Príloha č. 1

VYHODNOTENIE

PLNENIA

Plánu hlavných úloh Slovenskej agentúry životného prostredia
za rok 2016
Por.
č.
úlohy

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

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

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

Finančné zabezpečenie úlohy
(EUR)
skutočnosť
Iné
Výdavky št.
zdroje
rozpočtu

I. Hodnotenie životného prostredia
15 950,1.

2.

6 849,-

6 848,13

0,-

Indikátorové hodnotenie vplyvov vybraných
OAHŽPES
12.2016
Úloha je
4 700,1502,1502,66
sektorov na životné prostredie
Ing. Štroffeková
splnená.
Anotácia:
V nadväznosti na systém práce Európskej environmentálnej agentúry, ktorá spracúva v spolupráci s Eurostatom, DG Environment a DG konkrétneho sektoru indikátory a správy hodnotiace vplyv
ekonomických sektorov na ŽP, SAŽP zabezpečuje plnením tejto úlohy na Slovensku kontinuálne hodnotenie vplyvu vybraných sektorov ekonomických činností (poľnohospodárstvo, energetika,
doprava, priemyselná výroba, cestovný ruch, lesné hospodárstvo) na životné prostredie formou indikátorov a sektorových správ, ako aj stavu implementácie environmentálnych aspektov do
sektorových politík.
Forma výstupov:
- elektronická verzia aktualizovaných sektorových indikátorov na Enviroportáli - aktualizované sektorové indikátory vystavené na Enviroportáli
https://www.enviroportal.sk/indicator/123?langversion=sk;
- textový prehľad aktuálnych právnych predpisov, strategických dokumentov a medzinárodných dohovorov za príslušné sektory na Enviroportáli - aktualizované právne predpisy a strategické
dokumenty na stránke Enviroportálu http://www.enviroportal.sk/pravne-predpisy-dokumenty;
- PDF verzia sektorových správ na Enviroportáli - sprístupnené sektorové správy online v redakčnom systéme (aj PDF) za sektory: priemyselná výroba, energetika, poľnohospodárstvo, doprava,
lesné hospodárstvo a cestovný ruch na Enviroportáli https://www.enviroportal.sk/spravy/spravy-o-zp/kapitola/75;
- podklady sektorových správ na preklad do anglického jazyka - podklady na preklad v HTML formáte.
Indikátorové hodnotenie životného prostredia
OAHŽPES
12.2016
Úloha je
1 250,39,38,45
Mgr. Kapusta
splnená.
Anotácia: V nadväznosti na systém prác medzinárodných organizácií (Európska environmentálna agentúra, OECD, Eurostat, DG Environment) zabezpečenie kontinuálneho hodnotenia životného
prostredia prostredníctvom aktualizácie a spracovania kľúčových indikátorov životného prostredia. Úloha zahŕňa aj spracovanie vyhodnotenia indikátorov stavu a ochrany biodiverzity.
Pravidelná priebežná aktualizácia a publikovanie národných a medzinárodných strategických a právnych dokumentov jednotlivých oblasti ŽP, vrátane medzinárodných dokumentov.
Zabezpečenie prevádzky IS indikátorov a rozširovania jeho funkcionalít, vrátane publikovania a sprístupňovania informácií o ŽP.
Forma výstupov:
- elektronická verzia aktualizovaných kľúčových indikátorov na Enviroportáli v slovenskej verzii - 28 kľúčových indikátorov aktualizovaných k roku 2015
(http://enviroportal.sk/indicator/101?langversion=sk);
- elektronická verzia vyhodnotenia indikátorov stavu a ochrany biodiverzity na Enviroportáli v slovenskej verzii - 64 indikátorov stavu a ochrany biodiverzity spracovaných k roku 2015
- (http://enviroportal.sk/indicator/301?langversion=sk);
- textový prehľad aktuálnych právnych predpisov a strategických dokumentov súvisiacich so životným prostredím za jednotlivé zložky, faktory ŽP na Enviroportáli - aktualizované právne predpisy a
strategické dokumenty k roku 2015 (http://www.enviroportal.sk/pravne-predpisy-dokumenty);
- prevádzka IS Indikátorov na Enviroportáli - prebiehalo napĺňanie ISI, riešenie prípadných technických problémov, ako aj doplnenie jeho funkcionalít (prestavba IS správ, duplikácia a správa
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Príloha č. 1
Por.
č.
úlohy

3.

4.

5.

6.

7.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

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

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

Finančné zabezpečenie úlohy
(EUR)
skutočnosť
Iné
Výdavky št.
zdroje
rozpočtu

produktov, systém verzovania správ, tlačová zostava). Bol dopracovaný manuál k ISI.
Spracovanie publikácií hodnotenia a starostlivosti o OAHŽPES
12.2016
Úloha je
2 000,800,799,04
životné prostredie
Ing. Lieskovská
splnená.
Anotácia: Podpora spracovania, resp. vydania publikácií:
1. Správa o stave životného prostredia SR v roku 2015;
2. Životné prostredie pre všetkých;
3. Životné prostredie v kocke;
4. Zelená domácnosť;
Forma výstupov:
- tlačené publikácie a verzie na www.enviroportal.sk, Životné prostredie v kocke aj formou CD - vytlačené a sprístupnené publikácie - Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku
2015, Životné prostredie v kocke, Zelená domácnosť. Schválená štruktúra a forma zabezpečenia publikácie Životné prostredie pre všetkých.
Podpora a hodnotenie vývoja implementácie
OAHŽPES
12.2016
Úloha je
medzinárodných aktivít - zelený rast (ZR)
Ing. Guštafíková
splnená.
2 500,455,455,66
a efektivita zdrojov (EZ)
Anotácia: Podpora a hodnotenie vývoja implementácie medzinárodných aktivít so zameraním na zelený rast (ZR) a efektivitu zdrojov (EZ) je nevyhnutnou súčasťou ozeleňovania slovenskej
ekonomiky. Cieľom úlohy je príprava podkladov na hodnotenie plnenia medzinárodných povinností SR týkajúcich sa horeuvedených oblastí prostredníctvom vývoja a systematického hodnotenia
indikátorov ZR a EZ.
Forma výstupov:
- aktualizované indikátory zeleného rastu na Enviroportáli, aktualizované informácie o vývoji v ZR na medzinárodnej aj národnej úrovni na Enviroportáli - aktualizované indikátory zeleného rastu,
aktualizované údaje o vývoji v daných oblastiach www.enviroportal.sk; https://www.enviroportal.sk/indicator/112?langversion=sk, https://www.enviroportal.sk/indicator/129?langversion=sk;
- aktualizované indikátory efektivity zdrojov vrátane MT na Enviroportáli, aktualizované informácie o vývoji v SCP, MT a RE ako na tak aj národnej úrovni (ZR) na Enviroportáli - aktualizované
indikátory efektivity zdrojov vrátane MT, aktualizované údaje o vývoji v daných oblastiach www.enviroportal.sk; https://www.enviroportal.sk/indicator/112?langversion=sk;
- vytlačená publikácia Zelený rast/zelená ekonomika v podmienkach SR, SJ/AJ - spracovaná, graficky upravená a vytlačená publikácia "SR smerom k zelenému hospodárstvu", SJ/AJ verzia.
Podpora a hodnotenie vývoja implementácie
OAHŽPES
12.2016
Úloha je
800,356,355,86
medzinárodných aktivít - TUR
Ing. Vall
splnená.
Anotácia: Podpora a hodnotenie vývoja implementácie medzinárodných aktivít so zameraním na trvalo udržateľný rozvoj (TUR). Cieľom úlohy je zároveň príprava podkladov na hodnotenie plnenia
medzinárodných povinností v SR týkajúcich sa hore uvedených oblastí.
Forma výstupov:
- aktuálny súbor indikátorov TUR vystavený na Enviroportáli - aktualizovaný súbor indikátorov TUR.
Súhrnná správa o uplatňovaní Agendy 21 v
OAHŽPES
12.2016
Úloha je
3 000,2 810,2 809,35
podmienkach Slovenskej republiky
Ing. Lieskovská
splnená.
Anotácia: Slovenská republika je povinná predkladať Organizácii Spojených národov (OSN) súhrnné správy o uplatňovaní Agendy 21 (tzv. Country Profile). V uznesení vlády č. 655/1997 bolo
Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci s ďalšími gestormi kapitol Agendy 21 poverené zostavením tejto súhrnnej správy v súlade s metodikou stanovenou OSN.
Forma výstupov:
- súhrnná správa o uplatňovaní Agendy 21 v podmienkach SR – slovenská a anglická verzia - správa o uplatňovaní Agendy 21 v podmienkach SR - slovenská a anglická verzia;
Publikovanie strategických dokumentov v oblasti
OAHŽPES
12.2016
Úloha je
500,0,0,00
vodného hospodárstva
Ing. Grófová
splnená.
Anotácia: Publikovanie štyroch koncepčných dokumentov v oblasti vodného hospodárstva. Súčasťou úlohy bude zabezpečenie jazykových korektúr, grafickej úpravy, tlače a distribúcie schválených
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č.
úlohy

8.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

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

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

Finančné zabezpečenie úlohy
(EUR)
skutočnosť
Iné
Výdavky št.
zdroje
rozpočtu

koncepčných materiálov, vrátane ich distribúcie na elektronickom nosiči.
Forma výstupov:
- forma výstupov 1 až 4: tlačené publikácie, CD, elektronické verzie vystavené na Enviroportáli: - vodný plán Slovenska pre druhé plánovacie obdobie 2016- 2021 - prebehlo verejné obstarávanie,
zmluva s dodávateľom bola podpísaná v novembri 2016 - termín dodania výstupov vo februári 2017, finalizácia úlohy je presunutá do roku 2017;
- plán manažmentu povodňového rizika v čiastkových povodiach SR pre prvé plánovacie obdobie 2016 - 2021 – súhrn - spracované boli podklady pre verejné obstarávanie. Táto aktivita je v plnom
rozsahu presunutá do PHÚ 2017;
- plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR - prebehlo verejné obstarávanie, zmluva s dodávateľom bola podpísaná v novembri 2016 s termínom dodania výstupov vo
februári 2017;
- koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030 - v roku 2016 nebola vládou SR prijatá a schválená aktualizácia Koncepcie využitia hydroenergetického
potenciálu vodných tokov SR do roku 2030, realizácia úlohy preto bola pozastavená.
Environmentálna regionalizácia Slovenska (ERS) a
OSŽPEVV
12.2016
Úloha je
Bazálne environmentálne informácie o sídlach
Bc. Mičík
splnená.
1 200,887,887,11
Slovenska (BEISS)
Anotácia: Úloha podporuje budovanie znalostnej platformy pre Životné prostredie v EÚ (Prioritný cieľ 5 v rámci 7. Environmentálneho akčného plánu – Zlepšiť vedomostnú základňu a základňu
faktov pre politiku Únie v oblasti životného prostredia).
V r. 2016 sa úloha zameriava na tvorbu nových máp: prírodnej aktivity regiónov SR, hustoty cestnej siete regiónov SR, ako aj demografickej mapy SR. Bude aktualizovaná celoslovenská metodika
environmentálnej regionalizácie na okresy SR. Bude doplnená ER SR o zaťažené oblasti SR. Taktiež bude spracovaný predpoklad zlepšenia stupňa Environmentálnej kvality územia do roku 2025 a
dlhodobá vízia do roku 2050. Bude spracovaná časť Prognóza zmeny environmentálnej kvality, ktorá bude reflektovať na potrebu likvidácie nevhodného životného prostredia.
BEISS: Úloha bude zameraná na aktualizáciu dát environmentálnej infraštruktúry sídiel SR.
Forma výstupov:
- mapa prírodnej rádioaktivity regiónov SR - vytvorený výstupný layout s doplnenými dátami a vrstvou administratívneho členenia, v konfrontácií web portálu ŠGÚDŠ zostavená legenda a popis,
mapa bola spracovaná pre účely syntéz environmentálnej regionalizácie ako súčasť celku hornín;
- mapa hustoty cestnej siete regiónov SR - vytvorená databáza zo vstupných vrstiev, vypočítaná hustota cestnej siete (vstupnými údajmi bola vrstva cestnej siete spolu s plošnou vrstvou
administratívneho členenia a doplňujúcou bodovou vrstvou okresných miest), zostavený výsledný layout doplnený legendou a popisom, podkladová mapa pre dopravu bude použiteľná
identifikáciu zaťažiteľnosti regiónov dopravou;
- mapa demografie SR - vytvorená databáza so zdrojovými údajmi ŠÚ SR vo formáte .xls, vrstvou administratívneho členenia na úrovni obcí a krajov a vrstvou okresných miest pre lepšiu orientáciu,
vstupné dáta vo formáte .xls za roky 2001 - 2014 sú upravené do formátu .shp pre možnosť grafického znázornenia, analyzované roky pomocou GIS nástrojov, celý proces prebiehal na úrovni obcí,
následne bol vytvorený layout (mapová zostava) doplnená o legendu a popis a bola spracovaná informatívna mapa pre osídľovanie a hustotu obyvateľstva jednotlivých regiónov Slovenska;
- mapa hodnotovej diferenciácie územia podľa HDP a vynakladaných prostriedkov na ŽP - spracovaná hodnotová mapa diferenciácie územia podľa HDP, ktorá definuje ekonomickú aktivitu regiónov,
a tým aj predpokladaných vynakladaných prostriedkov na zlepšenie stavu ŽP;
- aktualizácia metodiky environmentálnej regionalizácie SR - na základe legislatívnych zmien bola aktualizovaná metodika spracovania environmentálnej regionalizácie: odstránená časť vstupujúca
do výslednej analýzy „Dostupnosť k prevádzkovaným skládkam a spaľovniam" s váhovým koeficientom 0,3, časť "odpady " bola nahradená časťou "doprava" s rovnakým váhovým koeficientom;
- kapitola 8: Prognózy zmeny environmentálnej kvality - textová časť a grafická časť – mapa; 8.1: Stupeň environmentálnej kvality územia do roku 2025 - textová časť a grafická časť – mapa;
- 8.2: Stupeň environmentálnej kvality územia do roku 2050 - textová časť a grafická časť – mapa; 8.3: Objekty lokálne zhoršujúce environmentálnu kvalitu územia – do roku 2025 - textová časť a
grafická časť – mapa; 8.4: Objekty lokálne zhoršujúce environmentálnu kvalitu územia - do roku 2050 - textová časť a grafická časť – mapa; 8.5: Environmentálne záťaže - do roku 2025 - textová
časť a grafická časť – mapa; 8.6: Environmentálne záťaže – do roku 2050 - textová časť a grafická časť – mapa; 8.7: Regióny environmentálnej kvality – do roku 2025 - textová časť a grafická časť
– mapa; 8.4: Regióny environmentálnej kvality – do roku 2050 - textová časť a grafická časť – mapa.

3

Príloha č. 1
Por.
č.
úlohy

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
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Stav
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II. Environmentálna informatika
63 500,9.

10.

11.

66 054,-

66 053,87

7 132,-

Sieťové služby na LINUX/UNIX serveroch

DATACENTRUM
12.2016
Úloha je
5 000,580,580,36
Ing. Machková
splnená.
Anotácia: Využitie open source technológií, konsolidácia a virtualizácia serverov - sieťových služieb, implementácia medzinárodných štandardov do sieťových služieb, zabezpečenie kontrolných
mechanizmov: riadená dokumentácia, monitoring, štatistika, audit.
Forma výstupov:
- bežiace sieťové služby - 35 domén v rámci .sk a 2 domény v rámci .eu, pravidelný update DNS serverov pre domény SAZP/ZPNET, zmeny aliasmailskupin po zmenách organizačnej štruktúry SAŽP,
aliasmailskupiny SKOLY pre edukačné aktivity odboru výchovy, reconfig serverov POSTA, SUN, MARATON, upgrade pre DRUPAL7 multisite podľa požiadaviek developerov, zmeny /migrácie
/develop pre webapl služby RISO, ELEKTRO, OBALY, GPP,NEOBALY, ZELENYSVET, IWWW, POD, presuny serverov - služieb počas výmeny KLIMATIZACIE, spolu cca 135 štandardných sieťových
služieb permanentne bežiacich a monitorovaných;
- technické zabezpečenie – v rámci SK PRES doména a web site pre t2gE, permanentný monitoring NAGIOS+MONIT, helpdesk OTRS a priebežná dokumentácia;
- rekonfigurácie SAN diskového poľa počas výmeny klimatizácie, upgrade OS podľa potrieb, migrácia služieb zo servera NFP2 na HADES, inštalácia IMM pre nové servere, reconfig serverov HADES,
PLONE, PHOBOS, META;
- dohľad a koordinácia služieb - upgrade OS pre PLONE, D7, ARTEPSO, META, POSTA, výmena kabeláže podľa potrieb, install IMM+OS na nove servre CHIMERA a VALHALA, spolupráca počas
upgradu pripojenia cez SANET2, migrácia centrálneho BACKUP systému, testing-migracia-tuning mailservera SUN na MARATON spolu s webmail virtualom, výmena racku pre KVM switch, SAN disk
pole a TapeLibrary;
- systémová podpora – obnova POD2015 podľa potrieb, testovanie a pokyny pre AdobeConnect pre EEA, mailskupiny NFP SK pre EIONET spoluprácu EEA, inštalácie pre MUDRAPRIRODA, PAPYRUS,
aplikácie pre ODPADY pneumatiky, batérie, vozidla, neobaly, práca v P4-OSS - návrh stratégie implementácie OpenSource pre štátnu a verejnú správu koordinácia cez MFSR, podmienky vývoja a
prevádzkovania ISOH/ODPADY pre MŽP SR, websites EKOFAKTOR, MINERAL-RESOURCES, NPSLOVENSKYRAJ, CHKOCEROVAVRCHOVINA, ZAKON307, migrácia web site pre SMOPAJ, T2GE a CIRCA
pre SKPRES, DNS a MAIL reconfig;
- rozšírenie diskového poľa - upgrade firmware pre SAN IBM diskpole.
EnviroInfo - rezortný metainformačný systém
DATACENTRUM
12.2016
Úloha je
1 200,550,549,89
Ing. Tóbik
splnená.
Anotácia: Cieľom metainformačného systému je štandardizovaným spôsobom zozbierať a následne sprístupniť metaúdaje, t.j. údaje o údajoch (dokument, databáza, mapa) a o priestorových
údajoch (súboroch, sériách súborov a službách) vytvorených a poskytovaných Ministerstvom životného prostredia SR a jeho organizáciami v zmysle príslušnej legislatívy. Prístup k metaúdajom je
umožnený prostredníctvom elektronického katalógu, ktorý je dostupný prostredníctvom siete Internet tak, aby mohol slúžiť širokej odbornej i laickej verejnosti.
Forma výstupov:
- internetová stránka http://enviroinfo.enviroportal.sk/ - permanentná prevádzka, zabezpečenie plnenia a zákonných povinností v stanovených limitoch dostupnosti, v zmysle smernice INSPIRE;
- existujúce (aktualizácia): manuál: EnviroInfo - používateľská príručka v 2.0 - po spustení RPI navrhovaná aktualizácia; manuál: EnviroInfo - používateľská príručka pre zodpovedné osoby v 1.0 výstup je spracovaný a publikovaný na: http://mis.enviroportal.sk/stPage/show/slug/manual;
- navrhované: - PGR - tvorba a aktualizácia metaúdajov podľa zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie v podmienkach SAŽP - aktualizácia pokynu ministra, tvorba
PGR vo väzbe na RPI a príslušné legislatívne dokumenty; - školiaci materiál pre tvorbu metaúdajov - po spustení RPI - školenia a školiaci materiál; - zoznam evidencie výstupov odborov
starostlivosti o ŽP a ich povinnosti evidencie v metainformačnom systéme - revízia vo vzťahu na vládny program ESO - zavádzanie elektronických služieb MŽP SR.
Enviroportál
DATACENTRUM
12.2016
Úloha je
3 000,2 820,2 819,96
Mgr. Horváthová
splnená.
Anotácia: Úlohou Enviroportálu je sprístupňovať aktuálne, autorizované a overené informácie a údaje týkajúce sa životného prostredia pochádzajúce z databáz a informačných systémov odborných
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Príloha č. 1
Por.
č.
úlohy

12.

13.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

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

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

Finančné zabezpečenie úlohy
(EUR)
skutočnosť
Iné
Výdavky št.
zdroje
rozpočtu

organizácií rezortu ŽP a ostatných orgánov štátnej a verejnej správy. Odberateľmi služieb a informácií sú verejná a štátna správa, podnikateľská sféra, akademická obec a verejnosť. Komfort užívateľa
je zabezpečený prístupom k informáciám z jedného miesta.
Forma výstupov:
- obsahový a systémový update portálu, pridanie doplnkových funkcionalít a update webového rozhrania - funkčný internetový portál - www.enviroportal.sk;
- aktualizácia časti Agendy - vzhľadom na legislatívne zmeny boli aktualizované najmä časti posudzovanie vplyvov na ŽP (www.enviroportal.sk/agendy/obcan/obcan-v-procese-eia) a odpady
(www.enviroportal.sk/obcan/odpad);
- aplikácia Stromy - migrácia aplikačnej štruktúry webovej aplikácie stromy zo starej platformy do novej štruktúry (www.enviroportal.sk/katalog-chranenych-stromov);
- register BAT a BREF - redizajn existujúceho aplikačného riešenia registra BAT a BREF v modernejšom systéme (https://bat.enviroportal.sk/Public/DatabazaBREF.aspx), dopĺňanie funkcionalít (user
friendly);
- podpora analýzy webového sídla, príprava, vyhlásenie VO na služby TASR, špecifikácia požiadaviek na VO službu fotobanky.
SEIS, Copernicus, Ekosystémové služby - DATACENTRUM
12.2016
Úloha je
3 000,6 226,6 225,81
medzinárodná environmentálna informatika
Mgr. Pastorek
splnená.
Anotácia: Vierohodné, zrozumiteľné a ľahko dostupné informácie o stave prostredia, v ktorom žijeme, majú byť samozrejmosťou každého moderného politického systému. Európska komisia preto
vydala dokument, ktorým navrhuje zlepšenie, modernizáciu a zefektívnenie existujúcich environmentálne zameraných informačných tokov vytvorením Európskeho spoločného systému informácií o
životnom prostredí - SEIS (Shared Environment Information System).
Program Copernicus je spojená iniciatíva Európskej Komisie (ďalej EK) a Európskej vesmírnej agentúry (ďalej ESA). Cieľom iniciatívy je vytvorenie funkčného systému na pozorovanie Zeme,
racionalizovanie používania dát z rôznych zdrojov na získanie kvalitných informácií, služieb a na poskytovanie samostatného a nezávislého prístupu k informáciám vo vzťahu k životnému prostrediu a
bezpečnosti. Koordináciou in-situ terestriálneho monitoringu bola poverená Európska environmentálna agentúra.
Treťou dôležitou agendou je koordinácia aktivít v oblasti hodnotenia ekosystémových služieb a problematiky Ecosystem Accounting v súčinnosti s MŽP SR, MF SR a inými organizáciami v SR,
spolupráca s Medzivládnou vedecko-politickou platformou pre biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES) a národnými kontaktnými osobami. V rámci tejto iniciatívy vypracuje SAŽP katalóg
dátových zdrojov pre hodnotenie ekosystémových služieb na Slovensku.
Forma výstupov:
- satelitné snímky programu Copernicus (Sentinel 1 a Sentinel 2) za celé územie SR;
- metodiky pre spracovanie vybraných ekosystémových služieb;
- vrstvy hodnotenia vybraných ekosystémových služieb.
Environmentálna infraštruktúra pre priestorové DATACENTRUM
12.2016
Úloha je
4 000,2 607,2 606,26
informácie
Ing. Tuchyňa
splnená.
Anotácia: Environmentálna infraštruktúra pre priestorové informácie je informačný systém zameraný na sprístupnenie harmonizovaných geopriestorových údajov o životnom prostredí a jeho
zložkách organizáciami rezortu MŽP SR v zmysle Smernice ES/2/2007 o INSPIRE a zákona č. 3/2010 Z.z.
Vybudovanie a zabezpečenie prevádzky environmentálnej infraštruktúry priestorových informácií v rezorte MŽP SR predstavuje príspevok tohto rezortu do budovania Národnej infraštruktúry
priestorových informácií.
Forma výstupov:
- pracovné stretnutia so zástupcami relevantných organizácií rezortu MŽP SR - k návrhom Dohôd medzi ÚGKK, GKÚ a MŽP SR (ÚGKK SR, BA); aktívna účasť na EFF workshope (ÚGKK SR,BA)
http://inspire.enviroportal.sk/implementacia/vyuvanie-a-prklady-implementacie-inspire/elf-workshop, pracovné stretnutie zástupcov organizácií rezortu MŽP SR k objasneniu možností zdieľania a
publikácie Vodohospodárskej mapy 1:50 000 a topografického podkladu (Základná mapa 1:50 000) (MŽP SR); bilaterálne stretnutie so zástupcami Ministerstva zdravotníctva SR k problematike
identifikácie a prípravy tzv. Prioritných datasetov pre INSPIRE (MŽP SR, BA); stretnutie so zástupcami Sekcie vôd MŽP SR, VÚVH, SVP, SHMÚ a VVH k téme Hydrografia a Prioritných datasetov
INSPIRE (VÚVH,BA); stretnutie so zástupcami ÚGKK SR zamerané na pokračovanie aktivít pri harmonizácii priestorových údajov pre Základnú bázu GIS a INSPIRE tému hydrografia (ÚGKK SR, BA),
bilaterálne stretnutie MŽP SR a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MŽP SR, BA); pracovné stretnutia k problematike Hydrografia a ZB GIS (13.06.2016 na Úrade geodézie,
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Príloha č. 1
Por.
č.
úlohy

14.

