NÁVRH PLÁNU ŠTATUTÁRNYCH ÚLOH SAŽP NA ROK 2005
por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT FIN. ZDR.
ZA
SAŽP
MŽP SR (čl.hod+výd.
činnosť.
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UŽÍVATEĽ

CRZO

KT:VI.05
U:XII.05

SEKP

2300+90

MŽP, štátna
správa

CKEP

KT:VI.05
KT:XI.05
U:XII.06

SEKP,
SOPK

4000+140

MŽP SR,
MP SR,
MH SR,
MVRR SR,
miestna a
regionálna
samospráva
a štátna
správa na
úseku
tvorby a
ochrany ŽP

I. KONCEPCIE, STRATÉGIE, LEGISLATÍVA
1.

Príprava zákona NR SR o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní
environmentálnych škôd
Projekt výplýva z (legislatívy,uznesenia vlády, OPM, PGR, požiadavky MŽP, medzinár. záväzkov a
pod.) : požiadavky MŽP SR (transpozícia smernice Rady a EP č. 35/2004/ES)

2

Anotácia projektu :
Rada a EP prijali v roku 2004 smernicu č. 35/2004/ES o zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní
environmentálnych škôd.
Členské štáty majú povinnosť transponovať túto smernicu k aprílu 2007.
V prvej etape budú spracované tézy implementácie tejto smernice ako podklad pre spracovanie
paragrafového znenia zákona.
Vyhodnotenie krajinnoekologických predpokladov a environmentálnych limitov využívania krajiny
pre OZE na území SR.
Projekt vyplýva z : Koncepcia využívania obnoviteľných zdrojov energie v pôsobnosti MŽP SR, OPM –
uznesenie č. 77 z 15.7.2004 úloha B 1 – návrh opatrení na podporu využívania OZE.
Anotácia : Energetická politika si kladie za cieľ zvýšenie podielu využívania OZE na 4 % z primárnych
energetických zdrojov, pričom je potrebné identifikovať aj niektoré problémy v kompetencii rezortu MŽP,
napríklad:
Podľa aktualizovanej energetickej koncepcie SR sa uvažuje o založení cca 20 - 25 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 vtáčích území NATURA 2000, ako aj výstavby MVE vo vzťahu ku záujmom ochrany prírody.
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
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podnikateľ.
subjekty

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.

3.

Hlavné riešené okruhy:
• stručný prehľad využívania a potenciálu jednotlivých druhov OZE na Slovensku
• štruktúra environmentálnych limitov z hľadiska ochrany prírody a krajiny, ochrany krajinného rázu,
využívania prírodných zdrojov pri využívaní OZE
• typológia vhodnosti uplatnenia jednotlivých druhov OZE v regiónoch SR
• územný priemet potenciálu a kategorizácia vhodnosti jednotlivých druhov OZE v regiónoch
• zhodnotenie krajiny z hľadiska súčasného stavu zaťaženia a jej potenciálu na optimálne využívanie
jednotlivých druhov OZE
• trhový potenciál OZE
•
legislatívne predpoklady využívania OZE na Slovensku
Vypracovanie a overenie metodiky MŽP SR na posudzovanie vhodnosti plantážového spôsobu
pestovania monokultúr rýchlorastúcich energetických drevín a energetických rastlín za účelom ich
využitia, ako OZE.
Projekt vyplýva z : Koncepcie využívania OZE v pôsobnosti MŽP SR. OPM - Návrh opatrení na
podporu využívania OZE.

6200+300

Anotácia projektu: Spracovať metodiku pre posudzovanie možnosti pestovania biomasy so zameraním
na plantážové monokultúry v jednotlivých územiach SR z pohľadu rezortných kritérií MŽP SR, ako aj
spracovanie štúdie modelového územia pre riešenie tejto problematiky. Metodika bude riešiť záujmy
ochrany prírody a ÚSES, ochranu krajinnej štruktúry a krajinného rázu, vodný režim územia, protieróznej
ochrany, ako aj zachovania pôvodného genofondu. Predmetná metodika bude overená na modelovom
území, pričom bude riešiť návrh funkčnej regionalizácie území:
- s vylúčením pestovania monokultúr,
- podmienečne vhodných, resp. s určením podmienok pre pestovanie,
- vhodných pre pestovanie,
- doporučených pre pestovanie (z hľadiska mimoprodukčných funkcií).
Modelové územie pre štúdiu bude zahŕňať viacero krajinných typov ( LPF a PPF) tak, aby bolo možné
overiť viacero vyššie uvedených aspektov.
Výstupy : Súborná publikácia s informáciami o jednotlivých druhoch OZE.
Informačná stránka www zameraná na OZE na internete (podklad pre zriadenie a spravovanie národného
2
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portálu pre OZE).
Zákon o krajinnom plánovaní a vykonávacie predpisy

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT FIN. ZDR.
ZA
SAŽP
MŽP SR (čl.hod+výd.
činnosť.
tis. SK

CISK

KT:VI.05

SOPK

3100+105

MŽP,

obstarávateľ
a
spracovateľ
krajinného
plánu
a krajinnej
štúdie

Projekt výplýva z:uznesenia OPM, požiadavky MŽP SR
Anotácia projektu :
1)
Zapracovanie pripomienok z pripomienkového konania k návrhu textu Zákona o krajinnom
plánovaní
2a)

UŽÍVATEĽ

Vyhláška MŽP SR č. ....../2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o krajinnom plánovaní. Predmet vyhlášky je presne vymedzený v § 47 ods. 1 písm. c) návrhu
zákona o krajinnom plánovaní. Táto vyhláška bude upravovať podrobnosti o obsahu:
a) rozhodnutia o vyhlásení zmien využitia krajiny (ďalej len „rozhodnutie“)
b) návrhov na vydanie rozhodnutia a rozsahu a obsahu dokumentácie, ktorú k nim treba priložiť

6.

2b)

Vyhláška MŽP SR č. ....../2005 Z.z. o obsahu a spôsobe spracovania krajinného plánu a krajinnej
štúdie (ďalej len „KP a KŠ“) a o obsahu krajinnoplánovacích činností. Predmet vyhlášky je presne
vymedzený v § 47 ods. 1 písm. a) návrhu zákona o krajinnom plánovaní. Táto vyhláška bude
upravovať podrobnosti o obsahu a spôsobe spracovania KP a KŠ a o obsahu krajinnoplánovacích
činností.

3)

Metodické usmernenie bude určené pre potreby obstarávateľov a spracovateľov krajinného plánu
a krajinnej štúdie a bude sa zaoberať všetkými etapami jeho obstarávania a spracovania v súlade
s ustanovením § 5 zákona o krajinnom plánovaní ako podklad pre zjednotenie obsahu a zamerania
textovej a grafickej časti

Environmentálna regionalizácia SR
Projekt výplýva z uznesenia OPM a požiadavky MŽP SR
Anotácia : • pokračovanie úloh v zmysle trendov založených v r. 2004
• typológia krajiny z hľadiska environmentálnej regionalizácie
• genéza zaťažených oblastí, vývojové aspekty regionalizácie
• inovácia hodnotení územia SR v rámci aktuálnych tém (povodňová situácia, charakteristiky
odpadového hospodárstva, krajinárske charakteristiky...)

CER

KT:VI.05
XII.05

SEKP

9500+550

MŽP, org.
rezortu ŽP,
štátna správa
a samospráva
iné odbor.
organizácie
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NÁZOV ÚLOHY
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Príprava Plánov integrovaného manažmentu odpadového hospodárstva (PIMOH)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT FIN. ZDR.
ZA
SAŽP
MŽP SR (čl.hod+výd.
činnosť.
tis. SK
SZPaZEÚ 6000+200

UŽÍVATEĽ

COHEM

KT:VI.05
XII.05

COHEM

KT:

SOZŽP

3800+170

MŽP SR ,
KÚ, ObÚ,
VÚC,
pôvodcovia/
držitelia
odpadov,
obce,
občianska a
odborná
verejnosť

CER

KT:VI.05
XII.05

SEKP

500+50

MŽP, EF,
štátna správa
pre ŽP

Projekt vyplýva z : požiadavky MŽP SR pripraviť pre potreby Sekcie ZPaZEÚ 8 plánov integrovaného
manažmentu odpadového hospodárstva vyšších územných celkov (PIMOH VÚC) v súvislosti s čerpaním
finančných prostriedkov z povstupových EU fondov.
Anotácia projektu: Úlohou SAŽP bude plniť funkciu koordinátora a domáceho garanta spracovania
jednotlivých PIMOH (Trnava, Nitra, Trenčín, Banská Bystrica, Žilina, Košice a Prešov) na základe
metodiky vypracovanej v SAŽP, COHEM Bratislava a verifikovanej na prípade Bratislavského
samosprávneho kraja.
Výber riešiteľov sa uskutoční na základe ToR pripravenej na MŽP SR v spolupráci s SAŽP a následného
výberového konania
8.

Výstupy : Plány integrovaného manažmentu odpadového hospodárstva v tlačenej a digitálnej podobe
Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky
Projekt vyplýva z Uznesenia vlády SR č. 180 z 27. 2. 2002
Anotácia projektu:
Úlohou sa zabezpečí spracovanie základného koncepčno-strategického dokumentu ďalšieho rozvoja
odpadového hospodárstva v SR v podmienkach členstva v EÚ.
Nový návrh POH SR bude spracovaný na základe vyhodnotenia cieľov a opatrení POH SR do roku 2005,
ktoré v roku 2004 priebežne realizovala SAŽP, COHEM v rámci POH SAŽP.
Pri spracovaní projektu budú využité všetky relevantné informácie, ktoré zbiera a spracúva v rámci svojich
inštitucionálnych funkcií SAŽP-COHEM, vrátane oblasti environmentálneho manažérstva a chemickej
bezpečnosti.

MŽP SR,
VÚC,
SAŽP,
SIŽP,
KÚ ŽP
ObÚ ŽP,
obce,
podnikateľ.
subjekty

Výstup: Program odpadového hospodárstva SR
9.

Mimoriadne závažné environmentálne situácie v zmysle zákona o Environmentálnom fonde
Projekt výplýva z požiadavky MŽP SR
Anotácia : Predmetom úlohy bude špecifikácia pojmu „mimoriadne závažné environmentálne
situácie“(§4 ods.d/ zák.č.587/2004 Z.z. o Environmnetálnom fonde), rozbor a charakteristika typických
resp. možných situácií, ktoré spadajú pod uvedený paragraf a ktoré je možné riešiť s pomocou
prostriedkov EF
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por.
číslo

11.

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

Aktualizácia a vyhodnocovanie databázy opatrení na zabezpečovanie environmentálnej kvality
územia SR (NEAP II – implementácia)

ZODPOV.

TERMÍN

CER

KT:VI.05
XII.05

GARANT FIN. ZDR.
ZA
SAŽP
MŽP SR (čl.hod+výd.
činnosť.
tis. SK
SEKP
1500+200

Úloha výplýva z : uzn. vlády SR k NEAP SR II a požiadavky MŽP SR

UŽÍVATEĽ

vláda SR,
MŽP, KÚ
ŽP, ObÚ ŽP,
SIŽP. odbor.
organizácie

Anotácia :
 priebežná aktualizácia a vyhodnocovanie syntetických, tabuľkových a grafických podkladov podľa
NEAP, podľa krajských koncepcií starostlivosti o ŽP, podľa ich cieľov a priorít

príprava a realizácia priebežného hodnotenia plnenia opatrení (podklad pre MŽP SR)

KRAJINNOEKOLOGICKÉ PLÁNOVANIE
12.
12.1.

12.2.

Aktualizácia KEP regiónu Vysoké Tatry - Revitalizácia územia regiónu Vysoké Tatry po prírodnej
ekologickej katastrofe
Zhodnotenie stavu prírodných zložiek krajiny a následkov prírodnej katastrofy
 Vymedzenie rozsahu riešeného územia a dôsledky na záujmy ochrany prírody
 Stručná charateristika klimatických javov vedúcich ku deštrukcii územia
 Základné charakteristiky prírodných pomerov v riešenom území
 Zmena súčasnej krajinnej štruktúry: lesná vegetácia, nelesná vegetácia, urbánne štruktúry
 zmapovanie stavu postihnutia vegetácie kalamitou - rozsah škôd a postihnutého územia na základe
dostupných podkladov: spolupráca ŠLT, S-TANAP
 rozsah poškodenia vegetácie pred kalamitou (5-stupňová škála): vyhodnotenie postihnutého územia
plošne
 vyhodnotenie územia kalamity: vyhodnotenie postihnutého územia plošne
 vplyvy zmenenej krajinnej štruktúry a scenérie krajiny na panorámu Tatier a turistickú príťažlivosť
územia
 protierózna ochrana a odtokové pomery, analýza predpokladov pre spomalenie povrchového odtoku,
záchyt vodných zrážok a významná vodohospodárska funkcia pre podtatranskú krajinu, zvýšenie
rizika povodní, zamokrenie a mokrade
 faunistické/zoologické aspekty následkov kalamity, refúgiá, zmena teritórií, úživnosti, následky na
genofond a potenciálne škody na poľnohospodárskych plodinách
 Pôvodný návrh Správy TANAP na zonáciu TANAPur a konfrontácia so stavom po kalamite,

Informácie o súčasnom výskyte inváznych druhov, podkôrneho hmyzu, drevokazných organizmov
v riešenom území, predpoklady a riziká ich šírenia
Ekologická optimalizácia odstraňovania následkov prírodnej katastrofy
Účelové interpretácie prírodných podmienok orientované na:
 ekologické predpoklady pre plánovanie odstraňovania drevnej hmoty z kalamity: hodnotenie
prístupnosti z hľadiska prírodných podmienok (odvozné a zvozné cesty, miesta sústreďovania drevnej

12500+750
CKEP

KT.II.05

SOPK

MŽP,
S-TANAP,
MP,
MH, obce,
VÚC,
št. správa,
podnikateľ.
subjekty

CKEP

KT:II.05

SOPK

MŽP,
S-TANAP,
MP,
št. správa,
MH, obce,
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hmoty,skládky dreva, prekládkové lokality, sprístupnenie plôch s kalamitným drevom)
predpoklady na využitie pôvodnej siete lesných ciest podľa LHP a GLDS v postihnutom a dotknutom
území
 predpokladaný rozsah najviac postihnutých plôch podkôrnym hmyzom a predpokladané šírenie,
preventívne opatrenia z pohľadu ekologických limitov
 možnosti aplikácie chemických prostriedkov a rôznych materiálov na preventívne opatrenia a väzba
na, potenciálne ohrozenie vodných zdrojov, pôvodného genofondu a chemizmu pôd, zvýšenie kyslej
reakcie pôd opadom ihličia z kalamitných porastov, možnosti prevencie proti premnoženiu škodcov
vrátane chemického ošetrenia spadnutého dreva proti lykožrútovi a hnilobám
 predpoklady využitia zbytkovej drevnej hmoty na výrobu palív z dendromasy - možnosti spracovania
kalamitného dreva v predhorí Tatier na drevoštiepku alebo pelety (hospodárske dvory bývalých PD a
ŠM, haly a senníky, opustené priemyselné areály s prívodom zemného plynu a VN vedení, ...)
 spracovanie mikropovodí v postihnutom území – hodnotenie predpokladov na povodňové situácie:
kritické miesta na tokoch, ohrozenie objektov záplavami, korytá vodných tokov s vyvrátenými
stromami, atď
 protieróznu ochranu a odtokové pomery (opatrenia na spomalenie povrchového odtoku)
 zabránenie prieniku cudzorodých – nepôvodných organizmov do TANAP a opatrenia proti inváznym
druhom, fyto a zoo, sanácia mechanizmov pred dovozom - semena introdukovaných rastlín a drevín,
spôsoby likvidácie inváznych druhov

zoologické aspekty– predpoklady na tvorbu nových biotopov pre lesnú zver a ostatnú faunu, možnosť
ponechania skupín stromov, ktoré v lokalite zostali,

Návrh priebežnej revitalizácie počas odstraňovania následkov kalamity a návrh území pre prirodzenú
obnovu lesného porastu
Návrh riešenia obnovy krajiny a preventívne opatrenia v postihnutej oblasti

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT FIN. ZDR.
ZA
SAŽP
MŽP SR (čl.hod+výd.
činnosť.
tis. SK

VÚC,
podnikateľ.
subjekty



12..3.

Nové členenie územia na zóny, predpoklady a možnosti zníženia stupňa ochrany v jednotlivých lokalitách
kalamity s dôrazom na:
 predpoklady pre drevinové zloženie a vekovú skladbu (plošné vyjadrenie, tabuľkové vyjadrenie)
v postihnutom území
 predpoklady a možnosti mulčovania (štiepkovania) kalamitného dreva ako protieróznej ochrany
 poznatky zo zmladzovania drevín na plochách postihnutými lesnými kalamitami v predchádzajúcich
obdobiach
 prognóza vplyvov kalamity na mezoklímu a mikroklímu - prognóza klimatických zmien (mikroklíma)
na liečebné funkcie klimatických kúpeľov v dôsledku kalamity v Tatrách,
 prioritné oblasti (lokality) novo vysádzaných plôch a zásady výsadby pre kúpeľné a liečebné areály,
plochy v kontakte s nedotknutými lesnými porastami
 návrh monitoringu inváznych druhov fauny a flóry ex post

UŽÍVATEĽ

CKEP

KT:II.05

SOPK

MŽP,
S-TANAP,
MP,
št. správa,
MH, obce,
VÚC,
podnikateľ.
subjekty
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ZODPOV.

TERMÍN

GARANT FIN. ZDR.
ZA
SAŽP
MŽP SR (čl.hod+výd.
činnosť.
tis. SK

UŽÍVATEĽ

CKEP

KT:II.05
IV.05

SOPK

MŽP,
S-TANAP,
MP,
št. správa,
MH, obce,
VÚC,
podnikateľ.
subjekty

KT:VI.05
XII.05

SOPK

MŽP SR,
špec. štátna
správa,
odborné
organiz.
MŽP SR

návrhy na protipovodňové a protierózne opatrenia trvalého charakteru
riešenia ekologických aspektov širších nadregionálnnych väzieb, širšie vzťahy KEP a ÚPN mesta
Vysoké Tatry, nadregionálne prepojenie Tatier s Poľskom, prepojenie na ostatne rekreačných
priestorov NAPANTu, PIENAPu,

12.4.

Krajinnoekologický plán so zameraním na priestor mesta vysoké Tatry

13.

Štandardná odnova KEP sídelného útvaru s prihliadnutím na špecifiká riešeného územia a jeho funkcie,
zjednodušené a účelové interpretácie a syntézy. Výstupom budú:
 Typy aglomerovaných krajinnoekologických štruktúr
 Syntéza súčasných a potenciálnych stresových javov
 Krajinnoekologická významnosť
 Environmentálne limity - Limity vyplývajúce z ochrany krajiny a limity vyplývajúce zo stresových
javov
 Ekologicky optimálne priestorové usporiadanie, využívanie a revitalizácia územia,
 Priestorová optimalizácia, kategorizácia a rajonizácia územia
 Krajinnoekologické opatrenia pre revitalizáciu krajiny
 opatrenia na zabezpečenie ekologickej stability a biodiverzity, ochrany prírodných zdrojov, opatrenia
na zmiernenie pôsobenia stresových javov v území
 ekologické predpoklady požiadaviek na vymedzenie resp. rozšírenie zastavaných území mesta Vysoké
Tatry
 optimalizácia požiadaviek na rozšírenie zjazdových a bežeckých tratí a konflikt s ochranou prírody
a krajiny

priority a zásady novo vysádzaných plôch v zastavaných územiach, kúpeľné a liečebné areály, plochy
v kontakte s nedotknutými lesnými porastami
Integrovaný manažment krajiny
Projekt výplýva z: OPM, požiadavky MŽP SR
Anotácia projektu : Integrovaný manažment krajiny predstavuje komplexnú starostlivosť o územie.
Usmerňuje zmeny vyvolané ekonomickými, sociálnymi a environmentálnymi požiadavkami spoločnosti.
Stanovuje opatrenia pre pravidelnú údržbu krajiny tak, aby sa vyvíjala harmonicky a aby súčasne
zabezpečovala ekonomické a sociálne potreby. Zabezpečuje elimináciu rizík spôsobených tak prírodnými,
ako aj antropickými silami a sanáciu nepriaznivých zmien. Zabezpečuje ochranu a zveľaďovanie kultúrnohistorických a prírodných hodnôt územia.

7

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

13.1.

Ochranné pásma CHÚ

13.2.

V súčasnom období vymedzuje chránené územia prírodného bohatstva v SR niekoľko právnych predpisov
Každý z nich sa líši najmä v účele ochrany územia. Určenie ich hraníc je zo staršieho obdobia, kedy sa do
úvahy brali vo zvýšenej miere okrem prírodných podmienok aj politické aspekty. Prehodnotenie hraníc
chránených území prírodného bohatstva v snahe smerujúcej k ich integrácii má preto racionálny základ.
CISK
Stráže prírodného bohatstva

2000+50

13.3.

V súčasnosti sa na Slovensku zabezpečuje stráž prírodného bohatstva šiestimi špecializovanými strážami
(stráž prírody, vodná, lesná, rybárska, poľovnícka a poľná stráž). Každá stráž je zriadená na základe iného
zákona. Majú rôznych zriaďovateľov, obvody pôsobnosti, rôzne vybavenie a zabezpečenie. Rozdielnosti
sú aj v preukazovaní odbornej spôsobilosti. Vzhľadom na túto skutočnosť je potrebné vypracovať predpis
(zákon), ktorý jednotne upraví vyššie spomenuté náležitosti, fungovanie, výkon funkcie, preukazovanie
totožnosti, ako aj právomoci a povinnosti.
CER
Krajinno – ekologická základňa-druhotná a terciárna krajinná štruktúra

5000+400

14.

CISK

GARANT FIN. ZDR.
ZA
SAŽP
MŽP SR (čl.hod+výd.
činnosť.
tis. SK
2000+140

Pokračovanie projektu začatého v tomto roku, ktorého hlavným výstupom je rozpracovaný katalóg
objektov pre druhotnú a terciárnu krajinnú štruktúru (DKŠ a TKŠ), pre objekty vyjadrované v M 1:
50 000. Pokračovanie úlohy prehlbuje spracovanie i na atribúty a parametre objektov DKŠ a TKŠ,
s prechodom do máp väčších mierok, tak, kde je to žiaduce z hľadiska IMK. Súbežne sa zabezpečí
koordinácia na katalóg objektov vznikajúceho štátneho mapového diela pod gesciou ÚGK a rezortu
Ministerstva obrany SR. Mapujú sa objekty poloprírodnej až umelej povahy nesúce antropogénny vplyv +
nehmotné objekty tvoriace TKŠ a sú centrálne skladované. Toto mapovanie je nevyhnutné pre
zostavovanie máp krajinno-ekologických komplexov potrebných pre integrovaný prístup k manažmentu
krajiny.
CZŽP
Zložky ŽP v mestskej krajine a stanovenie environmentálnych kritérií a funkcií mesta
v podmienkach SR
Projekt vyplýva zo zákona č. 17/1992 – Zb., uznesení vlády SR č. 1112/1999 a č. 978/2001

KT:VI.05
XII.05

SEKP

8000+250

UŽÍVATEĽ

vláda SR,
MŽP,
MVRR,
VÚC,
samospráva

Anotácia projektu :
Úlohou projektu bude vytvorenie teoretických podkladov a nadväzných aplikačných výstupov – nástrojov
(najmä tvorby právnych predpisov a aktov, prognóz, stratégií, koncepcií, programov a plánov v systéme
environmentálneho práva a environmentálnej politiky) pre vytvorenie uceleného systému zvyšovania
environmentálnej kvality miest a ostatných sídiel s prechodom do väčších územných celkov v rámci
územno-správneho členenia v SR alebo vyčlenených regiónov v rámci environmentálnej regionalizácie.
8

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)











15.

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT FIN. ZDR.
ZA
SAŽP
MŽP SR (čl.hod+výd.
činnosť.
tis. SK

UŽÍVATEĽ

CISK

KT:VI.05
XII.05

SOPK

MŽP SR,
SAŽP, ŠOP
SR, KÚ ŽP,
OÚ ŽP,
samospráv.
kraje, obce

Určenie častí, zložiek, prvkov a funkcií životného prostredia miest, kritérií a ukazovateľov ich
hodnotenia.
Environmentálna bezpečnosť a vhodnosť prvkov a súborov prvkov miest a ostatných sídiel; ich
environmentálny potenciál, diverzita, štruktúra, typizácia a únosné zaťaženie životného prostredia.
Prognóza vývoja environmentálnej kvality miest a ostatných sídiel, ich environmentálna
regionalizácia (rajonizácia), evalvácia, audit a propozícia (environmentálne prognózy / stratégie /
koncepcie / programy a plány) pre dosiahnutie optimálnej environmentálnej kvality miest a ostatných
sídiel a zabezpečenia ich TUR.
Návrh obsahu a metodiky tvorby environmentálnych plánovacích dokumentov miest a ostatných
sídiel.
Návrh legislatívnej úpravy environmentálneho plánovania v sídlach.
Návrh vzorového regulatívu environmentálne optimálneho priestorového usporiadania a funkčného
využívania miest a ostatných sídiel.
Časti mesta a ostatných sídiel chránené z environmentálneho hľadiska a vzory rozhodnutí
o ustanovení jednotlivých kategórií chránených častí krajiny v nich okrem tých, ktoré sa ustanovujú
podľa ostatných predpisov.
Vzorový (prvý) environmentálny plán vybraného mesta (podklad pre územný plán obce a podporu
regionálneho rozvoja).
Vzorový (prvý) environmentálny plán vybranej konurbácie a vzorový (prvý) environmentálny plán
regiónu (podklad pre územný plán regiónu a podporu regionálneho rozvoja).

