produktu - geopark. Podklady pre vyhodnocovanie napĺňania koncepcie budovania geoparkov.
Výstupy:










85.

Správa s podnetmi na aktualizáciu NAPROB v SR
Mesto, v ktorom chcem (budem) žiť - súťaž
Bulletin , poster
Zasadnutie Národného výboru pre UN Habitat
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prezentácie, články a prednášky
zápisy zo stretnutí
monitorovacie správy Geoparkov (kat. A, B)
identifikované a GPS zamerané objekty pre plán starostlivosti Štiavnického
geoparku
podklady pre litografiu publikácie Geoptopy GPBŠ
textovo-grafické podklady pre image publikáciu GPBŠ
environmentálno-edukačný program "Leto s geoparkom"
účasť a vystúpenia na konferenciách a seminároch orientovaných na podporu geoparkov

COH
Skládky odpadov
Anotácia:
Skládky odpadov (vedenie, aktualizácia a poskytovanie informácií z evidencie skládok odpadov; zmapovanie a
vytvorenie evidencie skládok odpadov, ktoré ukončili svoju činnosť k 15. 07. 2009; vytvorenie evidencie
zrekultivovaných skládok odpadov na území SR k 31.12.2010)
Cieľ:
Očakávaný prínos úlohy - doplnenie a sústredenie informácií o skládkach odpadov v SR pre potreby Odboru
odpadového hospodárstva MŽP SR a pre sprehľadnenie informácií pre verejnosť. Okrem aktualizácie registra
skládok odpadov, ktoré sú, alebo boli v prevádzke v rokoch 2005 - 2009, bude vytvorená aj evidencia (datbáza)
skládok s ukončenou prevádzkou. Informácie o skládkach odpadov, ktoré boli v prevádzke rokoch v 1992 - 2000 za
osobitných podmienok (zoznam zostavený v roku 1998 v SAŹP COH obsahuje 627 lokalít). Databáza ŠGÚDŚ
(zostavená v rokoch 1992 - 1997 geológmi) obsahuje tisíce lokalít (aj lokality s výskytom malých divokých skládok
odpadov), ale chýbali v nej viaceré skládky, ktoré boli v prevádzke. V rámci Systematickej identifikácie EZ v SR
(2006 - 2008) bolo do registra EZ zaradených 563 skládok odpadov (z toho 473 skládok z registra ŠGÚDŠ). Do
registra sanovaných/rekultivovaných lokalít bolo zaradených 160 skládok, ktoré boli v prevádzke za osobitných
podmienok.
Výstupy:
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Skládky odpadov (vedenie, aktualizácia a poskytovanie informácií z evidencie skládok odpadov
Vypracovať manuál/užívateľskú príručku pre databázu - Skládky odpadov
Zmapovanie a vytvorenie evidencie skládok odpadov, ktoré ukončili svoju činnosť k 15. 07. 2009
Vytvorenie evidencie zrekultivovaných skládok odpadov

COH
Činnosť na úseku technickej normalizácie v oblasti odpadového hospodárstva (TK 31)
Anotácia:
Zabezpečiť riešenie technických noriem súvisiacich s legislatívou v odpadovom hospodárstve a vykonávať funkciu
spracovateľa úlohy medzinárodnej normalizačnej spolupráce s CEN pre nakladanie s odpadmi a analytickú kontrolu
odpadov. Zabezpečovať stanoviská k príprave plánu technickej normalizácie, k riešeným medzinárodným normám a
k preberaniu noriem do sústavy STN.
Cieľ:
Cieľom sú medzinárodné a národné technické normy použiteľné a používané v analytickej kontrole odpadov a
národné stanoviská k návrhom noriem EN spracované pod gesciou SAŽP - COH Bratislava. Poskytovanie
poradenstva k uplatňovaniu noriem STN/EN/ISO v oblasti skúšania odpadov a nakladania s odpadmi. Prínosom sú
nové štandardné postupy slúžiace užívateľom v oblasti odpadového hospodárstva, ktoré zabezpečia lepšiu
porovnateľnosť výsledkov.
Výstupy:
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Technické predpisy EN (prípadne ISO) zavedené do sústavy STN
Pripomienkovanie výstupov činnosti medzinárodných komisií CEN/TC 292 (Charakterizácia odpadov) a
CEN/TC 183 (Kaly)
Stanoviská k návrhom noriem iných spracovateľov a vyjadrenia pre TK31
Národné stanoviská k návrhom noriem EN spracované pod gesciou SAŽP - COH Bratislava
Poradenstvo k uplatňovaniu noriem STN/EN/ISO v oblasti skúšania odpadov a nakladania s odpadmi