15.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

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

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

Finančné zabezpečenie úlohy
(EUR)
skutočnosť
Iné
Výdavky št.
zdroje
rozpočtu

kartografie a katastra Slovenskej republiky, ÚGKK SR a 15.12.2016 na Výskumnom ústave vodného hospodárstva, VÚVH);
- účasť na aktivitách Pracovných skupín Komisie pre štandardizáciu informačných systémov verejnej správy - 26.05.2016 stretnutie Pracovnej skupiny PS1 (Ministerstvo financií Slovenskej republiky,
BA) https://wiki.finance.gov.sk/pages/viewpage.action?pageId=16023554;
- súvisiace informácie sprístupnené prostredníctvom špecializovanej sekcie webstránok http://inspire.gov.sk - priebežná aktualizácia obsahu webstránok inspire.enviroportal.sk. Iniciácia aktualizácie
webstránky geo.enviroportal.sk pre potreby rezortu MŽP SR;
- správa a ďalší rozvoj Systému registrov Environmentálnej infraštruktúry priestorových informácií (ENIPI) http://registre.enviroportal.sk/geo/ - prebehli len čiastočné aktivity na spresnení obsahu
katalógu objektov vo väzbe na plnenie požiadaviek INSPIRE pre údaje z témy Hydrografia, vyplnením mapovacích tabuliek;
- aktualizované metaúdaje o priestorových údajoch a službách organizácií rezortu MŽP SR - metainformácie priebežne aktualizované cez Metainformačný katalóg rezortu životného prostredia
(http://geo.enviroportal.sk/catalog-client). Po spustení Registra priestorových informácií budú pripravované metaúdaje pre INSPIRE prioritné priestorové údaje a služby.
NIPI - Národná infraštruktúra pre priestorové
DATACENTRUM
12.2016
Úloha je
7 500,3 237,3 236,71
informácie
Ing. Žiačik
splnená.
Anotácia: Národná infraštruktúra pre priestorové informácie (NIPI) predstavuje informačný systém zameraný na sprístupnenie geopriestorových údajov o životnom prostredí a jeho zložkách v rámci
národnej aj celoeurópskej úrovne. Hlavným východiskom pre napĺňanie tohto cieľa je Smernica ES/2/2007 o INSPIRE, transportovaná zákonom NR SR č. 3/2010 Z. z. o Národnej infraštruktúre pre
priestorového informácie (zákon o NIPI) (vstup do platnosti 1.2.2010). Smernica stanovuje všeobecné pravidlá pre vybudovanie tejto infraštruktúry predovšetkým na podporu environmentálnych
politík a politík, ktoré majú dopad na životné prostredie. Hlavným cieľom INSPIRE je zabezpečiť sprístupnenie harmonizovaných priestorových informácií a služieb na úrovni Spoločenstva a na
všetkých úrovniach členských štátov. Technické a legislatívne rámce praktickej implementácie budú pre jednotlivé okruhy určovať implementačné pravidlá, ktoré stanovia východiská pre napĺňanie
požiadaviek ustanovených Smernicou.
Forma výstupov:
- informácie o súvisiacich podujatiach, stretnutiach, workshopoch a konferenciách; koordinácia a participácia na konzultáciách legislatívnych a technických dokumentov, informácie prenesené do KR
NIPI a ES NIPI - http://inspire.gov.sk/clanky/dotaznik-k-rozreniam-inspire-dajovch-modelov, http://inspire.gov.sk/clanky/konzultacia-k-sk-inspire-action-plan-2016-2021,
http://inspire.gov.sk/clanky/konzultacia-k-navrhu-sk-inspire-reportu-2016;
- zasadnutia KR NIPI a ES NIPI organizované v súčinnosti s OI MŽP SR, výstupy, záznamy z rokovaní a výsledky plnenia pridelených úloh zverejnené na http://inspire.gov.sk http://inspire.enviroportal.sk/koordinacia/rove-sk/kr-nipi/zaznamy-kr-nipi;
- informovanie povinných osôb o relevantných legislatívnych a technických požiadavkách - pracovné stretnutia - MDVaRR SR, AU SAV, ÚGKK, VÚC...;
- prevádzka existujúceho Národného Geoportálu s funkčnými vyhľadávacími, zobrazovacími a transformačnými službami - http://geoportal.gov.sk/sk/cat-client;
- aktívna účasť na zasadaniach RPS NIPI, o výsledkoch bolo informované prostredníctvom http://inspire.gov.sk;
- odovzdaná správa z INSPIRE Monitoringu a reportingu verifikovaná zástupcami povinných osôb;
- podpora implementácie projektu RPI a príprava projektu RPI2;
- funkčná a aktualizovaná stránka http://inspire.gov.sk - http://inspire.gov.sk.
Informačný systém monitoringu ŽP (ISM)
DATACENTRUM
12.2016
Úloha je
500,224,223,50
Ing. Cimerman
splnená.
Anotácia: ISM sa buduje ako GIS orientovaný informačný systém, ktorý perspektívne umožní prístup do vzdialených údajových základní prevádzkovateľov ČMS cez webové služby, s cieľom vytvoriť
previazaný celok informačných zdrojov jednotlivých ČMS, schopný podať čo najobjektívnejšiu výpoveď o stave zložiek životného prostredia a naň pôsobiacich vplyvov. Informácie o ISM sú priebežne
sprístupňované na stránkach Enviroportal.sk.
Ako podúloha bola pripojená tvorba dvoch aplikácií pre MŽP Odbor odpadového hospodárstva a relevantné prepojenie na Enviroporál.sk
Forma výstupov:
- tematické stránky ISM na enviroportal.sk - priebežná aktualizácia textov a odkazov na stránke a podstránkach: http://enviroportal.sk/informacny-system-zp/cms/informacny-system-monitoringuzp/ciastkove-monitorovacie-systemy/projekty-cms-a-ism;
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Príloha č. 1
Por.
č.
úlohy

16.

17.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

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

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

Finančné zabezpečenie úlohy
(EUR)
skutočnosť
Iné
Výdavky št.
zdroje
rozpočtu

- webmapové služby na ArcGIS servery SAŽP - zmena štruktúry a aktualizácia webmapovej služby http://nipi.sazp.sk/ArcGIS/rest/services/cms;
- webmapové aplikácie publikujúce časovú radu nameraných údajov pre školy a širokú verejnosť - import a konsolidácia údajov ČMS Voda - Kvantita povrchových vôd 2013-14,
import a konsolidácia údajov ČMS Cudzorodé látky 2014;
3.1 Aktivita 1 (ČMS Rádioaktivita): - Import a konsolidácia údajov ČMS Rádioaktivita 2015 do databázy SAZP, - Aktualizácia vrstvy RADIOAKTIVITA_ATRIB_BODY (ID: 3) a mapovej služby CMS_ALL
servera SAŽP, - Úprava grafického rozhrania webmapovej aplikácie http://ism.enviroportal.sk/cmsradioaktivita/default.html, - Pracovné jednanie s Ing. Melicherovou z SHMÚ Bratislava;
3.2 Aktivita 2 (ČMS geologické faktory): - Import a konsolidácia údajov ČMS GF Radon T+V+M 2014 do databázy SAZP; - Úpravy GIS služby
http://nipi.sazp.sk/ArcGIS/rest/services/cms/cms_all/MapServer 1./ Layer: GF_RADON_M_ATRIB_BODY (ID: 0), 2./ Layer: GF_RADON_T_ATRIB_BODY (ID: 1), 3./ Layer: GF_RADON_V_ATRIB_BODY
(ID: 2);
3.3 Aktivita 3 (ČMS Pôda): - pracovné jednanie s Prof. Kobzom z VUPOP B. Bystrica ohľadne dostupnosti web aplikácie ČMS Pôda (http://ism.enviroportal.sk/cms_poda), prednáška o vzniku a
súčasnom stave ISM pre študentov UMB;
3.4 Aktivita 4 (ČMS Lesy): - pracovné jednanie s Ing.Pavlendom z NLC Zvolen, - Vytvorenie vrstvy http://nipi.sazp.sk/ArcGIS/rest/services/cms/cms_lesy/, - Vytvorenie GISj služby
http://nipi.sazp.sk/ArcGIS/rest/services/cms/cms_lesy/MapServer, - Update webaplikacie http://lesy.enviroportal.sk/;
3.5 Aktivita 5 (ČMS Vody): - Jednanie s Ing. Blaškovičovou z SHMÚ ohľadne poskytnutia údajov ČMS Voda - Povrchové vody r.2015, - Jednanie s Ing. Škodom z SHMÚ koordinátorom subsystémov
ČMS-Voda o licenčných podmienkach pre zverejňovanie údajov na web (potrebná dohoda riaditeľov SHMU-SAZP);
3.6 Aktivita 6 (ČMS Ovzdušie): - Import a konsolidácia nameraných údajov z ročenky SHMÚ na DB Server SAŽP - Hodnotenie kvality ovzdušia SR 2015;
3.7 Aktivita 7 (ČMS Cudzorodé látky): - Import a konsolidácia údajov ČMS Cudzorodé látky 2014 do databázy SAŽP, - Programovanie a vypublikovanie web-mapovej aplikácie:
http://ism.enviroportal.sk/cmscudzorodelatky/default.html (údajová sada pre roky 2004-2014), - Aktualizácia novej webmapovej služby na GIS servery SAŽP:
http://nipi.sazp.sk/ArcGIS/rest/services/cms/cms_mlz/MapServer, - aktualizácia webmapovej aplikácie pre podsystém Monitoring lovnej zveri - http://ism.enviroportal.sk/cmscudzorodelatky/;
3.8 Aktivita 8 (ČMS Odpady): - Jednanie s pracovníkmi Odboru odpadového hospodárstva MŽP SR (Kaszas, Ďuračka);
Doprogramovanie funkcií na správu obsahu pre administračnú časť webaplikácie http://neobaly.sazp.sk/; - Podpora prevádzky webmapovej aplikácie: http://riso.sazp.sk/ - aktualizácia číselníka
organizácií;
3.9 Aktivita 9 (ČMS Biota): - Podpora prevádzky webmapovej aplikácie pre CMS Biota: http://ism.enviroportal.sk/cms_biota_rastliny/;
3.10 Aktivita 10 (ISM na stránkach Enviroportal.sk): - Aktualizácia obsahu stránok ISM na EP: http://enviroportal.sk/informacny-system-zp/cms/informacny-system-monitoringu-zp/ciastkovemonitorovacie-systemy/projekty-cms-a-ism;
- webmapové aplikácie pre OOH MŽP SR - spolupráca na podkladoch k pripravovanému IS Odpadového hospodárstva;
- update web-mapovej aplikácie Prevádzkované skládky odpadu – Plnené podľa požiadaviek OOH;
- update web-aplikácie Register výrobcov batérií – Podpora prevádzky;
- update web-aplikácie Register oprávnených osôb (register P) podľa § 17 vyhlášky MŽP SR č. 126/2004 Z. z - Drobná úprava GUI a podpora prevádzky.
Budovanie a administrácia rezortnej počítačovej DATACENTRUM
12.2016
Úloha je
12 000,21 755,21 755,62
7 132,siete ŽPNet
RNDr. Andel
splnená.
Anotácia: Úloha zabezpečuje funkčnosť pripojenia do Internetu a vzájomné prepojenie Intranetov pracovísk SAŽP, SIŽP a ŠOP SR, prípadne ďalších partnerských organizácií.
Forma výstupov:
- funkčné pripojenie do internetu a intranetu – boli riešené požiadavky zapojených organizácií na pripojenie nových pracovísk, zmeny typu alebo konfigurácie pripojenia, výmena existujúcich
zariadení a manažovanie prístupov do siete. Na centrálnom uzle v Banskej Bystrici bola zvýšená rýchlosť pripojenia na 1 Gbit/s, pričom úhrady za linky, platené SANET-u a kapacita linky sú delené
50:50 medzi SAŽP a ŠOP SR. VO na pripojenie ostatných pracovísk SAŽP do internetu zatiaľ neprebehlo, pokračuje sa v pôvodnej zmluve s firmou Benestra (predtým GTS);
- funkčný základ pre poskytovanie sieťových služieb zahrnutých v iných úlohách PHÚ a projektoch - dodávka a konfigurácia Cisco zariadení.
Tvorba statických a dynamických www pre internet DATACENTRUM
12.2016
Úloha je
500,66,65,86
a intranet
p. Vlček
splnená.
Anotácia: Úloha zameraná na zverejňovanie informácií o činnosti SAŽP, o projektovej činnosti a marketingových aktivitách SAŽP. Zároveň úloha zabezpečuje tvorbu technickej aj obsahovej formy
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Príloha č. 1
Por.
č.
úlohy

18.

19.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

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

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

Finančné zabezpečenie úlohy
(EUR)
skutočnosť
Iné
Výdavky št.
zdroje
rozpočtu

nových stránok pod správou SAŽP a participuje na výstupoch z informačných systémov. Zabezpečuje prostredníctvom redaktorov napĺňanie informácií na stránke SAŽP a kompletnú tvorbu a životný
cyklus ostatných stránok pod správou SAŽP.
Forma výstupov:
- www.sazp.sk, ktorá bude aktuálna, moderná a technicky vyladená, spĺňajúca štandardy prístupnosti web stránok, prepojená na iné informačné systémy SAŽP, prípadne MŽP SR a rezortných
organizácií, napĺňanie obsahu www stránky s použitím redakčného systému a s pridelením prístupových práv zodpovedným osobám, sprostredkovanie výstupov projektov, napojenie na
informačné systémy SAŽP, publikovanie marketingových informácií, preberanie informácií a tlačových správ z MŽP SR, rezortných organizácií prípadne od partnerov, špeciálne výstupy na základe
požiadaviek: - technická a systémová správa CMS systému, na ktorom funguje web stránka a jej moduly, aplikácia patchov, preverovanie a dodržiavanie štandardov prístupnosti web stránok a
aplikácia na už vytvorené a publikované informácie. Import informácií, obrázkov a súborov do nového CMS sazp.sk, ladenie, implementácia definitívneho dizajnu. Príprava na pridelenie
prístupových práv. Ladenie grafiky, napĺňanie nových textov do štruktúry. Testovanie funkcionality. Opravy funkcionality na základe pripomienok redaktorov, zabezpečenia napĺňania obsahu www
stránky s použitím redakčného systému a s pridelením prístupových práv zodpovedným osobám, sprostredkovanie výstupov projektov, napojenie na informačné systémy SAŽP, publikovanie
marketingových informácií, preberanie vhodných informácií a tlačových správ z MŽP SR, rezortných organizácií, prípadne od partnerov, špeciálne výstupy na základe požiadaviek projekt
manažérov, manažmentu. Ladenie chýb a spustenie prevádzky anglickej verzie;
- intranet SAŽP - publikovanie informácií interného charakteru pre potreby manažmentu a zamestnancov SAŽP, register dokumentov, publikovanie správ ZPC, zverejňovanie a archivovanie
dokumentov QMS/EMS, príkazov GR;
- envirofilm.sk, enviromagazin.sk, euroenviro.sk, mikroregióny, SEV, školy, projektové stránky a pod. Správa a vývoj špecifických stránok, ktoré nemohli byť začlenené pod existujúcu stránku bežiacu
na serveri sazp.sk, vzhľadom na špecifické požiadavky zadávateľov (iná technológia, iný design, a pod.) Stránky sú vyvíjané na základe aktuálnych požiadaviek zadávateľov zo SAŽP prípadne
rezortných organizácií: - stránky a subdomény sú spravované, aktualizované a zálohované podľa plánu, nový obsah je pridávaný na základe požiadaviek oprávnených osôb;
- multimediálne CD/DVD ako výstup z projektov, konferencií, prípadne iných aktivít, tvorba, vývoj výroba sa deje na základe požiadaviek zadávateľov - nebola požiadavka na výrobu CD/DVD.
GIS podpora pre SAŽP a MŽP SR
DATACENTRUM
12.2016
Úloha je
3 000,351,351,19
Ing. Nováček
splnená.
Anotácia: Funkčný GIS systém je nevyhnutný pre zabezpečenie pracovných úloh, ktoré využívajú alebo ich výsledkom sú priestorové informácie(PI) a priestorové údaje (PÚ). Prijatím zákona 3/2010
Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie, ktorým sa transponovala smernica o INSPIRE a KRIS 2014 - 2018 sa nároky na funkčný GIS zvýšili. Aktivity sú zamerané na zabezpečenie
integrovaného GIS, počnúc tvorbou priestorových vrstiev, ich spracovaním, vytváranie mapových kompozícií, ktoré slúžia ako vstupný podklad pre publikovanie mapových služieb prostredníctvom
ArcGIS servera v prostredí internetu (WMS, WFS, WCS a iné). Nie menej významnou činnosťou je aj tvorba analógových výstupov mapových kompozícií na veľkoformátovom plotri. Poskytovanie
technickej a odbornej podpory, ako aj konzultácie ohľadom problematiky GIS, pracovníkom SAŽP a MŽP SR, riešiteľom projektov, vedeckej a odbornej verejnosti, študentom.
Forma výstupov:
- priestorové dáta (vektorové, rastrové), tlačené mapy - získanie CORINE1970, - spracovanie VKM a aktualizácia ZSJ, - ortofotomapa 2008-2010;
- sprievodné plagáty a grafiky, mapové prílohy dokumentov, mapy, prílohy informačných materiálov, správ o stave životného prostredia atď... - mapy pre SMOPAJ; mapy pre správu o stave ŽP;
orientačný plán pre ZEZ Dropie; COSPAR 2014-2015;
- dokumentácia – správy, licenčné zmluvy, technická dokumentácia atď. - evidencia licencií ArcGIS; stanoviská a pripomienkované materiály k zmluve medzi MŽP SR a ÚGKK.
BIS = bezpečnosť informačných systémov
DATACENTRUM
12.2016
Úloha je
2 000,1 484,1 484,06
Ing. Machková
splnená.
Anotácia: Ciele úlohy treba zabezpečiť na úrovni fyzickej (sieť, servre, budovy, kamerový systém, protipožiarna ochrana, výpadky prúdu, klimatizácia...), logickej (operačné systémy, SW, služby,
aplikácie, vývoj, dokumentácia...) a administratívnej (ochrana osobných údajov, prístupové práva, opatrenia pri nástupe a výstupe zamestnancov, zmluvné vzťahy, outsourcing...).
Forma výstupov:
- interné smernice - v rámci tejto aktivity bolo zabezpečené pre SAŽP a SMOPAJ, websites podnety307, zakon307;
- operatíva - rekonfigurácie pre backup, antivir, antispam, monitoring, periodické zálohovanie na pásky, diskové pole a do banky, permanentný monitoring, implementácia certifikátu od CA DigiCert
pre webiste NIPI, SAZP, BAT, MARATON, GEO, Oracle security patch, spolupráca počas výmeny Cisco ASA, VPN, IBM SAN upgrade, migrácia mailservera SUN2MARATON, permanentný monitoring;
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Príloha č. 1
Por.
č.
úlohy

20.

21.

22.

23.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

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

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

Finančné zabezpečenie úlohy
(EUR)
skutočnosť
Iné
Výdavky št.
zdroje
rozpočtu

- technické opatrenia - špecifikácia pre VO na klimatizáciu/vzduchotechniku, DNS pre videoconferencing + MAIL notifikacie a chyby, reconfig pre vzduchotechniku a starý DAIKIN, revízia ELEKTRO v
miestnosti serverov, UPS na vrátnicu, výmena batérií pre RAID, zabezpečenie postwarranty carepack pre cluster MOON, špecifikácie pre nákup TapeLibrary, UPD, kabeláže, RAM pre IBM SAN,
demontáž vzduchotechniky a inštalácie klimatizácie, pravidelná kontrola senzorov DYM-PLYN, presuny HW a resintall počas výmeny vzduchotechniky a inštalácie klimatizácie, inštalácia a upgrade
+ FC portov nového SANswitcha pre disk.pole;
- rozšírenie alarm a kamerového systému - výmena SIMcard pre ALARMsys, servis pre KVMswitch, výmena monitora pre CAMERsys.
Databázové aplikácie Informačného systému DATACENTRUM
12.2016
Úloha je
6 000,3 600,3 600,20
verejnej správy
Ing. Pacola
splnená.
Anotácia: Zabezpečenie prevádzky softvérových komponentov, ktoré predstavujú aplikačné rozhrania IS ŽP a rozhrania pre správu zdrojových evidencií, ktoré sú súčasťou Informačného systému
verejnej správy. Úlohou projektu je PREVÁDZKA, INŠTALÁCIA, MONITOROVANIE a TECHNICKÁ PODPORA softvérových aplikácií. Ide najmä o klientské aplikácie, pomocou ktorých sa zabezpečuje zber,
editácia a prezentácia údajov a aplikácie so servisne orientovanou architektúrou, pomocou ktorých sa zabezpečuje interoperabilita rezortných a mimorezortných IS. Aplikácie sú technologicky
postavené na viacvrstvovej klient-server architektúre s HTML, resp. Win32 GUI rozhraním a aplikácie postavené na web server architektúre.
Aplikácie sú vytvorené na platforme Delphi, C# (správa zdrojovej evidencie), PHP (prezentácia údajov ako komponenta Enviroportálu) a prevádzkované na serveroch s operačným systémom
platformy MS Windows Server resp. OS platformy Linux.
Forma výstupov:
- spoľahlivá prevádzka aplikačných rozhraní, ktoré sú súčasťou Informačného systému verejnej správy, resp. Informačného systému životného prostredia - zabezpečovanie požiadaviek kladených na
dostupnosť zdrojových evidencií, ktoré sú súčasťou Informačného systému Verejnej správy;
Prevádzka databáz
DATACENTRUM
12.2016
Úloha je
1 500,8 643,8 643,06
Ing. Schmidt
splnená.
Anotácia: Projekt zabezpečuje spoľahlivú prevádzku Oracle databáz (ďalej len „databáz“) prevádzkovaných na CEI, ktorá je základným predpokladom pre činnosť nadväzujúcich informačných
systémov a aplikácií využívajúcich údaje v nich uskladnené.
Forma výstupov:
- databázy poskytujúce údaje pre nadväzujúce informačné systémy a aplikácie využívajúce údaje v nich uskladnené - úloha bola plnená v súlade s požiadavkami na dostupnosť údajov;
Správa centrálnych číselníkov pre databázové DATACENTRUM
12.2016
Úloha je
500,133,132,82
aplikácie
Ing. Vrbjar
splnená.
Anotácia: Uskutočňovať monitoring využívania číselníkov v databázových aplikáciách, vytvorených a prevádzkovaných v SAŽP. Harmonizovať a aktualizovať Centrálny register spoločných číselníkov.
Tento, ako aj jednotlivé číselníky udržiavať na platforme databázy ORACLE, v na to určenej schéme. Preverovať ich aktuálnosť. Podľa možností ich aktualizovať a udržiavať v aktuálnom stave.
Udržiavať jednotné pravidlá pre správu číselníkov dodržiavať prípadne aktualizovať vypracovanú metodiku.
Aktualizovať web aplikáciu na sprístupňovanie Centrálneho registra spoločných číselníkov všetkým vývojárom SAŽP, ako aj iným vývojárom podieľajúcim sa na tvorbe aplikácií pre rezort ŽP.
Zabezpečovať výstup pre rôzne platformy podľa požiadaviek.
Forma výstupov:
- centrálny register spoločných číselníkov pre vývojárov v rezorte ŽP;
- aktualizované číselníky pre aplikácie vytvárané pre rezort ŽP – aktualizované číselníky POVOLORG, OUZP. Doplnené nové - OUZP_OBVOD a KUZP_OBVOD. Nové pohľady - OROCELKY_N, UTJ_KOOK,
TEKTONIKA, STRATIGRAF,KLIMUZ; Aktualizácia pohľadov OROCELKY a UTJ: Kontrola aktuálnosti číselníkov z oblasti územného členenia: Nové pohľady pre filtre aplikácií SMOPaJ;
- aktualizované číselníky v rôznych formátoch, ako doplnkový zdroj informácií – exportovanie a importovanie číselníkov pre potreby aktualizácie;
- aktualizovaná web aplikácia na sprístupnenie Centrálneho registra spoločných číselníkov - tvorba web aplikácie - pripojenie databázy, návrh hlavného formulára, modifikácia hlavného formulára a
preprogramovanie vyhľadávacieho filtra.
Sieťové služby - WINDOWS servery
DATACENTRUM
12.2016
Úloha je
5 000,40,39,72
RNDr. Andel
splnená.
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Príloha č. 1
Por.
č.
úlohy

24.