Implementácia územných systémov ekologickej stability
Projekt výplýva z: Zákon NR SR č. 543/2002, §54, odst.7, vyhlášky č. 24 MŽP SR, Zákon NR SR
č. 330/1991 v znení zákona 549/2004
Anotácia projektu :
ÚSES predstavuje najvýznamnejší prostriedok na uplatnenie krajinno-ekologických princípov pri riešení
biodiverzity a ekologickej stability krajiny a ozelenenia poľnohospodárskej krajiny. Koncepcia ÚSES na
Slovensku sa po roku 1990 stala jedným z nosných programov koncepcie ekologickej stability
ekosystémov v krajine. Projekty GNÚSES (1992) a RÚSES (1993 - 1994) pokryli celé územie Slovenska
sieťou biocentier a biokoridorov ako základnej kostry celoplošnej ochrany a biodiverzity v krajine. Tento
materiál sa stal jedným z významných nástrojov pri plánovacích procesoch v krajine a prvky ÚSES sa stali
chráneným krajinným prvkom v zmysle zákona č. 543/2002. Proces v tvorbe a ochrane krajiny priniesol
nové poznatky a názory na tvorbu, význam a uplatnenie ekologickej siete. V procese plánovania využitia
krajiny, pri plánovaní investičných akcií, ale najmä pri pozemkových úpravách, je možná participácia
rezortu MŽP SR pri stvárnení a realizácii ÚSES ako jednej z mála možností zabezpečenia praktickej

10800+200

9

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT FIN. ZDR.
ZA
SAŽP
MŽP SR (čl.hod+výd.
činnosť.
tis. SK

UŽÍVATEĽ

SAŽP

KT:VI.04
XII.04

VSU

MZP SR,
MZPV MR,
odb. a laická
verejnosť
SR,MR

realizácie ekostabilizačných opatrení, návrhov sanačných úprav a rekonštrukcie štruktúry krajiny.
Navrhuje sa začatie prác v roku 2005 v rozsahu 12 dokumentácií RÚSES z celkového počtu 38
dokumentácií RÚSES nasledovne:
9 aktualizáciu prvkov RÚSES (biocentier, biokoridorov, interakčných prvkov a genofondových plôch)
9 ich obsahové a kvalitatívne prehodnotenie
9 priestorovú transformáciu prvkov ÚSES v súlade so súčasným územno-administratívnym členením
9 digitálne spracovanie vrstviev prvkov ÚSES.

II.

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

BILATELÁRNA SPOLUPRÁCA
16.
16.1.

Slovensko-maďarská spolupráca
Činnosť pracovných skupín v rámci zmiešanej Slovensko-maďarskej komisie

Úloha vyplýva z: Mezivládnej dohody medzi SR a Maďarskom, plánu práce pracovných skupín v rámci
Zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre otázky životného prostredia a ochrany prírody
Anotácia: Plán činnosti jednotlivých pracovných skupín bude schvalený na zasadnutí Zmiešanej
slovensko-maďarskej komisie pre otázky životného prostredia a ochrany prírody. Do zasadnutia Komisie
sa postupuje podľa platného plánu činnosti pracovných skupín. SAŽP prevázkuje spoločnú www. stránku
a podiela sa na práci skupín:
9 pre hospodárenie s odpadmi,
9 ochranu prírody a krajiny
9 konzultačné fórum pre vzdelávanie a formovanie ekologického vedomia

700+210

ZABEZPEČOVANIE ÚLOH VYPLÝVAJÚCICH Z MEDZINÁRODNÝCH DOHOVOROV, Z ČLENSTVA SR V OECD, EEA A ČINNOSTI NFP PRE EEA
19.

Európsky dohovor o krajine

CTK

KT:VI.05
XII.05

SOPK

18000+400

MŽP

Projekt vyplýva z : požiavaky MŽP SR, Európskeho dohovoru o krajine
Anotácia projektu :Pristúpenie SR k Dohovoru vyžaduje naplnenie zásad vyplývajúcich z jeho dikcie,
rozpracovanie opatrení a rozdelenie zodpovednosti. Cieľom je podporiť ochranu, manažment a plánovanie
krajiny a organizovať európsku spoluprácu v tejto oblasti. Ako rozhodujúce sa javia požiadavky na
typológiu krajiny, krajinné koncepcie, cieľovú kvalitu krajiny, účasť verejnosti a vzdelávanie. Poznanie
a identifikácia jednotlivých krajinných typov umožní posilnenie starostlivosti o rozmanitosť krajinných
typov Slovenska, biodiverzitu krajiny a kvalitu regionálne špecifického krajinného rázu. Činnosť
a výstupy budú v uvedených okruhoch:
• Participácia na rozpracovaní všeobecných a špecifických opatrení na podmienky SR, rozdelenie
10

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

právomocí a kompetencií, konkretizácia činností a účastníkov.
Typológia krajiny – vymedzenie krajinno-historického potenciálu, analýza typov krajiny podľa
prevažujúceho využitia a charakteristických znakov, vymedzenie vlastných typov krajiny v SR
s ohľadom na zvláštne hodnoty.
• Hodnotenie stupňa zachovalosti a premeny, definícia najviac ohrozených krajinných typov, faktory
ich degradácie, únosnosť územia
•
Medzinárodná a cezhraničná spolupráca, vzájomná výmena informácií a skúseností.
Vlastná implementácia Dohovoru sa uskutočňuje prostredníctvom realizácie krajinných koncepcií ako
trvalá činnosť. Na uvedené je potrebné vytvoriť, zaviesť a koordinovať už jestvujúce nástroje zamerané na
ochranu, manažment a plánovanie krajiny. Základom je zosúladenie a vytvorenie legislatívneho prostredia
vo väzbe na pripravovaný zákon o krajinnom plánovaní (resp. zákon o krajine).
1. Participácia verejnosti na identifikácii zvláštnych hodnôt krajiny, definovanie cieľovej kvality krajiny
pre identifikované a vyhodnotené typy, odporúčania pre spôsoby využitia krajiny a možnosti jej
revitalizácie (aplikácia metód a postupov na vybranom území)
2. Participácia na tvorbe systému vzdelávania odborníkov a systému vzdelávania k informovanosti
verejnosti (spolupráca s MŠ SR).
3. Zvyšovanie povedomia o hodnote krajiny - realizácia cez štruktúru Školy obnovy dediny
Výmena metodológie, výsledkov výskumných projektov, vzájomné poskytovanie technickej pomoci
a výmena odborníkov v oblasti problematiky krajiny (najmä na informačné a vzdelávanie účely) –
európska spolupráca.
CPEP
Starostlivosť o svetové dedičstvo - Lokality navrhované a nominované do Zoznamu Svetového
dedičstva

TERMÍN

GARANT FIN. ZDR.
ZA
SAŽP
MŽP SR (čl.hod+výd.
činnosť.
tis. SK

UŽÍVATEĽ

KT:VI.05
XII.05

SEKP

800+250

SR, MŽP,
samospráva

KT:VI.05
XII.05

SOZŽP

1750+100

MŽP, SIŽP,
KÚ ŽP,
ObÚ ŽP,
SAŽP
SBD, EEA,

•

20.

Projekt vyplýva z Dohovoru o ochrane svetového dedičstva

21.

Anotácia projektu: Úloha je zameraná na plnenie záväzkov SR v oblasti svetového dedičstva. Obsahom
úlohy je zabezpečovanie operatívnych činností pre nominované lokality a lokality navrhované na zápis do
Zoznamu Svetového dedičstva.

Dopracovanie nominačného projektu „Krasové doliny Slovenska“: predloženie slovenskej časti
bilaterálneho projektu s Poľskou republikou v predpokladanom rozsahu: 6 pracovných jednodňových
stretnutí, 6 kompletných projektov – v roku 2005 zapracovaná lokalita „Prielom Dunajca“ (T:
december 2005).
Plnenie úloh Ohniskového bodu Bazilejského dohovoru
Projekt vyplýva z: článku 5 Bazilejského dohovoru, v zmysle ktorého sú členské krajiny dohovoru
povinné zriaďovať ohniskové body na podporu Kompetentných úradov pri plnení záväzkov voči
Bazilejskému dohovoru.

COHEM

11

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT FIN. ZDR.
ZA
SAŽP
MŽP SR (čl.hod+výd.
činnosť.
tis. SK

UŽÍVATEĽ

EUROSTAT

22.

Anotácia projektu: Inštitucionálne plnenie záväzkov SR za Bazilejský dohovor (BD) o cezhraničnej
preprave nebezpečných odpadov a ich zneškodňovaní vyplývajúce z poverenia výkonu Ohniskového bodu
pre BD a plnenie funkcie kontaktného miesta pre spoluprácu s Regionálnym centrom pre implementáciu
Bazilejského dohovoru (RC BD) pre región krajín strednej a východnej Európy. Pre potreby rezortu MŽP
SR zabezpečovanie informácií o vnútroštátnej preprave nebezpečných odpadov (vedenie databázy a
spracovanie údajov o preprave NO) a ďalších vyžiadaných informácií súvisiacich s pôsobnosťou
Bazilejského dohovoru.
Stanoviská a vyjadrenia pre potreby Kompetentného úradu BD (OOH MŽP SR) k problematike dovozu,
vývozu a cezhraničnej prepravy NO a k materiálom zasielaným na vyjadrenie od TWG (Technická
pracovná skupina pri SBD).
Dobudovanie Centra Bazilejského dohovoru (C BD) pre krajiny strednej a východnej Európy CBD
(SVE) a implementácia záväzkov vyplývajúcich z Bazilejského dohovoru

KT:VI.05

SOZŽP

6000+300

SBD,MŽP,
SAŽP,
krajiny SaVE

Projekt vyplýva z:
Členstva SR v Bazilejského dohovore v zmysle medzinárodné záväzky
Medzinárodného záväzku SR voči OSN/UNEP/SBC prevádzkovať pre krajiny SVE nadväzne na projekt
"OSN-UNEP/SBC/SAŽP č. BS/3100-01-97: "Establishment of the Regional Centre of the Basel
convention for training anD technology transfer in the Slovak Republic". RC BC (od r. 2005 bude pôsobiť
na základe prezidentskej zmluvy)
Anotácia : Na podporu implementácie Bazilejského dohovoru bolo (nadväzne na návrh prerokovaný na
1. konferencii zmluvných strán Bazilejského dohovoru v roku 1993) prijaté v roku 1995 rozhodnutie III/19
(1995) zriaďovať v jednotlivých regiónoch sveta regionálne školiace centrá Bazilejského dohovoru s
úlohou pomáhať rozvojovým krajinám a krajinám s ekonomikami v procese transformácie a v rámci
vlastného regiónu dosiahnuť splnenie cieľov Bazilejského dohovoru prostredníctvom budovania kapacít
pre environmentálne vhodné nakladanie s nebezpečnými odpadmi. RC BC pôsobí v Bratislave od r. 1997 a
odvtedy realizuje plány činnosti schvaľované Sekretariátom Bazilejského dohovoru v Ženeve. Centrum
pre rok 2005 pripravuje návrhy projektov, ktoré po schválení Sekretariátom BD by mali byť v prevažnej
miere financované z úrovne SBD:


Workshop - klasifikácia odpadov podľa zoznamov BD
Cieľom workshopu, usporiadaného pre zástupcov kompetentných orgánov a ohniskových bodov
Bazilejského dohovoru, je diskusia týkajúca sa klasifikácie odpadov podľa Prílohy VIII (Zoznam A) a
Prílohy IX (Zoznam B) Bazilejského dohovoru a to za účelom harmonizácie implementácie týchto
zoznamov.
Výsledky workshopu a nadobudnuté skúsenosti budú publikované a distribuované do ostatných krajín
12

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT FIN. ZDR.
ZA
SAŽP
MŽP SR (čl.hod+výd.
činnosť.
tis. SK

UŽÍVATEĽ

strednej a východnej Európy.


Environmentálne vhodné nakladanie v oblasti prioritných tokov odpadov v rámci Bazilejského
dohovoru Odpady zo zdravotníctva
Na základe analýzy legislatívy v jednotlivých štátoch spadajúcich pod BCRC Bratislava sa zistilo,
že je venovaná nedostatočná pozornosť manažmentu odpadov zo zdravotníctva.
Cieľom predkladaného projektu je teda analyzovať situáciu v štátoch strednej a východnej Európy, ktoré
spadajú pod BCRC Bratislava a získané informácie poskytnúť ostatným Zmluvným stranám Bazilejského
dohovoru. Súčasťou projektu je vypracovaný dotazník projekt manažérom, ktorého cieľom by malo byť
analyzovanie situácie v oblasti manažmentu odpadov zo zdravotníctva. Výstupom projektu bude záverečná
správa obsahujúca závery a odporúčania a bude hodnotiť situáciu, stav a skúsenosti v oblasti manažmentu
odpadov zo zdravotníctva v zúčastnených krajinách.


Regionálny prístup v oblasti environmentálne vhodného nakladania s odpadovými elektrickými
a elektronickými zariadeniami
Základným cieľom navrhovaného projektu je nájsť regionálny prístup v oblasti environmentálne
vhodného nakladania s odpadovými elektrickými a elektronickými zariadeniami, ktorý sa týka všetkých
príslušných spoluúčastníkov v strednej a východnej Európe.
Cieľom projektu je vytvoriť odporúčania pre vlády krajín strednej a východnej Európy. Tieto odporúčania
sa budú týkať vytvorenia systému pre implementáciu záväzkov vyplývajúcich z Bazilejského dohovoru a
ich pristúpenia k EÚ, počas prípravy národnej stratégie a akčného plánu na zriadenie národného systému
v oblasti environmentálne vhodného nakladania s e-odpadom.
Výsledky projektu:
- vytvorenie odporúčaní pre regionálny prístup v oblasti environmentálne vhodného nakladania s
odpadovými elektrickými a elektronickými zariadeniami
- inventarizácia e-odpadov v CEE regióne (krajiny strednej a východnej Európy)
- identifikácia zdrojov vzniku e-odpadov
- hodnotenie znečistenia spôsobeného e-odpadmi
- identifikovanie potrieb na redukciu odpadov
- vypracovať správu, budúci trend a návod na prevenci vzniku znečistenia z e-odpadov
vytvorenie smernice týkajúcej sa environmentálne vhodného nakladania s odpadovými elektrickými
a elektronickými zariadeniami platnej pre CEE región
 Prevencia a monitoring ilegálnej prepravy odpadov
Účinné odhaľovanie, pátranie a súdne stíhanie ilegálnej prepravy nebezpečných odpadov a ostatných
odpadov - workshop
Hlavným cieľom usporiadania workshopu je posilnenie dozoru a kontroly nad cezhraničným
13

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT FIN. ZDR.
ZA
SAŽP
MŽP SR (čl.hod+výd.
činnosť.
tis. SK

UŽÍVATEĽ

KT:VI.05
XII.05

SZPaZEÚ

MŽP SR,
SIŽP,
SAŽP,
odborná a

pohybom odpadov a zvýšenie účinnosti inšpekcie a colných úradov, pohraničnej stráže a polície vo
všetkých členských štátoch Bazilejského dohovoru.
Program workshopu bude vychádzať zo smernice vypracovanej Sekretariátom Bazilejského dohovoru:
UNEP/CHW/OEWG/3/INF/19- Školiaci manuál zameraný na presadenie zákonov implementujúcich
Bazilejský dohovor: Smernica pre spoľahlivé a účinné odhalenie, pátranie a súdne stíhanie ilegálnej
prepravy nebezpečných odpadov a ostatných odpadov.
Výsledkom tohto projektu budú vyškolené colné úrady, pohraničná stráž, inšpektori a polícia ako využiť
požadované znalosti v praxi na národnej a regionálnej úrovni.


Vývoj a zriadenie systému riadenia pre oblasť mazacích olejov
Základným cieľom navrhovaného projektu je vývoj a zriadenie národného integrovaného systému
riadenia v oblasti mazacích olejov v Bosne a Hercegovine a v ostatných zainteresovaných krajinách CEE
regiónu v súlade s EÚ predpismi a technickými smernicami Bazilejského dohovoru.
Výsledkom projektu je vytvorenie integrovaných systémov riadenia v oblasti mazacích olejov a konečným
výsledkom by malo byť zníženie environmentálnych vplyvov mazív v regióne CEE.


Implementácia Bazilejského Protokolu v oblasti zodpovednosti a náhrade škôd - workshop
Cieľom workshopu je analýza problémov implementácie Bazilejského protokolu o zodpovednosti
a náhrade škôd (právnych, ekonomických a technických) a analýza nezhôd v legislatíve EÚ. Hlavným
zámerom je ustanovenie základných bodov implementačného plánu a povzbudiť všetky členské štáty pri
implementácii spomínaného protokolu.
Bazilejský protokol o zodpovednosti a náhrade škôd vyplývajúcich z cezhraničného pohybu nebezpečných
odpadov a ich odstraňovania bol prijatý na 5. Konferencii Zmluvných strán Bazilejského dohovoru 10.
decembra 1999. Protokol určuje kto je zodpovedný v prípade incidentu. Protokol sa zaoberá každou fázou
cezhraničného pohybu, od naloženia odpadu na transport, cez medzinárodný tranzit, import, až po konečné
odstránenie.


23.

Vývoj, údržba a prevádzkovanie web-stránky BCRC Bratislava
Vývoj, údržba a prevádzkovanie web-stránky BCRC Bratislava vyplýva z odporúčaní viacerých
projektov realizovaných regionálnym centrom. Hlavným cieľom projektu je zrýchliť a uľahčiť prístup
Národných ohniskových bodov a krajín spadajúcim pod BCRC Bratislava k informáciám. Web-stránka by
mala poskytovať informácie o zrealizovaných aktivitách, prebiehajúcich a plánovaných aktivitách
regionálneho centra, kontakty a diskusné fórum.
COHEM
Lisabonská stratégia - implementácia Akčného plánu environmentálnych technológií (ETAP)
Úloha vyplýva z: Poverenia SAŽP, COHEM Bratislava od MŽP SR (rezortnej koordinačnej skupiny
MŽP SR ) gestorovať problematiku environmentálnych technológií a zastupovaním SR v pracovnej

1250+80
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por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT FIN. ZDR.
ZA
SAŽP
MŽP SR (čl.hod+výd.
činnosť.
tis. SK

komisii pri EK pre implementáciu ETAP.

24.

Anotácia : Plnenie úloh vyplývajúcich z implementácie ETAP v podmienkach SR:
 účasť na pracovných stretnutiach komisie a príprava pozícií SR k jednotlivým aspektom Lisabonskej
stratégie v oblasti environmentálnych technológií;
 koordinácia činností pri implementácii ETAP v SR prostredníctvom medzirezortnej expertnej
pracovnej skupiny;

príprava a vypracovanie podkladov, správ a návrhov pre potreby MŽP SR a Úrad vlády SR
(medzirezortnú komisiu zriadenú pri Úrade vlády).
Podporné činnosti:
- sledovanie Panelu pre environmentálne technológie pri EK;
monitoring BAT a BATNEC vo väzbe na IPKZ (BREF);
Zriadenie Ohniskového bodu Štokholmského dohovoru a implementácia Akčného plánu pre COHEM
NEPAR

UŽÍVATEĽ

občianska
verejnosť

KT:VI.05
XII.05

SOZŽP

1500+100

MŽP, MH,

KT:VI.05
XII.05

SZPaZEÚ,
SEKP

11050+310

OECD,
EEA,
príslušné
rezortné
ministerstvá
a odborné

Projekt vychádza zo:
záverov projektu "TECHNICKO-ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE NEPAR" (program starostlivosti o
ŽP na rok 2004) riešeného v SAŽP, COHEM Bratislava vo väzbe záväzky vyplývajúce pre SR zo
Štokholmského dohovoru.

25.

Anotácia projektu:
 účasť na dopracovaní zákona o perzistentných organických látkach (POPs);
 príprava na plnenie funkcií Ohniskového bodu Štokholmského dohovoru vo väzbe na zákon o
perzistentných organických látkach v súlade s odporúčaniami z projektu "Technicko-organizačné
zabezpečenie NEPAR" (riešiteľ: SAŽP);
 vnútrorezortná a medzirezortná koordinácia plnenia záväzkov SR voči Štokholmskému dohovoru pri
plnení reportingových povinností;
 koordinácia prác na implementácii Akčného plánu pre NEPAR v podmienkach SR;
 medzinárodná spolupráca v danej oblasti;
príprava na zriadenie Regionálneho centra pre Štokholmský dohovor (v spolupráci s Centrom pre
Bazilejský dohovor).
CEI
Zabezpečovanie činností vyplývajúcich z členstva v EEA, pracovných skupinách OECD, GMES.
Úloha výplýva z : členstva SR v EÚ, EEA a OECD ,štatutárna úloha SAŽP
Anotácia :
Zabezpečovanie zastúpenia SR v iniciatíve GMES (účasť na zasadnutiach SC, príprava podkladov za SR

15

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT FIN. ZDR.
ZA
SAŽP
MŽP SR (čl.hod+výd.
činnosť.
tis. SK

v prípade ich potreby)
Aktívna účasť v MB a plnenie funkcie NFP, koordinácia prác v rámci SR vyplývajúcich z členstva SR
v EEA, zabezpečovanie členstva v Expert Group on SoE Guidelines and Reporting, 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- Working Group
(WG) on Environmental Information and Outlooks, WG on Environmental Riska Assessment, prevádzka
databázy CARAT.

UŽÍVATEĽ

organizácie

Trvanie projektu (začiatok a koniec – mesiac /rok) I. 2005-XII.2005
Užívatelia výstupov: OECD, EEA, príslušné rezortné ministerstvá a odborné organizácie
PLNENIE POŽIADAVIEK EÚ ZA SR V OBLASTI REPORTINGU A ŠTANDARDIZÁCIE SPRÁV
26.

Plnenie úloh v oblasti poskytovania informácií pre Európsku komisiu

CEI

KT:VI.05
XII.05

SZPZEÚ

8000+330

EK,
príslušné
ministerstvá
, príslušné
odborné
organizácie

KT:VI.05
XII.05

SEKP

3100+90

MŽP, EEA,
OECD,
EUROSTAT

Projekt výplýva z (legislatívy,uznesenia vlády, OPM, PGR, požiadavky MŽP, medzinár. záväzkov a
pod.) : NPAA, OPM zo dňa 9.9.2004

27.

Anotácia projektu : Jednou z povinností SR ako člena Európskej únie je plnenie reportingových
povinností, vyplývajúcich z platnej legislatívy únie. SAŽP je poverená MŽP SR koordináciou prác na
zabezpečení týchto povinností za oblasť ŽP. Súčasťou tejto úlohy je zabezpečovanie účasti na rokovaniach
pracovných výborov a skupín činných v rámci EK v tejto oblasti.
CEI
Analýza požiadaviek na vyhodnocovanie materiálových tokov v SR
Projekt výplýva z:
prioritných úloh EEA, OECD a EUROSTAT-u na roky 2005-2006
doporučení Rady ministrov životného prostredia krajín OECD , schválených Radou OECD 21. IV. 2004
Anotácia projektu :
 analyzovať dostupné metodológie hodnotenia a analýzy materiálových tokov vypracovaných OECD a
EUROSTAT-om
 získať základné vedomosti o postupoch nevyhnutných na sledovanie materiálových tokov
v podmienkach SR
 špecifikovať štruktúru ukazovateľov na sledovanie materiálových tokov – z pohľadu reportingových
požiadaviek OECD a EUROSTAT-u na makro-/mikro ekonomických úrovniach
 špecifikovať možnosti uplatnenia materiálových tokov pri sledovaní surovinovej/energetickej

16

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)




ZODPOV.

TERMÍN

GARANT FIN. ZDR.
ZA
SAŽP
MŽP SR (čl.hod+výd.
činnosť.
tis. SK

CEI

KT:VI.05
U:XI.05

OPVŽP

3500+600

COHEM

KT:VI.05
XII.05

SOZŽP

3500+180

UŽÍVATEĽ

náročnosti štátu, v rámci jednotlivých sektorov ekonomickej činnosti a v rámci prierezových interakcií
medzi týmito sektormi
vypracovať predbežnú analýzu o možnostiach napĺňania ukazovateľov materiálových tokov v SR
navrhnúť postup prác a organizačno technických opatrení na zabezpečenie plnenia reportingových
požiadaviek z oblasti materiálových tokov v rokoch 2006-2007

ÚČASŤ NA MEDZINÁRODNÝCH PROJEKTOCH
28

Zdokonalenie implementácie procesu EIA/SEA
Projekt vyplýva z: medzinárodných záväzkov – smernica 97/11/EC meniaca smernicu
85/337/EHS o posudzovaní vplyvu niektorých verejných a súkromných plánov a programov na
životné prostredie a smernica 2001/42/EC.
Anotácia projektu :
Výskum (analýza) aplikácie EIA/SEA v EU a vo svete (25 štátov)
Projekt patrí do 6. rámcového programu európskeho spoločenstva do Priority 8.1 Integrácia a
posilňovanie európskej vedeckej základne: Špecifický projekt cieľovo orientovaného výskumu a
cieľovo orientovaných inovácií
Nositeľom projektu je: Australian Institute for Regional Studies and Spartial Planning
partneri:
 Australian Federal Environmental Agency
 The National Assembly for Wales and Welsh Assembly Government Public Health Strategy
division

Nordregio
Research Centre for Territory, Transport and Environment ( Porto)


29.

Podpora projektu PHARE – Implementácia smernice EP a Rady o elektronickom šrote v SR
Projekt vyplýva z/zo:
9 smernice EP a Rady 2002/96/EC o elektrickom a elektronickom odpade
9 návrhu zmeny zákona NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov...v zmysle uznesenia vlády SR č. 822/2004
9 plnenia úloh projektu PHARE „Implementácie smernice EP a Rady o elektronickom šrote v SR“
2003-004-995-03-18

MŽP, SAŽP,
štátna správa,
Recyklačný
fond,
výrobcovia,
dovozcovia
EEE

Anotácia projektu :
9 analýza výstupov projektu: „Hazardous Waste Management in Slovakia“ z pohľadu možností ich
17

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT FIN. ZDR.
ZA
SAŽP
MŽP SR (čl.hod+výd.
činnosť.
tis. SK

UŽÍVATEĽ

KT:VI.05
XII.05
U:VI.06

SZPaZEÚ
OEI

11300+675

MŽP, SAŽP,
SIŽP, SHMU

CEI

KT:VI.05
XII.05

OPVŽP

5100+530

MŽP, SIŽP,
SHMÚ,
SAŽP,
prevázkovate
lia zariadení

CEI

KT:VI.05
XII.05

OEI

1220+ŠIS

MŽP,
organizácie
rezortu ŽP,
užívatelia

využitia pri realizácii projektu
technická, organizačná a administratívna podpora PHARE projektu
riadenie transferu informácií medzi SAŽP ako nositeľom projektu a expertmi (domácimi a
zahraničnými) vybranými v zmysle výberového konania projektu
9 riadenie komunikácie a realizácia pracovných seminárov medzi nositeľom projektu, expertmi
(domácimi a zahraničnými) na strane jednej a výrobcami, distribútormi a predajcami EEE, ich
asociáciami, ZMOS-om, Recyklačným fondom a pod.
9 návrh technického a organizačného budovania IS o elektronickom šrote, návrh dátových tokov
v rámci IS – s dôrazom na jeho spoločné využitie a spoločné zdieľanie v podmienkach Recyklačného
fondu a IS Odpady
CEI
Inštitucionálne a kapacitné posilnenie rezortu - podpora twinningového projektu UMBRELLA
9
9

30.