VII. TRVALÁ REŽIJNÁ A PODPORNÁ ČINNOSŤ
87.

CEI
Sieťové služby na Unix serveroch
Anotácia:
Táto úloha je nevyhnutným technickým predpokladom plnenia rezortných, medzirezortných a medzinárodných
projektov, ktoré využívajú oblasti WEB portálov, DB aplikácií, MAPových služieb, GIS priestorových údajov.
Cieľ:
Rozvoj a kontinuita sluzieb a aplikacii na báze open-source produktov, pokračovanie v konsolidácii a virtualizácii
serverov, správa sieťových služieb DNS, WEB, MAIL, ANTIVIR, ANTISPAM, FTP, DB, MAP atd. pre SAZP,
ZPNET a vybrané rezortné organizácie (SSJ, SMOPAJ, SIZP, ZPNET, SOPSR atd.) Zdieľanie diskového poľa
SAN, periodicke zalohovanie, update a upgrade OS, monitorovanie funkcnosti služieb a štatistika, helpdesk pre
užívateľov SAŽP.
Výstupy:








Polročné štatistiky využitia WEB, MAIL, ArcGIS
Monitoring funkčnosti sieťových služieb
Funkčné sieťové služby DNS, MAIL, WEB, FTP, DB, MAP
Zálohy údajov, aplikácii a služieb
Upgradované servere
Rozšírenie kapacity diskového poľa SAN
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88.

89.

CEI
Bezpečnosť informačných systémov
Anotácia:
Spracovanie bezpečnostných smerníc s definovaním bezpečnostnej politiky, bezpečnostných cieľov , zásad a
vymedzením zodpovednosti za jednotlivé oblasti informačnej bezpečnosti SAŽP.
Cieľ:
Spracovanie bezpečnostných smerníc, realizácia požiadaviek vyplývajúcich z ISO noriem, Výnosu MDPaT č.
1706/M-2006 a nasledne komisie pre IB resp. instrukcii vyplyvajucich z narodnej strategie IB.
Výstupy:
 pracovná skupina - práca členov a stanovenie ich zodpovednosti za jednotlivé oblasti IS v zmysle prijatej
Koncepcie RIS
 bezpečnostné smernice
CEI
Budovanie a administrácia rezortnej počítačovej siete ŽP NET
Anotácia:
Administrácia sieťových zariadení, administrácia serverov ZPNet, administrácia dial-up, pripájanie nových lokalít,
prestavba sieti splňujúca požiadavky nových trendov IT.
Cieľ:
Budovanie a prevádzka neverejnej rozľahlej dátovej počítačovej siete rezortu MŽP SR - ŽPNet., administrácia
sieťových zariadení - prideľovanie privátneho a verejného adresného priestoru - IP autority, vybavenie domén pod
.sk. Poskytovanie neverejných informačných zdrojov v rezorte MŽP SR (Intranet) a verejných informačných
zdrojov organizácií rezortu MŽP SR - Internet
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Výstupy:

Aktualizovaný projekt siete ŽPNet

Administrácia sieťových zariadení uzlov, manažovanie prevádzky a práv užívateľov, prideľovanie privátneho a
verejného adresného priestoru IP autority, registrácia internetových domén pod .sk

Sledovanie a kontrola nákladov sieťovej infraštruktúry a pripojených organizácií

Prevázka prepojenia siete ŽPNet s privátnou neverejnou dátovou sieťou Datacentra (št. pokladnica) - pre projekt
Ekonomický Informačný Systém (ekonomika SAP na SIŽP)

Prevádzka sieťových služieb serverov ŽPNet (www, iwww, FTP, DNS a pod.)

Zálohovanie - archivácia dát

Monitoring a štatistika uzlov siete ŽPNet

Budovanie a prevádzka záložných trás siete ŽPNet, záložných zariadení, el. napájania, ochrana pred prechodnými
javmi - blesk, prepätie a pod.