25.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

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

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

Finančné zabezpečenie úlohy
(EUR)
skutočnosť
Iné
Výdavky št.
zdroje
rozpočtu

Anotácia: Úloha zabezpečuje funkčnosť Windows serverov a ich služieb pre potreby užívateľov na SAŽP a mimo SAŽP.
Forma výstupov:
- funkčné sieťové služby Windows serverov zahrnutých v tejto úlohe - služby serverov dostupné s minimálnymi výpadkami;
- prístupy na súborové úložisko podľa zadefinovanej hierarchie práv a antivírová ochrana uložených dát - funkčné prístupy s právami podľa požiadaviek vlastníkov jednotlivých adresárov;
- podpora užívateľov a vývojových teamov - zriaďovanie prístupov, nových zdieľaných adresárov a prideľovanie práv podľa požiadaviek riešiteľov PHU a iných projektov atď.
Budovanie rezortného IS - KRIS
DATACENTRUM
12.2016
Úloha je
2 000,5 739,5 739,55
Ing. Žiačik
splnená.
Anotácia: Komunikácia so zástupcami rezortných organizácií a sekcií MŽP SR v otázkach budovania a správy environmentálnych IS, zabezpečovanie prevádzky a správy DATACENTRA MŽP SR:
budovanie, prevádzka ďalšieho rozvoja IS registrov, vrátane registra Katalógu tried objektov rezortu MŽP SR, analýzy a sumarizácie užívateľských požiadaviek na dátové toky, analýzy a praktickej
implementácie legislatívnych požiadaviek na úrovni slovenskej a európskej legislatívy na zber, správu a publikovanie env. dát v súčinnosti s vecnými garantmi z jednotlivých rezortných organizácií a
sekcií MŽP SR, metodické usmerňovanie pri vytváraní údajových špecifikácií a modelov pre údajové vstupy a výstupy z DATACENTRA MŽP SR, zabezpečovanie technickej infraštruktúry pre napĺňanie
a publikovanie údajov prostredníctvom DATACENTRA MŽP SR, tvorba a prevádzka aplikácií pre správu, publikovanie a zobrazovanie údajov uložených v DATACENTRE MŽP SR, správa a aktualizácia
metainformačného systému rezortu MŽP SR, v ktorom budú uložené katalogizačné informácie o jednotlivých IS, nimi poskytovaných službách a jednotlivých údajoch, podpora OI MŽP SR v rámci
aktivít budovania eGovernmentu v SR, plnenie úloh Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR, Enterprise architektúra je konceptuálny nástroj, ktorý bude pomáhať MŽP SR dôkladnejšie
pochopiť vlastnú štruktúru, ako aj spôsob, ktorým pracuje. Bude poskytovať mapu organizácii MŽP SR a zároveň bude nástrojom na plánovanie organizačných, biznisových
a technologických zmien v organizáciách. Bude dôležitým nástrojom stratégie a riadenia každej organizácie MŽP SR bez ohľadu na jej zameranie.
Forma výstupov:
- analýza a návrh infraštruktúry DATACENTRA;
- návrhy nariadení pre rezortné organizácie o ich pripojení k DATACENTRU MŽP SR – návrhy nariadení spracované na základe výsledkov analýzy a na základe dohody s Odborom informatiky MŽP SR;
- model segmentovej enterprise architektúry MŽP SR;
- dohľad nad segmentovou architektúrou a architektúrami jednotlivých riešení - práce na budovaní segmentovej architektúry rezortu MŽP SR - modelovanie stavu „as is“ pre aplikácie v správe SAŽP
Banská Bystrica. Zápis modelov do architektonického repozitára.
Preprogramovanie aplikácie Národná databáza
DATACENTRUM
12.2016
Úloha je
1 000,204,203,72
jaskýň na web platformu
Ing. Vrbjar
splnená.
Anotácia: NDJ (Národná databáza jaskýň) je databázová aplikácia. Je určená na evidenciu základných identifikačných a odborných údajov o jaskyniach, o ich stave zachovania, ochrany a
potenciálneho ohrozenia. Register v súčasnosti obsahuje údaje asi 7100 jaskýň. Obsahuje údaje odborného charakteru (výskyty vzácnych živočíchov, minerálov, archeologických i paleontologických
nálezov a pod.) Užívateľmi sú odborníci zo SMOPaJ (Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva) a ŠOP SR – SSJ (Správa slovenských jaskýň). Dáta sú zhromažďované v databázovom prostredí
ORACLE.
V prvej etape preprogramovania na web aplikáciu bol vytvorený modul pre užívateľský prístup k údajom v NDJ. Tento je potrebné v rámci úlohy ešte aktualizovať pre viacúrovňový prístup.
Aktualizácia údajov je však ešte stále realizovaná cez pôvodnú desktop aplikáciu vo vývojovom prostredí Delphi a vyžaduje inštaláciu klientskej vrstvy na PC jednotlivých užívateľov.
Účelom úlohy je vytvoriť na web platforme (konkrétne s využitím .NET Framework vo vývojovom prostredí Microsoft Visual Studio – C#) aj administrátorský modul umožňujúci priamu editáciu a
aktualizáciu údajov v databáze.
Forma výstupov:
- aktualizovaná štruktúra dát v databázovej schéme, umožňujúca bezproblémový prístup užívateľov cez web aplikácie - zmapovaný konkrétny stav využívania tabuliek v súčasnej aplikácii; návrh
optimalizácie využitia; úprava štruktúry pre efektívnejšie zobrazenie a prístup k jaskynným systémom; hromadná aktualizácia a doplnenie polí pre klimatické podmienky; vytvorenie nových
pohľadov pre špeciálne zoznamy ako ľadové, sprístupnené, zaniknuté, nekrasové jaskyne. Vyriešenie požiadaviek SMOPaJ na špeciálne výstupy z databázy, pre potreby novej expozície. Aktualizácia
pohľadov pre tvorbu selektov zhromažďujúcich údaje pre detail jaskyne. Aktualizácia pohľadov pre tvorbu selektov zhromažďujúcich údaje pre špeciálne zoznamy. Modifikácia dátovej schémy,
ukladanie súborov do blob polí. Príprava dát a dátovej schémy pre hromadný vstup a aktualizáciu scanovaných dokumentov;
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č.
úlohy

26.

27.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy
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plnenia
úlohy

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

Finančné zabezpečenie úlohy
(EUR)
skutočnosť
Iné
Výdavky št.
zdroje
rozpočtu

- vylepšená web aplikácia pre užívateľský prístup k údajom Národnej databázy jaskýň - implementované nové pohľady pre orocelky a pre administratívne členenie za účelom využitia vo
vyhľadávacom module; tvorba nových pohľadov pre tvorbu selektov zhromažďujúcich údaje pre detail jaskyne; riešenie spôsobu zobrazovania jaskynných systémov a detailu jaskyne; vylepšenie
filtra pre vyhľadávanie na základe geografickej polohy; Programovanie aplikácie, modifikácia detailných formulárov pre rôzne užívateľské úrovne., modifikácia návestí databázových položiek pre
formulár detailného náhľadu, vytvorenie bloku zobrazovania blob polí databázy a jeho následné vyladenie. Začlenenie modulu zobrazovania špeciálnych zoznamov do aplikácie;
- vytvorenie administrátorského modulu web aplikácie - administrátorský modul vychádza zo základného modulu, cez sprístupnenie editačných polí. Doplnený o časť umožňujúcu priebežne zobraziť
doplňujúce a vysvetľujúce informácie o jednotlivých blokoch súvisiacich údajov.
Preprogramovanie aplikácie Štátny zoznam DATACENTRUM
12.2016
Úloha je
800,66,66,47
chránených území SR na web platformu
Ing. Vrbjar
splnená.
Anotácia: Štátny zoznam chránených území SR predstavuje komplex údajov odborného charakteru súvisiacich s vyhlasovaním a správou chránených území v SR. Správou týchto údajov sú poverení
odborníci zo SMOPaJ (Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva). Poskytovateľmi sú pracovníci ŠOP SR (Štátna ochrana prírody). Užívateľmi sú ďalej pracovníci štátnej správy ako aj
verejnosť. Dáta sú zhromažďované v databázovom prostredí ORACLE. Súčasná užívateľská aplikácia funguje čiastočne ako desktopová, nakoľko vyžaduje inštaláciu klientskej vrstvy na PC jednotlivých
užívateľov. Pre informovanie verejnosti bola nad databázou vytvorená ešte aj prezentačná web aplikácia „Katalóg chránených území SR“. Táto si vyžaduje inováciu.
Účelom úlohy je preprogramovanie celej aplikácie „Štátny zoznam chránených území SR“ na web platformu. V tejto etape sa jedná o vytvorenie nového užívateľského modulu web-aplikácie s
viacúrovňovým prístupom, rozširujúcim možnosti prezentovania údajov pre odbornú a laickú verejnosť, ako aj prípadnú integráciu s inými IS.
Forma výstupov:
- aktualizovaná štruktúra dát v databázovej schéme, umožňujúca bezproblémový prístup užívateľov cez web aplikácie k Štátnemu zoznamu chránených území SR - implementované novovytvorené
pohľady pre orocelky a administratívne členenie v schéme SAZPCIS, začlenenie nových pohľadov do výberového modulu vyvíjanej web aplikácie, zrušenie alebo zlúčenie niektorých dátových polí
pri tvorbe novej dátovej štruktúry pre web aplikáciu, aktualizácia návestí niektorých dátových polí pri tvorbe novej dátovej štruktúry pre web aplikáciu, aktualizácia databázových blob položiek, pre
ukladanie obrazových súborov v databáze;
- nová web aplikácia umožňujúca viacúrovňový prístup k údajom Štátneho zoznamu CHÚ - aplikácia je postupne budovaná na podobnom princípe ako Zoznam jaskýň.
Opravy VT a LAN
DATACENTRUM
12.2016
Úloha je
5 000,7 729,7 729,11
RNDr. Andel
splnená.
Anotácia: Úloha zabezpečuje funkčnosť základných pracovných nástrojov všetkých zamestnancov SAŽP – VT (PC, notebooky, monitory, tlačiarne) a LAN.
Forma výstupov:
- funkčná VT a LAN - v rámci tejto aktivity bola zabezpečovaná: funkčnosť LAN, údržba, monitoring a výmena sieťových prvkov na pracoviskách SAŽP v BA, BB, KE, ZA, opravy a výmena kabeláže a
rozvodových prvkov.

III. Environmentálne služby
47 650,28.

58 650,-

58 649,57

783 216,-

Prevádzka pracoviska EIA/SEA

OAHŽPES
12.2016
Úloha je
5 000,4 042,4 041,96
1 521,Ing. Kováčová
splnená.
Anotácia: Komplexná podpora procesu posudzovania vplyvov na ŽP v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej zákon č.24/2006 Z. z.) v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja SR a v súlade s medzinárodnými dokumentmi v uvedenej oblasti. Budovanie a prevádzkovanie informačného
systému IS EIA/SEA vo väzbe na zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č.24/2006 Z. z.
Vedenie a prevádzka Dokumentačného centra EIA/SEA. Zabezpečovanie školiacich a vzdelávacích aktivít pre pracovníkov štátnej správy. Uskutočnenie IV. ročníka konferencie s medzinárodnou
účasťou SEA/EIA 2016. Zabezpečenie udržateľnosti výstupov projektu e-MAT a usporiadanie bilaterálnych stretnutí medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou a Slovenskou republikou a
Poľskou republikou v zásadách Espoo dohovoru. Vypracovávanie odborných stanovísk pre MŽP SR.
Forma výstupov:
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Príloha č. 1
Por.
č.
úlohy

29.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

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

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

Finančné zabezpečenie úlohy
(EUR)
skutočnosť
Iné
Výdavky št.
zdroje
rozpočtu

- prevádzka informačného systému EIA/SEA: databáza; školenie k IS EIA/SEA pre cca 20 pracovníkov štátnej správy; upgrade a update informačného systému EIA/SEA a www.enviroportal.sk: doprogramovanie webovej aplikácie IS EIA/SEA, komunikácia s kontaktnými osobami na príslušnom orgáne, telefonická a e-mailová komunikácia 753 x; update zoznamu odborne spôsobilých osôb
a užívateľov IS EIA/SEA; úprava IS v časti štatistických výstupov z procesu SEA/EIA; zabezpečenie funkčnosti prepojenia IS EIA/SEA a IS IPKZ - preprogramovanie; vypracovanie analýzy reportingu v
posudzovaní vplyvov na ŽP za SR podľa požiadaviek smernice EIA; technicko-organizačné zabezpečenie 3 školení pre štátnu správu pre proces EIA/SEA k IS EIA/SEA v termíne 22., 23. a 24.11.2016
pre 14 pracovníkov; - činnosť dokumentačného centra: evidencia a uchovávanie dokumentov a dokumentácií spojených s procesom EIA/SEA; preberanie a dopĺňanie archívu, poskytovanie
dokumentov k nahliadnutiu a poskytovanie informácií z nich na požiadanie. Informovanie verejnosti; zabezpečenie grafických úprav a prekladu dvoch propagačných materiálov - 1. leták
"Posudzovanie vplyvov navrhovaných činností na životné prostredie (EIA), Všeobecné informácie", 2. leták; „Posudzovanie vplyvov strategických dokumentov na životné prostredie (SEA),
Všeobecné informácie" do maďarského, ukrajinského a poľského jazyka; technicko-organizačné zabezpečenie upgradu metodickej príručky Hodnotenie významnosti vplyvov navrhovaných činností
a strategických dokumentov na územia NATURA 2000 archív, poskytovanie informácií; aktualizácia www.sazp.sk: - poskytnuté informácie f.o. a p.o. (118x), update www.sazp.sk-stanoviska;
rozšírenie archívu SAŽP o dokumenty z MŽP SR z rokov 1994 - 2007; rozšírenie archívu o nové úložné regály; TOZ aktualizácie metodickej príručky Hodnotenie významnosti vplyvov plánov a
projektov na územia sústavy Natura 2000 v Slovenskej republike; inventúra dokumentácií archívu na SAŽP za roky 1994 - 2007;
- technicko-organizačné zabezpečenie 3 školení (Bratislava 11.10.2016; Banská Bystrica 18.10.2016; Prešov 25.10.2016) pre 179 pracovníkov, zabezpečenie aktualizácie kontaktných osôb orgánov
štátnej správy;
- technicko-organizačné zabezpečenie IV. ročníka 2–dňovej medzinárodnej konferencie SEA/EIA 2016 v dňoch 24. - 25. 5.2016 v Hornom Smokovci pre 145 účastníkov, vydanie zborníka a vystavenie
záverov z konferencie na enviroportal.sk, prezentovanie konferencie v Enviromagazíne;
- usporiadanie 1-dňového bilaterálneho stretnutia medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou (Center of Competence) v Senci dňa 20. 10. 2016 pre 14 účastníkov - príprava a preklad
zápisu a rozposlanie účastníkom stretnutia a zrealizované 2-dňové bilaterálne stretnutie MŽP SR so zástupcami Poľskej republiky v Banskej Bystrici v dňoch 27. a 28. 1. 2016 pre 7 účastníkov príprava bilaterálnej dohody pre cezhraničné posudzovanie navrhovaných činností a strategických dokumentov;
- zabezpečenie udržateľnosti výstupov projektu E-MAT ako požiadavky dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Rakúskej republiky o vykonávaní dohovoru ESPOO: aktualizácia www.eiaportalat-sk.eu/index.php/sk/; 1x pracovné stretnutie: - update web stránky EIAportal a IS EIA; testovanie aktualizovanej webovej stránky; pracovné stretnutie so zástupcami fy AEEG z Rakúska k
EIAportálu a návrh na prípravu nového projektu, resp. pokračovania v projekte cez programov Interreg V-A 2014-2020;
- účasť na príprave nového zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie – organizácia stretnutí pracovných skupín, príprava a pripomienkovanie jednotlivých ustanovení zákona, koordinácia
podľa požiadaviek a v spolupráci s MŽP SR: - vypracované 4 stanoviská EIA (2 oznámenie o zmene, 1 správa o hodnotení, 1 písomná konzultácia) a 1 stanovisko SEA (1 oznámenie); 1 stanovisko k
akcii v rámci cezhraničného posudzovania;
- odborné stanoviská pre MŽP SR: - 2 pracovné stretnutia pre 44 účastníkov dňa 19. 1.2016 v Bratislave a 26. 1.2016 v B. Bystrici, pripomienkovanie návrhov noviel zákona č. 24/2006 Z. z. účinných
od 1.1.2017 a od 15.5.2017, analýza dopadov noviel na IS SEA/EIA a definovanie rozsahu potrieb aktualizácie IS, pracovné stretnutia k novelám zákona (2x Bratislava).
Strategické posudzovanie Koncepcie geologického
OAHŽPES
12.2016
Úloha je
výskumu a geologického prieskumu územia
RNDr. Hrnčárová /
splnená.
10 000,60,60,42
Slovenskej republiky
Ing. Saxová
Anotácia: Koncepcia predstavuje strategický plánovací dokument (SD) pre systematickú koordináciu vykonávania geologického výskumu a geologického prieskumu v Slovenskej republike, stanovuje
priority vyplývajúcich z uznesení vlády Slovenskej republiky, novelizovaných alebo nových všeobecne záväzných právnych prepisov, smerníc a rozhodnutí Európskej komisie a Rady, materiálov
pracovných skupín Európskej komisie a dokumentov Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, európskych a vnútroštátnych strategických dokumentov.
Uvedená koncepcia je strategickým dokumentom (ďalej SD) s celoštátnym dosahom, ktorý schvaľuje vláda SR. Podľa zákona č. 24/2006 podlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie. Na SD s
celoštátnym dosahom sa primerane vzťahujú ustanovenia §5 a 16 a šiestej časti zákona.
Forma výstupov:
- uskutočnené 4 pracovné stretnutia k rozhodnutiu či SD podlieha podľa zákona č. 24/2006 Z. z. posudzovaniu vplyvov na ŽP, pripomienkovanie predloženého návrhu SD z hľadiska vplyvov na ŽP,
konzultácie so zástupcami sekcie geológie a prírodných zdrojov a odborom posudzovania vplyvov na životné prostredie MŽP SR k ďalším krokom v procese SEA, konzultácie so ŠOP SR vo veci
vydania odborného stanoviska ku koncepcii, konzultácie so zástupcami sekcie geológie a prírodných zdrojov MŽP SR k oznámeniu okresného úradu o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia;
- inzercia v hromadnom informačnom prostriedku s celoštátnym dosahom (4 x) - spracovanie prieskumu trhu, testu bežnej dostupnosti a žiadosti o realizáciu verejného obstarávania, inzercia v
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Príloha č. 1
Por.
č.
úlohy

30.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

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

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

Finančné zabezpečenie úlohy
(EUR)
skutočnosť
Iné
Výdavky št.
zdroje
rozpočtu

celoštátnych denníkoch, žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na obstaranie predmetu zákazky;
- oznámenie o strategickom dokumente, pracovné stretnutie k rozsahu hodnotenia, správa o hodnotení SD, verejné prerokovanie, odborný posudok k SD, doložka vplyvov na životné prostredie –
uvedené aktivity neboli realizované v plnom rozsahu z časového hľadiska.
Prevádzkovanie pracoviska SAŽP v oblasti
OAHŽPES
12.2016
Úloha je
prevencie závažných priemyselných havárií RNDr. Galková
splnená.
4 000,2 107,2 106,65
1 958,plnenie prenesených odborných úloh
Anotácia: Plnenie odborných úloh v zmysle poverenia ministra ŽP SR v rozsahu § 16 ods. 1 až 3 zákona č. 128/2015 Z. z o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon č. 128/2015 Z.z.“) - budovanie, prevádzkovanie a sprístupňovanie informačného systému prevencie ZPH (ďalej len „IS PZPH“) a úlohy v rozsahu § 13 ods. 1 až 3 zákona určovanie podnikov s možným domino efektom ako nástroja pre obmedzenie dopadov ZPH. Tvorba analýz, podkladov a ich spracovanie pre plnenie reportingových povinností SR v oblasti prevencie
ZPH vo vzťahu k EK. Zabezpečenie výstupov z predmetného IS na prípravu podkladov pre reportovanie do EU databáz SPIRS a MARS. Zabezpečenie školiacich aktivít pre štátnu správu a školení pre
užívateľov IS PZPH. Budovanie informačného, poradenského a konzultačného centra. Vykonávanie činností vyplývajúcich z členstva v Komisii pre prevenciu ZPH. Zapojenie do pracovných skupín EK,
EEA, JRC.
Forma výstupov:
- update a upgrade IS PZPH; tvorba nových registrov podnikov (Domino efekt) v rozsahu poverenia ministra ŽP; poskytovanie informácií, aktualizované stránky (www.enviroportal.sk, www.sazp.sk):
- aktualizované všetky registre a moduly IS PZPH (podniky, činnosti podnikov, prevádzkovatelia, nebezpečné látky, okolie podnikov, kontroly, autorizované osoby, odborne spôsobilé osoby); spracovaná a zverejnená štatistika z kontrol vykonávaných koordinovaným spôsobom, zverejnená súhrnná správa o koordinovaných kontrolách za rok 2015 a plán bežných kontrol na rok 2017; aktualizované dokumenty "Informácie pre verejnosť" podľa § 15 zákona č. 128/2015 Z. z. v IS PZPH (64 dokumentov); - spracované podklady pre určovanie podnikov s možným domino efektom a
ich susedných podnikov v rozsahu § 13 ods. 1 až 3 zákona o prevencii ZPH, 4 pracovné stretnutia s expertmi na prevenciu ZPH a pracovníkmi odboru ER a BB MŽP SR; - tvorba 4 nových číselníkov
súvisiacich s programovaním IS PZPH podľa novej legislatívy; - naprogramovaná, testovaná a zverejnená nová verzia IS PZPH pre verejnosť a webová aplikácia zameraná na podporu špecialistov na
PZPH a prevádzkovateľov podnikov; - 24 pracovných stretnutí s pracovníkmi DATACENTRA v súvislosti s upgrade a update IS PZPH a webovou aplikáciou na podporu špecialistov na PZPH; poskytnuté informácie ŠS, verejnosti, odbornej verejnosti a prevádzkovateľom k IS PZPH (cca 96); - aktualizované web stránky www.enviroportal.sk, www.sazp.sk za oblasť PZPH;
- spracované údaje vyplývajúce z vykonávacích rozhodnutí Komisie č. 2014/895/EÚ a č. 2014/896EÚ; pracovné stretnutia Výboru Kompetentných autorít (CCA) a skupiny SEVESO expertov včítane
dotazníkov a pripomienkovania dokumentov podľa požiadaviek EK: - vykonaný zber a spracovaná sumarizácia údajov za rok 2015 - podklady pre dotazník vyplývajúci z vykonávacieho rozhodnutia
Komisie 2014/896/EÚ; - spracované údaje na doplnenie informácií k správe o implementácii smernice 96/82/ES za roky 2012-2014 v slovenskom i anglickom jazyku; - zverejnené otázky a
odpovede k smernici EP a Rady 2012/18/EÚ – materiály zaslané zo Seveso Expert Group, pracovné stretnutie Výboru Kompetentných autorít (CCA) sa v roku 2016 neuskutočnilo; - vykonávanie
funkcie "Národný reportér" pracovníkmi PZPH na základe poverenia gestora pre zapisovanie údajov do nového systému eSPIRS; - spracované a zapísané údaje o všetkých podnikoch v SR
spadajúcich pod zákon o PZPH do systému eSPIRS podľa požiadavky EK a gestora k 31.12. 2016;
- verifikované a doplnené údaje z bezpečnostných správ a oznámení o zaradení podnikov do IS PZPH; úlohy vyplývajúce z členstva v Komisii na prevenciu ZPH: verifikované údaje z 37
bezpečnostných správ SEVESO podnikov a ich doplnenie do jednotlivých registrov a modulov IS PZPH; preverených a prepočítaných 107 oznámení o zaradení podnikov v zmysle zákona o PZPH,
zapísané údajov do IS PZPH; 4 pracovné stretnutia vyplývajúce z členstva v Komisie pre prevenciu ZPH, riešenie aktuálnych otázok súvisiacich s aplikovaním nového zákona o PZPH; odborné
poradenstvo pre OÚŽP a SIŽP súvisiace s oznámeniami o zaradení podnikov a klasifikáciou chemických látok, cca 46.240:247;
- nové a aktualizované GIS vrstvy citlivé body, reprezentatívne scenáre a podniky podľa § 13 zákona: - spracované podklady pre vytvorenie nových GIS vrstiev - podniky s domino efektom a
susediace podniky v rozsahu § 13 ods. 1 až 3 zákona o PZPH, zameranie a terénna obhliadka podnikov s možným Domino efektom a ich susediacich podnikov, 66 zápisov v IS PZPH; aktualizovaná
GIS vrstva citlivé body - zameraných 36 citlivých bodov v teréne, ich zakreslenie do webovej mapovej aplikácie; aktualizovaná GIS vrstva reprezentatívne scenáre - aktualizovaných 16
reprezentatívnych scenárov; aktualizovaná GIS vrstva areálov Seveso podnikov - aktualizovaných 10 areálov SEVESO podnikov;
- realizované odborné školenia (vrátane tlače odborných materiálov - MP) a aktivity v súvislosti s prípravou 9. zasadnutia Konferencie zmluvných strán Dohovoru o cezhraničných účinkoch
priemyselných havárií podľa požiadaviek odboru ER a BB: - pripravené 3 metodické príručky pre oblasť PZPH do tlače v spolupráci s odborom komunikácie a osvety; - preklad publikácie z
anglického jazyka k 40. výročiu veľkej havárie v meste Seveso, pripomienkovaný preklad odborných textov; - pracovníci SAŽP členmi delegácie SR v pozícii expertov (Uznesenie vlády SR č.
448/2016) na 9. zasadnutí Konferencie zmluvných strán Dohovoru EHK OSN o cezhraničných účinkoch priemyselných havárií, Slovinsko, Ľubľana, 27. 11. – 01. 12. 2016.
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Príloha č. 1
Por.
č.
úlohy
31.