Projekt vyplýva z : členstva v EÚ, OECD a povinnosti plnenia spravodajských povinností v zmysle
medzinár. záväzkov

31.

Anotácia projektu : Podpora twinningového projektu „UMBRELLA“ a úhrada nákladov súvisiacich s
projektom, ktoré nie sú oprávnené podľa Phare pravidiel. / Porady, Workshopy, pracovné stretnutia /
Podpora kapacít riadenia, administratívy, monitorovania a vynútiteľnosti v sektore ŽP, najmä s ohľadom
na uplatňovanie smerníc EÚ o štandardizácii reportingu týkajúceho sa ovzdušia, vody, odpadov a ochrany
prírody. Garantovaným výsledkom twinningového projektu je vytvorenie informačnej podpory pre
reporting do EÚ a EEA v úzkej väzbe na európsky Reportnet, technické vylepšenie a rozšírenie
monitorovacej siete SHMÚ pre kvalitu ovzdušia a podpora rozhodovacích procesov v rezorte zlepšením
dostupnosti k env.údajom spravovaným vo vybraných rezortných inštitúciách.
Twinning IPPC
Projekt vyplýva z : uznesenia OPM č. 99/2002 a Smernice č. 96/61/EC o IPPC
Anotácia projektu : Implementácia smernice o IPKZ. Príspevok k implementácii smernice vytvorením
Informačného systému IPKZ, ktorý zabezpečí komplexný zber údajov a informácií o IPKZ. Úlohou IS
IPKZ bude poskytovanie informácií pre verejnú správu ako aj širokú verejnosť.
Inštitucionálne posilnenie MŽP SR, SIŽP, SHMÚ, SAŽP.
Školiace aktivity pre verejnú správu, prevádzkovateľov IPKZ prevádzok.

III.
32.

INFORMAČNÉ SYSTÉMY

ŽPNet
Projekt výplýva z Koncepcie rezortnej časti ŠIS MŽP SR.. SAŽP na základe poverenia MŽP SR
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por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT FIN. ZDR.
ZA
SAŽP
MŽP SR (čl.hod+výd.
činnosť.
tis. SK

UŽÍVATEĽ

siete ŽP NET

zabezpečuje budovanie a prevádzkovanie rezortnej počítačovej siete.
Anotácia :
 Administrácia sieťových zariadení - prideľovanie privátneho a verejného adresného priestoru - IP
autority, vybavenie domén pod .sk, bezpečnostná politika a technické zabezpečenie - riadenie a
kontrola prístupov do siete na prístupových sieťových serveroch a zariadeniach, zabezpečenie proti
neoprávnenému vstupu do siete.
 Administrácia serverov ŽPNet, monitoring siete, certifikačná autorita, prevádzka webstránok pod MS
IIS, webhosting, mailhosting, groupware
 Administrácia prístupu cez dial-up - administrácia užívateľov pristupujúcich do neverejného
Intranetu, zabezpečenie komunikácie pracovísk pripojených organizácií rezortu MŽP SR s
neverejnými dátovými zdrojmi prostredníctvom vzdialeného (dial-up) prístupu do siete.
 Pripájanie nových lokalít s miestnym rozšírením podľa potreby. Zavádzanie prístupu do siete ŽPNet
z Internetu prostredníctvom služby ADSL. Budovanie a prestavba lokálnych počítačových sietí v
jednotlivých rezortných organizáciách pripojených do ŽPNetu s použitím nových prenosových médií
a s využitím aktívnych sieťových prvkov. Zvyšovanie rýchlosti okruhov a prístupu do Internetu.

33.

Výstupom z riešenia úlohy budú:
administrácia uzlov, manažovanie prevádzky a práv užívateľov
bezpečnostná politika siete
rozširovanie LAN užívateľov pripojených do siete
Informačný systém monitoringu
Projekt výplýva z:
Úloha vyplýva z Koncepcie RIS. SAŽP je Ministerstvom ŽP SR poverená budovaním a prevádzkovaním
ISM (podľa Zákona č. 261/1995 o Štátnom informačnom systéme).

CEI

KT:VI.05
XII.05

OEI

950+ŠIS

MŽP SR,
správcovia
ČMS,
SAŽP,
ostatní
užívatelia

Anotácia projektu :
Budovanie distribuovaného, GIS orientovaného informačného systému s cieľom vytvoriť previazaný celok
informačných zdrojov jednotlivých ČMS cez navzájom prepojené WEB servery
•
koordinačná činnosť pri budovaní ISM
•
aktualizácia WEB stránok ISM
príprava podkladov a koordinácia tvorby interaktívnych WEB máp pre ČMS Voda, Ovzdušie, CL, Lesy
(druhová skladba lesov, zdravotný stav lesov)
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por.
číslo

34.

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

Čiastkový monitorovací systém (ČMS) ODPADY - Regionálny informačný systém o odpadoch COHEM
(RISO)

TERMÍN

KT:VI.05
XII.05

GARANT FIN. ZDR.
ZA
SAŽP
MŽP SR (čl.hod+výd.
činnosť.
tis. SK
SOZŽP
6000+700

Projekt vyplýva z:
Uznesenia vlády SR č. 449 z 26.5.1992, ktorým bola prijatá koncepcia monitorovania stavu životného
prostredia na území SR a uznesenie vlády SR č. 7 z 12.1.2000 týkajúce sa koncepcie komplexného
monitorovacieho a informačného systému v životnom prostredia v SR.
Medzirezortnej dohody medzi MŽP SR a ŠÚ SR zo dňa, v rámci ktorej SAŽP poskytuje pre ŠÚ SR údaje
o vzniku a nakladaní s odpadmi za priemyselný odpad pre potreby štatistického vykazovania.

UŽÍVATEĽ

MŽP, KÚ ŽP
ObUŽP,
SIŽP, SAŽP,
EEA, OECD,
EUROSTAT
obce, VÚC,
odb. a laická
verejnosť,

Anotácia projektu:
Pokračovanie úlohy schválenej MŽP SR "AKTUALIZÁCIA ČMS ODPADY" zameranej na koncepčný
rozvoj strediska ČMS "ODPADY" pôsobiaceho v SAŽP, COHEM Bratislava (inštitucionálna funkcia). V
rámci predmetného ČMS sa realizuje rozvoj programového vybavenia (softwéru) pre RISO so zameraním
na monitoring:
-

35.

vzniku a nakladania s priemyselnými odpadmi
zariadení na nakladanie s odpadmi (podľa kódov R1 až R13 a SD1 až D15)
vnútroštátnej prepravy nebezpečných odpadov (NO)
vplyvu zaradení na nakladanie s odpadmi na životné prostredie

Úloha zahŕňa školenie pracovníkov štátnej správy v odpadovom hospodárstve na používanie RISO.
V rámci subprojektu sa zrealizuje zber a vyhodnotenie údajov o odpadoch a nakladaní s nimi za rok 2004.
Informačný systém o obaloch
Projekt vyplýva z:
Zákona č. 529/2004 Z.z. obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súvislosti s členstvom v
EÚ zo smernice 94/62/EC o obaloch a odpadoch z obalov zmenenej smernicou 2000/12/EC.
Gestor projektu za MŽP (sekcia): SOZŽP

COHEM

KT:VI.05
XII.05

SOZŽP

6500+500

MŽP,SAŽP,
Rec. fond,
orgány
štátnej
správy a
samosprávy,
EEA, OECD

Anotácia projektu:
Predmetom projektu je koncepčný a metodický rozvoj Informačného systému o obaloch v súlade vývojom
legislatívy v danej oblasti a s výstupmi zabezpečujúcimi potreby podávania správ (reportingové
povinnosti) pre EÚ a iné integračné štruktúry, ktorých je SR členom za obaly a odpady z obalov.
Súčasťou projektu je štandardná prevádzka Informačného systému o obaloch na aktuálnej aplikačnej
úrovni.
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por.
číslo

36.

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

Informačný systém o území

ZODPOV.

TERMÍN

CEI

KT:VI.05
XII.05

GARANT FIN. ZDR.
ZA
SAŽP
MŽP SR (čl.hod+výd.
činnosť.
tis. SK
OEI,
8060+ŠIS
SOPK

UŽÍVATEĽ

OEI

KÚ ŽP,
ObÚ ŽP,
MŽP,
SAŽP

Projekt vyplýva z:
Zákon č. 261/1995 Z.z. o Štátnom informačnom systéme
Koncepcia rezortnej časti ŠIS MŽP SR /RIS MŽP SR /
Štatút MŽP SR ,
Projekt CGS/IMK, schválený v rámci súhrnného materiálu "Vyhodnotenia realizácie IMK za rok 2003 a
návrh ďalšieho postupu", prijatý uznesením OPM č. 83 z 15. 07. 2004, bod B.1: zabezpečiť realizáciu
pilotného projektu CGS/IMK

37.

Anotácia projektu:
1./ v zmysle Koncepcie rezortnej časti ŠIS je cieľom ISÚ je vytvoriť otvorený a distribuovaný
medzirezortný informačný systém v rámci správcov údajov o území rezortných i mimorezortných, ktorý
bude zdrojom informácií pre odbornú i laickú verejnosť, bude prístupný cez Internet, bude funkčný v
prostredí rezortnej siete ŽPNet, bude tvorený a aktualizovaný na báze geografických informačných
systémov a bude slúžiť ako podklad pre kvalitné rozhodovanie v území na úrovni rezortnej, regionálnej a
lokálnej. Všetky metainformácie o dátach obsiahnutých v ISÚ, ako aj samotné vopred definované dáta
z ISÚ budú prístupné cez Internet.
2./ vytvoriť jednotný IS pre podporu najdôležitejších činností a projektov rezortu pracujúcich , či
využívajúcich priestorové dáta. Podpora viacerých významných projektov realizovaných v rámci rezortu
MŽP SR, ako sú napr.: IMK, IMP, pre potreby vypracovania KEP, ÚSES apod.
Projekt nadväzuje na doposiaľ realizované fázy. V r. 2005 budú práce na Projekte ISÚ nadväzovať na
realizovaný CGS/ISÚ, schválený v OPM, ktorý bol v stanovenom termíne realizovaný a predvedený na
rokovaní pracovnej skupiny IMK na MŽP SR.
Aby sa stanovený cieľ dosiahol, je potrebné na základe spomínaného modelového overenia CGS/ISÚ
v nasledujúcom období realizovať práce, ktorých cieľom je vytvorenie funkčného IS na báze GIS, ktorý
bol definovaný v predchádzajúcej etape projektu
CEI
Informačný systém úradov ŽP
Projekt výplýva z: Úloha MŽP SR, vyplývajúca Koncepcie RIS. SAŽP je poverená budovaním a
prevázdkovaním ISÚŽP (podľa Zákona č. 261/1995 o Štátnom informačnom systéme).

KT:VI.05
XII.05

2640+ŠIS

Ústredné
orgány
štátnej
správy.,
Úrad vlády,
KÚŽP
samospráva
, školstvo,
odborné
organizácie,
mimovlád.
organizácie,
nadácie a
združenia,
verejnosť,

Anotácia projektu :
• Vypracovanie správy o postupe ISOŽP za rok 2004 a info o plánovných úlohách v r. 2005
• Koordinácia projektovej rady ISÚŽP
• Koordinácia subsystémov ODPADY, VPLYVY, HAVÁRIE, IPKZ a Voda z pohľadu potrieb úradov
ŽP
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por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT FIN. ZDR.
ZA
SAŽP
MŽP SR (čl.hod+výd.
činnosť.
tis. SK

UŽÍVATEĽ

•
•

38.
38.1.

Subsystém PRÍRODA - otestovanie a nasadenie APV na úrady ŽP
Spracovanie analýzy a vývoj APV pre subsystém Kontrola
•
Spracovanie koncepcie GISÚŽP
•
Vytvorenie portálu štátnej správy v ŽP
Informačný systém životného prostredia
Databázoví klienti

CEI

38.1.1. IS Environmetal Impact Assessment (EIA) - Upgrade, prevádzka a údržba

4940+ŠIS
U:VIII.05

OPVŽP

MŽP, SAŽP,
KÚ ŽP,
ObÚŽP,
verejnosť

KT:VI.05
XII.05

SZŽP

MŽP,SAŽP,
KÚŽP,
ObÚŽP
verejnosť

KT:XII.05

SOPK

MŽP, SOP
SR,

Projekt výplýva z :
Úloha MŽP SR, vyplývajúca zo štatútu SAŽP. SAŽP je poverená budovaním a prevádzkovaním ISŽP
(podľa Zákona č. 261/1995 o ŠIS). Informačný systém EIA vytvvára komplexný systém informovanosti o
stave, priebehu a výsledkoch procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie ako aj bezprostredne
súvisiacich aktivitách, zabezpečuje tak informačnú podporu pre výkon jednotlivých ustanovení zákona NR
SR č. 127/1994 Z. z. v znení zákona NR SR č. 391/2000 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie.
Anotácia subprojektu :
 Zlúčenie doterajších klientov + aplikačné servery do jedného východzieho programu (AppServer +
Client). Kvôli značnému množstvu práce sa plánuje použiť rýchla technológiu spracovania (DataSnap
alebo SOAP).
 Úprava DB pre novo vznikajúci IS SEA, využitie technológie IS EIA pre naprogramovanie IS SEA, a
vytvorenie finálneho programu ”EIA a SEA verzia 3.00”.

Vytvorenie modulu pre automatický update programu ”EIA a SEA verzia 3.00”.
38.1.2. IS Implementácia Direktívy 96/82/EC (SEVESO) o priemyselnej bezpečnosti - update, prevádzka a údržba

Projekt výplýva z:
Úloha MŽP SR. SAŽP je poverená budovaním a prevádzkovaním ISŽP (podľa Zákona č. 261/1995 o
Štátnom informačnom systéme) Implementácia slovenského Zákona o prevencii závažných
priemyselných havárií (Zákon č. 261/2002 Z.z.), ktorý je v súlade s Európskou smernicou č. 96/82/ES.
Anotácia projektu :
Programátorské zmeny prezentačnej a aplikačnej vrstvy pogramu pre aktualizáciu údajov databázy
SEVESO.
38.1.3. Štátny zoznam chránených stromov - Update, prevádzka a údržba
CEI
Úloha vyplýva zo štatútu SAŽP. SAŽP je poverená budovaním a prevádzkovaním ISŽP (podľa Zákona č.
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por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT FIN. ZDR.
ZA
SAŽP
MŽP SR (čl.hod+výd.
činnosť.
tis. SK

UŽÍVATEĽ

CEI

KT:XII.05

SOPK

MŽP, SOP
SR,

CEI

KT:XII.05

SOPK

MŽP, SOP,
SMOPaJ,
SSJ

CEI

KT:XII.05

CEI

KT:VI.05
XII.05

261/1995 o Štátnom informačnom systéme). Implementácia zákona o ochrane prírody a krajiny, zákon č.
543/2002 Z. z., s účinnosť od 1.1.2003 a jeho § 49 o chránených stromoch.
Anotácia :Programátorské zmeny aplikačnej logiky systému aprezentačnej vrstvy podľa požiadaviek
SMOPaJ a ŠOP SR. Implementácia nového RTF editora. Zabezpečovanie prevádzky aplikačného servera.
38.1.4. Štátny zoznam chránených území - Update, prevádzka a údržba
Úloha vyplýva zo štatútu SAŽP. SAŽP je poverená budovaním a prevádzkovaním ISŽP (podľa Zákona č.
261/1995 o Štátnom informačnom systéme). Implementácia zákona o ochrane prírody a krajiny, zákon č.
543/2002 Z. z., s účinnosť od 1.1.2003 a jeho § 51 o chránených územiach.
Anotácia :Programátorské zmeny aplikačnej logiky systému aprezentačnej vrstvy podľa požiadaviek
SMOPaJ a ŠOP SR . Vstup a vystup JPG formátov. Implementácia nového RTF editora. Zabezpečovanie
prevádzky aplikačného servera.
38.1.5. IS Speleo - Update, prevádzka a údržba
Úloha vyplýva zo štatútu SAŽP. SAŽP je poverená budovaním a prevádzkovaním ISŽP (podľa Zákona č.
261/1995 o Štátnom informačnom systéme).
Anotácia projektu :
Programátorské zmeny aplikačnej logiky systému a prezentačnej vrstvy podľa požiadaviek SMOPaJ a
ŠOP SR . Vstup a vystup JPG formátov. Implementácia nového RTF editora. Zabezpečovanie prevádzky
aplikačného servera.
38.1.6. Vedenie evidencie hardvérvových a softvérových zdrojov SAŽP (LanBASE) - Update, prevádzka a
údržba

SAŽP,
klienti SAŽP

Projekt vyplýva zo štatútu SAŽP - zabezpečenie výkonov v oblasti počítačovej techniky
Anotácia : Programátorské zmeny aplikačnej logiky systému a prezentačnej vrstvy podľa požiadaviek
odboru Informatiky SAŽP. Zabezpečovanie prevádzky aplikačného servera.
38.1.7. ZELENÝ SVET - Vytvorenie aplikačného softvéru a databázy

OEI, OSV

MŽP,SAŽP,
verejnosť

Projekt vyplýva zo štatútu SAŽP
Anotácia :Návrh databázy na uchovanie všetkých informácií o odovzdaných výkresoch a iných produktov
všetkých zapojených účastníkov do projektu Zelený svet. Vytvorenie aplikačného softvéru na vedenie
databázy a prezentáciu výsledkov.
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por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

38.1.8. IPKZ informačný systém – ( Integrovaná prevencia a kontrola znečistenia) – update, vytvorenie nového

ZODPOV.

TERMÍN

CEI

KT:XII.05

CEI

KT:XII.05

OEI

SAŽP,
rezort ŽP

CEI

KT:XII.05

OEI

Užívatelia
databázový
ch aplikácií
programova
ných na
CEI

CEI

KT:XII.05

OEI

SAŽP

registra

GARANT FIN. ZDR.
ZA
SAŽP
MŽP SR (čl.hod+výd.
činnosť.
tis. SK
OEI,
OPV ŽP

UŽÍVATEĽ

MŽP, SIŽP
SAŽP

Úloha vyplýva zo štatútu SAŽP v zmysle zákona č. 245/2003 o IPKZ, OMP č. 99/2002, smernice č.
96/61/EC o IPPC.
Anotácia :Databázový software, Tenký klient, trojvrstvová web aplikácia vyvíjaná pomocou nástrojov
Delphi 7 a IntraWeb technológie. Ide o ISAPI aplikáciu prevádzkovanú pomocou IIS servera
umiestneného na prevádzkovom serveri s operačným systémom windows. Aplikácia spolupracuje
produkčnou databázou ORACLE 9.2 umiestnenom na oddelenom produkčnom serveri.
Práce sa budú týkať updatu existujúceho registra dokumentov a vytvorenie nového registra BREF a BAT.
38.1.9. Ceditor, klient číselníkov SAŽP – Upgrade, Update, prevádzka a údržba
Úloha vyplýva zo štatútu SAŽP - zabečenie prevádzkovej činnosti SAŽP
Anotácia :Upgrade - prebudovanie dvojvrstvového hrubého klienta CEditor na trojvrstvového tenkého
klienta (ver. 2.0).
Tenký klient, trojvrstvová web aplikácia vyvíjaná pomocou nástrojov Delphi 7 a IntraWeb technológie.
Ide o ISAPI aplikáciu prevádzkovanú pomocou IIS servera umiestneného na prevádzkovom serveri
s operačným systémom windows. Aplikácia spolupracuje produkčnou databázou ORACLE 9.2
umiestnenom na oddelenom produkčnom serveri.
38.1.10 UpdateManager, program na správu updatov programov – Update, prevádzka a údržba
Úloha vyplýva zo štatútu SAŽP - zabezpečenie prevádzkovej činnosti SAŽP
Anotácia :Program na správu updatov programov, ktoré je potrebné inštalovať klientovi na počítač.
Tenký klient, trojvrstvová web aplikácia vyvíjaná pomocou nástrojov Delphi 7 a IntraWeb technológie.
Ide o ISAPI aplikáciu prevádzkovanú pomocou IIS servera umiestneného na prevádzkovom serveri
s operačným systémom windows. Aplikácia spolupracuje produkčnou databázou ORACLE 9.2
umiestnenom na oddelenom produkčnom serveri.
38.1.11 SDEmanager, program na údržbu a ladenie ArcSDE aplikačného servera – Update, prevádzka a
údržba
Úloha vyplýva zo štatútu SAŽP - zabezpečenie prevádzkovej činnosti SAŽP
Anotácia :Software poskytuje WIN32 GUI ktorý zjednodušuje prácu pri správe a ladení ArcSDE
aplikačného servera a oracle databázy, ktorú aplikačný server využíva.
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por.
číslo

38.2.

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

Dvojvrstvová architektúra klient-server (RDBMS), Databáza-ORACLE9i.
Správa dátového skladu GIS vrstiev

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT FIN. ZDR.
ZA
SAŽP
MŽP SR (čl.hod+výd.
činnosť.
tis. SK

UŽÍVATEĽ

CEI

KT:VI.05
XII.05

OEI

2040+ŠIS

MŽP,SAŽP,
rezort.
organizácie
iní užívatelia

KT:VI.05
XII.06

OEI

17140+60

rezort ŽP,
odborná a
laická
verejnosť,

Projekt vyplýva z Koncepcie RIS a zo štatútu SAŽP. SAŽP je poverená budovaním a prevázdkovaním
ISŽP (podľa Zákona č. 261/1995 o Štátnom informačnom systéme).

38.3.

Anotácia projektu : Administrácia geopriestorového aplikačného servera ArcSDE a GIS vrstiev
uložených jeho prostredníctvom v Oracle databáze.
Dátový sklad GIS vrstiev budovaný využitím softwarových prostredí ArcSDE a Oracle je nevyhnutný pre
tvorbu, administráciu a aktualizáciu geografických dát. Slúži ako centrálny sklad ich aktuálnych verzií
(prípadne predchádzajúcich verzií podľa požiadaviek) ktoré užívatelia môžu on-line prípadne off-line
využívať i zo vzdialených pracovísk. Odstraňuje sa tým problém vzniku duplicity a následnej neurčitosti
ich pôvodu. Dátový sklad umožňuje poskytovanie a zdieľanie geografických vrstiev užívateľom na
základe definovaných prístupových práv. Vzniká tým adresná zodpovednosť za ich využívanie
a aktualizáciu.
Na poskytovanie GIS vrstiev z takéhoto dátového skladu nadväzujú i iné projekty využívajúce geografické
dáta. Sú to najmä projekty doplňované technológiou ArcIMS (mapové služby). Kvalita a rýchlosť ich
mapových výstupov sa za použitia aplikačného servera ArcSDE výrazne zvyšuje.
Agregácia geografických dát v dátovom sklade tiež poskytuje silnú podporu tvorby normovaných metadát.
CEI
Enviroportál
Projekt výplýva z:
• Zákon č. 261/1995 Z.z. o Štátnom informačnom systéme
• Koncepcia rezortnej časti ŠIS MŽP SR /RIS MŽP SR / schválená Ministrom ŽP dňa 22.6.1996
• Informačný systém o životnom prostredí
Anotácia projektu : Informačný portál Enviroportál (www.enviroportal.sk) bude náhradou webovej
stránky ISŽP (www.iszp.sk).
1./ Dôvody k zmenám:
Technologické riešenie, aktuálnosť, design, grafická úprava, prehľadnosť a pútavosť webovej stránky
ISŽP www.iszp.sk, výrazne zaostáva za súčasným trendom vo svete aj na Slovensku.SAŽP si dala
zaregistrovať internetovú doménu www.enviroportal.sk. Pred budovaním enviroportálu boli stanovené
hlavné kritéria novej webovej stránky: aktuálnosť, obsah, design, ponúkané služby.
Kritickými kritériami na prevádzku sú najmä obsah a aktuálnosť podávaných informácií. Veľkou
výhodou pri budovaní enviroportálu je možnosť priameho prístupu k budovaným dátovým skladom SAŽP
a ISŽP, na ktorých sa dajú postaviť ONLINE internetové aplikácie. ISŽP je prienikom informácií o
životnom prostredí uložených v databázach odborných organizácií MŽP. Úlohou enviroportálu bude tieto
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por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT FIN. ZDR.
ZA
SAŽP
MŽP SR (čl.hod+výd.
činnosť.
tis. SK

UŽÍVATEĽ

CEI

KT:VI.05
XII.05

OEI

rezort ŽP

informácie sprístupňovať internetovým užívateľom.
2./ Hlavné ciele informačného portálu o životnom prostredí www.enviroportal.sk:
• poskytovať autorizované a overené informácie o životnom prostredí na Slovensku
• umožniť ONLINE prístup k databázam tvoreným v rezorte životného prostredia
• informovať o stave životného prostredia na Slovensku
• zvýšenie environmentálneho povedomia obyvateľstva
• populárno-náučným prístupom podporovať environmentálnu výchovu na školách
• prezentácia environmentálnych organizácií

38.4.