Aplikácia bezpečnosti informačných systémov podľa normy ISO/IEC 27002 na pracoviskách siete ŽPNet

Prevádzka pripojenia do siete ŽPNet pre mobilných pracovníkov ktorí sú pracovne mimo siete ŽPNet (napr. Internet,
iná rezortná sieť atď.)

Zmena v spôsobe pripojenia pracovísk rezortných organizácií pripájajúcich sa cez úzkopásmové technológie (dial-up,
ISDN, GPRS atď.) prostredníctvom širokopásmových technológií

Postupná prestavba štruktúrovaných dátových kabeláží v budovách pracovísk rezortných organizácií s použitím nových
prenosových médií a s využitím nových aktívnych sieťových prvkov a novej telekomunikačnej techniky

90.

Podpora tvorby koncepcie informačných systémov
Anotácia:
Podklady koncepčných materiálov, zastupovanie v pracovných skupinách podľa požiadaviek MŽP.
Cieľ:
Aktualizácia Koncepcie rovoja IS v rezorte a príprava ďalších koncepčných dokumentov podľa potreby.
Výstupy:
 podklady koncepčných materiálov
 zastupovanie v pracovných skupinách podľa požiadaviek MŽP

CEI
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SAŽP-Ú
Sieťové služby na WINDOWS serveroch
Anotácia:
Systémová administrácia Windows serverov: TITAN, MARS, GLOBUS, REGEN, PLUTO, JUPITER, ochrana
prístupov a antivírová ochrana na Windows serveroch. Zálohovanie systému, nainštalovaných aplikácií a údajov
vytvorených na SAŽP.
Cieľ:
Zabezpečenie sieťových služieb, ochrana prístupov a antivirová ochrana, podpora užívateľov a vývojových teamov.
Výstupy:
 Funkčné systémy a služby Windows serverov: TITAN, MARS, GLOBUS, REGEN, PLUTO, JUPITER
 Zálohy systému, nainštalovaných aplikácií a údajov vytvorených na SAŽP
 Chránené prístupy a funkčná ochrana proti vírusom na Windows serveroch
SAŽP-Ú
Údržba výpočtovej techniky, software a lokálnych počítačových sietí pre IS SAŽP
Anotácia:
Zabezpečenie bezporuchovej prevádzky VT a lokálnych počítačových sietí, spolupráca pri nákupe SW, HW,
komponentov na údržbu a upgrade súčasnej VTbezpečenie bezporuchovej prevádzky VT a lokálnych počítačových
sietí, zabezpečenie antivírovej kontroly PC, · udržiavanie funkčnosti lokálnej počítačovej siete (kabeláž a sieťové
prvky) , zabezpečenie funkčnosti VT na SAŽP, zabezpečovanie legálnosti SW na SAŽP (v spolupráci s riaditeľmi
centier a OVSaM), · koordinácia zálohovania dát užívateľov na lokálnych PC SAŽP.
Cieľ:
Zabezpečenie funkčnosti výrobných nástrojov pracovníkov SAŽP
Výstupy:
 Funkčná výpočtová technika a počítačové siete
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CEPEV
Služby environmentálnej knižnice
Anotácia:
Výber a získavanie odbornej literatúry a periodík, videokaziet a DVD s tematikou životného prostredia. Spracovanie
knižničného fondu s výstupom na internet. Archivácia vybraných filmov z každoročného festivalu Envirofilm.
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91.

Tvorba statických a dynamických www pre internet a intranet. Tvorba multimadiálnych CD
Anotácia:
Správa web stránky SAŽP
Napĺňanie web stránky SAŽP
Správa intranet stránky SAŽP
Správa www euroenviro a repis
Podpora a spolupráca pri administrácii MŽP SR portálu
Tvorba multimediálnych CD s využitím progresívnych metód pre prezentovanie aktivít SAŽP, tvorbu výukových a
náučných CD
Cieľ:
Poskytovanie informácií pre zamestnancov SAŽP, rezortných organizácií MŽP, odbornej a širokej verejnosti,
vrátane medzinárodnej.
Výstupy:
 Web stránka SAŽP - www.sazp.sk – správa
 Web stránka SAŽP - www.sazp.sk – napĺňanie
 Intranet SAZP – správa
 Intranet SAŽP - návrh CMS riešenia
 www stránka repis a euroenviro - správa
 multimediálne CD/DVD
 ďalšie domény v správe SAŽP- správa

92.