32.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

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

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

Finančné zabezpečenie úlohy
(EUR)
skutočnosť
Iné
Výdavky št.
zdroje
rozpočtu

Prevádzkovanie pracoviska pre Európsky register OAHŽPES
12.2016
Úloha je
1 500,926,925,58
únikov a prenosov znečisťujúcich látok (E-PRTR)
Ing. Kapustová
splnená.
Anotácia: Koordinovanie prenosu relevantných údajov o emisiách z SHMÚ do E-PRTR. Zabezpečenie plnenia medzinárodných záväzkov SR voči EÚ a EEA. Účasť zástupcov SAŽP na rokovaniach
pracovných skupín pre E-PRTR na medzinárodnej úrovni. Konzultačná činnosť a poradenstvo pre štátnu a verejnú správu, prevádzkovateľov a odbornú verejnosť. Spolupráca s SHMÚ v súvislosti s
Národným registrom znečisťovania.
Forma výstupov:
- spolupráca na príprave návrhu novely zákona č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky; pripomienkovanie pracovnej verzie návrhu;
- komunikácia s SHMÚ, EK a EEA ohľadom prenosu údajov do E-PRTR; komunikácia s SHMÚ kvôli zisteným nezrovnalostiam v údajoch za SR v E-PRTR, dohoda s SHMÚ o predložení opráv v údajoch v
roku 2017;
- informácie, správy a pripomienkovanie podkladov predkladaných EK a EEA o údajoch za SR v E-PRTR a o implementácii E-PRTR - aktívna účasť na 2. Eionet workshope NRC Industrial Pollution v
Kodani, EEA, informácie z workshopu zaslané relevantným zástupcom NRC z SAŽP a SHMÚ a pracovníkom MŽP SR; pripomienkovanie rozpracovaných podkladov EEA a zápisu úloh z workshopu;
- pripomienkovanie publikácie EEA o profile SR vo vzťahu k emisiám z priemyslu, komunikácia s EEA a dohoda na riešení zmeny textu v publikácii;
- vystavené údaje o emisiách z E-PRTR prevádzkarní za SR za rok 2014 v CDR;
- vystavený report o úplnosti údajov o emisiách z E-PRTR prevádzkarní za SR za rok 2014 v CDR;
- účasť na zasadnutí expertnej pracovnej skupiny pre E-PRTR v EK, Brusel;
- pripomienkovanie pracovných materiálov prerokúvaných na pracovných stretnutiach v EK;
- poskytnuté 4 konzultácie a 1 komplexnejšia písomná informácia o odhade emisií zo skládok odpadov;
- účasť na 2 pracovných stretnutiach k novele zákona č. 205/2004 Z. z. a jeho vykonávacej vyhlášky za účasti MŽP SR a SHMÚ; pracovno-informačné stretnutie s gestorom MŽP SR o témach
prejednávaných na workshope v EK v Bruseli.
Environmentálne škody - prevencia a náprava v OAHŽPES
12.2016
Úloha je
zmysle smernice 2004/35/ES a zákona NR SR č. Ing. Horňanová
splnená.
359/2007
Z.z.
o
prevencii
a
náprave
4 000,2 140,2 140,13
6 092,environmentálnych škôd a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Anotácia: Vykonávanie odborných činností za oblasť environmentálnych škôd v zmysle smernice 2004/35/ES a poskytovanie údajov pre Európsku komisiu. Uplatňovanie zákona NR SR č. 359/2007
Z.z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prevádzkovaním informačného systému (IS PaNEŠ), systematickým zberom
a publikovaním údajov o environmentálnych škodách a pripojením na web-mapové služby. Poskytovanie poradenstva a vzdelávacích aktivít pre zainteresované skupiny.
Forma výstupov:
- vypracovaný preklad hodnotiacej správy EK (REFIT) o vykonávaní smernice 2004/35/ES z apríla 2016, pracovný dokument EK, vypracovaný preklad súhrnnej správy zo 16. stretnutia k smernici ELD
zaslanej Európskou komisiou zástupcom čl. štátov;
- účasť na 16. pracovnom stretnutí zástupcov čl. štátov a EK pre ELD v Bruseli dňa 25.5.2016; účasť na 4. konferencii pre zainteresované skupiny v Bruseli, dňa 24.5.2016;
- zrealizovaný zber údajov o finančnom krytí (FK) v SR podľa okresov - zmeny za rok 2015 a spracované odpovede z OÚ OSŽP (72) a SIŽP (7), vypracovaná súhrnná tabuľka FK prevádzkovateľov za SR
za r. 2015, zaktualizovaný zoznam prevádzkovateľov s finančným krytím;
- prevádzkovanie a sprístupňovanie údajov v IS PaNEŠ – zaktualizovaný adresár príslušných úradov, zmeny adries, vedúcich OSŽP, kontaktných osôb s agendou EŠ a mailových kontaktov;
zrealizovaný zber údajov o prípadoch EŠ (0) a BHEŠ (1) za rok 2015 - spracované z odpovedí OÚ OSŽP a SIŽP, návrh publikovania informácií v oznámeniach a v registri; vypracované podklady na
úpravy v registri EŠ a BHEŠ - analýza publikovania, upravené vstupné polia formulára a jeho štruktúry;
- autorizačný a autentifikačný modul pre viacúrovňovú hierarchiu používateľov IS PaNEŠ - naprogramované prislúchajúce knižnice, zrealizovaná testovacia a prevádzková verzia autorizačného a
autentifikačného modulu, nastavené sú 3 - úrovne prístupov (verejnosť, oprávnený používateľ, správca systému);
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Príloha č. 1
Por.
č.
úlohy

33.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

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

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

Finančné zabezpečenie úlohy
(EUR)
skutočnosť
Iné
Výdavky št.
zdroje
rozpočtu

- pripojené web-mapové služby z KIMS ŠOP SR a z Registra priestorových informácií SR - prepojená mapová aplikácia IS PaNEŠ so službami na národnom geoportáli cez pripojené knižnice;
otestovaná funkčnosť pripojenia na mapovej službe OpenStreet Map, prepojená web mapová služba WMS publikovaná z KIMS (ŠOP SR) ako on-line služba z výskytových záznamov druhov rastlín a
živočíchov EÚ významu;
- poskytnuté informácie a poradenstvo za oblasť environmentálnych škôd - poskytnutých 20 konzultácií pre štátnu správu, prevádzkovateľov, konzultačné spoločnosti, verejnosť a vysoké školy;
- zrealizovaný 1-dňový odborný seminár „Systém hodnotenia rizík pre posúdenie environmentálnych škôd“ dňa 21.9.2016, hotel Poľana Zvolen pre 78 účastníkov (prevádzkovatelia, MŽP SR, OÚ
OSŽP, SIŽP, SAŽP, poisťovne a hodnotitelia rizík), uverejnený článok "Environmentálna zodpovednosť sa týka všetkých" v Enviromagazíne č. 4/2016; zrealizovaný 1-dňový odborný seminár
„Hodnotenie environmentálnych škôd na Natura 2000“, 25.10.2016 v UMB B. Bystrica pre 123 účastníkov (OÚ OSŽP, OPaK /VH/EŠ, SIŽP, ŠOP SR, VŠ, NLC Zvolen, Lesy SR);
- aktualizovaná web stránka enviroportál/enviškody/informačné zdroje: zverejnený leták o pripravovanom seminári (9/2016), zverejnenie 2 správ EK o vykonávaní smernice ELD, obnova pripojenia
na IS PaNEŠ, opravy textov v dôležitých pojmoch, právnych predpisoch; zverejnené materiály z odborného seminára „Hodnotenie environmentálnych škôd na Natura 2000“;
- podpora činností v rámci národného projektu - vypracované podklady pre Národný projekt NP1 HA3, zrealizovaná príprava plánu VO pre rok 2017; zrealizované zabezpečenie vypracovania
užívateľského manuálu „Hodnotenie environmentálnych škôd na Natura 2000“ - podklady pre VO na spracovateľa manuálu, tlač a grafické spracovanie manuálu; vypracovaná brožúra o EŠ všeobecné informácie.
Prevádzkovanie pracoviska integrovanej prevencie OAHŽPES
12.2016
Úloha je
a kontroly znečisťovania životného prostredia Ing. Lišková
splnená.
(IPKZ) v zmysle zákona č. 39/2013 Z. z. o
1 500,1 445,1 445,25
integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania
životného prostredia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Anotácia: Zabezpečenie niektorých kompetencií prenesených ministerstvom na SAŽP na plnenie vybraných ustanovení zákona o IPKZ a jeho vykonávacej vyhlášky. Pokračovanie prác na IS IPKZ a jeho
aktualizácia, prevádzkovanie a spravovanie. Konzultačná a poradenská činnosť pre štátnu správu, prevádzkovateľov a verejnosť. Zabezpečenie plnenia medzinárodných záväzkov SR voči EÚ.
Forma výstupov:
- pokračovanie prác na aplikácii IPKZ pre SIŽP ako súčasť IS IPKZ - 6 stretnutí so SIŽP k aplikácii IPKZ Evidencia činností a IS IPKZ (18. 2., 4. 5., 21. 6. a 14. 10. 2016 Banská Bystrica, 19. 4. a 8. 6. 2016
Bratislava); stretnutie k funkčnosti prepojenia IS EIA/SEA a IS IPKZ (15. 4. 2016 Banská Bystrica); - identifikovanie chýb v aplikácii, v súčinnosti so SIŽP ich priebežné odstraňovanie;
- pokračovanie prác na mapovej aplikácii prevádzok IPKZ ako súčasť Registra prevádzok - uskutočnené stretnutie (18. 2. 2016 Banská Bystrica) a telefonické konzultácie so SIŽP;
- stretnutie MŽP SR, SIŽP, SHMÚ a SAŽP k informačným systémom IPKZ a NRZ (19. 4. Bratislava); 2 stretnutia MŽP SR, SHMÚ a SAŽP k prepojeniu IS IPKZ a NRZ (8. 6. a 13. 7. 2016 Bratislava);
- aktualizácia informácií o činnosti BAT centra; naprogramovanie, testovanie a napĺňanie nového výstupu pre verejnosť z registra najlepších dostupných techník; preklady anotácií BREF zo stránky
EIPPCB;
- IS IPKZ - výstupy cez enviroportál, www.sazp.sk - spustenie nových výstupov pre verejnosť: (databáza BREF a REF, zaujímavé stránky, činnosť štátnej správy v oblasti BAT) - z registra prevádzok IPKZ
a vydaných povolení (testovacia verzia); priebežné aktualizovanie informácií o IPKZ na enviroportáli;
- účasť na workshope k reportingu podľa IED (03.2016, 14. 11. 2016 Brusel); účasť na 2. Eionet mítingu k priemyselnému znečisteniu (jún 2016); účasť na rokovaní BAT/BEP fóra bez zástupcu SR
(kolidovalo s výkonom funkcie predsedu pracovnej skupiny v rámci SK PRES); podkladové materiály;
- konzultácie, poradenstvo - realizácia seminára k novele zákona o IPKZ; poskytnutých 80 konzultácií; poradenstvo MŽP SR ohľadom integrovaných povolení v iných členských štátoch EÚ; stretnutie
k spolupráci pre tvorbu učebnice k IPKZ s pracovníkmi TU Zvolen (január 2016); účasť na konferencii Účetníctví a reporting udržitelného rozvoje, Brno, ČR (20.4. – 22.4. 2016); účasť: na stretnutí
novo vytvoreného odboru integrovanej prevencie na MŽP SR (8.6.2016, Bratislava), na 1. česko-slovenskej konferencii ENVIRO 2016 (Ostravice, ČR, 22. - 23.9.2016); participácia na prednáške
„Referenčné dokumenty o BAT a výmena informácií“ a účasť na konferencii Priemyselné emisie (Bratislava, 27.9. - 28.9.2016); účasť na odbornom seminári k zákonu o odpadoch a obaloch (Banská
Bystrica, 11.10.2016); spolupráca s MŽP SR k aktualizácii uzavretých a prevádzkovaných skládok patriacich pod IPKZ; účasť a prednáška “Rozšírený register informácií o najlepších dostupných
technikách“ na medzinárodnej konferencii „Ochrana ovzdušia 2016“ (Štrbské Pleso, 21. -23.11.2016); spoluautorstvo na odbornom príspevku "Informačný systém BAT a BREF" pre konferenciu
vodohospodárov v priemysle (Liptovský Ján, 7.11. - 9.11.2016); aktualizácia podkladov o IPKZ pre prípravu 4. Národnej správy o implementácii Aarhuského Dohovoru v Slovenskej republike (IV. NIR
SR); príprava terminológie ŽP – základné pojmy za oblasť IPKZ, požiadavka MŽP SR; podklady pre vypracovanie materiálu pre stratégiu SAŽP za oblasť IPKZ na roky 2016-2019; podklady za oblasť
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Príloha č. 1
Por.
č.
úlohy

34.

35.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

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

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

Finančné zabezpečenie úlohy
(EUR)
skutočnosť
Iné
Výdavky št.
zdroje
rozpočtu

IPKZ pre Správu o stave malého a stredného podnikania za rok 2015 (Slovak Business Agency); pripomienkovanie dokumentu "Znečistenie z priemyslu - prehľad za SR do roku 2015" a návrhu
dokumentu "Metodika pre spracovanie prehľadu znečistenia z priemyslu za EEA krajiny"; pripomienky k materiálu „EEA country profiles on industrial pollution - 2016 version“ za SR.
Zabezpečovanie aktivít súvisiacich s vykonávaním
OAHŽPES
12.2016
Úloha je
funkcie Národného kontaktného bodu (National
Ing. Kapustová
splnená.
Focal Point) pre Protokol o registroch únikov a
8 500,4 931,4 931,22
prenosov znečisťujúcich látok (PRTRs) Aarhuského
dohovoru na základe oficiálnej nominácie
odsúhlasenej ministrom životného prostredia
Anotácia: Vykonávanie funkcie Národného kontaktného bodu pre Protokol o registroch únikov a prenosov znečisťujúcich látok Aarhuského dohovoru. Spolupráca s MŽP SR a SHMÚ pri plnení funkcie
Národného kontaktného bodu. Vykonávanie funkcie predsedu rokovaní WPIEI k Protokolu PRTR v Rade EÚ a predsedu koordinačných stretnutí ČŠ EÚ počas 5. stretnutia Zmluvných strán Protokolu
PRTR. Plnenie ďalších úloh v súvislosti s SK PRES 2016 pre MŽP SR.
Forma výstupov:
- 4 x pracovné stretnutia s formálnym gestorom (odbor TUR, MŽP SR), 4 x s vecným gestorom (odbor OO, MŽP SR), 1x s GR sekcie (MŽP SR), 1x s SHMÚ (prevádzkovateľ NRZ), 8x tímu PRTR pre SK
PRES (zápis zo stretnutia); poskytnuté informácie o plánovaných a uskutočnených podujatiach v rámci SK PRES na poradách RKS na pôde MŽP SR;
- stanovisko za SR z pozície NFP pre Protokol PRTR k 2 dokumentom spracovaným vo Výbore pre súlad k reportingu podľa hodnotiacej správy, spracovanie podkladov za agendu Protokolu PRTR a EPRTR do dotazníka o prístupe k informáciám v rámci Aarhuského dohovoru;
- analýza dotazníka a draftu 2. národnej správy o implementácii Protokolu PRTR, overovanie vybraných skutočností, aktualizácia informácií;
- org. zabezpečenie a účasť na prípravnom rokovaní na pôde Generálneho sekretariátu Rady EÚ (5.10.2016), na zasadnutí WPIEI a ďalších rokovaniach (26. - 28.10.2016), účasť na WPIEI joint
session/Aarhus na pôde GSR v Bruseli 28.10.2016, zabezpečenie spracovania zápisu z rokovaní, flash správa (2 x);
- organizačno-logistické zabezpečenie účasti a zastupovanie ČŠ EÚ na 5. zasadnutí zmluvných strán Protokolu PRTR v Ženeve, koordinačné rokovania, stretnutie s MVO počas zasadnutia;
- komunikácia s odborom IEPŽP na MŽP SR k príprave SK PRES (, personálne obsadenie tímu, pripomienkovanie plánu a termínov podujatí, koordinačné porady, oficiálne dary, požiadavky na
tlmočenie, informácie do podkladu pre ministra ŽP o agende PRTR Protokolu, vyjadrenia k programovým materiálom, k Roadmap SK PRES 2016 pre skupinu UNECE, aktualizácie údajov o expertoch
a tímoch, info o plánovaných podujatiach a prioritách SR za oblasť PRTR pre Misiu SR pri EHK OSN v Ženeve, prehľad očakávaných programových aktivít a priorít PS pre Protokol PRTR);
- účasť na rokovaní WPIEI Aarhuského dohovoru, na koordinačnej porade ČŠ EÚ pred začiatkom WPIEI, flash správa;
- výkon funkcie predsedu - komunikácia so zástupcom Generálneho sekretariátu Rady EÚ v Bruseli k úlohám SK PRES počas WPIEI UNECE/PRTR+Aarhus; komunikácia s OZEÚ a odborom
medzinárodnej spolupráce na MŽP SR a Stálym zastúpením SR pri EÚ v Bruseli v súvislosti so zabezpečením prípravného rokovania s GSR, zasadnutia WPIEI a jeho programu v Bruseli v októbri
2016, spracovanie pripomienok ČŠ k 5. stretnutiu zmluvných strán Protokolu PRTR v Ženeve, návrhy stanovísk v mene EÚ a jej ČŠ k vystaveným dokumentom na webe UNECE; zapracovanie
dielčích návrhov členov tímu Protokolu PRTR do návrhov stanovísk EÚ+ČŠ; spolupráca s tímom Aarhus v rámci SK PRES pri spracovaní návrhov EÚ+ČŠ k spoločným dokumentom PRTR+Aarhus;
finálne verzie návrhov stanovísk EÚ+ČŠ zaslané do Bruselu na Generálny sekretariát Rady EÚ; 2. kolo pripomienkovania podkladov k 5. stretnutiu zmluvných strán Protokolu PRTR v Ženeve a
návrhov stanovísk EÚ+ČŠ; vedenie zasadnutia WPIEI UNECE PRTR v Bruseli, stretnutie ČŠ s European Environment Bureau, koordinačné stretnutie s GSR, EK, tímami Malty a Estónska (27. 10.
2016);
- 5. stretnutie Zmluvných strán Protokolu PRTR počas SK PRES v 2. polroku 2016 - komunikácia so zástupcom Sekretariátu Aarhus+PRTR v EHK OSN v Ženeve k úlohám SK PRES počas rokovaní 5.
WGP Protokolu PRTR v Ženeve; komunikácia s OZEÚ a OMS MŽP SR a Misiou SR pri EHK OSN v Ženeve o organizačno-logistickom zabezpečení koordinačných zasadnutí a účasti slovenskej
delegácie; vedenie stretnutia ČŠ EÚ s mimovládnymi organizáciami; zastupovanie EÚ v Ženeve v dňoch 23. – 24. 11. 2016; pripomienkovanie záverov za EÚ;
- pracovné stretnutia – výkon funkcie predsedu - interné rokovanie so zástupcom Generálneho sekretariátu Rady EÚ k úlohám počas SK PRES pre Protokol PRTR a počas WPIEI UNECE/PRTR+Aarhus;
organizačno-technické a programové zabezpečovanie prípravného stretnutia v Bruseli so zástupcom Rady EÚ, EK, a predsedníckeho tímu Malty.
Odborná podpora riešenia problematiky
OAHŽPES
12.2016
Úloha je
3 500,39 071,39 071,04
686 280,environmentálnych záťaží
Ing. Helma
splnená.
Anotácia: Úloha predstavuje podporu procesu riešenia environmentálnych záťaží na Slovensku v zmysle, Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží (2016 – 2021), zákona č. 569/2007 Z.z.
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Por.
č.
úlohy

36.

37.

38.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

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

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

Finančné zabezpečenie úlohy
(EUR)
skutočnosť
Iné
Výdavky št.
zdroje
rozpočtu

o geologických prácach v znení neskorších predpisov, zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŽP
SR č. 51/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Forma výstupov:
- aktualizovaný ISEZ - spracovanie dokumentácie a databázové zápisy pre jednotlivé lokality (371 aktualizácií ISEZ v rámci 243 lokalít); vytvorenie užívateľských vstupov do IS EZ pre štátnu správu (12
vstupov vytvorených, 2 vstupy zrušené, 1 upravený, 1 odblokovaný); terénne obhliadky lokalít (15 lokalít);
- posudky k záverečným správam s analýzou rizika znečisteného územia - vypracovanie 2 odborných oponentských posudkov na záverečné správy;
- 3 zápisy zo zasadnutí Komisie pre posudzovanie a schvaľovanie záverečných správ s analýzou rizika znečisteného územia (konzultovaných a schvaľovaných 10 správ);
- inštruktážne stretnutie – školenie pracovníkov okresných úradov v sídle kraja zodpovedných za problematiku EZ (9.2.2016, SAŽP B. Bystrica);
- prehľad poskytnutých informácií - 92 poskytnutých informácií;
- príprava dotazníka Contaminated sites pre diskusiu, ktorá sa uskutočnila na pracovnom zasadnutí k plneniu reportingových povinností k problematike „contaminated sites“ 23. 9. 2016 vo Ferrare,
Taliansko (Ad-hoc Working Group on Contaminated Sites and Brownfields): Questionnaire on the establishment of the indicator LSI003 Progress in the managment of contaminated sites in
Europe;
- organizácia a účasť na medzinárodnej konferencii Contaminated sites 2016“, web stránka (Contaminated Sites 2016, Hotel Bôrik, Bratislava 12. 9. – 13. 9. 2016);
- informácie o identifikovaných environmentálnych záťažiach na zápis do katastra nehnuteľností - zaslané informácie na zápis do katastra nehnuteľností (6 lokalít).
Informačný systém o oprávnených osobách podľa § OAHŽPES
12.2016
Úloha je
20 zákona 137/2010 Z.z o ovzduší v znení
Ing. Virgovič
splnená.
500,438,438,21
neskorších predpisov (IS OO)
Anotácia: Oprávnené osoby sú podľa § 20 ods. 11 zákona 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov povinní prostredníctvom informačného systému o oprávnených osobách a ich stálych
subdodávateľoch (IS OO) sprístupňovať prevádzkovateľom stacionárnych zdrojov a orgánom ochrany ovzdušia a správnym orgánom v integrovanom povoľovaní informácie o oprávnených
technických činnostiach a o ich službách a následne ich bezodkladne aktualizovať.
Predmetom úlohy je zabezpečiť funkčné prevádzkovanie IS OO, čím sa zabezpečí plnenie povinnosti podľa § 20 ods.11 zákona 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.
Forma výstupov:
- funkčný IS OO na enviroportáli - funkčné a technické zabezpečenie IS OO.
Podpora výkonu štátnej správy podľa zákona NR SR OAHŽPES
12.2016
Úloha je
č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z Ing. Novikmecová
splnená.
850,199,198,69
ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Anotácia: Informačný systém (IS) nakladania s ťažobným odpadom je jedným z nástrojov na podporu výkonu štátnej správy na úseku nakladania s ťažobným odpadom. Povinnosť vytvoriť a
aktualizovať IS nakladania s ťažobným odpadom je zakotvená v § 16 zák. č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. IS nakladania s ťažobným odpadom na základe poverenia MŽP SR prevádzkuje SAŽP. IS nakladania s ťažobným odpadom je prístupný na www.enviroportal.sk.
Forma výstupov:
- aktualizovaná verzia IS nakladania s ťažobným odpadom prístupná na www.enviroportal.sk - aktualizovaná verzia aplikačného rozhrania IS publikovaná 17. 05. 2016;
- informácia o závažných udalostiach za obdobie od 1. 5. 2014 do 30. 04. 2016 vystavená v Registri súhrnných správ z reportingu v IS nakladania s ťažobným odpadom na www.enviroportal.sk
Podpora centrálnej evidencie mimoriadneho OAHŽPES
12.2016
Úloha je
zhoršenia vôd
Ing. Ďuriančíková /
splnená.
300,357,357,00
Ing. Vengrínová
Anotácia: Zabezpečenie centrálnej evidencie všetkých mimoriadnych zhoršení vôd, prevádzkovanie a spravovanie IS MZV na plnenie ustanovení zákona č. 364/2004 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č.
100/2000 Z.z.
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39.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