činnosti pre zabezpečenie funkčnosti :
 Interaktívne OnLine aplikácie na prezentáciu stavu ŽP
 Presun web stránok ISM z www.iszp na enviroportal
 Údržba a aktualizácia portálu
 Tvorba nových aplikácii portálu

Administrácia serverov
Administrácia DB a Aplik.servera Oracle

6900+ŠIS

Úloha výplýva : z Koncepcie RIS, a Štatútu SAŽP. SAŽP je poverená budovaním a prevázdkovaním
ISŽP (podľa Zákona č. 261/1995 o Štátnom informačnom systéme).
Anotácia :
 Databázy a Aplikačný server Oracle
Čiastkové úlohy:
1./ Správa existujúcich DB.
2./ Inštalácia novej DB (záložnej) pre mirroring prevádzkovej DB
3./ Nasadenie a prevádzka analyticko-manažérskeho nástroja Discoverer
4./ Správa Aplikačného servera a nasadanie aplikácií na báze jazyka Java
 Intranetový portál
Čiastkové úlohy:
1./ Vytvorenie inteligentnej brány pre aplikácie a dokumenty slúžiace výhradne pre vnútornú potrebu
SAŽP.
2./ Testovacia prevádzka a následné úpravy podľa potreby
 QMS a spisová služba
Čiastkové úlohy:
1./ Správa programového systému QMS a spisovej služby.
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por.
číslo

39.

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

2./ Prispôsobenie a rozšírenie funkcionality
Katalóg dátových zdrojov

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT FIN. ZDR.
ZA
SAŽP
MŽP SR (čl.hod+výd.
činnosť.
tis. SK

UŽÍVATEĽ

CEI

KT:VI.05
XII.05

OSV, OEI

3900+ŠIS

verejnosť
v zmysle
zákona NR
SR č.
205/2004
Z.z.
orgány
verejnej
správy
odborné
organizácie
rezortu ŽP

KT:VI.05
XII.05

SEKP

2300+95

Klienti na
www
stránkach
lifeenv.gov.
sk a
enviroportál

Projekt výplýva zo:
9 zákona NR SR č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o ŽP a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (explicitne vyplývajúca povinnosť MŽP SR delegovaná na SAŽP)
9 požiadavky I. piliera Aarhuského dohovoru EHK z roku 1998
9 plnenie požiadavky smernice EP a Rady 2003/4/ES o prístupe k informáciám o životnom prostredí

40.

Anotácia projektu :
9 zabezpečenie požiadavky zákona NR SR č. 205/2004 Z.z.:... zriadiť verejne dostupný zoznam
informácií o ŽP dostupných u povinných osôb v zmysle vyššie uvedeného zákona
9 v spolupráci s MŽP SR vypracovať usmernenie pre povinné osoby v celom okruhu verejnej správy
v zmysle § 4, ods. 3 zákona NR SR č. 205/2004, ktoré bude podrobne špecifikovať pojem „informácia
o ŽP“, požiadavky kladené na štruktúru týchto informácií a iné technické a organizačné opatrenia
nevyhnutné pre zorganizovanie plynulého a transparentného zberu týchto informácií od povinných
osôb v časových rámcoch definovaných zákonom
9 v rámci SAŽP presne špecifikovať okruh informácií spadajúcich pod pôsobnosť zákona NR SR č.
205/2004, v rozsahu celej činnosti SAŽP, spracovanie vnútorného záväzne platného predpisu pre
plnenie požiadaviek zákona
9 komplexne prepracovať štruktúru katalóga dátových zdrojov (KDZ) tak, aby sa tento stal základným
východiskom pri budovaní verejne dostupného zoznamu informácií o ŽP, rozšíriť jeho funkcionalitu,
zjednodušiť jeho užívateľský komfort, skvalitniť výber informácií pomocou multikriteriálneho
vyhľadávania
9 napľňať a priebežne aktualizovať zoznam informácií o ŽP, ktoré povinné osoby zašlú MŽP SR na
základe usmernenia
9 vypracovať správu užívateľských účtov, zálohovania informácií/dát, do zoznamu týchto informácií
postupne implementovať ďalšie číselníky, zabezpečovať administráciu celého systému a postupne
zavádzať opatrenia na kontrolu kvality a úplnosti týchto informácií
9 realizovať informačnú kampaň o požiadavkách Zákona 205/2004 Z.z. pre všetky kategórie povinných
osôb
CEI
Prevádzka informačnej brány o vývoji environmentálnych ukazovateľov trvalo udržateľného
rozvoja
Projekt výplýva z:
♦ uznesenie vlády SR č. 655/1997 k uplatňovaniu Agendy 21 a vyhodnocovaniu ukazovateľov TUR v
SR
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por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

♦
♦
♦

41.

ZODPOV.

GARANT FIN. ZDR.
ZA
SAŽP
MŽP SR (čl.hod+výd.
činnosť.
tis. SK

UŽÍVATEĽ

.sk

uznesenie vlády SR č. 978/2001 k Národnej stratégii TUR
uznesenie NR SR č. 1989/2002 k Národnej stratégii TUR
uznesenie vlády SR č. 271/2004 k správe o plnení úloh NS TUR SR

Anotácia projektu :
♦ aktualizácia výstupov projektu z roku 2004 zameraného na vyhodnocovanie ukazovateľov
environmentálneho piliera TUR v zmysle Agendy 21 na národnej a regionálnej úrovniach o novú
údajovú základňu, vylepšenie užívateľského komfortu a celkového designu produktu na základe
získaných pripomienok
♦ vypracovanie návrhu ukazovateľov určených na vyhodnocovanie plnenia hlavných cieľov vytýčených
v Národnej stratégi TUR (NS TUR) v jej prioritných oblastiach – so dôrazom na vecné a smerné ciele
a priority spadajúce do oblasti environmentálneho piliera TUR
♦ zapracovanie environmentálnych a so životným prostredím bezprostredne súcisiacich ukazovateľov
Lisabonského procesu na hodnotenie TUR SR v paneurópskom rozmere
♦ vytvorenie metainformačnej základne k sledovaným a vyhodnocovaným ukazovateľom TUR a NS
TUR na národnej/regionálnej úrovniach
CER
Bazálne environmentálne informácie o sídlach Slovenska



TERMÍN

KT:VI.05
XII.05.

SEKP

10000+850

MŽP, obce,
VÚC,

Územno-technické charakteristiky sídiel Slovenska
Environmentálne informácie o sídlach Slovenska

Projekt výplýva z : požiadavky MŽPSR
Anotácia : Veľké množstvo údajov o obciach SR v údajových databázach SAŽP potrebuje permanentnú
správu a údržbu. Projekt BEISS umožní priebežné zhromaźďovanie a následné zdieľanie týchto údajov
všetkým pracovníkom SAŽP a za predpokladu web aplikácie (EF) tiež pre odbornú verejnosť, čím sa
urýchli čas a odstráni duplicita pri ich získavaní pre rôzne úlohy SAŽP. BEISS bol rozpracovaný v r.
2004 a je to otvorený systém, založený na jednotnej územnej identifikácii údajov a je možné k nemu
pridávať ďalšie údaje a subsystémy založené na tej istej identifikácii. Bude sa realizovať rozšírenie a
doplnenie existujúcej databázy a programovej aplikácie o nové údaje (základný prehľad o hlavných
demografických procesoch súvisiacich so zdravotným stavom obyvateľstva, aktualizácia starých
územnotechnických údajov - mikroregionálne združenia obcí, účasť obcí v POD, erby, www stránky
a pod). Taktiež bude realizovaná aktualizácia a doplnenie environmentálnych charakteristík členených na
prírodné, technické a inštitucionálne.
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por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT FIN. ZDR.
ZA
SAŽP
MŽP SR (čl.hod+výd.
činnosť.
tis. SK

UŽÍVATEĽ

Výstupom z riešenia úlohy budú:
 programová aplikácia BEISS – pre všetkých pracovníkov SAŽP ako zdroj údajov pre rôzne úlohy


vybrané aktualizované údaje – vo forme tabuliek, zoznamov, grafov, kartogramov podľa špecifických
kritérií, resp. vo forme tzv. Katalógových listov obcí

nový subsystém o hlavných demografických procesoch súvisiacich so zdravotným stavom
obyvateľstva

nový subsystém environmentálnych charakteristík
CZŽP
Automatizovaná tvorba farebných škál pre vizualizáciu v GIS


42.

Projekt vyplýva z
- Koncepcia rezortnej časti ŠIS MŽP SR /RIS MŽP SR /
- Štatút MŽP SR ,
- Projekt CGS/IMK, schválený v rámci súhrnného materiálu "Vyhodnotenia realizácie IMK za rok
2003 a návrh ďalšieho postupu", prijatý uznesením OPM č. 83 z 15. 07. 2004, bod B.1: zabezpečiť
realizáciu pilotného projektu CGS/IMK, termín: priebežne
Anotácia projektu:
Základným cieľom projektu bude v zmysle uvedeného riešenie problematiky automatickej vizualizácie a
tvorby farebných škál pre kartografickú vizualizáciu v GIS. V súčasnej dobe neexistuje ustálená
symbolizácia zobrazovania jednotlivých prvkov a javov pri používaní GIS vrstiev, ako i vytváraní
účelových aplikácií. Takáto situácia do značnej miery sťažuje prácu či už s jednotlivými GIS vrstvami,
získavanými z rôznych zdrojov, kedy je rovnaký vyjadrovací prostriedok priradený rôznym javom, resp.
naopak. V prípade práce s výstupmi, resp. koncepčnými materiálmi, napr. M-ÚSES, ktoré nemajú
stanovenú ustálenú symboliku, je práca s viacerými takýmito materiálmi súčasne veľmi komplikovaná.
Ak vstupné dáta nemajú jednotnú štruktúru. jednotné grafické vyjadrenie, nie je prakticky možné pracovať
významnejším spôsobom s viacerými vrstvami, či dokumentmi súčasne. Značným problémom je
medzinárodná koordinácia najmä ak je potrebné pracovať súčasne s dokumentáciou riešiacou napr.
prihraničné územia na oboch, resp. viacerých susediacich štátov súčasne. Vzhľadom k nutnosti zabezpečiť
správnu interpretáciu udržovaných geografických dát, resp. dátových sád
bude geodatabáza GIS
doplnená v nasledujúcich smeroch:
 rozšírenie metadat o informácie vzťahujúce sa ku kontextuálnej vizualizácií dát
 implementácia vizualizačných pravidiel priamo do dotazovacieho jazyka
 udržiavanie „bezpečných“ farebných škál, v zmysle ich jednoznačnej interpretácie a
zodpovedajúcemu rozlíšeniu pre použitie v prostredí WWW, ako dátových sád systému
uvedené umožní tvorcovi mapy relevantné a jednoduché zostavenie mapy bez kartografických chyb.

KT:VI.05
SOPK,OEI
XII.05

4300+100

Ústredné
orgány
štátnej
správy.,
Úrad vlády
SR, KÚŽP,
ObÚŽP
samospráva
školstvo,
veda a
výskum,
odborné
rezortné i
mimorezort.
organizácie,
MVO,
verejnosť
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číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT FIN. ZDR.
ZA
SAŽP
MŽP SR (čl.hod+výd.
činnosť.
tis. SK

UŽÍVATEĽ

KT:VI.05
IX.05

OSV

770+150

žiaci a
pedag´govia
ZŠ, MŠ SR

KT:VI.05
IX.05

OSV

500+50

študenti SŠ,
VŠ,
pedagógovia,
MŠ SR

U:V.05

OSV

400+20

ZŠ, SŠ,
MŽP, MŠ

výstupy:

IV.
43.



Dokument na predloženie k medzirezortnému pripomienkovaniu, ktorého obsahom budú pevne
definované a stanovené farebné škály pre zobrazovanie v GIS prostredí.



Metodika spracovávateľom dát pre doplnenie geodatabázy o farebné rozhranie pre konečnú
vizualizáciu.

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA, VZDELÁVANIE A PROPAGÁCIA
Hypericum

CEVAV

Projekt vyplýva z uznesenia vlády č. 1112 zo 16.12.1999 a 846 z 25.10.1997

44.

Anotácia projektu : Úloha celoštátneho významu, vychádza z uznesení vlády – č. 846/ 1999 ( Koncepcia
environmentálnej výchovy a vzdelávania ) a č. 846/ 1997 ( Národný environmentálny akčný program SR
II., sektor Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia). Ide o pohybovo - vedomostú súťaž pre
žiakov ZŠ druhého stupňa, ktorá bude organizovaná v regiónoch pôsobnosti všetkých SEV SAŽP. Súťaž
Hypericum je aj postupovou súťažou na celoslovenskú vedomostnú súťaž Deti prírode.
CEVAV
Letná škola ochrany životného prostredia
Projekt vyplýva z uznesenie vlády č. 1112 zo 16.12.1999 a 846 z 25.10.1997

45.

Anotácia projektu : Úloha celoštátneho významu, vychádza z uznesení vlády – č. 846/ 1999 ( Koncepcia
environmentálnej výchovy a vzdelávania ) a č. 846/ 1997 ( Národný environmentálny akčný program SR
II., sektor Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia).
Ide o program zameraný na šírenie environmentálnej uvedomelosti, informovanosti a rozšírenie
poznatkov o štúdiu na univerzitách resp. fakultách s environmentálnym zameraním medzi študentov
stredných škôl resp. začínajúcich študentov v spolupráci s univerzitami environmentálneho zamerania.
CEVAV
Zelená škola
Projekt vyplýva z uznesenie vlády č. 1112 zo 16.12.1999 a 846 z 25.10.1997
Anotácia projektu : Úlohou projektu je realizácia medzinárodného programu Eco-Schools, na Slovensku
Zelená škola, ktorý zastrešuje Federation for Environmental Education(FEE).Prínosom projektu je
implementácia programu do výchovných zariadení rôznych stupňov v rámci celého Slovenska a zapojiť tieto
zariadenia do praktickej environmentálnej výchovy a ochrany životného prostredia.
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por.
číslo

46.

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

Živá príroda - aplikačné programy

ZODPOV.

TERMÍN

CEVAV

KT:VI.05
U : IX.05

GARANT FIN. ZDR.
ZA
SAŽP
MŽP SR (čl.hod+výd.
činnosť.
tis. SK
OSV
1500+150

UŽÍVATEĽ

ZŠ, SŠ,
MŽP, MŠ

Projekt vyplýva z uznesenie vlády č. 1112 zo 16.12.1999 a 846 z 25.10.1997, zák. NR SR č. 529/2002
Z.z. a zák. NR SR č. 223/2001 Z.z.

47.

Anotácia projektu : Projekt rieši pokračovanie celoslovensky úspešného výchovno-vzdelávacieho
projektu, ktorého úlohou je osvojenie si zásad tvorby projektov z hľadiska ochrany a tvorby životného
prostredia ako aj ich praktická realizácia v prospech zlepšenie životného a prírodného prostredia. Tento projekt
bude pokračovať prostredníctvom programu BISEL ktorý je zameraný na zisťovanie kvality vodných
ekosystémov a je oficiálnym environmentálnym projektom krajín EÚ.
CEVAV
Medzinárodná spolupráca v rámci asociácie ECOMOVE International

KT:VI.05
OSV
XII.05

500+150

odborná a
laick
verejnosť,
tvorcovia
filmov

CEVAV

KT:VI.05
XII.05

3500+0

zamestnanci
KÚ ŽP, OÚ
ŽP, SIŽP
a obcí
vykonávajú
ci štátnu
správu
starostlivost
i o životné
prostredie

CEVAV

Sekcie
MŽP

100+20

pracovníci
v štátnej
službe

Projekt vyplýva z medzinárodných dohovorov o spolupráci a príprave environmentálnych festivalov
v rámci členstva v asociácii Ecomove International

48.

Anotácia projektu : Spoločná organizácia medzinárodného festivalu environmentálnych festivalov
členov asociácie, prezentácia festivalu Envirofilmu a propagácia SAŽP na spoločných podujatiach
asociácie Ecomove International. (Ekofilm Česká republika, Okomedia Nemecko, Green Vision Rusko,
Earth Vision Japonsko, Ambiente Portugalsko, Royal Award Foundation Dánsko, EXPO 2005 Aichi,
Japonsko, Festival dokumentárnych filmov z chránených území Sondrio Taliansko)
Odborná príprava a overovanie kvalifikačných predpokladov zamestnancov vykonávajúcich štátnu
správu starostlivosti o životné prostredie

Sekcie a
odbory
MŽP

Úloha vyplýva z : Zákon 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška MŽP SR č. 462/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o osobitných kvalifikačných
predpokladoch na výkon niektorých činností na úseku starostlivosti o životné prostredie
Anotácia projektu : Kompletné organizačné a tematické zabezpečenie odbornej prípravy a overovania
kvalifikačných predpokladov zamestnancov vykonávajúcich štátnu správu starostlivosti o životné
prostredie
Pozn: V súčasnosti sa na MŽP SR pripravuje metodický pokyn (smernica) na zabezpečovanie tejto úlohy.
49.

Vzdelávanie zamestnancov KÚ ŽP, OÚ ŽP SIŽP v dočasnej štátnej službe
Projekt vyplýva z legislatívy: Zákon č.312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých
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por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

CEVAV

KT:VI.05
XII.05

CEVAV

KT:VI.05
XII.05

KT:VI.05
XII.05

GARANT FIN. ZDR.
ZA
SAŽP
MŽP SR (čl.hod+výd.
činnosť.
tis. SK

UŽÍVATEĽ

zákonov. Nariadenie vlády SR č. 573/2002 Z.z. o obsahu a roz-sahu odborného vzdelávania a o obsahu
a rozsahu skúšky v dočasnej štátnej službe
Gestor projektu za MŽP: sekcia vôd
sekcia ochrany zložiek životného prostredia

50.

Anotácia projektu : Kompletné organizačné a tematické zabezpečenie školení zamestnancov KÚ ŽP,
OÚ ŽP a SIŽP v dočasnej štátnej službe – v odbore životné prostredie v rozsahu päťdňových seminárov
cieľom ktorých bude doplnenie požadovaných vedomostí a schopností potrebných na plnenie úloh štátnej
správy.
Vzdelávanie zamestnancov SAŽP

800+250

SAŽP

OSV

3800+250

ZŠ,SŠ,VŠ,
MŽP, SAŽP
MŠ, MVO

OEI

240+190

pracovníci
rezortu ŽP

Úloha vyplýva z požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14000 (intergrovaný manažérsky systém), politiky
kvality a environmentálnej politiky SAŽP

51.

Anotácia úlohy : Kompletné organizačné a tematické zabezpečenie vzdelávania zamestnancov zamerané
na získanie a doplnenie vedomostí a zručností potrebných k vykonávaniu práce v súlade so strategickými
záujmami a potrebami SAŽP. Uskutočňuje sa vlastnou organizáciou, alebo dodávateľským spôsobom,
formou kurzov, seminárov a výcvikov
Praktická environmentálna výchova
Úloha vyplýva z : uznesenia vlády č. 1112 zo 16.12.1999 a 846 z 25.10.1997

52.

Anotácia projektu : Úloha medzinárodného a národného významu, vychádza z uznesení vlády .Projekt je
zameraný na koordináciu a metodické vedenie environmentálnych táborov na SEV SAŽP, tvorbu
metodických materiálov, pomôcok pre environmentálne vzdelávanie, realizáciu celoslovenských
vedomostných environmentálnych súťaží , prípravu a organizáciu medzinárodného podujatia pre
pedagógov a environmentálnych pracovníkov.
CEI
Školenie pracovníkov MŽP a SAŽP vo vybraných oblastiach informatiky
Úloha vyplýva zo Štatútu SAŽP, Zákona č. 261/1995 o Štátnom informačnom systéme a Zákona č.
205/2004 Z.Z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o ŽP
Umožní pracovníkom rezortu ŽP efektívne využívať VT a internetové služby
Anotácia : Zvládnutie obsluhy výpočtovej techniky, sietí, internetových služieb a geografických
informačných systémov pracovníkmi SAŽP MŽP a pracovníkmi iných organizácií rezortu ŽP,
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por.
číslo

53.

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

Ekopaky

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT FIN. ZDR.
ZA
SAŽP
MŽP SR (čl.hod+výd.
činnosť.
tis. SK
SOZŽP
950+90
OSV

UŽÍVATEĽ

CEVAV

KT:VI.05
XII.05

CEVAV

KT:VI.05
XII.05

OSV

1610+230

študenti
dotknutých
krajín

CEVAV

KT: III.05
U: V. 05

OSV

12000+EF

Školy,
odborná a
laická
verejnosť

Projekt vyplýva z uznesenie vlády č. 1112 zo 16.12.1999 a 846 z 25.10.1997, zák. NR SR č. 529/2002
Z.z. a zák. NR SR č. 223/2001 Z.z.

54.

Anotácia projektu : Spätné zhodnotenie druhotných surovín je nielen technickou a ekonomickou
záležitosťou, ale tiež novým životným štýlom šetrného uspokojovania materiálnych potrieb, rozvojom
zberovej aktivity obyvateľstva. A práve z toho vychádza aj environmentálny projekt , „EKOPAKY“,
ktorý je zameraný na zber použitých viacvrstvových obalov všetkého druhu . Implementácia projektu tiež
vychádza aj zo zákona č. 529/2002 Z.z. o obaloch, zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, ako aj z NEAP
II a Koncepcie environmentálnej výchovy a vzdelávania. V súčasnosti okrem projektu „EKOPAKY“, nie
je na Slovensku cielene celoplošne riešený zber použitých viacvrstvových nápojových obalov.
Environmentálna výchova pre postihnutú mládež
Projekt vyplýva z uznesení vlády – č. 846/ 1999 (Koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania) a
č. 846/ 1997

55.

Anotácia projektu : Projekt prebieha v spolupráci šiestich európskych krajín (UK, Slovensko, Poľsko,
Lotyšsko, Bulharsko, Taliansko) a zameriava sa na sprostredkovanie efektívneho environmentálneho
vzdelania v teréne pre postihnutých študentov s rôznym typom postihu, ich integráciu medzi zdravých
študentov a pochopenie ich potenciálu v spoločnosti zo strany ostatných spoluobčanov. Jednotlivé aktivity
projektu sú rozvrhnuté na obdobie dvoch rokov a budú prebiehať v rôznych smeroch. Hlavnými cieľmi
projektu je:
 zlepšiť prístup mladých postihnutých ľudí k efektívnemu vzdelávaniu k trvalej udržateľnosti
 vyvinúť nové vyučovacie a študijné prístupy pre vzdelávanie k trvalej udržateľnosti pre mladých ľudí
s postihnutím
 vybudovať kapacity učiteľov v strediskách environmentálnej výchovy pre prácu s postihnutými
mladými ľuďmi
 zvýšiť povedomie zdravých mladých ľudí o potenciáli postihnutých ľudí ako aktívnych občanov
 zlepšiť integráciu postihnutej mládeže do bežných vyučovacích procesov

- zlepšiť odborné školiace/tréningové možnosti v environmentálnej výchove, ochrane životného
prostredia alebo riadení zdrojov pre postihnutú mládež.
ENVIROFILM 2005 – XI. medzinárodný festival filmov o životnom prostredí
Projekt vyplýva z opatrenia č.16 dokumentu NEAP II Koncepcie environmentálnej výchovy a vzdelávania
v SR, medzinárodných dohovorov o spolupráci (Ecomove International)
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por.
číslo

56.

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

Anotácia : Komplexná organizácia súťažnej a nesúťažnej časti festivalu, sprievodných podujatí pre deti a
mládež, celoslovenské a medzinárodné semináre pre odbornú verejnosť, spolupráca s médiami a
zahraničnými festivalmi
Programy pre významné dni životného prostredia

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT FIN. ZDR.
ZA
SAŽP
MŽP SR (čl.hod+výd.
činnosť.
tis. SK

UŽÍVATEĽ

CEVAV

KT:VI.05
XII.05

OSV

1200+200

MŽP,
odborná a
laická
verejnosť,
školy,MVO

CEI-CEVAV KT:V.05
U:VI.05

OSV, OEI

900+250

MŽP,VŠ,org.
rezortu,
SAV,
odb. a laická
verejnosť

CEVAV

OSV

200+20

MŽP,
podnikateľ.
sféra

Projekt vyplýva zo: skvalitnenia prezentácie rezortu voči verejnosti, legislatívy, uznesenia vlády, OPM,
PGR, medzinárodných záväzkov a pod.
Anotácia projektu : Súbor podujatí organizovaných na MŽP SR pri príležitosti Envirojari, Dňa Zeme,
Svetového dňa mokradí, Svetového dňa vody, Medzinárodného Dňa Dunaja ( Danube day),
Medzinárodného dňa životného prostredia (Deň otvorených dverí).
57.

57.1.

Výstupy: prezentácie, prednášky, detské súťaže, workshopy, brožúrky, plagáty, výstavy.
Konferencie, semináre, školenia, osveta
Projekt vyplýva z požiadaviek a potrieb odbornej verejnosti z oblasti životného prostredia
Anotácia úlohy : Kompletné organizačné a tematické zabezpečenie seminárov a školení pre odbornú
verejnosť na základe ponuky a dopytu, organizácia konferencií z ponuky MŽP SR a SAŽP
Konferencia Enviro i fórum
Projekt výplýva zo: Zákona č. 261/1995 o Štátnom informačnom systéme a Zákona č. 205/2004 Z.Z.
o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o ŽP.

57.3.

Anotácia projektu :
Zorganizovanie konferencie zameranej na popularizáciu dostupnosti informácií o ŽP, využívanie
informačných technológií pri ich spracovaní a medzinárodnej a národnej legislatíve o poskytovaní
informácií o ŽP. V spolupráci s TU Zvolen v dňoch 15. – 17. 6. 2005, pod záštitou MŽP SR.
Konferencia pri príležitosti stretnutia ministra ŽP s podnikateľskou sférou
Úloha vyplýva z : požiadavky MŽP SR

VI.05

Anotácia: Tradičné stretnutie p. ministra ŽP s významnými zástupcami podnikateľskej sféry aktuálnym
problémom ochrany a tvorby životného prostredia a sprievodná konferencia. SAŽP organizačne
zabezpečuje uvedené podujatie

34

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

OP
OP

KT:VI.05

GARANT FIN. ZDR.
ZA
SAŽP
MŽP SR (čl.hod+výd.
činnosť.
tis. SK
300+60
OSV
850+50

UŽÍVATEĽ

57.5.
57.6.

ITF SLOVAKIATOUR
ENVIRO – Nitra

57.7.

Výstava o ochrane a tvorbe životného prostredia a sprievodné podujatia. Spolupráca pri zabezpečení účasti
rezortu ŽP
OP
Maďarsko-Poľsko medzinárodné veľtrhy

57.8.