93.

94.

CEI
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Výpožičná, informačná a distribučná činnosť pre odbornú a laickú verejnosť. Práca s čitateľom. Metodická pomoc
knižniciam jednotlivých centier SAŽP.
Cieľ:
Sprístupnenie environmentálnej odbornej literatúry interným a externým odborným pracovníkom ako aj širokej
verejnosti.
Výstupy:
 Výber, nákup a spracovanie literatúry
 Výpožičná, informačná a distribučná činnosť pre verejnosť
 Evidencia a výpožičná činnosť audiovizuálneho fondu
 Práca s čitateľom
 Metodická pomoc knižniciam jednotlivých centier SAŽP
 Upgrade knižničného SW umožňujúci zlepšenie poskytovaných služieb, inventarizáciu fondu a používanie
knižnice on-line

VI.010
IX.010

verejnosť

VIII. OPERATÍVNA ČINNOSŤ PRE MŽP SR
95.

SAŽP
Operatívna činnosť pre MŽP (orgány štátnej správy a samosprávy)
Anotácia : Plnenie plnenia operatívnych úloh uložených predovšetkým Ministerstvom ŽP ( pripomienkové konania,
stanoviská a pod.) Spolupráca s krajskými a obvodnými úradmi ŽP, Slovenskou inšpekciou ŽP. Výnimočne plnenie
úloh pre samosprávu (obce, samosprávne kraje).
Cieľ:
Zabezpečenie operatívnych úloh v zmysle požadovaných termínov.
Výstupy:
 Operatívna agenda

Priebež Sekcie
MŽP
ne

3 000

MŽP
SR,KÚŽP,
ObÚŽP,
SIŽP,
samospráva

Niektoré použité skratky:
OI – odbor informatiky
OÚ – Osobný úrad
SOPK – Sekcia ochrany prírody a krajiny
SEPP – Sekcia environmentálnych programov a projektov
SKŽP – Sekcia kvality životného prostredia
SV – Sekcia vôd
SGPZ – Sekcia geológie a prírodných zdrojov
SOPK – Sekcia ochrany prírody a krajiny
SEPZV – Sekcia environmentálnej politiky a zahraničných záležitostí
SLSŽP – Sekcia legislatívy a starostlivosti o životné prostredie
SIŽP – Slovenská inšpekcia životného prostredia
KÚŽP – Krajské úrady životného prostredia
ObÚŽP – Obvodné úrady životného prostredia
ÚŽP – Úrady životného prostredia
VÚVH – Výskumný ústav vodného hospodárstva
OMER – Odbor manažmentu a environmentálnych rizík
CTK – Centrum starostlivosti o vidiecke životné prostredie
CPEPEV – Centrum plánovania environmentálnych projektov
CEI – Centrum environmentálnej informatiky
CRE – Centrum rozvoja environmentalistiky
CEM – Centrum environmentálneho manažérstva
COH – Centrum odpadového hospodárstva
CMŽP – Centrum starostlivosti o mestské životné prostredie
CKP – Centrum krajinného plánovania, príordných a energetických zdrojov
CER – Centrum hodnotenie environmentálnej kvality regiónov
SAŽP –Ú – SAŽP ústredie
IPKZ – Integrovaná prevencia a kontrola znečistenia
VT – výpočtová technika
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E-PRTR – European pollutant release and transfer register
JRC- Joint research center
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development
EEA – Európska environmentálna agentúra
INSPIRE - Infraštruktúra priestorových informácií v Európe
ETAP – Environmental technologies action plan
OZE – Obnoviteľné zdroje energie
BPEJ – Bonitované pôdno ekologické jednotky
LPIS - Land parcel identification systém
CBD – centrum bazilejského dohovoru
GMES - Global Monitoring for Environment and Security
RZSJ - Register základných sídelných jednotiek
UIBF - Unallocated Institution Building Facility
EDOK – Európsky dohovor o krajine
TTP – trvalé trávne porasty
GPS – Global positioning systém
GMP – geomontánny park
EPA – Environmental protection agency
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