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

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

Finančné zabezpečenie úlohy
(EUR)
skutočnosť
Iné
Výdavky št.
zdroje
rozpočtu

Forma výstupov:
- aplikačné riešenie centrálnej evidencie mimoriadneho zhoršenia vôd sa priebežne reprogramuje na moderný systém, ktorý bude predstavovať aktualizovaný register s možnosťou tvorby tlačových
zostáv.
Regionálne centrum Bazilejského dohovoru (RCBD)
OEMBD
12.2016
Úloha je
8 000,2 934,2 933,42
87 365,RNDr. Lapešová
splnená.
Anotácia: Plnenie medzinárodného záväzku SR, ktorý bol potvrdený dohodou medzi vládou SR (zast. MŽP SR) a Sekretariátom Bazilejského dohovoru (SBD) v nadväzností na projekt OSNUNEP/SBD/SAŽP No. BS-3100/97-01 „Establishment of the Regional Centre for Training and Technology Transfer in the Slovak Republic“. Ide o aktivitu, ktorou sa SR významne angažuje ako zmluvná
strana Bazilejského dohovoru v rámci environmentálneho programu OSN - UNEP (United Nation Environment Programme).
Činnosť RCBD je zameraná na pomoc a spoluprácu s regiónom SaVE pre implementáciu Bazilejského dohovoru zameraného na environmentálne vhodné nakladanie s nebezpečným odpadom a
kontrolný systém jeho cezhraničnej prepravy. Regionálne centrum realizuje svoju činnosť koordináciou projektov, realizáciou medzinárodných workshopov a tréningov, distribúciou informácií a
aktívnou účasťou v programoch partnerstva v rámci Bazilejského dohovoru a ostatných viacstranných environmentálnych dohovorov. Činnosť RCBD je v súlade so Strategickým rámcom Bazilejského
dohovoru 2012 – 2021 a národnými prioritami jednotlivých zmluvných strán regiónu.
Forma výstupov:
- administratívna a operatívna činnosť pre Sekretariát Bazilejského dohovoru (SBD): účasť na aktivitách; správy o činnosti; spolupráca s TAIEX pre požiadavky Čiernej Hory, podklady pre OEWG10;
aktivity v rámci pracovnej skupiny ENFORCE zameranej na problematiku nelegálnej cezhraničnej prepravy nebezpečného odpadu; organizácia 5. pracovného stretnutia Expertnej pracovnej skupiny
Bazilejského dohovoru EWG5 (Bratislava, 13.-15.07.2016); spolupráca pre SaVE región; účasť na informačnom seminári k ODA výzvam, marec 2016; organizácia medzinárodného pracovného
stretnutia na prípravu príručky na BEP a BAT toolkitu (Bratislava 25.-27.10.2016); zabezpečenie exkurzie pre MD expertov v rámci CETIR programu 24.-25.5.2016; účasť: konferencia k oficiálnemu
výkladu zákona o odpadoch (Žilina 10.5.2016); seminár Obaly a neobalové výrobky od A po Z (Bratislava, 17.5.2016); konferencia Bratislava, (06.-07.09.); konferencia Enviro 2016, Ostravice, ČR
(22. a 23.10); konferencia Deň odpadového hospodárstva 2016, Bratislava (24.11.); spracovanie dokumentu Priority RCBD; správa pre TAIEX o zrealizovanom workshope (21.-22.4.2016); preklady
návrhov zmlúv a projektov;
- manažment aktivít pre krajiny strednej a východnej Európy (SaVE); koordinácia projektu v rámci programu partnerstva PACE „Budovanie kapacít pre manažment e-odpadu v Srbsku“ a projektu v
Moldavsku „Zvyšovanie environmentálneho povedomia a odborných kapacít s cieľom znižovania environmentálneho rizika spôsobeného e-odpadom; príprava a organizácia medzinárodného
workshopu - tréningu pre krajiny Strednej a Východnej Európy zameraného na COP12, odsúhlasené príručky na nakladanie s odpadom obsahujúcim POPs (HCBD a PBDE), Bratislava 21. –
22.04.2016; záverečné správy k projektu "Zvyšovanie enviro povedomia a budovanie odborných kapacít s cieľom znižovania environmentálneho rizika spôsobeného e-odpadom v Moldavsku" a k
projektu "Budovanie kapacít pre manažment e-odpadu v Srbsku"; projektové návrhy pre ODA výzvy; príprava 5. pracovného stretnutia Expertnej pracovnej skupiny EWG5; príprava
medzinárodného stretnutia expertov na prípravu BAT a BEP príručky na neúmyselne vznikajúce POPs, Bratislava 25.-27.10.2016; texty pre projekt "Podpora environmentálnej výchovy, osvety a
neformálneho vzdelávania odbornej verejnosti"; príprava medzinárodného tréningového workshopu so zameraním na „chairovanie workshopov“ pre BRS a Minamata dohovor o ortuti (realizácia
01. -03. 02.2017, Berlín); príprava regionálneho workshopu pre krajiny SaVE a stredného Kaukazu na prípravu spoločných pozícií pre triple COP (COP13 BD, COP8 RD, COP8 ŠD) a tréning v rámci
Minamata dohovoru (realizácia 21.-24. 03.2017, Riga); predložený projekt v rámci ODA výzvy "Podpora efektívnej implementácie Bazilejského dohovoru v súvislosti s plnením reportingových
povinností v Moldavskej republike" vybraný na realizáciu; pilotný projekt pre testovanie manuálu na legislatívu a príručky na e-odpad v rámci EWG vybraný na realizáciu (predpoklad realizácie od
januára 2017); kontrola na mieste k projektu "Stratégia nakladania s odpadom zo zdravotníckej starostlivosti vrátane realizačného plánu"; podklady k následnej monitorovacej správe k projektu
„Stratégia nakladania s nebezpečnými odpadmi vrátane realizačných plánov“;
- vyhľadávanie finančných zdrojov na realizáciu regionálnych aktivít; sledovanie aktuálnych výziev, oslovenie partnerov pre oficiálnu rozvojovú pomoc SR, príprava projektu pre UNEA výzvu;
- aktívna účasť v pracovných skupinách Bazilejského dohovoru, v programoch partnerstva (PACE – e-odpad, komunálny odpad; ENFORCE-cezhraničná preprava, EWG – expertná pracovná skupina);
spolupráca: s viacstrannými environmentálnymi dohovormi zameranými na manažment chemických látok a nebezpečných odpadov, s národnými ohniskovými bodmi Bazilejského,
Rotterdamského a Štokholmského dohovoru, SAICM (strategický manažment chemických látok) a Minamatského dohovoru o ortuti, spolupráca s UNEP/MAP, s Európskou komisiou – finančným
nástrojom TAIEX - účasť v pracovnej skupine PACE a jej podskupinách, v pracovnej skupine ENFORCE na problematiku cezhraničnej prepravy nebezpečného odpadu, na regionálnych konzultáciách
pred 7. stretnutím komisie k Minamatskému dohovoru o ortuti, Brno, 03.-04.02.2016; účasť zástupcu RCBD na 2. pracovnom stretnutí skupiny ENFORCE v Sao Paulo, Brazília (03.-04. 05. 2016), v
pracovnej skupine zameranej na problematiku odpadu z domácností - príprava dokumentov k OEWG10; účasť na webinári organizovanom BRS sekretariátom zameranom na e-odpad; webinári
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Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

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

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

Finančné zabezpečenie úlohy
(EUR)
skutočnosť
Iné
Výdavky št.
zdroje
rozpočtu

zameranom na olovnaté batérie; na webinári o dopade elektroodpadov na klimatické zmeny (31 05.), webinári k národnému reportingu pre Bazilejský dohovor, (29.11.); príprava prezentácie pre
ENFORCE2, účasť experta na ENFORCE 2 stretnutí, webinároch zameraných na UNEA výzvu a odpady z EEZ; na pracovnom stretnutí regionálnych centier Bazilejského a Štokholmského dohovoru,
Ženeva 31.10.-2.11.2016; spolupráca s UNIDO na dotazníku pre krajiny SaVE zameraného na súčasný stav manažmentu ortuti; účasť na spracovaní dokumentov pre OEWG10: Manuál na rozšírenú
zodpovednosť výrobcov, Manuál na financovanie environmentálne vhodného nakladania s odpadom, návrh predkladanej stratégie; účasť v programe SAICM zameranom na strategický manažment
chemických látok a odpadov; telekonferencia k problematike predchádzania vzniku odpadu v rámci EWG a k problematike neformálnej skupiny na odpad z domácností v rámci BD; telekonferencia
ENFORCE (25.10.) a program partnerstva PACE (26.10.); spracovávanie dokumentov počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ v rámci medzinárodných environmentálnych dohovorov WPIEI
Basel;
- spolupráca s krajinami regiónu strednej a východnej Európy (SaVE) - príprava regionálneho workshopu - tréning na príručky na manažment odpadov obsahujúcich POPs, spolupráca pre
Macedónsko k preprave NO; podklady k obalom a odpadom z obalov pre Albánsko, príprava projektov pre ODA;
- príspevky, odborná podpora k národnému projektu - www.sazp.sk/bcrc; pravidelná aktualizácia webovej stránky v anglickom jazyku; článok pre Enviromagazín o workshope na manažment POPs
odpadov, článok v AJ pre BRS newsletter; propagačný dokument a newsletter v rámci projektu pre Environmentálny fond; podklady pre žiadosti o poskytnutie informácií v zmysle zákona č.
211/2000 Z.z.; aktivity v rámci prípravy národného projektu - pracovné stretnutia na OOH MŽP SR, konzultácie, odborné podklady.

IV. Environmentálne manažérstvo a nástroje environmentálnej politiky
26 800,40.

41.