Prezentácia potenciálu územia SR (NP, CHKO, lokality svetového dedičstva, a p.) pre rozvoj ekoturizmu
Agrokomplex Nitra

OP

Prezentácia aktivít rezortu ŽP, možnosti rozvoja ekoturizmu
ENVIROMAGAZÍN

OP

KT:VI.05
XII.05

OSV,
SEKP

8000+EF

odborná a
laická
verejnosť

OP

KT:VI.05
XII.05

SEKP

1500+EF

MŽP,
organizácie
rezortu ŽP,
odborná
verejnosť

58.

KT:VI.05
OSV,
XII.05 SOPK

500+100

350+50

Úloha vyplýva z : požiadavky MŽP SR, uznesenia OPM
Anotácia : Populárno – vedecké periodikum rezortu ŽP o ochrane a tvorbe ŽP
59.

Vestník MŽP SR

Oficiálny vestník MŽP podávajúci aktuálne informácie o
 všeobecne záväzných právnych predpisoch
 vnútorných právnych predpisoch
 stanoviskách, správach a informáciách
 iných aktualitách týkajúcich sa rezortu ŽP

BUDOVANIE
60.
60.1.

A ČINNOSŤ STREDÍSK ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY

(SEV)

SEV GEOPARK B. Štiavnica
Environmentálna výchova v gescii SEV Geopark
Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia
Úloha vyplýva z požiadavky MŽP SR, Uznesenia Vlády SR: 619/1993, 339/1993, 1112/1999, Uznesenie
Vlády č. 615/2004, Štatút SEV Geopark
Anotácia : Inštitucionálna úloha s celoslovenskou pôsobnosťou .Úlohou sa zabezpečuje realizácia
environmentálnej výchovy na národnej a regionálnej úrovni (podľa pôsobnosti SEV). Projekt má
naplánované 3 skupiny aktivít pre rok 2005:

6450+200
SEV B.Š.

KT:VI.05
XII.05

OSV

základné
školy,
stredné
školy,
laická a
odborná
verejnosť,
MVO
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por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT FIN. ZDR.
ZA
SAŽP
MŽP SR (čl.hod+výd.
činnosť.
tis. SK

UŽÍVATEĽ

OSV

základné
školy,
stredné
školy,
laická a
odborná
verejnosť,
MVO

60.1.1. Aplikácia environmentálnej výchovy

Jar pod Sitnom III. ročník, Envirofilm, Hypericum, Ekopaky, koordinácia projektu Zelená škola,
vzdelávacie cykly pre VŠ, exkurzie.
60.1.2. Tvorba samostatných produktov
Šikovné ruky (VHS pre nepočujúcich), Špinďúra v Kráľovstve čistoty (kniha-tlač), Náučné chodníky
/Paradjs, Tereza žila/ (metodika a sprievodcovia), Expozície /Geológia Slovenska, Glanzenberg/
(sprievodcovia), iné.
60.1.3. Využitie IT pre aplikovanie EV

60.2.

www.stránka (tvorba, priebežné aktualizovanie), CD ROM Prírodné dedičstvo (dotlač slovenskej verzie),
CD Prírodné dedičstvo (príprava anglickej verzie –preklady a spracovanie v spolupráci s ), Rok v prírode a
Obojživelníky (scenár a podklady pre náučný film).
SEV B.Š.
Využitie potenciálu regiónu pre podporu environmentálnej výchovy a ekoturizmu v spolupráci s inými
organizáciami
Projekt vyplýva z Dohovoru o ochrane svetového dedičstva, Rámcovej zmluvy o spolupráci (Múzeum
Sv. Anton), medzinárodné záväzky – bilaterálna spolupráca s Francúzskom, Štatút SEV Geopark

Anotácia projektu: Podporné činnosti pre vytváranie partnerstva a koordináciu v oblasti využívania
potenciálu regiónu Banská Štiavnica pre environmentálnu výchovu a ekoturizmus. Strategickí partneri:
Slovenské banské múzeum, Múzeum Sv. Anton, Správa CHKO Štiavnické vrchy, Pamiatkový úrad.
Naplánované aktivity v roku 2005:
60.2.1. Úloha múzeí a ich partnerov v treťom tisícročí

T:IX.05

OSV

60.2.2. Výstava historických vedút „Európa

T: IX.05

OSV

60.2.3. Animačno-vzdelávacie programy školskej výuky

KT:VI.05
XII.05

OSV

KT:VI.05
XII.05

OSV

spoluorganizátorstvo medzinárodnej konferencie:

61.

výtvarná výchova, dejepis, prírodopis (modelové programy s využitím kultúrneho a prírodného
dedičstva), sprievodca pre školské zájazdy po regióne (tlač, distribúcia)
SEV Prievidza
Environmentálna výchova a vzdelávanie v gescii CEVAV
Úloha vyplýva z Uznesenia Vlády SR: 619/1993, 339/1993, 1112/1999, Uznesenie Vlády č. 615/2004,

4250+200
SEV
Prievidza

základné
školy,
stredné
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por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT FIN. ZDR.
ZA
SAŽP
MŽP SR (čl.hod+výd.
činnosť.
tis. SK

PHÚ CEVAV

61.1.

Anotácia : Inštitucionálna úloha s celoslovenskou pôsobnosťou . Úlohou sa zabezpečuje realizácia
environmentálnej výchovy celoslovenského významu na regionálnej úrovni (podľa pôsobnosti SEV).
Subprojekt má naplánované 3 programy:
Pohybovo-vedomostná súťaž Hypericum

61.2.

Environmentálno-výchovná súťaž prebiehajúca priamo v okolitej prírode s využitím prírodného prostredia
Hornej Nitry resp. SEV Dropie
Pofestivalová prehliadka Envirofilmu

61.3.

Zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľov prostredníctvom filmov s ekologickou tematikou,
prezentácia a propagácia SAŽP. Premietanie filmov v kinách a zariadeniach regiónu
Ekopaky

62.

propagácia a koordinácia projektu zberu viacvrstvových obalov na regionálnej úrovni so zameraním na
ZŠ
Environmentálne programy pre verejnosť na regionálnej úrovni
Projekt vyplýva z uznesenie vlády SR č. 619/1993, NEAP SR II schválený uznesením vlády SR č.
1112/1999 (sektor environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia) Lokálna Agenda 21, Štatút SEV
Prievidza

62.1.

62.2.

Anotácia : Inštitucionálna úloha s celoslovenskou pôsobnosťou .Úlohou sa zabezpečuje realizácia
environmentálnej výchovy na národnej a regionálnej úrovni (podľa pôsobnosti SEV). Projekt má
naplánované 3 skupiny aktivít pre rok 2005:
Príprava programovej náplne a propagácia SEV Prievidza Projekt Príprava programovej náplne SEV Prievidza zahŕňa tvorbu nosnej náplne SEV Prievidza.
Zámerom je využiť potenciál územia Hornej Nitry a sústredenie sa na historické, kultúrne
a environmentálne aspekty regiónu.
Cieľom je vytvorenie podkladov regionálneho charakteru pre edukačné účely
a ďalší rozvoj SEV
Prievidza.
Premeny hornej Nitry (cyklus prednášok)
Projekt zahŕňa vytvorenie cyklu prednášok Premeny hornej Nitry, ktorého súčasťou je využitie
existujúcich podkladov historického, kultúrneho a prírodného charakteru pre účely zostavenia
metodického materiálu - Čítanky z hornej Nitry pre edukačné potreby SEV Prievidza

UŽÍVATEĽ

školy,
laická a
odborná
verejnosť,
MVO

SEV
Prievidza

KT: VI.05
XII.05

OSV

základné
školy,
stredné
školy,
laická a
odborná
verejnosť,
MVO

37

por.
číslo

62.3.

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT FIN. ZDR.
ZA
SAŽP
MŽP SR (čl.hod+výd.
činnosť.
tis. SK

SEV Dropie

KT:VI.05
XII.05

OSV

Realizácia environmentálnej výchovy v SEV Prievidza
Dôležitou súčasťou projektu Budovanie SEV Prievidza je vytváranie sociálneho zázemia pre
environmentálnu výchovu – spolupráce s odbornými inštitúciami, odbornou a laickou verejnosťou
(spolupráca s MŠ, ZŠ, SŠ, CVČ, OÚŽP, MÚ, SZOPK, UKF v Nitre).
Environmentálna výchova realizovaná SEV Prievidza bude vychádzať z programovej ponuky SEV
(realizácia cyklu prednášok Premeny Hornej Nitry) ako aj z potrieb laickej verejnosti (prednášky
k aktuálnym témam – významné environmentálne dni, environmentálne aktuality regionálneho a širšieho
charakteru).
2030+150

SEV Dropie
63.

Environmentálna výchova a vzdelávanie v gescii CEVAV
Úloha vyplýva z Uznesenia Vlády SR: 619/1993, 339/1993, 1112/1999, Uznesenie Vlády č. 615/2004,
PHÚ CEVAV
Anotácia : Inštitucionálna úloha s celoslovenskou pôsobnosťou vyplývajúca z uznesení Vlády SR, zo
štatútu SAŽP, interných predpisov SAŽP, MŽP SR.
Úlohou sa zabezpečuje realizácia environmentálnej výchovy celoslovenského významu na regionálnej
úrovni (podľa pôsobnosti SEV). Projekt má naplánované 5 programov:

63.1.

Pohybovo-vedomostná súťaž Hypericum

63.2.

Environmentálno-výchovná súťaž prebiehajúca priamo v okolitej prírode s využitím prírodného prostredia
podunajska
Pofestivalová prehliadka Envirofilmu

63.3.

Zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľov prostredníctvom filmov s ekologickou tematikou,
prezentácia a propagácia SAŽP. Premietanie filmov v kinách a zariadeniach Nitrianskeho kraja
Zelená škola

63.4.
63.5.

UŽÍVATEĽ

základné
školy,
stredné
školy,
laická a
odborná
verejnosť,
MVO

koordinácia projektu a konzultácie v školách regiónu zapojených do celoslovenského projektu
Ekopaky
propagácia a koordinácia projektu na regionálnej úrovni
Letná škola ochrany životného prostredia
spolupráca s CEVAV pri organizácii letných environmentálnych táborov pre študentov SŠ a VŠ na SEV
Dropie
38

por.
číslo

64.

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

Environmentálne programy pre verejnosť na regionálnej úrovni
Úloha vyplýva z uznesenie vlády SR č. 619/1993, NEAP SR II schválený uznesením vlády SR č.
1112/1999 (sektor environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia) Lokálna Agenda 21, Štatút SEV
Dropie

64.1.

Anotácia : Inštitucionálna úloha s celoslovenskou pôsobnosťou .Úlohou sa zabezpečuje realizácia
environmentálnej výchovy celoslovenského významu na regionálnej úrovni (podľa pôsobnosti SEV).
Projekt má naplánované nasledovné programy:
Envík - environmentálne víkendy pre rodiny s deťmi MŠ v SEV SAŽP Dropie

64.2.

Cieľom úlohy je vštepovať zásady trvalo udržateľného rozvoja a šetrného prístupu k životnému prostrediu
už deťom predškolského veku. Nezanedbateľné je aj pôsobenie na environmentálne povedomie rodičov
prostredníctvom detí. Po úspešnom pilotnom ročníku sa tento projekt zaraďuje do programovej ponuky
SEV SAŽP Dropie. Program prebieha v spolupráci so SEV SAŽP Prievidza
Putovanie po Dropom kráľovstve – lektorsko-sprievodcovská činnosť

64.3.

Aktivitami zážitkového učenia (sa) vplývať na hodnotový rebríček detí predškolského veku a vychovávať
ich prostredím ku kladnému vzťahu a zodpovednosti za svoje životné prostredie
Lektorsko-sprievodcovská činnosť

64.4.

Prostredníctvom priameho kontaktu so živou prírodou zvyšovať environmentálnu gramotnosť a
spoluzodpovednosť žiakov ZŠ za svoje životné prostredie.
Lektorsko-sprievodcovská činnosť pre ZŠ sa realizuje v Nitre (Nitrianskom mestskom parku) v rámci
cyklov environmentálnych stretnutí Poď s nami von a v SEV SAŽP Dropie (po ekologickej náučnej
ploche) v rámci cyklu Skrytý svet Žitného ostrova. Súčasťou tohto projektu je aj špecializácia zamerania
náučného chodníka SEV Dropie na Žitný ostrov z terajšieho všeobecného ekologického zamerania.
Priateľské vyučovanie pre malú planétu

64.5.

ZODPOV.

TERMÍN

SEV Dropie

KT:VI.05
XII.05

GARANT FIN. ZDR.
ZA
SAŽP
MŽP SR (čl.hod+výd.
činnosť.
tis. SK
OSV

UŽÍVATEĽ

základné
školy,
stredné
školy,
laická a
odborná
verejnosť,
MVO

Edukačné bloky pre žiakov ZŠ nielen do tried. S využitím metód problémového a zážitkového vyučovania
riešené témy rozšíria environmentálne vedomosti a zvýšia environmentálne povedomie žiakov.
Pobytové programy v SEV SAŽP Dropie
 Tri dni plné tajomstie ŠVP s environmentálne zameraným popoludním
 ŠVP pre najmenších (MŠ)
Pobyty v SEV Dropie sprostredkujú účastníkom bezprostredný kontakt s prírodou, čo vo veľkej miere
ovplyvňuje ich postoje a hodnotový rebríček. Realizácia pobytov prebieha v spolupráci so SEV Prievidza.
39

por.
číslo

64.6.

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT FIN. ZDR.
ZA
SAŽP
MŽP SR (čl.hod+výd.
činnosť.
tis. SK

UŽÍVATEĽ

Prezentácia alternatívnych zdrojov energie v SEV SAŽP Dropie
Hlavným cieľom navrhovaného projektu je zvyšovanie environmentálneho povedomia návštevníkov SEV
SAŽP Dropie predovšetkým v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a alternatívnych technológií,
s dôrazom na ich využitie v praxi. Projekt prebieha v spolupráci so SEV SAŽP Prievidza a REPIS Nitra
4250+150

SEV Košice
65.

Environmentálna výchova a vzdelávanie v gescii CEVAV

SEV KE

KT:VI.05
XII.05

OSV

ZŠ, SŠ, VŠ,
široká
verejnosť

OSV

ZŠ, SŠ, VŠ,
ObÚ ŽP
Košice,
Magistrát
mesta
Košice,
Kosit a.s.,
SAŽP

Úloha vyplýva z: uznesenie vlády č. 1112 zo 16.12.1999 a 846 z 25.10.1997 Uznesenie Vlády č.
615/2004, PHÚ CEVAV

65.1.

Anotácia projektu: Inštitucionálna úloha s celoslovenskou pôsobnosťou . Úlohou sa zabezpečuje
realizácia environmentálnej výchovy presunom z celoslovenskej úrovne na úroveň mesta Košíc. Projekt
má naplánované 3 programy :
Hypericum – prírodovedná súťaž

65.2.

Prírodovedná súťaž pre deti, zameraná na spoznávanie historických, kultúrnych a prírodných pamiatok
danej lokality. Zároveň preveruje vedomosti detí z oblasti ekológie.
Pofestivalová prehliadka filmov z Envirofilmu

65.3.

Pofestivalová prehliadka filmov predstavuje zostrih najúspešnejších filmov premietaných na Envirofilme
v Banskej Bystrici. Túto akciu sprevádza výtvarná súťaž žiakov základných škôl.
Ekopaky

66.

propagácia a koordinácia projektu zberu viacvrstevnych obalovych materialov na regionálnej úrovni, so
zameraním na základné školy
Environmentálne programy pre verejnosť v podmienkach mesta
Úloha vyplýva z požiadavky MŽP SR, uznesenie vlády SR č. 619/1993, NEAP SR II schválený
uznesením vlády SR č. 1112/1999 (sektor environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia) Štatútu
SEV Košice

66.1.

Anotácia : Inštitucionálna úloha s celoslovenskou pôsobnosťou . Úlohou sa zabezpečuje realizácia
environmentálnej výchovy na rôznych typoch škôl a pre rôzne vekové a záujmové skupiny
Environmentálna olympiáda základných škôl mesta Košice

SEV KE

Úloha spadá do oblasti prípravy a realizácie environmentálnej výchovy žiakov základných škôl a je
40

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

66.2.

zároveň spätnou väzbou činnosti strediska environmentálnej výchovy v Košiciach.
Environmentálna výchova ZŠ a SŠ

66.3.

Environmentálna výchova základných a stredných škôl so zameraním na trvalo udržateľný rozvoj.
Realizácia cyklu tvorivých dielní k oblastiam trvalo udržateľného rozvoja ako aplikácia trendov súčasného
prístupu k environmentálnej problematike s osobitým ohľadom na prácu s verejnosťou, hlavne deťmi a
mládežou.
Programy pre významné dni životného prostredia

66.4.

Súbor podujatí organizovaných na SEV při príležitosti Dňa zeme, Svetového dňa mokradí, Svetového dňa
vody apod. Realizujú sa prednášky, besedy, súťažno – vedomostné hry pre deti, výstava detských
výtvarných prác prezentovaných na Envirofilme, propagácia činnosti strediska.
Špecializované programy pre rómsku komunitu v Košiciach

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT FIN. ZDR.
ZA
SAŽP
MŽP SR (čl.hod+výd.
činnosť.
tis. SK

UŽÍVATEĽ

Programy zostavované s ohľadom na vzdelanostnú úroveň detí z rómskych komunít. Prednášky budú
realizované neformálnou formou, pri ktorej sú využívané zážitkové metódy učenia.
4500+330

SEV Regetovka + Prešov
67.

Environmentálna výchova a vzdelávanie v gescii CEVAV
Úloha vyplýva z Uznesenia Vlády SR: 619/1993, 339/1993, 1112/1999,. 615/2004, požiadavike MŽP
SR, štatútu SAŽP

67.1.

Anotácia : Inštitucionálna úloha s celoslovenskou pôsobnosťou. Úlohou sa zabezpečuje realizácia
environmentálnej výchovy celoslovenského významu na regionálnej úrovni (podľa pôsobnosti SEV).
Subprojekt má naplánované 3 programy:
Pohybovo-vedomostná súťaž Hypericum

67.2.

Environmentálno-výchovná súťaž prebiehajúca priamo v okolitej prírode s využitím prírodného prostredia
SEV Regetovka
Pofestivalová prehliadka Envirofilmu

67.3.

SEV
Regetovka

OSV

MŠ, ZŠ,
SŠ, VŠ,
MVO,
široká
verejnosť

Zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľov prostredníctvom filmov s ekologickou tematikou,
prezentácia a propagácia SAŽP. Premietanie filmov v kinách a zariadeniach Prešovského kraja
Ekopaky
propagácia a koordinácia pokračujúceho projektu zberu viacvrstvových obalových materiálovna
41

por.
číslo

68.

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

regionálnej úrovni
Environmentálne programy pre verejnosť na regionálnej úrovni

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT FIN. ZDR.
ZA
SAŽP
MŽP SR (čl.hod+výd.
činnosť.
tis. SK

UŽÍVATEĽ

SEV
Regetovka

KT:VI.05
XII.05

OSV

ŽŠ, SŠ,

SEV Drieňok KT:VI.05
XII.05

OSV

Úloha vyplýva z uznesenie vlády SR č. 619/1993, NEAP SR II schválený uznesením vlády SR č.
1112/1999 (sektor environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia) Lokálna Agenda 21, Štatút SEV
Regetovka

68.1.

68.2.

68.3.

Anotácia : : Inštitucionálna úloha s celoslovenskou pôsobnosťou. Úlohou sa zabezpečuje realizácia
environmentálnej výchovy celoslovenského významu na regionálnej úrovni (podľa pôsobnosti SEV).
Subprojekt má naplánované 3 programy
Vzdelávanie pedagógov v oblasti environmentálnej výchovy
Nadviazať na začatý proces vzdelávania pedagogických pracovníkov základných a stredných škôl. Formou
seminárov, prednášok, prezentácií a work shopov sa počas roka stretávať s učiteľmi jednak na
jednotlivých školách a jednak priamo na pracovisku SEV Prešov alebo SEV Regetovka a šíriť nové
výchovné a vzdelávacie formy a prístupy ochrany a tvorby životného prostredia.
Koordinácia enviromentálnej výchovy pre deti MŠ, ZŠ a SŠ –
Manažovanie enviromentálnej výchovy na MŠ, ZŠ a SŠ zvyšovaním motivácie na školách.
Enviromentálna výchova detí zážitkovou formou s efektívnou komunikáciou.
Lentná škola v prírode
Organizácia letnej školy v prírode na stredisku SEV Regetovka, praktická výučba enviromentálnej
problematiky prostredníctvom praktických environmentálnych programov na SEV Regetovka,
zabezpečenie propagácie podujatia prostredníctvom buletínov, uverejnením článkov v regionálnych
médiách.
2150+300

SEV Drieňok Teplý Vrch
69.

Environmentálna výchova a vzdelávanie v gescii CEVAV
Úloha vyplýva z Uznesenia Vlády SR: 619/1993, 339/1993, 1112/1999, Uznesenie Vlády č. 615/2004,
PHÚ CEVAV

69.1.

Anotácia : Inštitucionálna úloha s celoslovenskou pôsobnosťou vyplývajúca z uznesení Vlády SR, zo
štatútu SAŽP, interných predpisov SAŽP, MŽP SR.
Úlohou sa zabezpečuje realizácia environmentálnej výchovy celoslovenského významu na regionálnej
úrovni (podľa pôsobnosti SEV). Projekt má naplánované nasledovné programy:
Pohybovo-vedomostná súťaž Hypericum

základné
školy,
stredné
školy,
laická a
odborná
verejnosť,
MVO

Environmentálno-výchovná súťaž prebiehajúca priamo v okolitej prírode s využitím envirolaboratória a
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por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

69.2.

učebných pomôcok SEV Drieňok
Pofestivalová prehliadka Envirofilmu

69.3.

Zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľov prostredníctvom filmov s ekologickou tematikou,
prezentácia a propagácia SAŽP. Premietanie filmov v kinách a zariadeniach regiónu Gemer
Zelená škola

70.

koordinácia projektu a konzultácie v školách regiónu zapojených do celoslovenského projektu
Environmentálne programy pre verejnosť na regionálnej úrovni
Úloha vyplýva z požiadavky MŽP SR, uznesenie vlády SR č. 619/1993, NEAP SR II schválený
uznesením vlády SR č. 1112/1999 (sektor environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia) Štatútu
SEV Drieňok

70.1.

Anotácia : Inštitucionálna úloha s celoslovenskou pôsobnosťou vyplývajúca z uznesení Vlády SR, zo
štatútu SAŽP, interných predpisov SAŽP, MŽP SR.
Úlohou sa zabezpečuje realizácia environmentálnej výchovy celoslovenského významu na regionálnej
úrovni (podľa pôsobnosti SEV).
Zelený list

70.2.

regionálna literárna súťaž s ekologickou tematikou Zvyšovanie environmentálneho povedomia deti
formou literárnych prác na zadanú prírodovednú tematiku. Spolupráca s Knižnicou M.Hrebendu R.Sobota
Lektorsko-sprievodcovské služby

70.3.

Zvyšovanie environmentálneho povedomia deti, mládeže, pedagógov a širokej verejnosti formou exkurzií
a výletov po NCH širšieho regiónu.
Enviroprogramy pre školy

70.4.

EV na školách pre študentov a pedagógov prostredníctvom prednášok, praktickým programom, besedami
a konzultáciami.
Tematické letné tábory v priestoroch SEV Drieňok

70.5.

Realizácia environmentálnych pobytových programov, ktorou sa postupne dosiahne u detí zmena
orientácie hodnotového rebríčka prostredníctvom zážitkového učenia.
Regionálne semináre pre učiteľov ZŠ a MŠ

ZODPOV.

TERMÍN

SEV Drieňok KT:VI.05
XII.05

GARANT FIN. ZDR.
ZA
SAŽP
MŽP SR (čl.hod+výd.
činnosť.
tis. SK

UŽÍVATEĽ

OSV

základné
školy,
stredné
školy,
laická a
odborná
verejnosť,
MVO

Zvyšovanie environmentálnej informovanosti a záujmu učiteľov o začlenenie environmentálnej výchovy
43

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT FIN. ZDR.
ZA
SAŽP
MŽP SR (čl.hod+výd.
činnosť.
tis. SK

UŽÍVATEĽ

SEV
Sp. Sobota

KT:VI.05
XII.05

OSV

základné
školy,
stredné
školy,
laická a
odborná
verejnosť,
MVO

SEV
Sp.Sobota

KT:VI.05
XII.05

OSV

základné
školy,
stredné
školy,
laická a
odborná
verejnosť,
MVO

do vyučovacieho procesu.
2150+110

SEV Sp..Sobota
71.

Environmentálna výchova v SEV Spišská Sobota v gescii CEVAV
Projekt vyplýva z uznesenie vlády č. 1112 zo 16.12.1999 a 846 z 25.10.1997 Uznesenie Vlády č.615/2004,
Anotácia : Inštitucionálna úloha s celoslovenskou pôsobnosťou .Úlohou sa zabezpečuje realizácia
environmentálnej výchovy presunom z celoslovenskej úrovne na úroveň mesta Poprad.

71.1.

Hypericum – prírodovedná súťaž

71.2.

Prírodovedná súťaž pre deti, zameraná na spoznávanie historických, kultúrnych a prírodných
pamiatok danej lokality. Zároveň preveruje vedomosti detí z oblasti ekológie.
Pofestivalová prehliadka filmov z Envirofilmu

71.3.

Pofestivalová prehliadka najúspešnejších filmov premietaných na Envirofilme v Banskej Bystrici.
Ekopaky

72.

propagácia a koordinácia projektu zberu viacvrstvových obalových materiálov na regionálnej
úrovni so zameraním na ZŠ
Environmentálne programy pre verejnosť v podmienkach mesta
Projekt vyplýva z požiadavky MŽP SR, uznesenie vlády SR č. 619/1993, NEAP SR II schválený
uznesením vlády SR č. 1112/1999 (sektor environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia) Štatútu
SEV Poprad – Spišská Sobota.

72.1.

Anotácia : Inštitucionálna úloha s celoslovenskou pôsobnosťou. Úlohou sa zabezpečuje realizácia
environmentálnej výchovy celoslovenského významu na regionálnej úrovni (podľa pôsobnosti SEV).
Environmentálna výchova ZŠ a SŠ

72.2.