11 740,-

11 740,39

32 558,-

Národný program kvality SR na roky 2013-2016 v OEMBD
12.2016
Úloha je
300,2,1,90
rezorte ŽP
Ing. Adamkovičová
splnená.
Anotácia: Dňa 16. októbra 2013 bol uznesením vlády Slovenskej republiky č. 606 schválený Národný program kvality Slovenskej republiky na roky 2013 – 2016 ako štátna politika kvality Slovenskej
republiky a Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) ako koordinátor politiky kvality v Slovenskej republike. Národný program kvality SR sa zameriava
predovšetkým na zvyšovanie efektívnosti, produktivity a kvality, ktoré podmieňujú konkurenčnú schopnosť našich podnikateľských subjektov na domácich a zahraničných trhoch. Poslaním úlohy je
spolupracovať s ÚNMS SR pri implementácii manažérstva kvality v súlade so stratégiou, strategickými dokumentmi a verejnými politikami v rezorte životného prostredia SR.
Forma výstupov:
- komunikácia s gestorom NPK SR, príprava podkladov, oslovenie, komunikácia s rezortnými organizáciami, spracovanie podkladov v súvislosti s vyhodnotením aktivít a zaslanie vyhodnotenia
Akčného plánu odbornej sekcie „Kvalita v životnom prostredí“ pre rok 2015 gestorovi NPK SR;
- vypracovaný akčný plán sekcie „Kvalita životného prostredia“ Národného programu kvality za rok 2016 ako iniciačný a odporúčajúci dokument pre Radu NPK SR - oslovenie, komunikácia s
rezortnými organizáciami a spracovanie podkladov a zaslanie aktualizácie Akčného plánu odbornej sekcie „Kvalita v životnom prostredí“ NPK SR pre rok 2016 gestorovi NPK SR;
- Účasť na zasadnutí rady NPK v súvislosti s vyhodnotením akčných plánov 2013-2016 a tvorbou NPK – stratégie zlepšovania kvality produktov a služieb zlepšovaním organizácií 2017-2021.
Zelené verejné obstarávanie (GPP)
OEMBD
12.2016
Úloha je
Ing. Baranovičová /
splnená.
6 000,2 144,2 143,89
Ing. Mančušková
Anotácia: Zelené verejné obstarávanie ako nástroj environmentálnej politiky je v SR podporovaný od roku 2001. Od roku 2007 odkedy bol vytvorený prvý Národný akčný plán pre zelené verejné
obstarávanie v Slovenskej republike dochádza k zvyšovaniu povedomia verejných obstarávateľov o možnostiach uplatňovania tohto nástroja v praxi, predovšetkým na základe aktivít vyplývajúcich z
uvedeného akčného plánu. Zelené verejné obstarávanie predstavuje postup, pri ktorom sa zohľadňujú environmentálne aspekty v rámci postupov verejného obstarávania s cieľom nakúpiť tovary,
služby a práce šetrné k životnému prostrediu počas celého životného cyklu.
Cieľom úlohy je vzdelávať v oblasti zeleného verejného obstarávania realizáciou školiacich aktivít a zlepšovať environmentálne správanie verejného sektora prostredníctvom zvýšenia úrovne
uplatňovania environmentálnych charakteristík v procese verejného obstarávania.
Forma výstupov:
- podklady k Národnému akčnému plánu pre zelené verejné obstarávanie v SR na roky 2016-2020, spolupráca pri plnení opatrení a úloh NAP s ostatnými dotknutými inštitúciami - podklad k
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vzneseným pripomienkam k návrhu na základe požiadavky MŽP SR. Dokument zaslaný na MŽP SR dňa 18.01.2016; pracovné stretnutia s MV SR a MŽP SR za účelom dohody ďalšej spolupráce v
rámci opatrení a aktivít plánovaných na nadchádzajúce obdobie NAP GPP III; aktualizácia návrhu NAP GPP III v súvislosti s novým zákonom o verejnom obstarávaní; stanoviská k pripomienkam k
návrhu NAP GPP III v rámci interného a medzirezortného pripomienkového konania;
- monitoring vývoja a spolupráca na rozvoji problematiky GPP v EÚ a členských krajinách, národné stanoviská k tvorbe a revízii jednotných GPP charakteristík, dotazníky, podklady pre inštitúcie
EK/EÚ, účasť na rokovaniach pracovnej skupiny pre GPP pri EK (AG GPP) - nominácia národného ohniskového bodu pre udržateľné verejné obstarávanie za SR pre United Nations Environmental
Programme UNEP dňa 05.01.2016; 03.02.2016 účasť na webinári: Udržateľné verejné obstarávanie a obehové hospodárstvo, správa z webinára zaslaná na MŽP SR; dotazník pre JRC k revízii
environmentálnych charakteristík pre GPP pre skupinu produktov „Doprava“ a „Vonkajšie osvetlenie a svetelná signalizácia“; národné stanoviská k rokovaniam poradného výboru pri EK Advisory
Group pre GPP (AG GPP); zastupovanie SR na stretnutí AG GPP v dňoch 19.- 21.04.2016 v Amsterdame a v dňoch 24.-26.10.2016 v Oslo; aktualizácia za oblasť GPP v rámci slovenskej pozície k
návrhu dokumentu "Environmental Implementation Review 2016 - Annex: Country Report Slovakia"; účasť na webinári GPP Helpdesk dňa 14.11.2016: Nové GPP kritériá pre skupinu produktov
GPP počítače a monitory - správa z webinára; národné stanovisko pre EK, požiadavka vyplynula z pracovného stretnutia zástupcov AG GPP v Oslo;
- dotazník na monitorovanie úrovne uplatňovania GPP v SR za rok 2015, metodický pokyn k dotazníku, podklady pre Informáciu o implementácii GPP v SR za rok 2015, odborná pomoc MŽP SR a
aktívna participácia pri príprave podkladov - účasť na školení: Sociálny aspekt verejného obstarávania a zelené obstarávanie, správa zo školenia - 03.02.2016; 15.03.2016 vypublikovanie online
dotazníka vrátane návodu na vyplnenie na monitorovanie úrovne uplatňovania GPP v SR za rok 2015, poradenstvo pre verejných obstarávateľov pri vypĺňaní dotazníka; vyhodnotenie online
monitorovania, podklady do Správy o implementácii GPP v SR za rok 2015 zaslané MŽP SR dňa 06.05.2016; podklad do Správy o stave životného prostredia v roku 2015 za oblasť GPP; pracovné
stretnutie k aktivitám v oblasti problematiky GPP s ÚVO dňa 10.11.2016; aktívna účasť na diskusnom stretnutí "Verejné obstarávanie obnovy budov" organizovanom Slovenskou radou pre zelené
budovy, dňa 8.11.2016;
- pracovné stretnutie so zástupcami MŽP SR, Energetického centra Bratislava (23.03.2016) za účelom dohody o spolupráci zabezpečovaní seminárov GPP 2016; program, pozvánky, prihlášky, časový
harmonogram a propagácia seminárov na webe SAŽP, enviroportáli a na web stránke Elektronického kontraktačného systému (EKS); prezentácie k seminárom „Environmentálne aspekty vo
verejnom obstarávaní“, „Environmentálne charakteristiky pre vybrané skupiny produktov“ (Banská Bystrica 04.05.2016 – počet vyškolených verej. obstarávateľov: 26; Trenčín 12.05.2016 – 18;
Trnava 19.05.2016 – 24; Prešov 25.05.2016 – 29; Bratislava 01.06.2016 – 35; Bratislava 16.06.2016 – 36); získané príklady dobrej praxe GPP v SR - Energetické centrum Bratislava; analýza
požiadaviek, pripomienok, návrhov na zlepšenie od účastníkov seminára formou vyhodnotenia dotazníkov spokojnosti (145 ks); Zadávanie zelených zákaziek v EKS;
- aktualizácia komunikačného a informačného systému na enviroportáli, aktuálne informácie pre verejnosť na web stránky SAŽP, poradenstvo cez GPP helpdesk a odborná podpora aktivít
národného projektu - podklad a obsahová náplň roll-upu na propagáciu GPP; prevádzkovanie GPP Helpdesk - ZOO Bojnice: GPP v EKS, environmentálne požiadavky na kovové šatníkové skrine;
editácia obsahu webovej stránky SAŽP v oblasti zeleného verejného obstarávania (environmentálne charakteristiky); aktualizovaný indikátorový list pre oblasť „Zelené verejné obstarávanie“ v
rámci monitorovania a hodnotenia progresu „Zeleného rastu“; poradenstvo a prevádzkovanie Helpdesk k online dotazníku; podklad pre web SAŽP – Aktuality a novinky – informácia k seminárom
GPP; pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti SALESIANER MIETTEX s.r.o. Bratislava - problematika GPP, najmä uplatnenie zelených charakteristík v procese verejného obstarávania;
- článok do Enviromagazínu č.6/2016: "Environmentálny aspekt verejného obstarávania v kontexte novej legislatívy"; textový a grafický podklad za oblasť GPP - Indikátory zeleného rastu
(enviroportal.sk); odborná prednáška na tému "Zelené verejné obstarávanie - východiská, stratégie, legislatíva" na seminári "Od globálneho ku lokálnemu (a naopak)" dňa 21.9.2016; odborná
prednáška "Zelené verejné obstarávanie & Obnova budovy" na workshope: "Verejné obstarávanie obnovy budov" dňa 8.11.2016; aktívna účasť s príspevkom "Zelené verejné obstarávanie v SR"
na workshope "Support for the implementation of the Slovak Public Procurement Reformin the framework of the ESIS ex-ante conditionality action plan" v rámci projektu OECD v dňoch 12.13.12.2016 , správa z workshopu;
- spolupráca s Ministerstvom vnútra SR, Úradom pre verejné obstarávanie a dotknutými inštitúciami pri implementácii environmentálnych aspektov do postupov pri verejnom obstarávaní
prostredníctvom systému elektronického trhoviska - pracovné stretnutie so zástupcami MV SR k príprave podkladu k vyplneniu formuláru iniciatívy UNEP pre 10-ročný programový rámec pre
trvalo udržateľnú spotrebu a výrobu o implementácii politiky udržateľného verejného obstarávania v SR; podklad k dotazníku 2016 Global Review of SPP: National Government´s Questionnaire
pre UNEP; podklad pre MV SR k vyšpecifikovaniu funkcionality EKS vo väzbe na sledovanie a označovanie zelených zákaziek v EKS; aktualizácia údajov, kontrola a spracované pripomienky zaslané
MV SR k správe: Fact Sheet - SPP in the National Government of Slovakia, z podkladov: 2016 Global Review of SPP: National Governments Questionnaire pre UNEP;
Environmentálne označovanie produktov
OEMBD
12.2016
Úloha je
Tvorba environmentálnych kritérií na udeľovanie
Ing. Gajarská
splnená.
5 000,6 410,6 409,44
národnej a európskej environmentálnej značky
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Anotácia: Realizácia národnej schémy environmentálneho označovania produktov spočíva v zabezpečovaní a vykonávaní činností súvisiacich s procesom revízie osobitných podmienok na existujúce
skupiny produktov s končiacou platnosťou, vrátane predkladania návrhov na riešenie nových skupín produktov vo väzbe na požiadavky podnikateľského sektora. Realizácia európskej schémy
environmentálneho označovania produktov sa vykonáva zabezpečovaním aktívnej účasti a plnením požiadaviek vyplývajúcich z členstva SR v nadnárodných orgánoch schémy EÚ pre
environmentálne označovanie produktov, a to pravidelná účasť na zasadnutiach Regulačnej Rady (RR), Európskeho výboru pre environmentálne označovanie (EUEB), Fóra Príslušných orgánov (FCB),
ako aj participácia pri tvorbe a príprave environmentálnych kritérií európskej schémy. Spolupráca s MŽP SR pri príprave a spracovávaní stanovísk súvisiacich s činnosťou v nadnárodných orgánoch
schémy EÚ pre environmentálne označovanie produktov v súvislosti s prípravou legislatívnych, technických strategických a pracovných dokumentov. Zabezpečovanie spolupráce s technickými
expertmi, s akreditovanými, autorizovanými a notifikovanými osobami, vedecko-výskumnými inštitúciami a vysokými školami pri procese tvorby environmentálnych kritérií na produkty s cieľom
zvýšenia environmentálnej kvality a bezpečnosti produktov stanovením kritérií na udeľovanie národnej a európskej environmentálnej značky. Vypracovanie podkladov k činnosti Komisie DNEP.
Forma výstupov:
- technické dokumentácie s návrhmi osobitných podmienok na riešené skupiny produktov - ukončenie procesov revízie, resp. tvorby OP, vyhodnotenie pripomienkových konaní - ukončený proces
revízií a schválené osobitné podmienky na skupiny produktov: „Cementy“ - technická dokumentácia predložená do IPK na MŽP SR - neboli vznesené zásadné pripomienky, revidované osobitné
podmienky boli na PV MŽP SR schválené a vydané formou Oznámenia MŽP SR č. 1/16; „Betónové strešné krytiny“ - technická dokumentácia predložená do IPK na MŽP SR - neboli vznesené
zásadné pripomienky; revidované osobitné podmienky na PV MŽP SR schválené a vydané formou Oznámenia MŽP SR č. 2/16; "Lepidlá a tmely"- technická dokumentácia predložená do IPK na MŽP
SR - neboli vznesené zásadné pripomienky; boli revidované osobitné podmienky na PV MŽP SR schválené a vydané formou Oznámenia MŽP SR č. 3/16; "Tuhé ušľachtilé biopalivá" - technická
dokumentácia predložená do IPK na MŽP SR - neboli vznesené zásadné pripomienky, revidované osobitné podmienky na PV MŽP SR schválené a vydané formou Oznámenia MŽP SR č. 4/16;
pozastavený proces revízie osobitných podmienok pre skupinu produktov: „Vykurovacie kotly na plynné palivá vybavené horákom s ventilátorom alebo atmosférickým horákom“ s technickým
expertom bolo v rámci revízneho procesu posúdené vymedzenie skupiny produktov, vrátane posúdenia úrovne nadefinovaných environmentálnych požiadaviek vo väzbe na úroveň platných
právnych a technických predpisov. Následne bola dňa 10.06.2016 zaslaná oficiálna žiadosť na MŽP SR o schválenie pozastavenia procesu revízie osobitných podmienok s návrhom na riešenie
nových osobitných podmienok v rámci PHÚ SAŽP 2017. Žiadosť bola MŽP SR akceptovaná a rozpracovaná revízia osobitných podmienok na skupiny produktov: „Baliaci papier a vlnitá lepenka“,
"Dosky na báze dreva" a "Drôtokamenné konštrukcie" - boli vypracované technické dokumentácie (informácie k vypracovaniu osobitných podmienok), vrátane návrhov revidovaných osobitných
podmienok, ktoré boli predložené na pripomienkovanie s cieľom ich odporučenia na predloženie na MŽP SR; skupiny produktov "Prostriedky na zimnú údržbu" a "Zariadenia na spaľovanie tuhej
biomasy" prebehla príprava podkladov s vybraným technickým expertom k spracovaniu technickej dokumentácie, vrátane revidovaných osobitných podmienok, ktorá bude predložená v roku
2017 na pripomienkovanie jednotlivým členom Komisie DNEP a následne predložená na MŽP SR na schválenie;
- účasť na stretnutiach FCB, EUEB a RR (min. 3x ročne), Národné stanoviská pre EK k environmentálnym kritériám riešených skupín produktov, lingvistické posudky, dotazníky, prieskumy, stanoviská
vo väzbe na proces revízie súvisiacich dokumentov, resp. nariadenia EP a R (ES) č. 66/2010 - podklady, dokumentácia a účasť na zasadnutiach členov Fóra príslušných orgánov (FCB), Európskeho
výboru pre env. označovanie (EUEB) a Regulačnej Rady v Bruseli v dňoch 19.- 22.01.2016; 21.-25.11.2016; hlasovanie za SR v rámci zasadnutia Regulačnej rady zaslaním stanoviska, vrátane
pripomienok a splnomocnenia Rumunského Príslušného orgánu; stanovisko EK k posúdeniu návrhu kritérií na skupinu produktov „Turistické ubytovacie služby“; národné stanoviská vo väzbe na
požiadavky EK v súvislosti s predsedníctvom SR a riešenými env. kritériami vybraných skupín produktov v roku 2016 v zmysle pracovného plánu EK „EU Ecolabel Work Plan 2016-2018“, vrátane
operatívy súvisiacej s plnením požiadaviek Nar. EP a R (ES) č. 66/2010 o env. značke EÚ; stanovisko EK v súvislosti s „Virtual question“ k posúdeniu pigmentov v produktoch skupiny „Potlačený
papier“; oslovenie výrobcov papierenských produktov v SR s možnosťou zapojenia sa do procesu revízie kritérií stanovených pre „papierenské produkty“ a spolupráca s JRC na procese tvorby
kritérií; komunikácia s Helpdeskom pri získavaní verzií propagačných videí na propagáciu loga EU Ecolabel; stanoviská pre MŽP SR k schvaľovaniu dokumentov CRP1 – zmena Rozhodnutia EK,
ktorým sa stanovujú ekologické kritériá na skupinu produktov „Náterové farby a laky“, "Turistické ubytovacie zariadenia", "Drevené, bambusové, korkové podlahové krytiny"; dotazník pre EK k
realizácii národnej env. schémy podľa technickej normy ISO 14024; stanovisko k plánu komunikačných aktivít „EU Ecolabel communication plan project“ k propagácii loga „EU Ecolabel“;
lingvistické posúdenie návrhu prekladu rozhodnutia Komisie z XXX, ktorým sa menia rozhodnutia 2011/263/EÚ, 2011/264/EÚ, 2012/720/EÚ a 2012/721/EÚ s cieľom zohľadniť vývoj v oblasti
klasifikácie látok; podklad pre MŽP SR k písomnému hlasovaniu k návrhu Rozhodnutia EÚ, ktorým sa predlžuje platnosť určitým skupinám produktov; stanovisko pre MŽP SR v súvislosti s
prejednávaním problematických oblastí európskej schémy pre env. označovanie produktov na zasadnutí EUEB v Bruseli dňa 24.11.2016;
- lingvistické posúdenie a pripomienky k prekladu rozhodnutia „EU Ecolabel“ na skupiny produktov „Nábytok“, „Počítače“, "turistické ubytovacie zariadenia", "Drevené, bambusové, korkové
podlahové krytiny" a návrhu Rozhodnutia, ktorým sa predlžuje platnosť určitým skupinám produktov; spracovávanie štatistických údajov o počte produktov ocenených env. značkou EÚ a o počte
držiteľov značky; stanovisko k „virtual question“ k správnemu používaniu Loga EU Ecolabel na sekundárnych obaloch; pripomienky k dokumentu - TOLERANCIE_postupy overovania v súvislosti s
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ekodizajnom a štítkovaním pre MH SR a dokumentu LABELLING_Porovnanie návrhov EK/ITRE_preklad;
- stanovisko pre MŽP SR k procesu schvaľovania (Komitológia) env. kritérií a (COREPER) európskych env. kritérií pre skupiny produktov „Počítače, tablety, notebooky“, „Obuv“ a „Nábytok“;
stanovisko pre MŽP SR k procesu schvaľovania návrhu rozhodnutia, ktorým sa menia rozhodnutia pre vybrané skupiny produktov pre klasifikácie chemických substancií; aktuálne informácie o
držiteľoch EU Ecolabel pre Turistické ubytovacie služby v SR; stanovisko k sankciám za porušenie podmienok licenčnej zmluvy uzatvorenej s držiteľom značky EU Ecolabel; preklad odborných
termínov v súvislosti s požiadavkou prekladateľov EK;
- pripomienky k finálnej verzii eko-koncertu „Ekofaktor“ - propagácia národnej a európskej environmentálnej značky; stanovisko pre MŽP SR „Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá sprístupňovania hnojivých výrobkov s označením CE na trhu a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1069/2009 a nariadenie (ES) č.
1107/2009“; aktualizácia registra platných osobitných podmienok; pracovné stretnutie so zástupcami TU Zvolen a TU Košice vo veci možnosti rozvoja spolupráce pri implementácii nástrojov DNEP,
najmä environmentálne označovanie typu III a schémy ETV v podmienkach SR; podklad a grafický návrh k spracovaniu brožúry "Rozumieme logám a symbolom?"; pracovné stretnutie so
zástupcom organizácie "Energia pre Vás" v súvislosti s poskytnutím informácií o environmentálnom označovaní produktov v podmienkach SR; komunikácia s držiteľom EU Ecolabel o možnostiach
zaradenia do databázy Case study v oblasti turistického sektoru.
EMAS – Schéma pre environmentálne manažérstvo
OEMBD
12.2016
Úloha je
a audit
Ing. Štibrányiová /
splnená.
3 500,238,238,44
Podpora schémy EMAS ako súčasť zabezpečovania
Ing. Klčová
činnosti príslušného orgánu SR
Anotácia: Inštitucionálne plnenie záväzkov SR v rámci schémy Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS III) zabezpečovaním požiadaviek na príslušný orgán pre EMAS
vyplývajúce zo zákona NR SR č.351/2012 o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v súlade s požiadavkami nariadenia EP a R č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit. Podpora zavádzania systémov
environmentálneho manažérstva v podmienkach SR prostredníctvom participácie na normalizačnej činnosti SR v oblasti environmentálneho manažérstva členstvom v technickej komisii v rámci
činnosti ÚNMS - oblasť technickej normalizácie. Zabezpečovanie plnenia požiadaviek nariadenia v súlade s čl. 32 bod 1)-3) a čl. 33 bod 1) v spolupráci s gestorom schémy EMAS s cieľom zvyšovania
záujmu o začleňovanie organizácií do schémy EMAS. Realizácia aktivít a opatrení pre účel zvyšovania environmentálneho povedomia vo väzbe na dobrovoľné schémy a normalizované nástroje v
oblasti systémov environmentálneho manažérstva. Spolupráca pri tvorbe a realizácií opatrení vyplývajúcich zo schválenej Stratégie podpory a propagácie EMAS v podmienkach Slovenskej republiky.
Forma výstupov:
- zoznam certifikačných orgánov vykonávajúcich certifikáciu EMS podľa normy ISO 14001, údaje o organizáciách s certifikovaným EMS od jednotlivých certifikačných orgánov, aktualizovaný súbor
dát o certifikovaných subjektoch - pravidelná aktualizácia databázy organizácií s certifikovaným systémom environmentálneho manažérstva (EMS) podľa normy ISO 14001; v spolupráci so SNASom opätovné oslovenie akreditovaných certifikačných orgánov vo väzbe na nepriaznivý trend komunikačnej odozvy; analýza možností štatistických zisťovaní vývoja certifikácie EMS podľa normy
ISO 14001 na národnej a medzinárodnej úrovni;
- štatistika vývoja certifikácie EMS a registrácie EMAS k: aktualizácii podkladov do správy o stave životného prostredia, hodnoteniu indikátorov zeleného rastu, aktualizácii na webovom sídle SAŽP s
prepojením na enviroportál a doméne príslušného orgánu pre EMAS, podklady v zmysle požiadaviek zainteresovaných strán - komunikácia a podklady k poskytovaniu informácií o certifikácii EMS v
SR v zmysle požiadaviek žiadateľov ohľadne informácií o organizáciách s certifikovaným EMS v sektore cestovného ruchu a v oblasti spracovania odpadov; podklady pre zabezpečenie aktuálneho a
korektného zverejnenia výsledkov monitorovania certifikácie EMS podľa normy ISO 14001 a registrácie organizácii v EMAS v rámci indikátorového hodnotenia ŽP dostupného na stránkach
enviroportálu; vyhodnotenie vývoja certifikácie EMS formou číselných a grafických výstupov podľa vybraných hodnotiacich kritérií; zverejnenie výsledkov štatistického hodnotenia implementácie
EMS v podmienkach SR na webovom sídle SAŽP a príslušného orgánu pre EMAS; spracovanie podkladov do publikácie „Správa o stave ŽP za rok 2015“ za oblasť EMAS a EMS;
- účasť na zasadnutiach Technickej komisie, podklady k národným stanoviskám ÚNMS (odbor technickej normalizácie) pre CEN a ISO, dokumentácia súvisiaca s technickou normalizačnou činnosťou
týkajúcou sa environmentálneho manažérstva - podklady k 2. kolu pripomienkového konania o návrhu prekladu revidovanej normy ISO 14001:2015; oponentský posudok k finálnemu návrhu
prekladu normy STN EN ISO 14001:2015; účasť na zasadnutí Technickej komisie TK 72 dňa 18. 2. 2016 na ÚNMS Bratislava; účasť na vzdelávacej aktivite - XXIV. Fórum normalizátorov Slovenska,
dňa 26. 4. 2016 v Bratislave; podklady pre UNMS SR spolu so žiadosťou o uchádzanie sa o riešenie revízie STN EN ISO 14021: 2016;
- riešenie revízie STN EN ISO 14021: 2016 (preklad normy a zaslanie na pripomienkovanie 1. návrhu v rámci TK 72, vyhodnotenie pripomienok a spracovanie 2. návrhu normy, zabezpečenie
jazykovej korektúry a spracovania oponentského posudku); sledovanie činnosti ISO TC 207 v rámci prijímania technických dokumentov v prepojení na DNEP; účasť na zasadnutí Rady pre technickú
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normalizáciu dňa 22. 11. 2016 na ÚNMS SR v Bratislave;
- podklady a editácia obsahu a štruktúry webového sídla príslušného orgánu EMAS v súvislosti s úpravami národného registra, zverejnením aktuálnych vydaní EMAS Newletters, informačného listu
EMAS registrovaných ubytovacích zariadení v EÚ; aktualizácia obchodného názvu spoločností Schaeffler Kysuce spol. s r. o. a Schaeffler Skalica spol. s r. o., aktualizovaného environmentálneho
vyhlásenia spoločnosti SEWA a. s. a prekladu a spracovania základných informácií k európskej súťaži EMAS Awards pre rok 2017;
- roll-upy pre oblasť dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky (EMAS, Ecolabel, GPP, ETV, SCP, Ekoinovácie) a posterov k propagácii organizácií registrovaných v schéme EMAS; účasť na
medzinárodnej konferencii „Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje“ dňa 20.04.2016, Brno;
- posterová výstava v átriu MŽP SR za oblasť DNEP s názvom „Podpora ekoinovácií prostredníctvom dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky v dňoch 2.-10.06.2016; účasť na podujatí „Deň
otvorených dverí“ na MŽP SR dňa 18. 6. 2016; poskytovanie informácií a propagačných materiálov za oblasť DNEP;
- info na registráciu organizácií v schéme EMAS spoločnosti Axxence Slovakia s.r.o.; účasť na seminári SNAS pre certifikačné orgány certifikujúce systémy (ISO/IEC 17021-1) v Bratislave 23.05.2016;
- návrhy k obsahu a štruktúre nového web portálu EK pre EMAS.; technicko-odborné zabezpečenie konferencie Ekoinovačné Slovensko; podklady k spracovaniu príručky k EMAS; príprava a
prezentácia odbornej prednášky na tému "Systém environmentálneho manažérstva ako súčasť úspešného vedenia organizácie" pre študentov Obchodnej fakulty EU Bratislava.
EMAS – Schéma pre environmentálne manažérstvo
OEMBD
12.2016
Úloha je
a audit
Ing. Adamkovičová
splnená.
4 000,1 111,1 110,80
Registrácia organizácií v schéme EMAS
Anotácia: Inštitucionálne plnenie záväzkov SR v rámci schémy Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) zabezpečovaním požiadaviek na príslušný orgán SR pre EMAS
vyplývajúce zo zákona NR SR č.351/2012 o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v súlade s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne
manažérstvo a audit vo väzbe na proces registrácie v zmysle platných právnych a technických predpisov a v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja a súvisiacimi strategickými dokumentmi
na národnej a medzinárodnej úrovni. Zabezpečovanie činnosti v európskych orgánoch schémy EMAS, účasti na zasadnutiach Fóra príslušných orgánov členských štátov a Výbore pre EMAS pri EK.
Spolupráca s organizáciami inštitucionálneho rámca schémy EMAS na národnej a európskej úrovni. Poskytovanie informácií medzinárodným inštitúciám a národným subjektom v oblasti
environmentálneho manažérstva a auditu a informácií súvisiacich s činnosťou príslušného orgánu SR pre EMAS.
Forma výstupov:
- zložky subjektov žiadajúcich o zápis do registra EMAS: stanoviská orgánov presadzovania práva a ostatných relevantných inštitúcií, správa z posúdenia, osvedčenie o registrácii, dokumentácia
príslušného orgánu - koordinácia procesu predĺženia registrácie v schéme EMAS na národnej úrovni v súvislosti so žiadosťou Nemeckého príslušného orgánu pre EMAS vo veci združenej registrácie
spoločnosti Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG Nemecko pre miesta uvedenej spoločnosti so sídlom v SR – INA SKALICA spol. s r.o. Skalica a INA Kysuce spol. s r.o. Kysucké Nové Mesto;
realizácia a ukončenie dohľadu v súvislosti s udržaním registrácie v schéme EMAS spoločnosti ŽOS-EKO, s. r. o. , spoločnosti SEWA, a. s. Bratislava, spoločnosti NATUR-PACK, a. s. Bratislava, a
spoločnostiam Schaeffler Skalica spol. s r. o., Skalica a Schaeffler Kysuce spol. s r. o., Kysucké Nové Mesto na národnej úrovni; pracovné stretnutie s potenciálnym žiadateľom o registráciu k
postupom a požiadavkám EMAS, stanovisko k obsahu env. vyhlásenia; komunikácia s EO a NAO vo veci postupov registrácie a požiadaviek nariadenia, pracovné stretnutie na SNAS dňa 23.5.2016;
elektronická komunikácia so zástupcami spoločnosti Prospect, spol s r. o., Nové Zámky k významu registrácie spoločnosti v schéme EMAS vo väzbe na zadávanie zelených zákaziek; riešenie otázky
environmentálneho overovateľa ohľadom postupu overovania EMAS vo väzbe na prílohu II nariadenia 1221/2009 a novej normy ISO 14001; účasť na prezentácii potenciálneho žiadateľa o
registráciu EMAS s programami a aktivitami riešenými v oblasti životného prostredia; účasť príslušného orgánu na overovacom audite spoločnosti Volkswagen Slovakia, a. s. Bratislava;
- spracovanie aktualizovaných správ k 13. a 14. zasadnutiu pracovnej skupiny pri EK; zaslanie aktualizovaných správ„The Report on Promotion and Incentives in the Slovak Republic for EMAS“
Európskej komisii z 12. a 13. zasadnutia pracovnej skupiny; pripomienkovanie zápisov zo stretnutí Fóra príslušných orgánov pre EMAS; účasť na 14. zasadnutí pracovnej skupiny expertov pre
EMAS a Fóre príslušných orgánov (FCB) v dňoch 26.10.-27.10.2016 v Tallinne, Estónsko; komunikácia prostredníctvom EK so spoločnosťou Arctic za účelom získania main track a presného textu
videa EMAS: Bridge business opportunities and environmental performance pre zabezpečenie propagácie schémy a dostupnosti v slovenskom jazyku; stanovisko príslušného orgánu SR k
hlasovaniu týkajúce sa Rozhodnutia EK č. XXX , ktorým sa stanovujú najlepšie postupy environmentálneho manažérstva, sektorové ukazovatele výsledkov v oblasti env. správania a referenčné
kritériá excelentnosti v stavebnom sektore a v súvislosti s procesom schvaľovania (COREPER) sektorového referenčného dokumentu v sektore stavebníctva; stanovisko EK k pripomienkovaniu
dotazníka ICF Mostra o kreatívnych návrhoch pre EMAS dňa 3.6.2016; písomné hlasovanie k prijatiu návrhu a príprava stanoviska pre MŽP SR k prekladu procesu schvaľovania (Comitológia)
Rozhodnutia komisie, ktorým sa prijíma usmerňujúci dokument týkajúci sa oznámenia, ktoré environmentálni overovatelia pôsobiaci v členskom štáte inom ako štát, kde získali akreditáciu alebo
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licenciu, podávajú akreditačným a licenčným orgánom (hlasovanie dňa 11.4.2016) a nariadenia Komisie (EÚ) ... / ... XXX, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I, II a III nariadenia (ES) č 1221/2009
Európskeho parlamentu a Rady o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme EMAS; stanovisko pre MŽP SR k procesu prijatia návrhu a prekladu rozhodnutia EK týkajúceho sa sektorového
referenčného dokumentu pre cestovný ruch; spracovanie dotazníkov EK k problematike EMAS za príslušný orgán SR – on-line dotazník na identifikáciu najlepších spôsobov ako zvýšiť povedomie o
EMAS a on-line dotazníka k revidovaniu prílohy IV nariadenia 1221/2009; riešenie požiadavky EK v súvislosti s finančnou podporou MSP v oblasti EMAS na národnej úrovni.;
- registre EMAS na národnej a európskej úrovni - pravidelné mesačné hlásenie zmien národného registra EMAS pre Helpdesk pri Európskej komisii;
- úprava env. vyhlásenia spoločnosti ŽOS-EKO s. r. o. do podoby vhodnej na elektronické prezentovanie a zverejnenie na webovej stránke www.emas.sk;
- spolupráca s EMAS Helpdesk v súvislosti s validáciou združenej registrácie a riešenie dopytu automatickej notifikácie pre SR v rámci EMAS EÚ Registra; validácia združenej registrácie DE-158-00016
za miesta so sídlom v SR v európskom EÚ EMAS Registri; zaslanie odkazu na Národný register EMAS dňa 22. 9. 2016 v zmysle požiadavky EMAS Helpdesk; vykonanie validácie českých spoločností v
súvislosti so softvérovou chybou EÚ EMAS Register na požiadanie PO ČR; validácia Európskeho registra EMAS - žiadosť o preskúmanie zmien;
- aktualizácia článku do Enviromagazínu č. 1/2016 k 20. výročiu schémy EMAS v EÚ; pripomienky k Rozhodnutiu ministra ŽP SR z 3.3.2004 č.13/2004-3.1 (EMAS); účasť na zasadnutí Komisie DNEP
dňa 4.2.2016 na MŽP SR; informácie pre zainteresované strany EMAS v súvislosti s on-line dotazníkom k revidovaniu prílohy IV nariadenia 1221/2009; školenie zástupcov OÚ odborov starostlivosti
o ŽP a SIŽP, vykonávajúcich štátnu správu starostlivosti o ŽP na úseku ochrany prírody a krajiny, odpadového hospodárstva a manažmentu env. rizík, ako orgánov presadzovania práva v schéme
EMAS dňa 20. júna 2016, na úseku ochrany vôd a nakladania s vodami, ochrany ovzdušia a IPKZ dňa 27.9.2016, zástupcov obcí na úseku ochrany prírody a krajiny dňa 24.10.2016 v Bratislave;
informácie o dostupnosti online dotazníka na identifikáciu najlepších spôsobov ako zvýšiť povedomie o EMAS prostredníctvom rôznych zainteresovaných strán v podmienkach SR, web portálu
www.emas.sk a www.enviroportal.sk; spoločné stanovisko príslušného orgánu a environmentálneho overovateľa pre potenciálneho žiadateľa EMAS vo veci registrácie EMAS a certifikácie EMS;
účasť na zasadnutí Technického výboru SNAS pre akreditáciu environmentálnych overovateľov dňa 7.11.2016 v Bratislave k prehodnoteniu spôsobilosti posudzovateľov a expertov SNAS;
stanovisko pre SNAS k rozšíreniu spôsobilosti experta SNAS pre požiadavky EMAS; pripomienkovanie Analýzy rizík súčasného systému akreditácie v rámci členstva v HAV pri SNAS; účasť na
zasadaní Horizontálneho akreditačného výboru pri SNAS za oblasť „Environmentálni overovatelia“ dňa 20.12.2016 v Bratislave; účasť na pracovnom stretnutí na ÚNMS SR k problematike systémov
manažérstva environmentu v postupoch verejného obstarávania dňa 15.12. na ÚNMS SR v Bratislave.
Environmentálne označovanie produktov.
OEMBD
12.2016
Úloha je
Udeľovanie národnej environmentálnej značky EVP Mgr. Baďurová
splnená.
3 000,627,627,56
a environmentálnej značky EÚ
Anotácia: Zabezpečovanie spolupráce pri realizácii aktivít a postupov súvisiacich s udeľovaním environmentálnych značiek v zmysle platných právnych a technických predpisov a v súlade so zásadami
trvalo udržateľného rozvoja a súvisiacimi strategickými dokumentmi na národnej a medzinárodnej úrovni. Zabezpečovanie činností súvisiacich s prijímaním a preverovaním žiadostí na udelenie
oprávnenia používať národnú a európsku environmentálnu značku a žiadostí o environmentálne označovanie typu II. Zabezpečovanie činností súvisiacich s posudzovaním zhody prihlásených
produktov v súlade s požiadavkami na udelenie oprávnenia používať environmentálne značky. Vypracovanie podkladov k činnosti Komisie pre DNEP. Zabezpečovanie činností súvisiacich s kontrolou
dodržiavania licenčných zmlúv o udelení práva používať environmentálne značky. Poskytovanie informácií o národnej a európskej schéme environmentálneho označovania produktov.
Forma výstupov:
- materiály na pripomienkovanie do Komisie DNEP, konečné Správy z overovania zhody produktov - materiály na odovzdanie na MŽP SR, Certifikáty SAŽP, 4 dohľady nad dodržiavaním zmluvných
podmienok u držiteľov značky EVP a značky EÚ - spracované požiadavky a postup na predkladanie dôkazovej dokumentácie pre žiadateľa o značku EÚ: pre skupinu produktov „pestovateľské
substráty, pôdne kondicionéry a mulče“, produkt: organické hnojivo z ovčieho trusu, výrobca podnikajúci v Spišskej Starej Vsi; pre skupinu produktov „turistická ubytovacia služba“, služba: hotel,
poskytovateľ ubytovacej služby podnikajúci v Gbeľanoch, služba: hotel, poskytovateľ ubytovacej služby podnikajúci vo Vyhniach; správy z overovania zhody: pre skupinu produktov „sorpčné
materiály,“ produkty: univerzálne a hydrofóbne sorpčné materiály (27 výrobkov), opätovný žiadateľ o značku EVP: Johan ENVIRO s. r. o. Bratislava, správa zaslaná na MŽP SR ako podklad k
vyhotoveniu licenčnej zmluvy pre skupinu produktov "Cementy" produkty: portlandské a vysokopecné cementy (14 výrobkov), opätovný žiadateľ o značku EVP: Považská cementáreň, a.s. Ladce,
pre skupinu produktov „televízory,“ produkty: 33 modelových sérií LED televízorov (112 výrobkov), nový žiadateľ o značku EÚ: SAMSUNG Electronics Slovakia s. r. o. Galanta. Z dôvodu zahájenia
výroby nových TV modelov žiadateľ v 2/2016 odstúpil od žiadosti, pre skupinu produktov "tissue papier", produkty: 121 výrobkov, nový žiadateľ o značku EÚ: SCA Hygiene Products Slovakia, s.r.o.
Gemerská Hôrka, zrušenie licenčnej zmluvy z dôvodu presunu na Slovensku ocenených výrobkov pod švédsku licenciu; poradenstvo potenciálnym žiadateľom o značku: - pre skupinu produktov
„textilné výrobky“, produkty: posteľná bielizeň, plachty, výrobca podnikajúci vo Vranove nad Topľou, pre skupinu produktov „potlačený papier“, produkty: stravné lístky, výrobca podnikajúci v
Košiciach, pre skupiny produktov „pracie prostriedky“, „zmývateľné kozmetické výrobky“ a pre produkty zo skupiny „detergentov,“, produkty: čistiace prostriedky, sprchovacie šampóny, tekuté
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mydlá, výrobca podnikajúci na Ukrajine, pre skupiny produktov „posteľné matrace“, produkty: matrace a vankúše súčasťou sedacích súprav, výrobca podnikajúci v Lučenci, pre skupinu produktov
„potlačený papier“, produkty: výrobky z potlačeného papiera, výrobca podnikajúci v Bratislave, pre skupiny produktov „univerzálne čistiace prostriedky a sanitárne čistiace prostriedky“ a
„zmývateľné kozmetické výrobky“, produkty: čistiaci prostriedok, sprchovací šampón, výrobca podnikajúci v Banskej Bystrici, certifikát SAŽP č. 5/2016/4.1 opätovnému držiteľovi národnej značky
EVP spol. Johan ENVIRO s. r. o. Bratislava na základe uzatvorenej licenčnej zmluvy č. 5/2016/4.1 s MŽP SR, certifikát SAŽP č. 155/2016/2.3 opätovnému držiteľovi národnej značky EVP spol.
Považská cementáreň, a.s. Ladce na základe uzatvorenej licenčnej zmluvy č. 155/2016/2.3;
- dohľad nad dodržiavaním zmluvných podmienok u držiteľa národnej env. značky – COMPAG SK s. r. o. Bratislava, SHP Harmanec, a.s. Harmanec, Slovenská Grafia, a.s. Bratislava;
- výsledky v oblasti udeľovania env. značiek za rok 2015 a plán na rok 2016 k zasadnutiu Komisie DNEP v januári 2016. Overovanie pravdivosti tvrdení o env. vlastnostiach výrobkov (env.
označovanie typu II): produkt: prostriedok na zimnú údržbu: chlorid hořečnatý - šupiny MgCl2, nový žiadateľ: K+S Czech Republic a. s. Praha, proces dokladovania a posudzovania dôkazovej
dokumentácie ukončený, vystavený certifikát SAŽP pre typ II č. 01/2016-II;
- textové podklady na prípravu posterov a roll-upov zameraných na propagáciu nástroja EP - Environmentálneho označovania produktov a propagáciu držiteľov národnej a európskej env. značky a
ich ocenených produktov; aktualizovaný indikátorový list pre oblasť "Environmentálne označovanie produktov" k decembru 2015 v rámci monitorovania a hodnotenia progresu „Zeleného rastu“ v
podmienkach SR;
- národný register produktov so značkou EVP a EÚ a ich držiteľov, správnosť a aktuálnosť údajov v databáze ECAT v súvislosti s podanými žiadosťami o EÚ a udelenými licenčnými zmluvami aktualizácia európskej databázy ECAT - Katalógu produktov s udelenou značkou EÚ v súvislosti s držiteľmi a žiadateľmi o značku EÚ; národných registrov produktov so značkou EVP a EÚ a ich
držiteľov na webovej stránke SAŽP.
Udržateľná spotreba a výroba (SCP) a ekoinovácie
OEMBD
12.2016
Úloha je
Mgr. Jurkovičová /
splnená.
4 000,682,681,92
Ing. Gajarská
Anotácia: Zabezpečenie participácie SR pri realizácii aktivít a opatrení Akčného plánu ekologických inovácií (EcoAP) v zmysle požiadaviek EK. Zabezpečenie činností v medzinárodných štruktúrach
súvisiacich s SCP a ekoinováciami. Spolupráca na tvorbe prístupov a metodík na podporu princípov SCP a ekoinovácií s organizáciami dotknutých rezortov na národnej úrovni.
Forma výstupov:
- spracovanie podkladov pre aktualizáciu „Eco-innovation in Slovakia, EIO Country Profile 2014-2015“, dňa 22.03.2016 interview so zástupkyňou spoločnosti Trinomics, následne pripomienky k
predloženému návrhu dokumentu spoločnosti Trinomics;
- interview so zástupkyňou spoločnosti Trinomics (Rotterdam, Holandsko), ktorá realizuje pre Európsku komisiu prieskum k 1 z výstupov projektu FP7 - novovytvorená výsledková tabuľa s
indikátormi „RECREATE scoreboard“, ktorou sa hodnotia výskumné a inovačné aktivity v krajinách (24.06.2016, SAŽP); sledovanie aktualít v oblasti EcoAP a spracovanie reportov/letákov z EcoAP
Newsletter, vrátane grafickej úpravy;
- komunikácia s SBA (Slovak Business Agency) o možnostiach zapojenia sa do spolupráce v oblasti poradenských služieb pre MSP a podpory a dialógu medzi štátnymi inštitúciami a MSP v oblasti
ekoinovácií; pracovné stretnutie dňa 29.01.2016; účasť na seminári pracovnej skupiny ASEM (Ázijsko-Európske stretnutie) zameraný na ekoinovácie malých a stredných podnikov (09.-10.03.2016,
Bratislava); pracovné stretnutie zástupcov MŽP SR, SAŽP a SBA za účelom informovania o obsahovej náplni činností a o aktivitách pracoviska OEMBD SAŽP Bratislava, možnosti rozvoja spolupráce s
SBA a slovenských aktérov v oblasti ázijsko-európskej podpory ekoinovácií v MSP pod záštitou ASEM dňa 08.04.2016 na MŽP SR - zápisnica zo stretnutia odoslaná na MŽP SR; stanovisko k účasti
SAŽP OEMBD a MŽP SR zohľadňujúceho súčasné možnosti a kapacity na identifikovaných projektových zámeroch v rámci spolupráce ASEM;
- pracovné stretnutie SAŽP so zástupcom SBA o možnostiach rozvoja spolupráce na projekte „Špecifické konzultačné služby pre MSP“, v rámci ázijsko-európskej podpory ekoinovácií v MSP pod
záštitou ASEM v oblasti vzdelávacích aktivít vo väzbe na zadefinovanie požiadaviek v Bratislave dňa 16.05.2016; podklad pre MŽP SR k zasadnutiu Environmentálnej rady EÚ – k bodu „Rôzne“ –
Problematika inovácií; odborný podklad „Ekoinovácie na Slovensku“ v slovenskom a anglickom jazyku pre MŽP SR na účely prezentácie na seminári pracovnej skupiny ASEM; sledovanie aktualít v
oblasti verifikácie environmentálnych technológií a spracovanie reportu z vydania ETV Newsletter 7/2016 formou letáku a grafickej úpravy, v oblasti environmentálnej politiky a spracovanie
reportu z vydania Science for Environmental Policy Newsletter 465 – 472; účasť na seminári na podporu ETV pod názvom „Komercializace výsledku – aplikovaného výzkumu a inovací,
připravované výzvy na podporu VaVaI“ v Prahe dňa 22.09.2016;
- účasť na seminári: „Retreat k budúcnosti rozvojovej spolupráce SR“, dňa 27.01.2016, ÚZ KNRSR Častá – Papiernička; účasť na webinári organizovanom EEA o efektívnom využívaní zdrojov
„Resource efficiency webinar special – Frans Timmermans on circular economy“, zameraný na tému obehového hospodárstva, (01.03.2016) a spracovanie správy z webinára; účasť na
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medzinárodnej konferencii „Smart Industry“, zameranej na inteligentné technológie v priemysle (14.03.2016, Bratislava); stanovisko k zaslanej požiadavke na tému „Integrovaná produktová
politika“ v kontexte udržateľnej spotreby a výroby, doručená na SAŽP; stanovisko pre MŽP SR k návrhu záverov Rady k Akčnému plánu pre obehové hospodárstvo; propagácia problematiky SCP
(udržateľná spotreba a výroba) a európskeho pilotného programu pre overovanie environmentálnych technológií EÚ ETV na „Dni otvorených dverí Ministerstva životného prostredia SR“, správa z
webinára EEA „Webinar on national targets for resource efficiency“, organizovaný EEA 30.06.2016, správa z webinára;
- letáky v SJ (EcoAP Newsletter06-07/2016, ETV Newsletter 07/2016, Science for Environmental Policy Newsletter č. 465 – 472 na web stránke SAŽP; účasť na vzdelávacej aktivite „Green Business
Breakfast“ zamerané na „Ako zdravšie pracovné prostredie vplýva na zamestnancov a ich výkon“, dňa 27.09.2016 v Bratislave; odborno-organizačné zabezpečenie a účasť na konferencii
„Ekoinovačné Slovensko“ v dňoch 19. – 20.10.2016 v hoteli Tatra v Bratislave, príprava prezentácie a príspevku na tému „Dobrovoľné nástroje EP ako cesta k uplatňovaniu ekoinovácií“; záverečná
správa a závery konferencie; úvodník hlavnej témy „Nástroje environmentálnej politiky – priestor pre ekoinovácie“ do Enviromagazínu č. 6.; účasť na webinári sekretariátu 10YFP „Demonstrating
proces and impact of the 10YFP: the launch of the 10YFP Framework to measure success“ dňa 08.12.2016, správa z webináru; podklad k dokumentu „Zameranie bilaterálnej rozvojovej spolupráce
na rok 2017“ a „Stratégia implementácie cieľov udržateľného rozvoja v externom prostredí“.
Podpora implementácie Minamatského dohovoru o OEMBD
12.2016
Úloha je
1 000,526,526,44
32 558,ortuti v Macedónsku
RNDr. Lapešová
splnená.
Anotácia: Regionálne centrum Bazilejského dohovoru bude v rokoch 2016-2017 koordinovať projekt „Vytvorenie počiatočného hodnotenia Minamatského dohovoru o ortuti v Macedónsku“. Projekt
je financovaný z prostriedkov UNEP/GEF a bude z tejto inštitúcie aj riadený. Cieľom projektu je pomôcť urýchliť proces ratifikácie a implementácie Minamatského dohovoru o ortuti v Macedónsku
využívajúc vedecké a technické znalosti a príručky národnými zainteresovanými subjektami v Macedónsku.
Forma výstupov:
- vytvorenie národných štruktúr a kapacít pre manažment ortuti; príprava a podpísanie návrhov zmlúv s národnými expertmi, UNEP a medzinárodným expertom; príprava revidovaného rozpočtu na
odsúhlasenie donorom; príprava iniciačného národného workshopu a aktívna účasť v Skopje (30.6.2016); zabezpečenie účasti dvoch národných expertov a 2 MK expertov na tréningu pre
inventarizáciu ortuti v Jordánsku (09.-12.05.2016); príprava národného počiatočného workshopu (VO, program, prezentácia) a účasť na ňom (Skopje, 30.06.2016); príprava a podpísanie zmlúv s
dvomi národnými expertmi na prípravu inventarizácie zásob ortuti v krajine; preklady zmlúv s národnými expertmi; vypracovanie dodatku k Zmluve 02/2016 a zaslanie národnému konzultantovi
pre databázu ortuti v súvislosti so žiadosťou o zmenu jeho aktivít v projekte; kontrola finančného čerpania projektu;
- kľúčové národné zainteresované subjekty a ich úloha v manažmente ortuti a jej monitoringu ako aj inštitucionálne zázemie; jeho vyhodnotenie a prehľad existujúcej národnej legislatívy - príprava
národného konzultačného stretnutia (VO, program), Ohrid, 14-16.12.2016;
- kvalitatívna a kvantitatívna analýza zdrojov ortuti, emisii; vytvorená národná stratégia na identifikáciu kontaminovaných oblastí - oslovenie zainteresovaných subjektov ohľadom poskytnutia
podkladov pre analýzu zdrojov ortuti a emisií; pripomienky k Správe z laboratórnych analýz od MK experta; komunikácia s medzinárodným konzultantom;
- návrh hodnotenia a odporúčaní pre implementáciu MD; správa o odporúčaniach pre implementáciu MD - aktivita je plánovaná na rok 2017;
- návrh správy z projektu; návrh stratégie pre ratifikáciu MD; vybudované kapacity na manažment ortuti - aktivita je plánovaná na rok 2017.