Environmentálna výchova žiakov a študentov základných a stredných škôl so zameraním na ochranu
životného prostredia a trvalo udržateľný rozvoj. Realizácia cyklu prednášok spojených s ekohrami a
premietaním filmov z festivalu Envirofilm.
Programy pre významné dni životného prostredia
Podujatia organizované pri príležitosti Dňa zeme, Svetového dňa mokradí, Svetového dňa vody apod.
44

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT FIN. ZDR.
ZA
SAŽP
MŽP SR (čl.hod+výd.
činnosť.
tis. SK

SEV Modra

KT:VI.05
XII.05

OSV

SEV Modra

KT: VI.05 OSV
XII.05

UŽÍVATEĽ

Budú sa konať prednášky a súťažno – vedomostné hry pre deti.
2050+250

SEV Modra – Harmónia
73.

Environmentálna výchova a vzdelávanie v gescii CEVAV
Úloha vyplýva z Uznesenia Vlády SR: 619/1993, 339/1993, 1112/1999, Uznesenie Vlády č. 615/2004,
PHÚ CEVAV

73.1.

Anotácia : Inštitucionálna úloha s celoslovenskou pôsobnosťou vyplývajúca z uznesení Vlády SR, zo
štatútu SAŽP, interných predpisov SAŽP, MŽP SR.
Úlohou sa zabezpečuje realizácia environmentálnej výchovy celoslovenského významu na regionálnej
úrovni (podľa pôsobnosti SEV). V rámci úlohy sú naplánované nasledovné programy:
Pohybovo-vedomostná súťaž Hypericum

73.2.

Environmentálno-výchovná súťaž prebiehajúca priamo v okolitej prírode s využitím prírodného prostredia
Malých Karpát
Pofestivalová prehliadka Envirofilmu

73.3.

74.

Zvyšovanie environmentálneho povedomia, žiakov, študentov a obyvateľov prostredníctvom filmov s
ekologickou tematikou, prezentácia a propagácia SAŽP a SEV SAŽP. Premietanie filmov v zariadení
Harmónia – Modra
Ekopaky
propagácia a koordinácia pokračujúceho projektu zberu viacvrstvových obalov na regionálnej úrovni so
zameraním na ZŠ
Environmentálne programy pre verejnosť na regionálnej úrovni
Projekt vyplýva z uznesenie vlády SR č. 619/1993, NEAP SR II schválený uznesením vlády SR č.
1112/1999 (sektor environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia) Lokálna Agenda 21, Štatút SEV
SAŽP Harmónia –Modra

74.1.

ZŠ, SŠ, VŠ
laická a
odborná
verejnosť,
MVO

MŠ, ZŠ, SŠ,
VŠ, MVO,
odborná a
laická
verejnosť

Anotácia : Inštitucionálna úloha s celoslovenskou pôsobnosťou vyplývajúca z uznesení Vlády SR, zo
štatútu SAŽP, interných predpisov SAŽP, MŽP SR.
Úlohou sa zabezpečuje realizácia environmentálnej výchovy celoslovenského významu na regionálnej
úrovni V rámci úlohy sú naplánované nasledovné programy
Envík-environmentálne víkendy pre rodiny s deťmi MŠ v SEV SAŽP Modra – Harmónia
Prostredníctvom realizácie environmentálnych hier v teréne ovplyvňovanie hodnotového rebríčka detí
45

por.
číslo

74.2.

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

TERMÍN

GARANT FIN. ZDR.
ZA
SAŽP
MŽP SR (čl.hod+výd.
činnosť.
tis. SK

SEV Žilina

KT:VI.05
XII.05

OSV

UŽÍVATEĽ

predškolského veku, pestovanie kladného vzťahu k prírode a vychovávanie k zodpovednosti za životné
prostredie. Projektom sa zvyšuje aj environmentálne povedomie rodičov aktívnym zapájaním sa do
jednotlivých aktivít. Realizácia projektu je zabezpečená v spolupráci so SEV SAŽP Dropie a SEV SAŽP
Prievidza.
Záhady Malých Karpát

74.4.

Krátkodobé exkurzie pre MŠ, ZŠ, SŠ – Pobytom v prostredí Malých Karpát spoznávať prírodné
bohatstvo územia a jednotlivými edukačnými témami obohacovať environmentálne poznatky detí, žiakov
a študentov.
Tri dni v Harmónii – pobytový program v SEV SAŽP Harmónia pre MŠ, ZŠ
Environmentálnym výučbovým programom zameraným na ochranu a tvorbu životného prostredia spestriť
jednotlivé učebné osnovy, pobytom v prírodnom prostredí si osvojovať princípy trvalo udržateľného
rozvoja.
Škola v prírode s poobednými environmentálnymi aktivitami (MŠ, ZŠ)

74.5.

Pobyty v SEV Harmónia sprostredkujú účastníkom priamy kontakt s prírodou, čím sa ovplyvňuje ich
hodnotový rebríček a zvyšuje sa ich úcta k životu vo všetkých formách.
Letné environmentálne tábory

74.3.

ZODPOV.

Pobytom v SEV Harmónia predstaviť účastníkom tábora prírodné, kultúrne a historické bohatstvo
regiónu, viesť ich k uplatňovaniu zásad a priorít trvalo udržateľného rozvoja v každodennom živote
4400+180

SEV Žilina
75.

Environmentálna výchova a vzdelávanie v gescii CEVAV
Úloha vyplýva z Uznesenia Vlády SR: 619/1993, 339/1993, 1112/1999, Uznesenie Vlády č. 615/2004,
PHÚ CEVAV

75.1.

Anotácia : Inštitucionálna úloha s celoslovenskou pôsobnosťou. Úlohou sa zabezpečuje realizácia
environmentálnej výchovy celoslovenského významu na regionálnej úrovni (podľa pôsobnosti SEV).
Subprojekt má naplánované programy:
Pohybovo-vedomostná súťaž Hypericum

75.2.

Prírodovedná súťaž pre deti z konkrétne určenej lokality s cieľom aktivizovať záujem o svoj rodný kraj
a prehĺbiť vzťah k prírode
Pofestivalová prehliadka Envirofilmu

základné
školy,
stredné
školy,
laická a
odborná
verejnosť,
MVO

Zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľov prostredníctvom filmov s ekologickou tematikou,
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por.
číslo

75.3.

76.

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT FIN. ZDR.
ZA
SAŽP
MŽP SR (čl.hod+výd.
činnosť.
tis. SK

UŽÍVATEĽ

SEV Žilina

KT:VI.05
XII.05

OSV

základné
školy,
stredné
školy,
laická a
odborná
verejnosť,
MVO

prezentácia a propagácia SAŽP. Premietanie filmov v kinách a zariadeniach Žilinského kraja so
sprievodnými akciami :- beseda s odborníkmi na tému: ochrana zložiek životného prostredia, OPK,
ochrana zdravia, obytného a pracovného prostredia atď. - výtvarná súťaž a literárna súťaž
Ekopaky
propagácia a koordinácia projektu zberu obalových viacvrstvových materiálov na regionálnej úrovni so
zameraním na ZŠ
Environmentálne programy pre verejnosť na regionálnej úrovni
Projekt vyplýva z požiadavky MŽP SR, uznesenie vlády SR č. 619/1993, NEAP SR II schválený
uznesením vlády SR č. 1112/1999 (sektor environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia) Štatútu
SEV Žilina

76.1.

Anotácia : Inštitucionálna úloha s celoslovenskou pôsobnosťou. Úlohou sa zabezpečuje realizácia
environmentálnej výchovy celoslovenského významu na regionálnej úrovni (podľa pôsobnosti SEV).
Subprojekt má naplánované programy:
Historické súvislosti súčasného stavu mesta Žilina -Životné prostredie v meste

76.2.

Žiaci a študenti získavajú údaje o historickom vývoji územia mesta od obdobia pred trvalým osídlením
územia človekom, až po súčasnosť, vrátane informácií o tom, do akej miery menil človek životné
prostredie mesta po stáročia. Výsledkom bude súbor máp znázorňujúci vývoj a využívanie územia dnešnej
Žiliny. Tímovou projektovou prácou a interpretáciou výsledkov vznikne podkladový materiál pre
prezentáciu na verejnosti ale aj výuková pomôcka pre školy
Školský biomonitoring vody

76.3.

Biotický index v stredoškolskom vyučovaní – program BISEL
Monitorovaním je možné zistiť stav čistoty vôd na základe údajov o výskyte organizmov a doplniť
fyzikálno – chemický prieskum riek. Školský biomonitoring bude založený na potvrdení prítomnosti alebo
neprítomnosti niektorých skupín, čeľadí a radov makrozoobentosu, ktoré označujeme ako indikačné
organizmy.
Realizácia programov environmentálnej výchovy

76.4.

Príprava podujatí – súťaže, vzdelávanie, letné tábory, spolupráca na podujatiach. Spracovanie výstupov
z podujatí (medializácia, interné publikácie, prezentácia aktivít SEV SAŽP Žilina).
Podpora využívania obnoviteľných energetických zdrojov a energetických úspor.
Projekt je zameraný na podporu racionálneho a efektívneho využívania energie. Príťažlivá a podnetná
47

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT FIN. ZDR.
ZA
SAŽP
MŽP SR (čl.hod+výd.
činnosť.
tis. SK

UŽÍVATEĽ

CTK

KT:VI.05
XII.05

SOPK

MŽP SR,
vláda SR,
miestne a
regionálne
orgány
samosprávy
a štátnej
správy,
spolupracuj
úce rezorty,
ZMOS,
MVO,
vysoké
školy

forma environmentálneho vzdelávania v projekte podnecuje mladých ľudí k úvahám o šetrnom
hospodárení s prírodnými zdrojmi (vodou) a energiami (elektrina, teplo).
PROGRAM OBNOVY DEDINY (POD)
77.

Manažment pre POD
Úloha vyplýva z: uznesenia vlády č.222/97 a č.486/99, členstvo SR v Európskom pracovnom
spoločenstve Rozvoj vidieka a obnova 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, stavebnotechnických a
ekologickoenvironmentálnych oblastí. Dokument POD na úrovni vidieckych obcí a mikroregiónov je
nástrojom trvaloudržateľného rozvoja a vytvára základný programový rámec pre príjem financií. Po
prijatí Európskeho dohovoru o krajine je optimálne cez vybudované štruktúry implementovať oblasť
Dohovoru týkajúcu sa zvyšovania povedomia o hodnote krajiny pre predmetnú cieľovú skupinu.
Uznesenie vlády č. 222/97 stanovilo účastníkov tohto procesu, ako aj ich úlohy a povinnosti. Výkonným a
odborným garantom bola poverená SAŽP.

3000+100

Náplňou tejto úlohy sú nasledovné činnosti:
1.
priebežné usmerňovanie poradcov, tvorba metodických podkladov, usmernení a materiálov pre
zabezpečenie aktuálneho ročníka, koordinácia a súčinnosť s propagačnými a vzdelávacími aktivitami
2.
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 7 rokov realizácie
POD
3.
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
Výstupom z riešenia úlohy budú:
• súbor metodických podkladov pre činnosť poradcov POD
• projektový formulár na rok 2005
• metodické usmernenie o POD, podmienkach a pravidlách účasti obcí v ňom na rok 2005
• metodika a kritériá hodnotenia požiadaviek obcí
• aktualizácia POD – podklad pre materiál do vlády SR
• výstupné zostavy z počítačového spracovania prihlášok do POD 2005
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por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

•
•
•
78.

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT FIN. ZDR.
ZA
SAŽP
MŽP SR (čl.hod+výd.
činnosť.
tis. SK

UŽÍVATEĽ

CTK

KT:VI.05
U:XII.05

SOPK

10000+200

MŽP SR,
vláda SR,
miestne a
regionálne
orgány
samosprávy
a štátnej
správy,
spolupracuj
úce rezorty,
ZMOS,
MVO,
vysoké
školy

CTK

KT:VI.05
SOPK
XII.05

2700+30

MŽP SR,
samospráva
, MVO,
vysoké

tabuľky, mapky, grafy, analýzy podľa špecifických požiadaviek
podklady pre potreby rozhodovania o dotáciách
podklady z ARGE a pre ARGE

Poradenstvo, monitoring, propagácia
Projekt vyplýva z : uznesenia vlády č.222/97 a č.486/99
Anotácia : POD je celoplošný program, ktorý potrebuje pre svoju realizáciu a celoslovenské výstupy
odbornú podporu a monitorovanie na všetkých pracoviskách SAŽP. Poradenstvo je poskytované
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.
Priebežné monitorovanie pozitívnych príkladov realizácií, kontrola vecnej náplne realizovaných dotácií,
poskytovanie poradenstva obciam a mikroregiónom, vyhotovovanie podkladov pre sekretariát
medzirezortnej komisie. Prednášková a publikačná činnosť, fotodokumentácia stavu realizácie POD,
sieťovanie partnerov pôsobiacich v rozvoji vidieka, presadzovanie cieľov POD do sektorových a
regionálnych koncepcií, cezhraničná spolupráca. Implementácia štátnej environmentálnej politiky do praxe
cestou vidieckych samospráv.
Výstupom z riešenia úlohy budú:
• grafický odpočet pridelených dotácií za predchádzajúci rok
• prehľady realizovaných dotácií
• databáza údajov z obcí a mikroregiónov
• stále a prenosné výstavky na pracoviskách
• konferencie, semináre, workshopy na úrovni mikroregiónov, príp. krajov (podľa bližšej špecifikácie
na centrách SAŽP)
• spracovanie osvetovo-propagačných materiálov (kalendár, plagát, skladačka), články a príspevky

79.

Škola obnovy dediny
Projekt vyplýva z : uznesenia vlády č.222/97 a č.486/99
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por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT FIN. ZDR.
ZA
SAŽP
MŽP SR (čl.hod+výd.
činnosť.
tis. SK

Anotácia projektu : Postavenie a realizácia systému vzdelávania pre účastníkov POD (hlavne starostov a
MVO) 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). Medzinárodná spolupráca s partnermi v oblasti získavania skúseností. Súčasť
environmentálnej výchovy, implementácia Európskeho dohovoru o krajine (zvyšovanie povedomia
o hodnote krajiny) cez cieľovú skupinu vidieckych samospráv

80.

Výstupom z riešenia úlohy budú:
• Rozpracovanie okruhov a náplne vzdelávacích aktivít
• Zostavenie katalógu pozitívnych príkladov realizácie POD
• Sieťovanie partnerov
• Realizácia projektu IŠV
• Súbor metodických pomôcok zameraných na obnovu vidieckeho sídla a krajiny
Súťaž Dedina roka 2005
Projekt vyplýva z: uznesenia vlády č.222/97 a č.486/99, členstvo SR v Európskom pracovnom
spoločenstve pre rozvoj vidieka a obnovu dediny
Anotácia projektu :
Zostavenie podkladov pre národnú súťaž v roku 2005, súťažné podmienky a kritériá, zostavenie
hodnotiacich kritérií, vyhlásenie súťaže, organizácia a menežment, administrácia prihlášok a hodnotenie.
Spracovanie výsledkov a organizácia a odborná garancia vyhlásenia výsledkov súťaže. Medzinárodná
spolupráca, spracovanie podkladov za víťaznú obec do európskej súťaže, účasť v medzinárodnej
hodnotiacej komisii.
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.
Výstupom z riešenia úlohy budú:
• Návrh súťažných podmienok a kritérií hodnotenia
• Podklady pre hodnotiace komisie a činnosť komisie, hodnotenie a výsledky
• Návrh scenára vyhlásenia výsledkov
• Podklady pre propagáciu výsledkov súťaže
• Podklady do európskej súťaže za súťažnú obec
• Realizácia súťaže (SREP)

UŽÍVATEĽ

školy,
verejnosť

CTK

KT:VI.05
XII.05

1800+80

MŽP SR,
samospráva
, MVO,
vysoké
školy,
verejnosť
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číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT FIN. ZDR.
ZA
SAŽP
MŽP SR (čl.hod+výd.
činnosť.
tis. SK

UŽÍVATEĽ

KT:VI.05
U:XII.05

SEKPO

3950+130

MŽP,
odborná
verejnosť,
VŠ

KT:VI.05
XII.05

SEKP

1500+120

MŽP, EEA,
odborné org.,
VŠ,
verejnosť
zastupiteľstv

NÁRODNÝ REPORTING O STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V SR, VPLYVOCH HOSPODÁRSKYCH ODVETVÍ NA ŽP A TUR SR
81.

Indikátorová správa o stave ŽP SR podľa D-P-S-I-R štruktúry

CEI

Projekt vyplýva zo:
♦ zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií)
♦ zákon NR SR č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a sprístupňovaní informácií o životnom
prostredí
♦ ročný plán činnosti EEA a jeho premietnutie do PHÚ SAŽP v súlade s povinnosťou zabezpečiť
koordináciu a výkon činnosti EEA v podmienkach SR prostredníctvom NFP pre EEA – tvorba
indikátorových správ typu „Environmentálne signály EÚ“

82.

Anotácia projektu :
• výstupy tohto projektu spolu s úlohou PHÚ „Správa o stave ŽP SR v roku 2004“ (tlačená verzia) budú
predstavovať hlavné produkty výstupov explicitne vyplývajúce pre MŽP SR zo zákona NR SR č.
205/2004 Z.z. – publikovanie Správ o stave ŽP v SR
• výstupom projektu bude aktualizovaná verzia Indikátorovej správy o stave ŽP z roku 2003 – rozšírená
o indikátorové hodnotenie vplyvov vybraných ekonomických sektorov SR na ŽP podľa rámcovej
štruktúry indikátorov tzv. TERM procesu (Doprava a ŽP, energetika a ŽP, turizmus a ŽP,
poľnohospodárstvo a ŽP, Priemysel a ŽP a lesníctvo a ŽP)
• analýza dokumentov Rady EÚ a príslušných „sektorových“ Rád EÚ pojednávajúcich o integrácii
environmentálnych aspektov do príslušných sektorových politík, špecifikácia opatrení, nástrojov a
politík podporujúcich implementáciu Cardiffského procesu, vyhodnotenie indikátorového rámca na
monitorovanie pokroku dosiahnutého pri plnení integračných stratégií (resp. akčných plánov)
vypracovaných príslušnými sektormi
Cieľ projektu
Poskytnúť užívateľskej skupine tohto produktu kvalitatívne inovatívny pohľad na stav a vývoj ŽP v SR –
prostredníctvom metodológie tzv. integrovaného environmentálneho hodnotenia ŽP rozpracovanej OECD
a EEA, založenej na príčinno-následnej (kauzálnej) súvislosti medzi stavom a trendami 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
CEI
Správa o stave životného prostredia v SR (AJ – „State of the Environment Report of the Slovak
Republic“) a „Životné prostredie SR v rokoch 1993-2003 v kocke“ (Environment of the Slovak
Republik in 1993-2003 in Focus)
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číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT FIN. ZDR.
ZA
SAŽP
MŽP SR (čl.hod+výd.
činnosť.
tis. SK

á a dipl.misie
SR
v zahraničí,

Projekt výplýva zo:
zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií)
zákona NR SR č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a sprístupňovaní informácií o ŽP
zo vstupu SR do EÚ a z plnenia úloh vyplývajúcich pre SAŽP z členstva SR v EEA – aktualizácia
informácií o stave ŽP v SR v informačnom systéme EEA v AJ – napĺňanie a aktualizácia databáz EEA
„SERIS“ a „STAR“ o národných správach o stave ŽP v krajinách EÚ
z potreby vydať a sprístupniť materiály toho typu na prezentáciu SR vo vzťahu k zahraničiu

83.

Anotácia projektu : Projekt pozostáva z dvoch subprojektov:
skrátenej AJ verzie Správy o stave ŽP v SR v roku 2003 v rozsahu cca 100 strán, v štruktúre a forme
zodpovedajúcej Správam o stave ŽP v SR v SJ. Cieľom „správy“ je sprístupniť širokej zahraničnej
klientele v elektronickej forme (a) na stránkach www.lifeenv.gov. sk a www.enviroportál.sk, resp. (b) na
CD-ROM-e základné informácie o stave a tendenciách vývoja životného prostredia SR v rámci jeho
jednotlivých zložiek, z pohľadu riešenia kumulatívnych environmentálnych problémov na národnej
úrovni, eliminácie tlakov na životné prostredie zo strany jednotlivých sektorov ekonomickej činnosti,
pôsobenia rizikových faktorov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, novoprijatých
environmentálnych politík a pôsobenia nástrojov starostlivosti o životné prostredie. 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, kde posledne dostupné informácie tohto druhu za SR sú dostupné len za
obdobie do roku 2000. Posledne spomínaná požiadavka na aktualizáciu informácii v databáze SERIS za
jednotlivé krajiny odznela na 14. zasadnutí EEA Expert Group on Indicators and Reporting Guidelines (1.2. XII. 2004, Kodaň).
Cieľom druhého subprojektu tejto úlohy je príprava malorozmerovej prehľadnej elektronickej publikácie
o stave a trendoch vývoja ŽP SR v SR v období rokov 1993 – 2003 v SJ a AJ, vo forme a rozsahu
zodpovedajúcej štandartom vo vyspelých krajinách EÚ (typu „Environment in your pocket“). Na rozdiel
od subprojektu (1) všetky informácie budú dostupné v koncentrovanej forme, vo forme indikátorových
listov, rozsahu max. 1-5 hlavných indikátorov za každú zložku ŽP, rizikový faktor, kumulatívny
environmentálny problém a pod.. Produkt bude sprístupnený zahraničnej klientele v elektronickej forme
(a) na stránkach www.lifeenv.gov. sk a www.enviroportál.sk, resp. na CD-ROM.
CEI
Vypracovanie návrhu Správy o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2004
Projekt výplýva z : zákon č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom
prostredí, zákon č. 17/1992 Zb o životnom prostredí, štatutárna úloha SAŽP
Anotácia : V nadväznosti na zákon č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o

UŽÍVATEĽ

zahraničný
dipl. zbor
v SR

KT:VI.05
U:XII.05

SEKP

3000+100

MŽP SR,
štátna
správa,
školy,
odborná i
laická
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por.
číslo

84.

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

životnom prostredí, zákon č. 17/1992 Zb o životnom prostredí má MŽP SR povinnosť každoročne
spracovávať a sprístupňovať Správu o stave ŽP SR. Spracovanie návrhu správy zabezpečuje SAŽP
v spolupráci s príslušnými orgánmi štátnej správy a odbornými organizáciami.
Výstup : Správa o stave ŽP v tlačenej verzii a na www.
Hodnotenie vplyvov vybraných ekonomických činností na životné prostredie a implementácie
environmentálnych aspektov do sektorových politík („Sektorové správy“)
Projekt výplýva z/zo:
Zákon NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií),
Z plnenia úloh vyplývajúcich pre SR z členstva v EEA – hodnotenie vplyvov jednotlivých sektorov na
životné prostredie v zmysle plánu činnosti EEA, ktoré nadväzuje na úlohy prijaté v rámci medzinárodných
iniciatív resp. dokumentov
Amsterdamská zmluva, 1997 (nevyhnutnosť integrácie ochrany životného prostredia do všetkých oblastí
života v EÚ v záujme dosiahnutia udržateľného rozvoja),
Cardiffský proces, 1998 (vypracovanie stratégií efektívneho presadzovania implementácie
environmentálnych opatrení do jednotlivých sektorov, najmä v doprave, energetike a poľnohospodárstve),
Helsinský summit, 1999 (stratégie na implementáciu environmentálnych aspektov do sektorových politík
v oblasti dopravy, energetiky a poľnohospodárstva, a následne do oblasti vnútorný trh a priemyselný
rozvoj),
Lisabonský proces, 2000 (štrukturálne indikátory s dôrazom na ekonomický a sociálny aspekt,
environmentálny nevynímajúc)
6. Spoločný environmentálny akčný program (environmentálna integrácia v jednotlivých sektoroch, najmä
vo vzťahu k environmentálnym prioritám, ktorými sú klimatické zmeny, ochrana prírody a biodiverzita,
životné prostredie – zdravie – a kvalita života, prírodné zdroje a odpady).
ročný plán činnosti EEA
Uznesenie Vlády SR č. 251/2004 k Pozícii SR k Lisabonskému procesu

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT FIN. ZDR.
ZA
SAŽP
MŽP SR (čl.hod+výd.
činnosť.
tis. SK

UŽÍVATEĽ

verejnosť

CEI

KT:VI.05
XII.05

SEKP

2300+95

dotknuté
ústredné
orgány
štátnej
správy
odborná
verejnosť
SŠ,VŠ

Anotácia projektu :
výstupy tohto projektu spolu s úlohou PHÚ „Správa o stave ŽP SR v roku 2004“ (tlačená verzia) budú
predstavovať hlavné produkty výstupov explicitne vyplývajúce pre MŽP SR zo zákona NR SR č.
205/2004 Z.z. – publikovanie Správ o stave ŽP v SR
Výstupom projektu bude aktualizovaná verzia indikátorových správ o vplyvoch vybraných ekonomických
sektorov SR na ŽP podľa rámcovej štruktúry indikátorov tzv. TERM procesu (Doprava a ŽP, energetika a
ŽP, turizmus a ŽP, poľnohospodárstvo a ŽP, Priemysel a ŽP a lesníctvo a ŽP)
analýza dokumentov Rady EÚ a príslušných „sektorových“ Rád EÚ pojednávajúcich o integrácii
environmentálnych aspektov do príslušných sektorových politík, špecifikácia opatrení, nástrojov a politík
53

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT FIN. ZDR.
ZA
SAŽP
MŽP SR (čl.hod+výd.
činnosť.
tis. SK

UŽÍVATEĽ

KT:VI.05
XII.05

SOZŽP

3450+200

MŽP SR,
EK,
organizácie,
spotrebitelia
, školy

KT:VI.05
XII.05

SOZŽP

3150+200

MŽP SR,
EK,
výrobcovia,
spotrebitelia

podporujúcich implementáciu Cardiffského procesu, vyhodnotenie indikátorového rámca na
monitorovanie pokroku dosiahnutého pri plnení integračných stratégií (resp. akčných plánov)
vypracovaných príslušnými sektormi
Aktualizácia existujúcich a doplnenie nových katalógových listov poskytujúcich metainformácie daného
indikátora v zmysle (a) aktuálnych legislatívnych zmien na národnej úrovni – vyplývajúcich z požiadaviek
komunitárneho práva, (b) v zmysle prebiehajúcej aktualizácie sledovaných ukazovateľov v rámci
jednotlivých čiastkových monitorovacích systémov (ČMS) celoplošného monitorovacieho a informačného
systému v ŽP, (c) aktualizovaného programu štatistického sledovania ŠÚ SR, (d) v zmysle požiadaviek
EUROSTAT-u, (e) v zmysle požiadaviek EEA a OECD

V. DOBROVOĽNÉ NÁSTROJE ENV. POLITIKY
INTEGROVANÁ VÝROBKOVÁ POLITIKA, ECOLABELLING
85.

Realizácia programu environmentálneho označovania výrobkov - tvorba a aktualizácia technických COHEM
predpisov Programu
Projekt vyplýva zo zákona č. 469/2002, z uznesenia vlády č. 97/1996, z uznesenia OPM, Nariadenia(ES)
č. 1980/2000
Anotácia :
zabezpečovanie procesu Tvorba osobitných podmienok vo väzbe na:




spracovanie technických správ na dve nové skupiny výrobkov
revíziu smerníc NPEHOV na sedem skupín výrobkov
pripomienkovací a schvaľovací proces na sedem skupín výrobkov

aktívna spolupráca s technickými expertmi, zainteresovanými stranami a kompetentnými orgánmi na
národnej a medzinárodnej úrovni s cieľom zvyšovania kvality procesov environmentálneho označovania
ako aj plnenia požiadaviek MŽP SR a EUEB pri EK
86.