V. Starostlivosť o mestské a vidiecke životné prostredie
29 000,48.

17 229,-

17 229,07

12 196,-

Integrovaná starostlivosť o krajinu - implementácia
Európskeho dohovoru o krajine

OSŽPEVV
12.2016
Úloha je
Ing. Vačoková
splnená.
5 000,9 199,9 198,85
7 215,Mgr. Bohálová
Anotácia: Úloha vyplýva z uznesenia vlády SR č. 201/2005 a návrhu podmienok pre zabezpečenie implementácie Európskeho dohovoru o krajine na Slovensku, ako aj so samotného dohovoru.
Cieľom je zabezpečiť implementáciu Európskeho dohovoru o krajine (EDoK), trvalo podporovať ochranu, manažment a plánovanie krajiny na národnej úrovni, vytvárať podmienky pre integrovaný
manažment krajiny, aktívne organizovať európsku spoluprácu v oblasti implementácie dohovoru a napĺňať jednotlivé záväzky SR. Tieto ciele sú napĺňané prostredníctvom čiastkových aktivít
vyplývajúcich z jednotlivých úloh v procese implementácie EDoK.
Forma výstupov:
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Príloha č. 1
Por.
č.
úlohy

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

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

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

Finančné zabezpečenie úlohy
(EUR)
skutočnosť
Iné
Výdavky št.
zdroje
rozpočtu

- spracovanie stanoviska k „Vyhodnoteniu priebežného plnenia opatrení Koncepcie ochrany prírody a krajiny za roky 2007-2015“;
- identifikácia prienikov EDoK a Karpatského dohovoru; implementácia zásad Karpatského dohovoru, ochrany a trvalo udržateľného využívania biologickej a krajinnej rozmanitosti vo väzbe na
ochranu, manažment a plánovanie krajiny v zmysle EDoK pri riešení úlohy;
- akčný plán plnenia strategických zámerov Národného programu kvality SR na rok 2016, sekcia „Kvalita v životnom prostredí“ – návrh úlohy za Cenu SR za krajinu 2016; spracovanie kapitoly o
implementácii EDoK a do Správy o stave ŽP 2015;
- Konferencia Krajina – Človek – Kultúra 2015 (zahrnuté do NP HA3) s podtitulom "Ako pretvárame krajinu" v dňoch 18.-19. mája 2016 v Banskej Bystrici - príprava organizačného a odborného
zabezpečenia podujatia;
- Informačný deň Európskeho dohovoru o krajine 2015 (zahrnuté do NP HA3) - príprava organizačného a odborného zabezpečenia podujatia 12.4.2016 vo Zvolene s podtitulom „Aktuálne trendy
starostlivosti o krajinu“;
- prezentácie „Čo formuje súčasné trendy v pretváraní krajiny“ a „Cena SR za krajinu 2016“ k Informačnému dňu EDoK, prezentácie „XX. rokov Konferencie Krajina - Človek - Kultúra, mapovanie
prístupov ku krajine“, prezentácie výstupov krajinárskej štúdie Horehronia na zasadnutí Spolku pre obnovu dediny dňa 4.11.2016 v Heľpe a na konferencii „Škola s regionálnou výchovou,“
organizovanou Združením pedagógov zo škôl s regionálnou výchovou dňa 21.10.2016, prezentácia témy sakrálnej krajiny dňa 28.10.2016 na seminári v Ludrovej, prezentácia „Historické krajinné
štruktúry Kysúc“ na konferencii Environmentálne aspekty Kysúc III dňa 7.11. 2016 v Kysuckom Novom meste, príspevky v periodikách;
- článok do časopisu Veronica (ČR) „Ako oceniť a vyzdvihnúť krajinu", účasť na zasadnutiach pracovnej skupiny pre prípravu podkladov na zápis územia v okolí miest Banská Bystrica, Kremnica a
relevantných priestorov medzi nimi ako „Územie protoindustrializácie metalurgie medi“ do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO (14. 9., 26.10, 30.11.2016, Mestský
úrad Banská Bystrica), spolupráca s Fakultou ekológie a environmentalistiky TU Zvolen (konzultácie pri aplikácii metodiky CHVK, diseminácia poznatkov o EDoK, spolupráca na štúdiách),
komunikácia so zástupcami CoE;
- odborné podklady a podkladové štúdie k overovaniu metodiky CHVK a výskumu vo väzbe na starostlivosť o krajinu, krajinárska štúdia - konzultácie pre Mestský úrad Zvolen a Krajský pamiatkový
úrad Banská Bystrica k charakteristickému vzhľadu krajiny Pustého hradu a posudzovaní navrhovanej stavby v nej, k zhodnocovaniu krajiny Vydrovského potoka Čierneho Balogu pre cestovný
ruch, identifikácia krajinných segmentov s výskytom historických krajinných štruktúr na území Kysúc - analýza unikátneho fortifikačného systému zo stredoveku pozdĺž hraníc, systému osídľovania
Kysúc, agrárnych historických krajinných štruktúr; spracovanie krajinárskej štúdie Horehronia a brožúry „Sprievodca krajinárskymi hodnotami. Horehronie“ (textové, grafické, mapové podklady o
prírodných a kultúrno-historických fenoménoch Horehronia, terénny prieskum územia, korekcie brožúry), pracovné rokovania na Krajskom pamiatkovom úrade Banská Bystrica k prekonzultovaniu
výstupov I. etapy štúdie a plánovaných výstupoch II. etapy (problematika ľudovej architektúry a historických krajinných štruktúr) a so zástupcami ŠOP SR - Správa NAPANT o prírodných hodnotách
územia, spracovanie posteru „Krajina Horehronia“ zo série posterov EDoK;
- podkladové správy z monitoringu dohovoru (štvrťročné správy) - monitorovacie správy;
- Cena Rady Európy za krajinu 2014/2015 udeľovanie ocenení – účasť na WS Rady Európy - aktívna účasť na konferencii “Council of Europe Landscape Award Forum of National Selections - 4th
Session 2014-2015” v Budapešti v dňoch 9.-10.6.2016; príspevky: „Proces udeľovania Ceny SR za krajinu“ a „Projekt laureáta Ceny SR za krajinu 2014 - Liptovská Teplička“;
- Cena Slovenskej republiky za krajinu 2016 (čiastočne zahrnuté v NP HA3): príprava vyhlásenia nového ročníka dňa 12.4.2016 na Informačnom dni EDoK vo Zvolene, prezentácia k vyhláseniu, výber
pozitívnych príkladov realizácií v starostlivosti o krajinu a potenciálnych nominantov ceny, aktualizácia a tlač posterov k cene, zostavovanie hodnotiacej komisie, menovacie dekréty atď.;
- organizačné zabezpečenie zasadnutia hodnotiacej komisie v dňoch 16.-18.8.2016 v Liptovskej Tepličke (prezentácia organizačnej rady, tlačová správa, komunikácia s členmi odbornej komisie a
nominantami, spracovanie usmernenia k prezentáciám projektov, účasť na zasadnutí, spracovanie výstupov zo zasadnutia, protokolu), organizačné zabezpečenie slávnostného vyhlásenia ceny dňa
9.11.2016 (grafické návrhy diplomov, pozvánky, oficiálneho listu, anotácie, scenára na vyhlásenie, príhovorov pre ministra a GR SAŽP, zoznamu hostí, prezenčnej listiny, tlačových správ,
prezentácie na vyhlásenie, úvodný film s fotografiami, kultúrny program, komunikácia s nominantami, pracovné stretnutia s moderátorom, účasť na vyhlásení atď.); spracovanie brožúry Cena za
krajinu 2016 (textové podklady o jednotlivých nominantoch, výber fotografických príloh, korekcie) - NP HA3, filmový dokument o Cene SR za krajinu (scenár s návrhom trasy, lokalít, interview,
pracovné stretnutia so spracovateľom filmu, komentáre, realizácia rozhovorov v krajine atď.), tlačové správy, propagácia a medializácia ceny (účasť v rozhlasovej relácii v Rádiu Regina, vstup v
televíznom programe STV 2, web baner, aktualizácia web stránky ceny, článok do časopisu Veronica v ČR, spolupráca pri spracovaní článku „Malachovské náučné chodníky“ do novín Priekopník,
panelová výstava na MŽP SR SR v dňoch 27.6 - 1.7. 2016 atď.);
- Cena Rady Európy za krajinu 2016/2017: nominačný dokument s prílohami o laureátovi – Mesto Hriňová, pracovné rokovanie so zástupcami laureáta (6.10.2016, Mestský úrad Hriňová),
spolupráca pri spracovaní filmu o laureátovi ceny (scenár, realizácia rozhovorov v krajine, pracovné stretnutia s filmárom, korekcie), preklad nominačného dokumentu a filmu do AJ atď.
27

Príloha č. 1
Por.
č.
úlohy

49.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

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

Finančné zabezpečenie
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upravený rozpočet
Iné
Výdavky
zdroje
št. rozpočtu

Finančné zabezpečenie úlohy
(EUR)
skutočnosť
Iné
Výdavky št.
zdroje
rozpočtu

Program obnovy dediny

OSŽPEVV
12.2016
Úloha je
4 000,1 832,1 832,38
490,Ing. Maková
splnená.
Anotácia: Program obnovy dediny (POD) predstavuje realizáciu environmentálnych opatrení TUR, vyplývajúcich najmä z medzinárodných záväzkov a uznesení vlády SR. POD je nástrojom
environmentálnej politiky na lokálnej úrovni. Sleduje uplatňovanie Miestnej agendy 21 a prispieva k zavádzaniu princípov integrovaného manažmentu v území do praxe, s cieľom všestrannej obnovy
a rozvoja kultúrnohistorických, socioekonomických, stavebno-technických a ekologicko-environmentálnych oblastí pri zachovaní špecifík vidieckej krajiny, identity a tradícií. Po prijatí Európskeho
dohovoru o krajine je (EDoK) optimálne cez vybudované štruktúry implementovať oblasť EDoK týkajúcu sa zvyšovania povedomia o hodnote krajiny pre predmetnú cieľovú skupinu. Výkonným a
odborným garantom bola poverená SAŽP. V roku 2016 sa dotačný program POD bude realizovať v dvoch oblastiach, t.j. POD Zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku a POD Zelená dedina.
Forma výstupov:
- metodika hodnotenia žiadostí obcí a MR POD 2017, informácia o postupe obce/MR po priznaní dotácie z POD pre rok 2016, usmernenie pre príjemcov dotácie, materiál do OPM - metodika
hodnotenia žiadostí obcí a MR v rámci POD 2017 vrátane jej príloh, informácia o postupe obce/MR po priznaní dotácie z POD pre rok 2016 spolu so zoznamom dokladov potrebných k uzatvoreniu
zmluvy s obcami a MR a vzorov jednotlivých dokladov, usmernenie pre príjemcov dotácie z EF v rámci POD na rok 2016 k čerpaniu poskytnutej podpory, špecifikácia činností EF časť POD platnej
pre rok 2017 a usmernení č. 1 a č. 2 pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z EF na rok 2017 vrátane odporúčaní a žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2017
vrátane jej príloh a vzorov niektorých jej príloh;
- e-mailová korešpondencia - listy, usmernenia obciam a MR, rozhodnutia, DISPOD - databáza spracovaných žiadostí, zostavy, tabuľky, zoznamy - za aktuálny ročník a za celé obdobie 1998-2016,
spracované žiadosti v POD 2017, aktuálna a funkčná webPOD 2017, zasielanie listov, usmernení obciam a MR, spracovanie a distribúcia rozhodnutí ministra ŽP SR o poskytnutí podpory formou
dotácie z EF na rok 2016 v rámci POD, viacnásobné testovanie a pripomienkovanie aplikácie, zapracovanie pripomienok do aplikácie, spustenie aplikácie (6.9.2016), riešenie technických problémov
užívateľov aplikácie, práca vo webPOD 2017 - povoľovanie a overovanie registrácií a riešenie technických problémov užívateľov aplikácie, príprava aktualizácií, spracovanie výstupov z aplikácie –
databázy o užívateľoch aplikácie);
- výstupné zostavy vyradených žiadostí a žiadostí postupujúcich na odborné hodnotenie – podklady pre hodnotiteľov - spracovanie podkladov pre rokovanie Rady EF k POD 2016 (správa, zoznamy,
tabuľky) a účasť na ňom (16.2.2016, Bratislava), odborné hodnotenie žiadostí POD 2016 a spracovanie výsledkov z hodnotenia, odborné a organizačné zabezpečenie stretnutia hodnotiacej komisie
(19.1.2016, SAŽP B. Bystrica) a zasadnutia pracovnej skupiny pre výber žiadostí (2.2.2016, SAŽP B. Bystrica), spracovanie výsledných zostáv podporených a nepodporených žiadostí v rámci POD
2016, realizácia prvotnej, resp. formálnej kontroly žiadostí v rámci POD 2017, sumarizácia výsledkov tejto kontroly, dopytovanie chýbajúcich dokladov od žiadateľov (e-mailom a poštou),
administrácia doručených požadovaných dokladov pre doplnenie žiadostí, spracovanie výstupných zostáv vyradených žiadostí a žiadostí postupujúcich na odborné hodnotenie v rámci POD 2017 –
podklady pre hodnotiteľov;
- poskytovanie poradenstva obciam a MR (telefonické, e-mailové a osobné konzultácie), spracovanie vecných a grafických odpočtov dotácií v rámci POD 2015, výber pozitívnych príkladov;
- realizácia osvetových a propagačných aktivít napr. prezentácia POD prostredníctvom propagačných materiálov na Konferencii Krajina-Človek-Kultúra (18. - 19.6.2016, Banská Bystrica, Čierny
Balog), prednášok a propagačných materiálov na seminári „Zlepšovanie kvality života na vidieku - príklady dobrej praxe“ (4.10.2016, Heľpa a 13.10.2016, Prenčov), inšpiračný poster s fotografiami
verejných priestranstiev, aktívna účasť na hodnotení súťaže Najkrajší chotár roka, články, .ppt prezentácie napr. spracovanie a zverejnenie inzerátu o spustení POD 2017 do Enviromagazínu,
Obecných novín a na webové stránky SAŽP a POD, .ppt prezentácie na workshope (26.4.2016, Zemianska Olča), fotodokumentácia, aktualizácia webovej stránky www.obnovadediny.sk;
- sumarizácia dokladov pre záverečné vyúčtovanie Environmentálnemu fondu v rámci POD 2015 a ich odovzdanie (25.4.2016, Bratislava), t.j. zložiek podporených projektov, záverečnej správy
vrátane príloh, grafických odpočtov realizovaných dotácií, žiadostí nepodporených projektov, tvorba, kontrola a distribúcia protokolov obciam a MR v rámci POD 2015 k záverečnému
vyhodnoteniu plnenia podmienok Zmluvy o poskytnutí podpory z EF formou dotácie v rámci POD v zmysle Článku VIII. bod 1. Zmluvy o poskytnutí podpory z EF formou dotácie v rámci POD,
podklady pre EF pre uzatvorenie zmlúv s obcami a MR v rámci POD 2016 (návrh zmluvy s obcami a MR o poskytnutí podpory formou dotácií v rámci POD 2016, jej pripomienkovanie a finálna
verzia, návrh zmluvy s EF na zabezpečovanie poskytovania podpory formou dotácií v rámci POD 2016, jej pripomienkovanie a finálna verzia), zmluvy medzi obcami a donorom, t.j. SAŽP o
poskytnutí podpory formou dotácií v rámci POD 2016 (tvorba, tlač, distribúcia, zabezpečenie podpisovania, kontrola doručených dokladov potrebných k uzatvoreniu zmluvy), konzultácie pre
príjemcov dotácií (vždy individuálne pri podpise zmluvy), kompletizácia dokladov došlých od obcí a MR a ich finančná kontrola pre záverečné vyúčtovanie pridelenej dotácie v rámci POD 2016 a
úhrady dotácií na bankové účty príjemcov dotácií, spracovanie a odoslanie podkladov pre záverečné vyúčtovanie SAŽP voči EF v rámci POD 2016 (záverečná správa vrátane jej príloh), následná
realizácia bankového prevodu nevyčerpaných dotácií z účtu SAŽP na účet EF.
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51.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