Výstupy: technické správy, smernice
Realizácia Programu environmentálneho označovania výrobkov – Udeľovanie environmentálnych COHEM
značiek EVV, Európsky kvet
Projekt vyplýva zo zákona č. 469/2002, z uznesenia vlády č. 97/1996, z uznesenia OPM zo dňa
15.7.2004. Nariadenia (ES) č. 1980/2000
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por.
číslo

87.

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

Anotácia projektu:
 zabezpečovanie procesu udeľovania značiek EVV, Európsky kvet na prihlásené výrobky podľa
osobitných podmienok vo väzbe na zákon č. 469/2002 a rozhodnutí EC vo väzbe na Nariadenie
(ES) č. 1980/2000

zabezpečovanie výkonu dohľadu nad dodržiavaním podmienok podľa platných zmlúv u držiteľov
práva používať environmentálne značky

spolupráca pri propagácii, marketingu a zvyšovaní environmentálneho povedomia s obchodnými,
priemyselnými a spotrebiteľskými organizáciami
COHEM
Integrovaná výrobková politika - IPP

TERMÍN

GARANT FIN. ZDR.
ZA
SAŽP
MŽP SR (čl.hod+výd.
činnosť.
tis. SK

UŽÍVATEĽ

KT:VI.05
XII.05

SOZŽP

1000+100

MŽP SR,
EK,
podnikatelia
spotrebitelia
orgány
štátnej
a verejnej
správy,

KT:VI.05
XII.05

SEKP

2350+170

MŽP SR,
EK,
organizácie

Projekt vyplýva: z uznesenia RKS MŽP SR
Anotácia :
 zabezpečovania gestorstva pre oblasť realizácie nástrojov IPP v podmienkach SR;
 účasť na zasadnutiach zástupcov členských krajín vo väzbe na COM/2003/302 final a príprava
podkladov vo väzbe na požiadavky DG/ENV.A.2 ;
 schválenie a realizovanie koncepcie pre IPP v spolupráci s medzirezortnou komisiou;

príprava akčného plánu na realizovanie environmentálneho verejného obstarávania (požiadavka
EK do roku 2006 na zavedenie v členských krajinách EÚ).
EMAS
88.

EMAS – Registrácia organizácií
Projekt vyplýva zo zákona č. 468/2002, Nariadenia (ES) č. 761/2001, Rozhodnutia ministra životného
prostredia SR č. 13/2004

COHEM

Anotácia projektu:
 zabezpečovanie procesu registrácie organizácií v schéme environmentálneho manažérstva a
auditu
 vedenie registra organizácií SR a komunikácia s EMAS HELPDESK pri EK vo väzbe na
aktualizovanie registra pri EK
 zabezpečovanie monitoringu organizácií s certifikovaným EMS v SR a v zahraničí
 sledovanie registra akreditovaných environmentálnych overovateľov SR a členských krajín EÚ

príprava podkladov na zasadnutia Výboru pre EMAS pri EK a k procesu revízie Nariadenia
č.761/2001 vo vzťahu k registrácii organizácií

podávanie informácií o registračnom procese na národnej úrovni a pre európske relevantné
orgány a inštitúcie
55

por.
číslo

89.

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

Výstupy : register certifikovaných organizácií, register akreditovaných environmnetálnych overovateľov
Podpora organizácií v EMAS

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT FIN. ZDR.
ZA
SAŽP
MŽP SR (čl.hod+výd.
činnosť.
tis. SK

UŽÍVATEĽ

COHEM

KT:VI.05 SEKP
XII.05

2150+120

MŽP, EK
organizácie

COHEM

KT:VI.05
XII.05

800+80

SÚTN,
MŽP SR,
CEN,
ISO/TC
207,
organizácie,
inštitúcie,
VŠ,

Úloha vyplýva zo zákona č. 468/2002, Nariadenia (ES) č. 761/2001, Rozhodnutia ministra životného
prostredia SR č. 13/2004
Anotácia projektu:
 spolupráca s kompetentnými a akreditačnými orgánmi členských krajín EÚ a SNAS s cieľom
harmonizovania procesov schémy a zabezpečovanie požiadaviek vo väzbe na zasadanie Fóra
NKB a Výboru EMAS EK ako aj na dokumenty vydávané Európskym spoločenstvom (revízia
Nariadenia (ES) č. 761/2001 – EMAS III) vo vzťahu k zvyšovaniu kvality práce Príslušného
orgánu

spolupráca v rámci schvaľovacieho procesu novelizovaného zákona č. 468/2002

zabezpečovanie podporných aktivít pre organizácie s cieľom zvyšovania ich potenciálu pre
zaregistrovanie sa v EMAS (spolupráca s SIŽP vo väzbe na preukazovanie organizácií k plneniu
právnych predpisov, semináre, workshopy, školenia)
90.

Normalizačné činnosti v oblasti environmentálneho manažérstva – TK 72

SOZŽP

Anotácia:
 vykonávanie funkcie predsedníctva TK 72 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 2005 a 2006 a
spracovávanie stanovísk k riešeným medzinárodným normám a k preberaniu do sústavy STN

účasť na medzinárodných a národných aktivitách v rámci normalizácie

VI. BUDOVANIE INŠTITUCIONÁLNYCH A ADMINISTRATÍVNYCH KAPACÍT V REZORTE MŽP SR
91.

Vybudovanie technickej a informačnej infraštruktúry pre implementáciu KAP MŽP SR na
regionálnej úrovni

CPEP

KT:VI.05
XII.05
U:XII.06

SZPaZEÚ

2430+200

MŽP, obce,
VUC,
verejnosť

Projekt vyplýva z požiadavky MŽP SR-SZPaZEÚ
56

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

CPEP

KT:VI.05
U:XII.05

GARANT FIN. ZDR.
ZA
SAŽP
MŽP SR (čl.hod+výd.
činnosť.
tis. SK

UŽÍVATEĽ

Anotácia projektu :
Projekt podporí informovanie verejnosti o úlohách a možnostiach pomoci poskytovanej z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja (ERDF), o spôsobe predkladania žiadostí o poskytovanie finančnej podpory
z ERDF, o rozsahu a spôsobe vypracovania projektov a podmienkach pre maximálnu možnú úspešnosť
implementácie schválených projektov a to predovšetkým v oblastiach zameraných na životné prostredie:
ochranu a racionálne využívanie vôd, ochranu ovzdušia, odpadové hospodárstvo a ochranu, zlepšenie
a regeneráciu prírodného prostredia. Prostredníctvom aktivít KAP pre EI zároveň bude projekt aktívne
propagovať programový dokument, priority a opatrenia v ňom obsiahnuté, ako aj prínos ERDF pre
Slovenskú republiku.
92.

Inštitucionálne a technické posilnenie Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) pre
zabezpečenie úloh v sektore životného prostredia

1870+170

SR , MŽP,
KÚŽP,
ObÚŽP
Odborné
organizácie
ZŠ, SŠ,VŠ
Široká
verejnosť

Projekt vyplýva z požiadavky na zabezpečenie štatutárnych činností SAŽP , OP ZI EI
Anotácia projektu :
Výstavbou novej budovy sa zjednotia pracoviská v Banskej Bystrici a vytvoria sa primerané pracovné
podmienky pre plnenie činností agentúry najmä vo vzťahu k zabezpečeniu úloh vyplývajúcich
z implementácie NATURA 2000 v SR, ako i ďalší rozvoj agentúry. Pre zlepšenie predpokladov
fungovania organizácie projekt vyrieši komplexné priestorové a technické vybavenie budovy, ktorá bude
vytvárať priaznivé predpoklady pre nerušené zabezpečovanie hlavných činností organizácie
a vymedzených činností pre celý rezort životného prostredia. Technickým prínosom projektu bude aj
efektívne využívanie verejných zdrojov určených na prevádzku ako sú ušetrené energie, cestovné,
komunikačné a iné nevyhnutné náklady.
93.

REPIS - technická podpora pre spracovanie podkladov pre projekty OP ZI
Projekt vyplýva z : požiadavky MŽP, Plán starostlivosti o životné prostredie 2004

CPEP

KT:VI.05
XII.05

SAŽP, ŠOP

SZPaZEÚ

1000+300

MŽP. odb.
organizáce
rezortu ŽP,

Gestor projektu za MŽP (sekcia): Sekcia zahraničnej pomoci a záležitostí EÚ
Anotácia projektu: Projekt je zameraný na podporu programovania a projektového manažmentu –
prípravu projektov pre čerpanie z OP Základná infraštruktúra prioritné zameranie Environmentálna
infraštruktúra. Zameranie projektu: právne poradenstvo, finančné poradenstvo a technické podporné
činnosti (projektová dokumentácia, prípravná dokumentácia). Očakávaným prínosom je zlepšenie činností
v oblasti programovania environmentálnych projektov vo vytypovaných prioritných projektoch MŽP SR
a SAŽP.
57

por.
číslo

94.

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

Výstup: projektová dokumentácia, poradenstvo
Programovanie projektov v rezorte ŽP

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT FIN. ZDR.
ZA
SAŽP
MŽP SR (čl.hod+výd.
činnosť.
tis. SK

CPEP

KT:VI.05
SZPaZEÚ
XII.05

30430+800

MŽP,
organizácie
rezortu ŽP

CPEP

KT:VI.05
XII.05

29120+250

samospráva,
podnikateľ.
subjekty,
široká
verejnosť

Projekt výplýva z : požiadavky MŽP, štatútu SAŽP

UŽÍVATEĽ

Anotácia projektu : Inštitucionálna úloha s celoslovenskou pôsobnosťou zahrňujúca najmä nasledujúce
činnosti:.
 Programovanie projektov v rezorte ŽP SR, vedenie a používanie centrálnej databázy projektov a
zdrojov v oblasti environmentálnych projektov, aplikácia internej smernice rezortu upravujúcej
programovanie projektov,

Koordinácia programov PHARE, nástupníckeho Prechodného fondu, programu LIFE, Oficiálnej
rozvojovej pomoci SR iným krajinám (ODA),

Koordinácia činností REPIS – poradenský a informačný servis o ŠF, OP ZI, priorita
Environmentálna infraštruktúra,
95.

Podpora štátnej environmentálnej politiky v projektoch štrukturálnych fondov
Projekt výplýva z : požiadavky MŽP SR, štatútu SAŽP

96.

Anotácia projektu : Inštitucionálna úloha s celoslovenskou pôsobnosťou.
V rámci aktivít REPIS v jednotlivých regiónoch Slovenska dochádza k riešeniu environmentálnych
problémov v projektoch ŠF EÚ a ich príprave aj v rámci iných priorít ako je OP ZI priorita 2
Environmentálna infraštruktúra. Najčastejsie ide o riešenie problémov zo samosprávneho
a podnikateľského prostredia. Úloha sa zameria na podporu tvorby regionálnych tzv. PPP (Public Private
Partnership) verejno-súkromných partnerstiev pri príprave spoločných rozvojových projektov v riešení
parciálnych environmentálnych problémov v súlade so štátnou environmentálnou politikou a projektov
zameraných na cezhraničnú spoluprácu. Úloha bude podporou prípravy projektov ŠF EÚ na roky 20062013.
Uvažované aktivity budú:

vytváranie priaznivého prostredia pre komunikáciu partnerov

tvorba regionálnych partnerstiev
Koncepčný a aplikačný rozvoj analytickej kontroly odpadov v Referenčnom laboratóriu rezortu
životného prostredia pre ODPADY (RL) a manažment rozvoja laboratórnych kapacít pre odpady
v SR

SZPaZEÚ

58

por.
číslo

96.1.

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

Zabezpečenie plnenia akreditačných kritérií v Referenčnom laboratóriu rezortu ŽP pre ODPADY

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT FIN. ZDR.
ZA
SAŽP
MŽP SR (čl.hod+výd.
činnosť.
tis. SK
SOZŽP
4900+300

UŽÍVATEĽ

COHEM

KT:VI.05
XII.05

KT:VI.05
XII.05

SOZŽP

2900+150

MŽP SR,
štátna
správa,
skúšobné
laboratóriá
pracujúce
v oblasti
analýzy
odpadov

KT:VI.05
XII.05

SOZŽP

3600+200

MŽP SR,
KÚ, OÚ,
SIŽP,
odborná
verejnosť,
laboratóriá

Úloha vyplýva z: Uznesenia OPM – Príkaz ministra ŽP SR z 25. marca 1997 č. 1/1997-4.2 (ustanovenie
referenčných laboratórií rezortu ŽP) a inštitucionálnych funkcií tohto pracoviska

96.2.

Anotácia : Diverzifikácia aplikačných schopností RL pre ODPADY založená na vývoji nových a
modifikovaných skúšobných metód analytickej kontroly odpadov. Projekt zahŕňa vývoj nových metód
vzorkovania tuhých a kvapalných odpadov a stanovenie ukazovateľov analytickej kontroly odpadov
vyžadovaných právnymi predpismi odpadového hospodárstva, modifikáciu postupov existujúcich metód
na nové matrice odpadov a ich validáciu zaužívanými postupmi.
Predpokladom aplikačného rozvoja RL pre ODPADY na úrovni akreditačných kritérií podľa STN EN ISO
17025 permanentné overovanie kvality skúšobných výkonov systémami internej kontroly a účasťou RL
pre ODPADY na medzilaboratórnych porovnávacích skúškach (MPS)
COHEM
Organizácia medzilaboratórnych porovnácích skúšok (MPS)
Projekt vyplýva z: Uznesenia OPM – Príkaz ministra ŽP SR č. 1/1997-4.2 (Referenčné laboratórium pre
oblasť analytického hodnotenia odpadov) a inštitucionálnych funkcií Referenčného laboratória rezortu ŽP
pre ODPADY

97.

Anotácia projektu: Inštitucionálna úloha vyplývajúca z funkcie Referenčného laboratória (RL) pre
odpady, ktorou sa zabezpečuje koncepčný a metodický rozvoj siete analytických laboratórií pre výkon
analytickej kontroly pre potreby výkonu štátnej správy v odpadovom hospodárstve. Úloha sa zabezpečuje
predovšetkým organizovaním medzilaboratórnych porovnávacích skúšok (MPS) ako nástrojom vonkajšej
kontroly kvality práce skúšobných laboratórií a ďalej školiacimi a vzdelávacími aktivitami a poskytovaním
usmernení pre výkon analytickej kontroly odpadov. Organizáciou MPS sa verifikuje spoľahlivosť
laboratórnych výsledkov poskytovaných orgánom štátnej správy v odpadovom hospodárstve na v rozsahu
legislatívnych požiadaviek.
V roku 2005 je plánovaný proces posúdenia splnenia požiadaviek akreditačným orgánom - Slovenskou
národnou akreditačnou službou (SNAS).
COHEM
Odborná poradenská a konzultačná činnosť v oblasti analytickej kontroly odpadov
Úloha vyplýva zo: zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom znení a § 19 vyhlášky MŽP SR č.
283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v platnom znení a v náväznosti na
úlohy referenčného laboratória rezortu ŽP (príkaz ministra ŽP SR z 25. marca 1997 č. 1/1997-4.2) inštitucionálna funkcia vyplývajúca z poverenia MŽP SR plniť funkciu Referenčného laboratória (RL) pre
ODPADY.

MŽP SR,
SAŽP,SIŽP
laboratóriá
v oblastiOH

59

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT FIN. ZDR.
ZA
SAŽP
MŽP SR (čl.hod+výd.
činnosť.
tis. SK

UŽÍVATEĽ

COHEM

KT:VI.05
XII.05

SOZŽP

MŽP ,
SAŽP,
laboratória
pre analýzu
odpadov

Anotácia : Praktický výkon analytickej kontroly odpadov zameraný na poskytovanie údajov o chemickom
zložení odpadov pre účely nakladania s odpadmi a hodnotenia vplyvu nebezpečných odpadov na životné
prostredie.
Výkon analytickej kontroly odpadov zahŕňa odbery vzoriek pre rozhodovacie analýzy zadávané orgánmi
štátnej a verejnej správy (príklady analýz: vzorky z monitoringu skládok, odpady neznámeho pôvodu,
kontaminované zložky ŽP atď.) ako aj analýzy vykonané za účelom overenia správnosti zaradenia odpadu
podľa kategórie. Súčasťou tejto činnosti je spracovanie odborných posudkov, stanovísk, vyjadrení atď.
vychádzajúcich z výsledkov uskutočnených analýz.

98.

Poradenská a konzultačná činnosť ďalej zahŕňa spracovanie stanovísk k problematike skúšobníctva
odpadov, chemických látok a prípravkov, posúdenia zhody u environmentálne vhodných výrobkov atď.
Technická normalizačná činnosť pre potreby odpadového hospodárstva
Úloha vyplýva zo: štatutárnych/inštitucionálnych funkcií SAŽP, COHEM Bratislava vo väzbe na
Program rozvoja technických nástrojov v systéme starostlivosti o ŽP a uznesenia OPM o zriadení
pracoviska chemickej bezpečnosti pri SAŽP, COHEM Bratislava.

500++50

Anotácia : Úlohou sa zabezpečuje aktívna účasť pracovníkov SAŽP, COHEM Bratislava pri realizácii
úloh vyplývajúcich zo Strategického vyhlásenia Technickej komisie 31 "ODPADOVÉ
HOSPODÁRSTVO".
Ďalšími plnenými úloha sú:
 sledovanie, spracovanie a archivácia dokumentov pracovnej skupiny CEN/TC 292 „Characterization
of waste“ a ich distribúcia členom TK 31;
 stanoviská k návrhom noriem iných spracovateľov a vyjadrenia pre TK č. 31;
 národné stanoviská k návrhom noriem EN spracované pod gesciou SAŽP, COHEM Bratislava za SR
(na základe zmluvy medzi SÚTN a SAŽP na normalizačnú spoluprácu v roku 2004);
 poradenstvo k uplatňovaniu noriem STN/EN/ISO v oblasti skúšania odpadov a ChL-P a nakladania s
odpadmi.
Poznámka: vzhľadom na pozastavenie vydania normy STN EN 13965-1 Characterization of Waste.
Terminology. Part 1: Material related terms and definitions a prEN 13965-2 Characterization of Waste.
Part 2: Management related terms and zo strany CEN, u ktorých zabezpečila SAŽP, COHEM Bratislava
prevzatie do sústavy STN prekladom, je pravdepodobná potreba ich dopracovania

60

por.
číslo

99.
99.1.

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

Prevádzkovanie pracoviska pre chemickú bezpečnosť (PCHB)
Hodnotenie rizík chemických látok a biocídov pre životné prostredie

ZODPOV.

COHEM
COHEM

TERMÍN

GARANT FIN. ZDR.
ZA
SAŽP
MŽP SR (čl.hod+výd.
činnosť.
tis. SK

KT: VI.05 SOZŽP
XII.05

3750+270

KT:VI.05
XII.05

1850+90

UŽÍVATEĽ

MŽP, SAŽP

CCHLP

Projekt vyplýva z:poverenia SAŽP, COHEM Bratislava od MŽP SR plniť funkciu Pracoviska pre
chemickú bezpečnosť pre životné prostredie (P-ChB/ŽP) a delegovanie kompetencií zabezpečovať plnenie
úloh, ktoré pre pôsobnosť MŽP SR v danej oblasti vyplývajú z § 35 zákona č. 163/2003 Z.z. o chemických
látkach a prípravkoch.
Anotácia : Projektom sa zabezpečuje plnenie úloh Pracoviska chemickej bezpečnosti zriadeného pri
SAŽP, COHEM Bratislava vyplývajúce z kompetencií delegovaných na toto pracovisko z MŽP SR v
súvislosti s uplatňovaním zákona č. 163/2003 Z.z. o chemických látkach a prípravkoch. Výkony PChB/ŽP
budú pozostávať z:


99.2.

Spracovania odborných stanovísk a návrhov pre CCHLP a MŽP SR vyplývajúce z hodnotenia rizík
chemických látok (ChL) pre životné prostredie;
 Zabezpečenia hodnotenia rizika (nových) ChL z hľadiska ich vplyvu na životné prostredie v súlade s
princípmi, metodikami a technickými nástrojmi EÚ;
 Zabezpečenie hodnotenia rizika biocídnych výrobkov a technicko-organizačná príprava PChB/ŽP na
spoluprácu s CCHLP pri spracovaní Správ pre hodnotenie rizika biocídnych výrobkov v rámci
programu „EÚ 10 Year Review Programme“;
 Spracovanie stanovísk k dovozu ChL na územie SR z hľadiska ich vplyvu na ŽP;
 Zabezpečenie činností vyplývajúcich z členstva SR v pracovných skupinách pri EK a OECD ako aj
národných pracovných skupín - účasť na zasadnutiach, tvorba podkladových materiálov,
pripomienkovanie materiálov a ich implementácia v podmienkach SR. Ide o pracovné skupiny:
o (OECD) Working Group on Environmental Risk Assessment;
o (EK) ECB JRC Commission Working Group on the Classification and labeling of
Dangerous Substances:For Environmental effects of Existing chemicals and New Chemicals;
(MZ SR) Medzinárodná pracovná skupina pre oblasť hodnotenia rizík chemických látok.
COHEM
Budovanie databázy kontaminovaných zariadení s obsahom PCB
Úloha vyplýva zo: zákona č. 24/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (§ 40a ods. 1 zákona).
Poverenie SAŽP, COHEM Bratislava od MŽP SR týkajúce sa zriadenia Pracoviska chemickej bezpečnosti
pre životné prostredie (P-ChB/ŽP) .

SOZŽP

MŽP,SIŽP,
SAŽP,
odborná a
laická
verejnosť

Anotácia projektu:
 Aktualizácia a prevádzkovanie databázy kontaminovaných zariadení, ktorú realizuje SAŽP, COHEM
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por.
číslo

100.

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

Bratislava, Pracovisko pre chemickú bezpečnosť pre životné prostredie (PChB/ŽP) v zmysle
poverenia od MŽP SR. Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti nakladania so zariadeniami s
obsahom PCB (ako odpadmi)
 Zabezpečenie administratívnych úkonov súvisiacich s aktualizáciou databázy ako aj výmena
informácií medzi držiteľmi zariadení a SAŽP, COHEM Bratislava.
 Spolupráca SIŽP,ObÚŽP a MŽP SR pri spracovaní návrhov ďalšieho postupu plnenia dekontaminácie
zariadení s obsahom PCB s cieľom zabezpečiť splnenie úlohy do 31. decembra 2010 (§ 40a ods. 4
zákona č. 24/2004).

Účasť na legislatívnych prácach pre oblasť právnej regulácie nakladanie s PCB (zariadeniami s
obsahom PCB a odpadmi s obsahom PCB a tiež vo väzbe na POPs).
COHEM
Zavedenie a certifikácia systémov manažérstva QMS A EMS V SAŽP
Projekt vyplýva z:
 Z koncepcie Národného programu kvality do roku 2008 za oblasť životného prostredia, a vo
väzbe na uznesenie vlády SR č. 673/1998 a č. 406/2001 za rezort životného prostredia.

101.

Anotácia projektu:
 Plánovanie a vykonanie interných auditov QMS a EMS v SAŽP ;
 Vykonanie nápravných opatrení – odstránenie zistených nedostatkov;
 Odborná príprava pracovníkov a interných audítorov – vzdelávanie pracovníkov SAŽP;
 Vypracovanie podkladov a správy pre Management Review (Preskúmanie vrcholovým
manažmentom);
 Vykonanie preskúmania QMS a EMS vrcholovým manažmentom
 Dopracovanie Príručky systémov manažérstva;
 Spolupráca s konzultačnou organizáciou vo väzbe na budovanie QMS a EMS v SAŽP - príprava
na vykonanie predcertifikačného auditu;
 Vykonanie predcertifikačného auditu;
 Spolupráca s certifikačnou organizáciou vo väzbe na certifikáciu QMS a EMS v SAŽP - príprava
na vykonanie certifikačného auditu;
 Vykonanie certifikačného auditu QMS a EMS v SAŽP;

Realizácia Programov systému environmentálneho manažérstva + plnenie cieľov QMS;

Udržiavanie certifikovaných systémov manažérstva.
CEI
Prevádzkovanie pracoviska SAŽP v oblasti závažných priemyselných havárií
Úloha vyplýva: zo zákona č. 261/2002 Z. z. a zo Smernice č. 96/82/ES a Smernice 2003/105/ES

TERMÍN

GARANT FIN. ZDR.
ZA
SAŽP
MŽP SR (čl.hod+výd.
činnosť.
tis. SK

KT:III.05
VI.05
XII.05

KT:VI.05
XII.05

SOZŽP

UŽÍVATEĽ

5350+700

SAŽP,
klienty a
partneri
SAZP

5600+540

MŽP, SIŽP,
KÚ ŽP,
ObÚŽP
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por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT FIN. ZDR.
ZA
SAŽP
MŽP SR (čl.hod+výd.
činnosť.
tis. SK

UŽÍVATEĽ

KT:VI.05
XII.05

SGPZ

MŽP
štátna
správa,
verejnosť

Anotácia :
Budovanie a prevádzkovanie Informačného systému pre prevenciu ZPH (IS ZPH)
1. Školenie pre krajské úrady a Inšpekciu ŽP
2. Dopracovanie modulu GIS /zakreslenie dosahov a rizík pri vzniku záväznej priemyselnej havárie pre
všetky podniky spadajúce pod zákon 261/2002 Z.z. o prevencii záväzných priemyslenych havárii
 Kompletizácia údajov z bezpečnostných sprav
 Vypracovanie metodiky /čí sa bude používať na výpočet model Telex, Save II alebo sa budú dosahy
preberať z bezpečnostných sprav a za akých podmienok/
 Spracovanie údajov
 Zakreslenie údajov do GIS vrstiev

102.

3. Upgrade modulov: Podnik, Havárie, Odborne spôsobilé osoby a autorizované osoby
 Podávanie správ za SR v oblasti závažných priemyselných havárií vo vzťahu k EK prostredníctvom
systémov SPIRS (Seveso Plants Information Retrieval System), MARS (Major Accident Reporting
System) a Smernice rady 96/82/ES z 9. decembra 1996 o kontrole veľkých havarijných
nebezpečenstiev zahŕňajúcich nebezpečné látky a Smernice 2003/105, ktorá mení a dopĺňa Smernicu
96/82/ES
 Zapojenie do pracovných skupín OECD, EEA, JRC
 Školenie štátnej správy (KU, ObÚ, SIŽP, Inšpekcia BP, CO, UVZ) k zákonu 261/2002 o prevencii
závažných priemyselných havárií ( 2 cykly) + 1 cyklus pracovného stretnutia pre zástupcov Inšpekcií
(ŽP, BP, CO, HZ) ku Koordinovaným kontrolám

Spolupráca s MŽP SR pri posudzovaní bezpečnostných správ - spracovanie substanoviska pre MŽP
SR z pohľadu prijateľnosti rizika danej prevádzky a jeho možného dosahu na životné prostredie.
CEI
Environmentálne záťaže a proces hodnotenia rizík
Projekt vyplýva z : pripravovaného zákona o environmentálnych záťažiach a aktivít EEA

3560+600

Anotácia projektu :
 Pokračovanie činnosti informačného centra pre poskytovanie informácií a odborných podkladov pre
proces hodnotenia rizík v nadväznosti na proces uplatňovania a riadenia rizík v Slovenskej republike
(s dôrazom na Metodiku rizikových analýz kontaminovaných lokalít)
 Uskutočňovanie školiacich aktivít súvisiacich s procesom hodnotenia a riadenia rizík pre štátnu
správu v oblasti environmentálnych záťaží
 Podporné činnosti súvisiace s prípravou Zákona o environmentálnych záťažiach s dôrazom na
vykonávacie vyhlášky (podľa požiadaviek MŽP SR)
 Dopracovanie Metodiky prioritizácie environmentálnych záťaží v súlade so Zákonom o
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por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)



103.

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT FIN. ZDR.
ZA
SAŽP
MŽP SR (čl.hod+výd.
činnosť.
tis. SK

UŽÍVATEĽ

CEI

KT:VI.05
XII.05

SOZŽP
OSV

4200+250

MŽP, SIŽP,
odb.
organizácie,
povinné
osoby,
verejnosť

CEI

KT:VI.05
XII.05

OPVŽP

12750+340

MŽP SR,
SIŽP,
SHMÚ,
štátna a
verejná

environmentálnych záťažiach
Participácia v Slovensko – maďarskej pracovnej skupine pre problematiku kontaminovaných lokalít

SAŽP – bude z poverenia MŽP SR participovať na tvorbe a príprave Informačného systému o
environmentálnych záťažiach
Prípravné práce na zriadenie národného registra znečistenia a pre plnenie súvisiacich povinností
Projekt výplýva z/zo: zákona NR SR č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií
o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
rozhodnutia ministra životného prostredia SR o zriadení Národného registra uvoľňovania a prenosov
znečisťujúcich látok do životného prostredia č. 308/2004-1.9.
Anotácia :
Zákonom NR SR č. 205/2004 Z.z. bola stanovená pre MŽP SR povinnosť zriadiť verejne dostupný
Národný register uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok do životného prostredia („Národný register
znečistenia“), ktorý má byť štruktúrovanou PC databázou založenou na povinnom periodickom podávaní
správ od prevádzkovateĺov činností uvedených v prílohe č. 2 vyššie citovaného zákona. Národný register
znečistenia bude obsahovať údaje o uvoľňovaní znečisťujúcich látok do životného , ako aj difúznych
zdrojov zaradených do tohto registra a bude obsahovať taktiež údaje o prenose týchto znečisťujúcich látok
mimo hraníc prevádzkarne. Podľa ustanovení zákona NR SR č. 205/2004 Z.z. prvým nahlasovacím rokom
pre podávanie správ od prevádzkovateľov činností podľa prílohy č. 2 zákona je rok 2006, v termíne do 31.
III. 2006 z údajmi za predchádzajúci kalendárny rok a povinnosť spracovať tieto údaje do národného
registra znečistenia za prvý nahlasovací rok je najneskôr do 24. mesiacov, neskôr do 15. mesiacov od
každého ďalšieho nahlasovacieho roku.
Rozhodnutím ministra životného prostredia SR o zriadení Národného registra znečistenia z OPM č.
123/2004 bola SAŽP poverená vedením (a teda aj zriadením) tohto registra.
V zmysle uznesením OPM č. 123/2004 vznikla požiadavka vypracovať návrh vykonávacej vyhlášky
k zákonu č. 205/2004 Z.z. , ktorá ustanoví podrobnosti o obsahu národného registra znečistenia, o
zhromažďovaní údajov a vedení evidencie, o obsahu hlásenia a spôsobe jeho podávania, ako aj kritériách
na výber difúznych zdrojov. Na riešenie tejto úlohy bola zriadená pracovná skupina, ktorej členmi sa stali
aj pracovníci SAŽP.

104.

Prevádzka pracoviska IPKZ pri SAŽP
Projekt výplýva z: legislatívy – zákon 245/2003 Z. z. o IPKZ, vyhláška 391/2003 Z. z.,
OPM č.99/2002, medzinárodných záväzkov – Smernica 96/61 EC o IPPC
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por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT FIN. ZDR.
ZA
SAŽP
MŽP SR (čl.hod+výd.
činnosť.
tis. SK

UŽÍVATEĽ

správa,
verejnosť,
prevádzkov
atelia IPKZ
prevádzok,
dotknuté
obce, MVO

Anotácia projektu :
 Vypracovávanie odborných stanovísk pre štátnu správu k vydaniu integrovaného povolenia pre
prevádzky, priemyselné činnosti alebo podniky na ktoré sa vzťahuje zákon o IPKZ.
 Konzultačná a poradenská činnosť pre verejnú správu a prevádzkovateľov.
 Zabezpečovanie školiacich a vzdelávacích aktivít pre pracovníkov pôsobiacich v procese IPKZ
v rámci rezortu ŽP, tiež prevádzkovateľov a verejnosť,

Budovanie informačného systému IS IPKZ, tvorba a vývoj jednotlivých registrov ktoré sú súčasťou IS
IPKZ a ktoré nie sú predmetom twinningového projektu ako je Register prevádzkovateľov a IPKZ
prevádzok a Integrovaný register znečisťovania.

VII. REŽIJNÁ ČINNOSŤ
105.

KT:VI.05
XII.05

3200+100

106.

Anotácia : Obsahom úlohy je zhromažďovanie, uchovávanie a šírenie informácií za oblasť odpadového
hospodárstva (pre účely priebežného mapovania environmentálnej výkonnosti SR v danej oblasti) pre
potreby odbornej a laickej verejnosti. Úlohou sa zabezpečuje priebežná aktualizácia registrov zariadení pre
nakladanie s odpadmi, generovanie registrov odpadov podľa zvolených kritéria a spracúvanie stanovísk,
vyjadrení atď. pre externé aj interné potreby (vrátane iných organizačných zložiek SAŽP, napr. pre
spracovateľov Správy o stave ŽP v SR).
K metódam šírenia informácií patria prezentácie pracoviska na výstavách, veľtrhoch, konferenciách a
iných odborných podujatiach (propagačná a akvizičná činnosť).
Propagácia činnosti SAŽP, COHEM Bratislava sa realizuje na národnej aj medzinárodnej úrovni a
pracovisko DTP poskytuje služby Centru Bazilejského dohovoru, napr. spracovanie NEWSLETTER-u,
materiálov pre workshopy, konferencie BC a iné.
Knižnica SAŽP, COHEM Bratislava zhromažďuje knihy, časopisy a iné dokumentačné materiály so
zameraním na odpadové hospodárstvo a monitoruje dennú tlač .
CEI
Archív dokumentov

MŽP SR,
SIŽP,
SAŽP, VŠ,
odborná a
laická
verejnosť

KT:XII.05

800+43

107.

Projekt výplýva zo zákona NR SR č. 395/2002 Zz. O archívoch a registratúrach a Zákona č. 205/2004
Z.Z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o ŽP.
Ide o priebežnú-režijnú činnosť, ktorou sa zabezpečuje archivácia všetkých dokumentácií, resp. informácií
o ŽP, vyplývajúcich z činnosti SAŽP
CEI
Diaľkový prieskum Zeme

SAŽP,MŽP,
VŠ,odb.
organizácie

KT:XII.05

3200+230

MŽP SR,
mimorezort

Prevádzka pracoviska DTP a knižnice SAŽP, COHEM Bratislava

COHEM

Úloha vyplýva zo: zákona č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom
prostredí a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

OEI

65

por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT FIN. ZDR.
ZA
SAŽP
MŽP SR (čl.hod+výd.
činnosť.
tis. SK

Projekt výplýva z Koncepcie rezortnej časti ŠIS MŽP SRaktualizácia LANDSAT scén pre Slovensko,
stavu zmien v krajine na území SK



108.

né
organizácie,
školy

GIS analýza zmien krajiny po kalamite z nov.2004
Multitemporálna analýza zmien CORINE landcover 1990-2000-2005

Anotácia : posledné aktuálne obrazové záznamy zo satelitov LANDSAT sú v archíve SAŽP z časového
horizontu 2000-2001. Prehľad je na stránke http://www.sazp.sk/DPZ . Pre multidisciplinárne aplikácie sú
potrebné nové údaje. Prednostne budú spracované podklady pre posúdenie zmien po kalamite vo
Vysokých a Nízkych Tatrách. Predpokladaný čas snímania zo satelitov je stred vegetačného obdobia
jún/júl – aug/sep 2005. Orientačný termín výsledkov spracovania za kalamitnú oblasť okt-dec 2005.
Predpokladom splnenia tohto projektu je disponibilita údajov zo strany inštitúcií MP SR z oblastí
postihnutých kalamitou v nov.2004.
EIONET

CEI

KT:VI.05
XII.05

OEI

1200+ŠIS

NFP SK,
EEA,
EUROSTA
T, DG
Environm.,
DG
Enlargment

CEI

KT:VI.05
XII.05

OEI

200+130

MŽP,
org.rezortu
ŽP, VŠ,
odb.organizá
cie

Projekt výplýva :
národný uzol http://nfp-sk.eionet.eu.int funguje od r.1999 ako WEBserver a CIRCAserver pre zabezpečnie
koordinácie a spolupráce v sieti EIONET. Okrem zabezpečovania sieťových služieb pre plnenie
medzinárodných záväzkov SK voči EEA, podporuje rozvoj spolupráce aj na ďaľších medzinárodných a
národných projektoch (SK-PL spolupráca, štandardizácia, regionalizácia atď.)

109.

UŽÍVATEĽ

Anotácia projektu :
zabezpečenie funkcií narodného uzla siete EIONET /administrácia, opravy/
Správa digitálnych a analógových mapových podkladov a GPS služba
Úloha vyplýva z Koncepcie RIS a zo štatútu SAŽP. SAŽP je Ministerstvom ŽP SR poverená budovaním
a prevázdkovaním ISM, ISU, ISUŽP, ISŽP (podľa Zákona č. 261/1995 o Štátnom informačnom systéme).
Anotácia projektu :
Zapožičiavanie analógových mapových podkladov a vyhotovovanie nových digitálnych mapových
podkladov príp. rozmnožovanie existujúcich dig. mapových podkladov.Zálohovanie digitálnych
mapových podkladov na DVD média
Prevádzkovanie permanentnej GPS stanice, zálohovanie a spracovávanie referenčných údajov.
Zapožičiavanie mobilných GPS prístrojov a spracovávanie nameraných údajov, konverzia údajov do
rôznych súradnicových systémov a úprava údajov do GIS prostredia (ArcView – SHP).
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por.
číslo

110.

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

Zavedenie a správa Elektronickej Registratúry a Elektronickej Podateľne, Elektronizácia
QMS/EMS

ZODPOV.

TERMÍN

CEI

KT:VI.05
XII.05

GARANT FIN. ZDR.
ZA
SAŽP
MŽP SR (čl.hod+výd.
činnosť.
tis. SK
OEI
6300+3400

UŽÍVATEĽ

SAŽP

Projekt vyplýva z: Zákon o ŠIS č.261/1995, Koncepcia rezortného IS MŽP SR, Medzinárodné záväzky
na zavedenie systému kvality do procesu prípravy a poskytovania správ pre Európsku komisiu a Európsku
environmentálnu agentúru

111.

Anotácia projektu : Elektronizácia prác v rámci celej SAŽP, spojených s činnosťou registratúry (spisová
služba), elektronickej podateľne, v úzkej náväznosti s elektronizáciou činností QMS/EMS v zmysle
požiadaviek ISO noriem, sa skvalitnia, sprehľadnia činnosti s procesmi spojené. Po ukončení pilotnej
prevádzky možnosť využitia poznatkov a možnosť aplikácie v ďalších organizáciách rezortu MŽP SR.
Údržba výpočtovej techniky, software a lokálnych počítačových sietí pre IS SAŽP

CEI

OEI

17280+1305

SAŽP,
užívatelia
siete

OEI

4200+234

MŽP,ŠÚSR,
UGKK, iné
ústred.
orgány
štát.spr.,
samospráva,
verej.správa

Úloha výplýva zo štatútu SAŽP
112.

Anotácia :Zabezpečenie bezporuchovej prevádzky VT a lokálnych počítačových sietí
Správa registra základných sídelných jednotiek
Úoha vyplýva z medzirezortnej dohody (MŽP SR, ŠÚ SR, ÚGKK) a vyhlášky o priestorovej identifikácii
informácií
Anotácia: Vedenie celoštátneho registra ZSJ je štatutárnou úlohou SAŽP, vyplývajúcou
z medzirezortných dohôd so ŠÚ SR a ÚGKK SR o zabezpečení sústavy registrov a číselníkov
priestorových jednotiek pre geografickú lokalizáciu sociálno-ekonomických, územno-technických a
environmentálnych informácií registrovaných v ŠIS.
V plánovanom období je potrebné zabezpečiť riešenie etapových úloh:
 Aktualizácia relevantných údajov registra podľa priebežne avizovaných zmien
 Sumarizácie vybraných údajov ZSJ a poskytovanie výstupov podľa požiadaviek užívateľov
 Poskytovanie vybraných údajov registra pre centrálnu databázu ISŽP a prezentáciu na WEB
stránkach SAŽP; využitie údajov registra pre tvorbu geografických vrstiev priestorových jednotiek
 Doplňovanie retrospektívnych údajov do databázy z dostupných archívnych zdrojov
 Programové vybavenie pre štandardizáciu štruktúry, aktualizáciu a kontroly registra
 Ťažiskovou časťou ISŽP sú digitálne údaje o priestorových jednotkách, na ktoré sú previazané
prakticky všetky ukladané údaje v bázach dát tohto i ďalších vytváraných informačných systémov a
registrov. Geografické údaje o priestorových jednotkách je preto potrebné sústavne udržiavať najmä
vo forme digitálnych vrstiev hraníc štandardných PJ a aktualizovať ich z dostupných podkladov.
 Rozpracovanie metodických a organizačných postupov pre zabezpečenie kompatibility štandardných

CEI

KT:VI.05
XII.05
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por.
číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)




113.

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT FIN. ZDR.
ZA
SAŽP
MŽP SR (čl.hod+výd.
činnosť.
tis. SK

UŽÍVATEĽ

CEI

KT:VI.05
XII.05

OEI

9850+800

SAŽP,MŽP,
rezort..org
odb.a laická
verejnosť

CEI

KT:VI.05
XII.05

OEI

4000+728

MŽP,SAŽP,
rezort.org.

CEI

KT:VI.05
XII.05

OEI

2000+460

MŽP,SAŽP,
rezort.org.

priestorových jednotiek
Zabezpečenie informačných tokov pre tvorbu a aktualizáciu digitálnych vrstiev hraníc PJ
Aktualizácia a kontrola digitálnych vrstiev hraníc PJ z dostupných podkladov
Poskytovanie údajov geografických vrstiev PJ pre využitie a prezentáciu dátových údajov IS
a registrov (vrátane prezentácie na web stránkach SAŽP)

Tvorba statických a dynamických WWW pre internet a intranet. Tvorba multimediálnych CD
Projekt výplýva: z Koncepcie RIS, zo zákona 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a 205/2004
Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o ŽP, požiadaviek MŽP

114.

Anotácia projektu : Poskytovanie informácií pre zamestnancov SAŽP a rezortných organizácií, MŽP,
odbornej a širokej verejnosti vrátane medzinárodnej na internetových stránkach a intranete SAŽP pre
interné potreby. Tvorba multimediálnych CD s využitím progresívnych metód pre prezentovanie aktivít
SAŽP, tvorbu výukových a náučných CD.
Správa UNIX serverov
Úloha výplýva z: Koncepcie RIS. SAŽP je Ministerstvom ŽP SR poverená budovaním a prevádzkovaním
informačných systémov (podľa Zákona č. 261/1995 o Štátnom informačnom systéme).

115.

Anotácia :
•
Administrácia UNIX serverov METANET, LINUX, INFO, ARGUS Koordinacia a zabezpečenie
sieťových služieb MAIL, DNS, WEB, CIRCA, LIST, FTP,TELNET, PROXY, NEWS, časová
synchronizácia
•
Ochrana prístupov a antivirová ochrana
•
Zálohovanie syst., inštal. aplik. SW, zálohovanie údajov
•
Podpora užívateľov a vývojových teamov
Sieťové služby na WINDOWS serveroch
Úloha výplýva z Koncepcie RIS. SAŽP je Ministerstvom ŽP SR poverená budovaním a prevádzkovaním
informačných systémov (podľa Zákona č. 261/1995 o Štátnom informačnom systéme).
Anotácia: Administrácia WIN serverov
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číslo

NÁZOV ÚLOHY
(stručná anotácia)

ZODPOV.

TERMÍN

GARANT FIN. ZDR.
ZA
SAŽP
MŽP SR (čl.hod+výd.
činnosť.
tis. SK

UŽÍVATEĽ

SAŽP

KT:VI.05
XII.05

MŽP

40000+1500

MŽP,KÚ ŽP,
ObÚ ŽP,
SIŽP,
samospráva

CEI-SAŽP

KT:VI.05
XII.05

OPVŽP

18000+450

MŽP,
verejnosť

CPEP

KT:VI.05
XII.05

OSV

6000+400

MŽP SR,
SAŽP, ŠOP
SR, SBM,
ŠGÚ DŠ,
obce,
mesto,

VIII. OPERATÍVNA ČINNOSŤ
116.

117.

Operatívna činnosť pre MŽP, orgány štátnej správy a samosprávy
Anotácia : Zabezpečenie plnenia operatívnych úloh uložených predovšetkým Ministerstvom ŽP.
Spolupráca s krajskými a obvodnými úradmi ŽP, Slovenskou inšpekciou ŽP. Výnimočne plnenie úloh pre
samosprávu (Obce, samosprávne kraje)
Dokumentačno-informačné centrum pre EIA, správa databázy EIA, posudzovanie dokumentácie
EIA
Úloha celoštátneho významu vyplývajúca zo zákona č. NR SR č. 127/1994 Z.z.o posudzovaní vplyvov na
ŽP v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 261/1995 Z.z. o štátnom informačnom systéme,
medzinárodného Dohovoru ESPOO (25. február 1991) a štatútu SAŽP. .
Anotácia :
Úloha pozostáva z troch čiastkových podúloh a to
 Dokumentačno – informačné centrum pre posudzovanie vplyvov na ŽP,
 prevádzkovanie databázy EIA/SEA, prevádzkovanie databázy pre EIA/SEA na základe Dohovoru
ESPO – ENIMPAS
 posudzovanie dokumentácie EIA/SEA v zmysle zákona NR SR č. 127/1994 Z. z. a pripravovaného
zákona o SEA, ktorého účinnosť sa predpokladá v 02/2005.
Výstupom budú stanoviská, školenia, metodické pokyny pre KÚ ŽP a ObÚ ŽP, doplňovanie a
aktualizácia IS.

IX. ÚLOHY REGIONÁLNEHO CHARAKTERU
118.

Inštitucionálne zabezpečenie Geoparku Banská Štiavnica
Projekt vyplýva z : Uznesenie Vlády SR č. 615/2004
Anotácia: Podporné činnosti pre prípravnú fázu a manažment projektu realizovaného v zmysle Uznesenia
Vlády SR 615/2004 v lokalite Svetového dedičstva Banská Štiavnica. Súčasť činnosti SEV SAŽP Geopark
Banská Štiavnica.
Aktivity pre rok 2005:
 Inštitucionálne zabezpečenie projektu.
 Vytvorenie fyzického orientačného a informačného systému na všetkých svojich úrovniach od
regionálnej až po lokálnu. Výstupom bude štúdia orientačného a informačného systému.

Tvorba komplexnej marketingovej stratégie.
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CPEP

119.

Banskobystrický geomontánny park

120.

Anotácia projektu : Príprava na veľký projekt na štrukturálne fondy EÚ (ŠF EÚ). Ide o koordinovaný
projekt so Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra a Banskobystrickým samosprávnym krajom:
1. koordinácia aktivít využitia geomontánnych zdrojov v turizmu (stretnutia, programy a plány práce,
rokovania, sieťovanie partnerov a pod.) – CPEP
2. popis územia z hľadiska geologického a banskej činnosti, potencionálne využitie pre turizmus –
GUDŠ
3. audit územia a zdrojov (analýza prírodných, kultúrnohistorických, socioekonomických zdrojov)
4. štúdie (analýzy a návrhy využitia územia)
5. príprava osnovy žiadosti projektu na ŠF EÚ
Projekt zmapuje prírodný, socio-ekonomický a historický potenciál daného územia nadväzne na lokality
geologického a banského charakteru, spracuje pasportizáciu lokalít geoparku vrátane ideového návrhu ich
využitia, navrhne ucelenú návštevnú trasu na území geoparku s prepojením na mikroregióny, ktoré do
geoparku spadajú; vytvorí podklady pre spracovanie parciálnych projektov realizácie návštevných bodov
jednotlivých lokalít geoparku; navrhne možnosti zapojenia samosprávy a podnikateľskej sféry do rozvoja
enviroturizmu v danej oblasti.
Projekt prispeje k priblíženiu geologických lokalít širokej verejnosti a v environmentálnej výchove
(geodiverzita); podpore trvalo udržateľného rozvoja (geoturizmus) a záchrane geologického dedičstva pre
budúce generácie (geokonzervácia).
CEI
Revitalizácia rieky Hron

UŽÍVATEĽ

KT:VI.05
XII.05

GARANT FIN. ZDR.
ZA
SAŽP
MŽP SR (čl.hod+výd.
činnosť.
tis. SK
SEKP,
4000+80
SGaPZ

KT:VI.05

SOPK

500+60

MŽP, SVP,
KÚ ŽP,
VÚC,
dotknuté
obce

4500+140

MŽP SR,
SAŽP, KÚ
ŽP, OÚ ŽP,
samosprávn
e kraje,
obce

Projekt vyplýva zo: SMERNICE 2000/60/ES o vodách, Uznesenia vlády SR č. 46 z 21. januára 2004 k
stratégii pre implementáciu Rámcovej smernice o vode v SR, štatútu SAŽP, závery z REMP 1999;

121.

Anotácia projektu :
Úloha nadregionálneho významu, vyplývajúca zo SMERNICE č. 2000/60/ES o vodách, Uznesenia vlády
SR č. 46 z 21. januára 2004 k stratégii pre implementáciu Rámcovej smernice o vode v SR, záverečná
správa REMP - (JICA november 1999);
Úloha bude zahŕňať globálne zhodnotenie antropickej činnosti, zasahujúcej do koryta rieky Hron, terénny
orientačný prieskum rieky Hron od prameňov po ústie (min. 10 lokalít) a návrh revitalizačných opatrení
Zhodnotenie zaťažených oblastí z hľadiska perspektívy ich revitalizácie
9
9
9
9

Zhodnotenie Bratislavskej zaťaženej oblasti z hľadiska perspektívy jej revitalizácie
Zhodnotenie Dolnopovažskej zaťaženej oblasti z hľadiska perspektívy jej revitalizácie
Zhodnotenie Dolnonitrianskej zaťaženej oblasti z hľadiska perspektívy jej revitalizácie
Zhodnotenie Hornonitrianskej zaťaženej oblasti z hľadiska perspektívy jej revitalizácie

CRZO

KT:VI.05
SEKP
XII.05.

MŽP SR,
BSK,
mestoB.
Bystrica,
Mikroreg.:
Pod
Panským
dielom,
Pozdola
Bystrice,
Starohorská
dolina,
Kremnické
vrchy –
východ,
RENTAR,
podnikateľs
ké subjekty
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SAŽP
MŽP SR (čl.hod+výd.
činnosť.
tis. SK

UŽÍVATEĽ

Projekt vyplýva z : uznesení vlády SR č. 1112/1999 a č. 978/2001
Anotácia projektu :
Navrhnutie možností revitalizácie rurálnej a mestskej krajiny vo vybraných 4 environmentálne
zaťažených oblastiach SR identifikovaných v zmysle aktualizácie environmentálnej regionalizácie
Slovenska z roku 2004 na základe vyhodnotenia environmentálnej situácie s využitím spracovaných
územnoplánovacích a iných rozvojových dokumentácií územne príslušných obcí, okresov a krajov.
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