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

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

Finančné zabezpečenie úlohy
(EUR)
skutočnosť
Iné
Výdavky št.
zdroje
rozpočtu

Súťaž Dedina roka

OSŽPEVV
12.2016
Úloha je
4 000,2 102,2 101,53
Ing. Maková
splnená.
Anotácia: Súťaž Dedina roka (SDR) je súčasťou Programu obnovy dediny (POD), vyplýva z členstva SR v ARGE. Pravidelným organizovaním národného kola SDR od roku 2001 (súťaž sa organizuje
dvojročne) sa monitoruje realizácia environmentálnych opatrení TUR, vyplývajúcich najmä z medzinárodných záväzkov a úspešnosť realizácie POD. SDR je motiváciou pre obce propagovať svoje
úspechy navonok a získavať si priestor pre podnikateľské a iné aktivity. Zapojením sa do Súťaže o Európsku cenu obnovy dediny posúva SR vnímanie obnovy dediny a rozvoja vidieka na európsku
úroveň.
Forma výstupov:
- nominačný dokument - prihláška obce Spišský Hrhov do 14. ročníka Súťaže o Európsku cenu obnovy dediny - dvojjazyčná textová a grafická časť (fotky, postery), stratégia účasti obce zabezpečenie nominačného dokumentu (prihlášky) obce Spišský Hrhov do Súťaže, príprava obce na jej účasť v súťaži - zostavenie stratégie, konzultácie, spolupráca pri zabezpečení ich hodnotenia
európskou hodnotiacou komisiou (13. - 14.6.2016) a účasť na hodnotení, účasť zástupcu SR na stretnutiach, resp. zasadnutiach ARGE, v hodnotiacej komisii súťaže o ECOD na hodnotení vybraných
obcí prihlásených do súťaže o ECOD (16. - 21.5.2016, Hoetmar - Nemecko, Lastrup - Nemecko, Hoonhorst - Holandsko, Kettenis - Belgicko, Naturpark OUR - Luxembursko), výstupy z tohto
hodnotenia, príprava a účasť zástupcu SR na 2. stretnutí členov hodnotiacej komisie súťaže o ECOD (27. - 29.6.2016, Mníchov - Nemecko) a na valné zasadnutie ARGE (9.9.2016, Tihany Maďarsko) a príprava a účasť zástupcu SR a obce Spišský Hrhov na slávnostné vyhlasovanie výsledkov a odovzdávanie ocenení súťaže o ECOD (8.9.2016 - 10.9.2016, Tihany - Maďarsko);
- podmienky a pravidlá SDR 2017, resp. štatút súťaže, prihláška obce spolu s prílohami, Metodika hodnotenia obcí - príprava nového ročníka súťaže – priebežná aktualizácia Podmienok a pravidiel,
prihlášky obce spolu s prílohami, metodiky hodnotenia obcí, aktualizácia harmonogramu aktivít v roku 2017;
- spracovanie odpočtu v zmysle Zmluvy o reklame pri organizovaní SDR 2015 pre GP SDR, koordinácia a administrácia projektov obnovy dediny a obohatenia života na dedine ocenených obcí v SDR
2015 od GP SDR 2015, spracovanie a distribúcia oslovovacieho listu k ďalšej spolupráci;
- grafické odpočty projektov obnovy dediny a obohatenia života na dedine pre GP SDR 2015 po dohode oboch strán neboli realizované;
- tlačové správy a články, reportáže o účasti zástupcu SR v hodnotiacej komisii súťaže o ECOD, hodnotenie vybraných obcí prihlásených do súťaže o ECOD, hodnotenie obce Spišský Hrhov v súťaži o
ECOD, o výsledkoch súťaže, slávnostné vyhlasovanie výsledkov a odovzdávaní ocenení súťaže o ECOD a účasť a prezentácia SAŽP prostredníctvom výstavy SDR 2015 na podujatí Deň vidieka v NR
SR (23.11.2016, Bratislava) na webových stránkach SAŽP, POD, na stránke SDR na Facebooku a v Enviromagazíne;
- príprava a aktívna účasť na seminári s názvom „Výměna zkušeností hodnotitelů krajských komisí, prezentace kritérií a hodnocení v rámci soutěže Vesnice roku 2016 v Programu obnovy venkova“ v
ČR (3. - 4.3.2016, Modrá, ČR), aktívna účasť na podujatí Deň vidieka v NR SR (23.11.2016, Bratislava), propagácia SDR na Konferencii Krajina-Človek-Kultúra prostredníctvom propagačných
materiálov (18. - 19.5.2016, Banská Bystrica, Čierny Balog), spolupráca s vyhlasovateľmi SDR - SPOD – zverejnenie info o ich výtvarnej súťaži na webovej stránke POD;
- zabezpečenie výstavnej činnosti - priebežná aktualizácia plánu výstavnej činnosti, výstava v rámci podujatia Envirofilm 2016 v Bratislave (16. - 20.5.2016), výstava počas návštevy hodnotiacej
komisie súťaže o ECOD obce Spišský Hrhov (13.6.2016 - 10.7.2016), výstava na MŽP SR v Bratislave (12.7.2016 - 22.7.2016), výstava na SAŽP v Banskej Bystrici (22.7.2016 - 5.8.2016), výstava v obci
Bošáca (8.8.2016 - 17.8.2016), výstava na SAŽP v Banskej Bystrici (18.8.2016 - 21.11.2016 a 24.11.2016 - podľa požiadavky), výstava na podujatí Deň vidieka v NR SR (23.11.2016, Bratislava);
- tvorba propagačných materiálov (brožúry s výsledkami SDR 2015), príprava na jej distribúciu v zmysle spracovaného rozdeľovníka, aktualizácia webových stránok.
UN HABITAT
OSŽPEVV
12.2016
Úloha je
1 000,133,132,97
Ing. Slámková
splnená.
Anotácia: Z členstva Slovenskej republiky v OSN pre ľudské sídla vyplýva pre SR plnenie úloh na medzinárodnej úrovni, ktoré prijíma Riadiaca rada Programu OSN UN Habitat na svojich zasadnutiach.
V roku 2016 sa uskutoční konferencia o bývaní a udržateľnom urbánnom rozvoji (Habitat III), ktorá sa bude konať v NAIROBI. MŽP SR zastrešuje vypracovanie Národnej správy o rozvoji osídlenia a
bývania v SR, ktorá bude na konferencii predložená.
Forma výstupov:
- reportingové úlohy z oblasti životného prostredia a trvaloudržateľnosti sídiel v SR ÚN Habitat - boli sledované aktivity prípravy III. konferencie OSN o bývaní a udržateľnom mestskom rozvoji
HABITAT III, ktorá sa uskutočnila v Ekvádorskom Quite v roku 2016;
- implementácia relevantných záväzkov z oblasti životného prostredia vyplývajúca zo záverov konferencie Habitat III - spracovaný námet SR pre plnenie Memoranda Konferencie Habitat III pre
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Por.
č.
úlohy

52.

53.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

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

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

Finančné zabezpečenie úlohy
(EUR)
skutočnosť
Iné
Výdavky št.
zdroje
rozpočtu

zasadnutie v meste Quito v Ekvádore - riešenie Vlkolínca ako špecifickej mestskej časti Ružomberka s ohľadom na memorandum Konferencie Habitat III, ktoré vyplynulo z pracovného rokovania
MŽP SR zo dňa 06.06.2016; dňa 06.12.2016 sa konal seminár ku konferencii OSN UN HABITAT III, na ktorom sa zúčastnili členovia Národného výboru UN HABITAT vrátane SAŽP. Členovia bývalého
Národného výboru UN HABITAT boli informovaní o výsledkoch vyplývajúcich pre SR z konferencie UN HABITAT III.
Životné prostredie miest
OSŽPEVV
12.2016
Úloha je
4 000,1 924,1924,24
Ing. arch. Brzá
splnená.
Anotácia: Cieľom úlohy je vytvoriť účinné nástroje na implementáciu stratégií a programových dokumentov 7. EAP EU (Prioritne cieľ 5 v rámci 7. Environmentálneho akčného plánu – Zlepšiť
vedomostnú základňu a základňu faktov pre politiku Únie v oblasti životného prostredia); Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy; OP ŽP 2014 – 2020; Stratégia SR na ochranu
biodiverzity do r.2020, prostredníctvom hodnotenia stavu životného prostredia miest.
Cieľom úlohy je vystihnúť charakter životného prostredia miest a vytvoriť podmienky pre integrované posúdenie životného prostredia mesta, aby samosprávy mohli odborne rozhodovať a
uplatňovať finančné zdroje cielene na rozvojové priority miest s maximálnym pozitívnym účinkom. Úloha predstavuje dopracovanie aktivít z predchádzajúceho roka a ich uvedenie do bežnej praxe
miest. V rámci úlohy bude organizovaná Konferencia životného prostredia miest.
Forma výstupov:
- informačný systém životné prostredie miest - získavanie údajov pre napĺňanie databázy - oblasť zelená infraštruktúra a degradované ekosystémy; dokončený zber údajov - strategické dokumenty
miest, analýza pracovnej verzie www stránky informačného systému mestské životné prostredie v zmysle súčasných trendov, možnosti zobrazovania dát na základe pasportizačných listov
degradovaných ekosystémov krajských miest Trenčín, Trnava, Nitra, Banská Bystrica, Žilina a Prešov, bola spracovaná databáza degradovaných ekosystémov v GIS vrstvách, zaslaná ako podklad na
zapracovanie do IS miest pre oblasť degradované ekosystémy krajských miest SR, revízia grafického zobrazenia dát v zmysle priebežných pripomienok, dopracovanie štruktúry IS o zobrazovanie
GIS vrstiev degradovaných ekosystémov, napĺňanie databáz, zobrazovanie dát. IS MŽP SR: geo.enviroportal.sk/mzp/MZP.aspx;
- konferencia Životné prostredie miest - výber nosnej témy 7. ročníka konferencie, odborné a organizačné zabezpečenie konferencie, oslovenie prednášajúcich z Poľskej republiky (Bielsko-Biala);
Českej republiky (TRIANON,z.s.) a Masarykovej univerzity v Brne, ako aj prednášajúcich z VŠ a odborných organizácií zo Slovenska, žiadosť a následné rozhodnutie Predstavenstva Slovenskej
komory architektov o zaradenie konferencie do sústavného vzdelávania architektov SKA, realizácia konferencie 3.11.2016 v Banskej Bystrici, počet účastníkov 75, spracovanie zborníka z
konferencie formou CD, jeho distribúcia;
- súťaž – kampaň - vypracované propozície súťaže "ENVIMESTO 2016", ku ktorým sa v máji uskutočnilo rokovanie na MŽP SR, kde boli prerokované ciele, spôsob súťaženia a vznesené pripomienky k
metodike hodnotenia kritérií; požiadavky MŽP SR na primárne zameranie súťaže a rozpracovanie kritérií jej hodnotenia boli priebežne zapracovávané; na Ekologickom jarmoku v Považskej Bystrici
(21.3.2016) bola uskutočnená propagácia súťaže; Koncepcia informačnej kampane pre súťaž „Envimesto“ v nasledovných kapitolách: úvod (cieľ súťaže, vyhlasovateľ, národný koordinátor,
partneri), ciele informačnej kampane (IK), východiská IK, vecné, územné a časové kroky kampane, definovanie cieľových skupín IK, komunikačné kanály a formy IK, špecifikácia nákladov na
zabezpečenie IK, organizačné zabezpečenie a spolupráca zainteresovaných organizácií; súťaž je pripravená na realizáciu 1. ročníka v roku 2017;
- Urban Systém - dokumentácia spracovaná v nasledovných kapitolách: 1. Legislatívny rámec, 2. Vplyv zmeny klímy na mestské (sídelné) prostredie, 3. Zeleň v mestách SR (sídlach), 4. Členenie
mestskej (sídelnej) zelene, 5. Základné druhy zelene v urbanizovanom prostredí, 6. Mapovanie zelene v mestách, 7. Stanovenie prognózy dopadu zmeny klímy v mestách, 8. Adaptačné opatrenia;
dňa 08.08.2016 bola v átriu MŽP SR zrealizovaná výstava na tému „Prezentácia pozitívnych príkladov miest ako aj environmentálnych problémov miest - bronwfieldy SR“;
- zahájenie mapovania zelene ako podkladu pre stanovenie prognózy dopadu klimatických zmien v mestách SR na vybranom modelovom území - v priebehu roku 2016 prebiehalo spracovanie
mapovania zelene v mestách Martin, Piešťany, Bojnice, Bánovce nad Bebravou, Ilava, na základe ktorého bol zistený súčasný stav zelene miest, pozornosť bola taktiež upriamená na mapovanie
mokradí v uvedených mestách, mapovanie prebiehalo v zastavanom území i v bezprostredne nadväzujúcom území na zastavané územie, na základe výsledkov mapovania bola stanovená prognóza
zmeny dopadu v jednotlivých mestách a navrhnuté opatrenia na zmiernenie dopadu klimatických zmien mapovaných miest.
Degradované ekosystémy v urbanizovanej krajine
OSŽPEVV
12.2016
Úloha je
2 000,654,653,40
Ing. Hajniková
splnená.
Anotácia: Na základe spracovanej metodiky sa bude realizovať identifikácia a inventarizácia degradovaných ekosystémov v krajskom meste Košice. Získané údaje sa budú zhromažďovať v základnej
inventarizačnej databáze. Na základe získaných údajov sa vyhotoví grafická analýza degradovaných ekosystémov vo forme problémového výkresu územia mesta Košice. Na základe získanej databázy
z mesta Košice bude dopracovaná porovnávacia štúdia z roku 2015. Následne budú zahájené práce na mapovaní a inventarizácií vybratých okresných miest.
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54.

55.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

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

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

Finančné zabezpečenie úlohy
(EUR)
skutočnosť
Iné
Výdavky št.
zdroje
rozpočtu

Forma výstupov:
- v riešenom území mesta Košice bolo zmapovaných 14 lokalít degradovaných ekosystémov, ktoré boli zaradené do databázy degradovaných ekosystémov a následne boli spracované
inventarizačné listy v analógovej forme a forme GIS;
- problémový výkres riešeného územia mesta Košice - na základe vymapovaných lokalít a pasportizačných listov degradovaných ekosystémov bol vypracovaný "Problémový výkres riešeného
územia mesta Košice", ktorý znázornil environmentálne problémy mesta spôsobené degradovaným ekosystémom;
- návrh degradovaných ekosystémov krajských miest do databázy informačného systému MŽP SR - vrstva GIS miest Trenčín, Trnava, Nitra, Banská Bystrica, Žilina a Prešov - pripravená na začlenenie
do IS Mestské životné prostredie SR;
- databáza objektov degradovaných ekosystémov v prostredí GIS - na základe pasportizačných listov degradovaných ekosystémov krajských miest Trenčín, Trnava, Nitra, Banská Bystrica, Žilina a
Prešov bola spracovaná databáza degradovaných ekosystémov v GIS vrstvách, ktorá bola zaslaná ako podklad na zapracovanie do IS miest pre oblasť degradované ekosystémy krajských miest SR;
- degradované ekosystémy okresných miest Martin, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Bytča, Prievidza, Partizánske, Ružomberok a Malacky boli spracované do formy evidenčných listov obsahujúcich
údaje o inventarizovanom degradovanom ekosystéme - názov, poradové číslo, príslušnosť k územno-technickej jednotke, výmeru, polohu, súradnice GPS, popis stavu lokality podľa terénneho
prieskumu, popis prírodných pomerov so zdôraznením vzťahu k chráneným územiam a prvkom ÚSES a kategorizáciu degradovaného ekosystému v zmysle metodiky, grafická časť evidenčného
listu obsahuje polygón inventarizovaného degradovaného ekosystému na podklade katastrálnej mapy a na podklade ortofotomapy, súčasťou sú priložené fotografie, ktoré dokumentujú aktuálny
stav na lokalite v roku 2016, spracované evidenčné listy degradovaných ekosystémov okresných miest Martin, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Bytča, Prievidza, Partizánske, Ružomberok;
Recyklácia urbanizovanej krajiny
OSŽPEVV
12.2016
Úloha je
2 500,23,23,25
Ing. Staník
splnená.
Anotácia: Cieľom úlohy je hodnotiť využitie urbanizovanej krajiny na Slovensku. Prostredníctvom navrhovaných indikátorov definovať využitie urbanizovanej krajiny na Slovensku. Recyklácia
urbanizovanej krajiny predstavuje opätovné zhodnotenie území, ktoré boli už predtým zastavané alebo degradované. Recykláciou sa obmedzí rozširovanie urbanizácie do okolitej krajiny na úkor
prírodných a poloprírodných ekosystémov. Recykláciou urbanizovanej krajiny dôjde k šetreniu prírodných zdrojov, zachovávaniu širšieho spektra ekosystémových služieb dostupných v blízkosti sídiel
a zabezpečujúcich potenciál pre trvalo udržateľný rozvoj.
Po viacročnom monitorovaní recyklácie urbanizovanej krajiny prostredníctvom indikátorov bude možné hodnotiť efektivitu urbánnej politiky sídiel SR.
Forma výstupov:
- vypracovaná metodika na stanovenie recyklácie urbanizovanej krajiny, ktorá obsahuje: Metodologické východiská, Využitie údajov o krajinnej pokrývke, Využitie údajov o degradovaných
urbánnych lokalitách (brownfieldoch) a návrh indikátorov. Za modelové územie bolo vybraté mesto Žilina, na ktorom bola overená metodika prostredníctvom Prípadovej štúdie recyklácie krajiny
– mesto Žilina;
- navrhnuté indikátory na hodnotenie recyklácie urbanizovanej krajiny: Indikátor LR1: Rozloha degradovaných urbánnych lokalít (brownfieldov), Indikátor LR2: Celková plocha v rámci existujúceho
zastavaného územia, Indikátor LR3: Rozloha opätovne rozvinutých brownfieldov, Indikátor LR4: Rozvoj na brownfieldoch ako pomer z celkového nového rozvoja (%), LR5: Recyklácia krajiny ako
pomer z celkovej konzumpcie krajinnej pokrývky rozvojom urbanizácie (%), LR6: Recyklácia krajiny ako pomer z celkovej konzumpcie krajinnej pokrývky rozvojom urbanizácie vo veľkých urbánnych
zónach mapovaných v Urban Atlas-e (%).
Adaptačné opatrenia na nepriaznivé dôsledky OSŽPEVV
12.2016
Úloha je
2 000,917,917,32
zmeny klímy vo vzťahu k využitiu krajiny
Ing. Andrejčinová
splnená.
Anotácia: Zmierňovať dopady zmeny klímy možno adaptačnými a mitigačnými prístupmi. Adaptovať sa znamená prispôsobiť novým podmienkam, novej realite, ktorá tu bude ešte dlho pretrvávať.
Adaptačné opatrenia na lokálnej úrovni majú priaznivé účinky na klimatické zmeny, keď sú zamerané na špecifické potreby postihnutého územia - na zníženie zraniteľnosti územia a zvýšení jeho
odolnosti voči dopadom zmeny klímy. Zmenami postupov hospodárenia v krajine, zmenou krajinnej štruktúry s prvkami zelenej infraštruktúry, zlepšením hydroklimatických pomerov je možné zvýšiť
odolnosť krajiny a tým znížiť negatívny dopad klimatických zmien na krajinu.
Základnou úlohou samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a potreby jeho obyvateľov. Využitím platnej legislatívy a svojej právomoci môže vytvárať na svojom území preventívne a
proaktívne podmienky pre zmierňovanie dopadov zmeny klímy. Jedným z nástrojov pre rozhodnutia, aktivity a opatrenia samosprávy pri ovplyvnení klimatickej zmeny a zmierňovania jej dopadov na
územie obce a jej obyvateľov bude katalóg adaptačných opatrení pre samosprávu na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, spracovaným v rámci úlohy PHÚ 2015.
Na vybranom modelovom území budú navrhnuté aktivity resp. opatrenia zelenej infraštruktúry z katalógu adaptačných opatrení, ktoré budú zamerané na špecifické potreby daného územia - na
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zdroje
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zníženie zraniteľnosti územia a zvýšení jeho odolnosti voči dopadom zmeny klímy.
Forma výstupov:
- zaslanie vypracovaných katalógových listov AO na odborné posúdenie a zapracovanie ich pripomienok, vypracovaná finálna verzia Katalógu AO (verzia 2.0);
- štúdia adaptačných opatrení pre modelové územie - analýza územia - terénny prieskum, GPS merania, overovanie eróznych a depresných útvarov, podmáčaných území, mapové výstupy;
- komunikácia so zainteresovanými stranami vrátane samosprávy a odbornej a laickej verejnosti na území modelového územia, štúdia adaptačných opatrení - návrh opatrení zelenej infraštruktúry a
technických prvkov na zmierňovanie dopadov zmeny klímy (s dôrazom na miestny kontext, efektívnosť, zvýšenie retenčnej schopnosti, zadržiavanie vody v krajine, budovanie zelenej
infraštruktúry);
- výstupy pracovnej skupiny - žiadosť o zaradenie do pracovnej skupiny pre adaptáciu; spracovanie a zaslanie pripomienok ako členov pracovnej skupiny pre adaptáciu k materiálu o dosiahnutom
pokroku pri realizácii AO v SR; účasť na medzinárodnej konferencii Efektívne využívanie vodných zdrojov v podmienkach prebiehajúcej klimatickej zmeny (sucho a nedostatky vody) v dňoch 17. –
18. 5.2016; účasť na prednáške odborných pracovníkov TU Zvolen na tému Adaptačné opatrenia na zmeny klímy v obci Čierny Balog; pracovné stretnutie so zástupcami SVP-OZ BB k ponuke o
spolupráci pri prieniku záujmov v oblasti prejavov klimatických zmien v krajine a adaptačných opatrení (z vodohospodárskeho pohľadu), na ktorom bola SAŽP ponúknutá spolupráca a predložený
dokument Memorandum o porozumení medzi MŽP a MŠVVaŠ); na základe výzvy z MŽP SR bolo vypracované zabezpečenie úloh Akčného plánu pre mokrade a Akčného plánu pre implementáciu
opatrení vyplývajúcich z Aktualizovanej národnej stratégie ochrany biodiverzity do roku 2020; zaradenie SAŽP medzi partnerov pripravovaného projektu LIFE - adaptácia na klimatické zmeny, v
tejto súvislosti bolo uskutočnené pracovné stretnutie, vypracovaná žiadosť o odborné stanovisko MŽP SR, vypracovaný zoznam aktivít a rozpočet k aktivitám SAŽP k projektu HICCA, vypracovaný
projektový zámer HICCA a jeho prezentácia pracovnej skupine MŽP SR s následným schválením participácie SAŽP v projekte.
Zelená infraštruktúra (Zlepšovanie ekologickej OSŽPEVV
12.2016
Úloha je
kvality krajiny prostredníctvom budovania zelenej Mgr. Bohálová
splnená.
3 000,379,378,78
2 720,infraštruktúry v SR)
Anotácia: Úloha vyplýva z politiky Európskej únie (EÚ), stratégie EÚ pre biodiverzitu do roku 2020 a prípravy stratégie EÚ pre zelenú infraštruktúru a „Oznámenia komisie európskemu parlamentu,
rade, európskemu a sociálnemu výboru a výboru regiónov“ z 6.5.2013: „Zelená infraštruktúra – zveľaďovanie prírodného kapitálu Európy“. Vytváranie a udržiavanie územného systému ekologickej
stability a sietí ZI je verejným záujmom, čoho predpokladom je začlenenie týchto ekologických sietí do územnoplánovacích procesov.
Pre implementáciu spracovaných dokumentácií Územného systému ekologickej stability (ÚSES) pri budovaní zelenej infraštruktúry a v integrovanom manažmente krajiny (IMK) je nevyhnutné
vytvoriť odborné zázemie tvorby ÚSES a zelenej infraštruktúry a zabezpečiť prístup k týmto informáciám vrátane systematického vytvárania priestorových informácií.
Cieľom úlohy je vybudovanie odborného a metodologického zázemia pre problematiku zelenej infraštruktúry (ZI) a ÚSES v SR. Úloha bude zabezpečená prostredníctvom dvoch čiastkových cieľov tvorba odborného zázemia pre ZI a ÚSES a tvorba a prevádzkovanie informačného systému ÚSES, čím sa vytvorí jednotný systém sprístupňovania relevantných súborov priestorových dát
dokumentácií ÚSES pre účely geoportálu a pre napĺňanie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 3/2010 o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie.
Forma výstupov:
- spracovanie stanoviska k „Vyhodnoteniu priebežného plnenia opatrení Koncepcie ochrany prírody a krajiny za roky 2007-2015“, Akčný plán plnenia strategických zámerov Národného programu
kvality SR na rok 2015 – vyhodnotenie úlohy k zverejňovaniu schválených aktualizovaných RÚSES, spracovanie stanoviska k návrhu zákona o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia
inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podkladu pre MŽP SR k navrhovanej stratégii koherencie pre rozvoj politík v súvislosti s Agendou 20130: „Koherencia
politík budovania zelenej infraštruktúry a zabezpečenia ekologickej stability krajiny s národnou legislatívou SR“, stanoviska pre MŽP SR k vyhodnoteniu aktualizovaného Programu starostlivosti o
mokrade na roky 2015 – 2021, stanoviska pre MŽP SR k vyhodnoteniu plnenia úloh Akčného plánu pre implementáciu opatrení vyplývajúcich z Aktualizovanej národnej stratégie ochrany
biodiverzity do roku 2020, výber príkladov dobrej praxe budovania prvkov ZI, prvkov ÚSES a výsadby zelene v SR a ČR, účasť na odbornom seminári "Aleje a stromoradia - ich plánovanie, obnova a
údržba" dňa 10.6.2016 v Bratislave; identifikácia existujúcich a potenciálnych migračných bariér pre živočíchy vyplývajúce z Generelu územného systému ekologickej stability – kolízne body s
dopravnou infraštruktúrou, aktivity súvisiace s členstvom v Pracovnej skupine monitorovacieho výboru pre podporu opatrení využívajúcich zelenú infraštruktúru v rámci výziev na ochranu pred
povodňami (rokovania v dňoch 8.9., 11.10. a 25.10 2016 v Bratislave), podklady (dotazníky) s formulovaním navrhovaných opatrení zelenej infraštruktúry na vodnom toku a opatrení mimo
vodného toku, vrátane návrhov na kvantifikáciu ich minimálne požadovaného protipovodňového účinku, pripomienky k výzve na Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované
mimo vodných tokov a súvisiacich častí príručky pre žiadateľa;
- priestorové informácie zo spracovaných návrhových máp RÚSES na web (sieť prvkov RÚSES - biocentrá, biokoridory), ich zverejnenie prostredníctvom mapových služieb, t.j. on-line sprístupnenie
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Por.
č.
úlohy

57.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

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

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

Finančné zabezpečenie úlohy
(EUR)
skutočnosť
Iné
Výdavky št.
zdroje
rozpočtu

priestorových informácií siete prvkov RÚSES z aktualizovaných dokumentov RÚSES - zosúlaďovanie priestorových údajov návrhových máp z aktualizácií RÚSES predchádzajúcich etáp spracovania
pre ich zverejnenie na geoportáli, doposiaľ publikovaných prostredníctvom mapových služieb na rôznych miestach, príprava dát prvkov RÚSES pre potreby Výskumného ústavu dopravy VÚD a.s. v
zmysle ich požiadavky, konzultácie k problematike RÚSES okresu Zvolen pre spracovanie Územného plánu mesta Zvolen, k RÚSES okresu Dolný Kubín pre obstarávateľa územného plánu obce
Žaškov (Ekomap);
- súbor špecifikovaných prvkov ZI, národný projekt 2 – Zelená infraštruktúra - podklady týkajúce sa prípravy projektu z OP KŽP "Spracovanie projektov Regionálnych územných systémov ekologickej
stability pre potreby vytvorenia základnej východiskovej bázy pre reguláciu návrhu budovania zelenej infraštruktúry", usmernenia k schváleným „Metodickým pokynom na aktualizáciu
regionálnych územných systémov ekologickej stability“ (SAŽP, 2014): usmernenia č. 1 – návrh grafickej interpretácie priestorových informácií (prvkov a javov) pre spracovanie piatich mapových
výstupov v M 1: 50 000 a dátového modelu priestorových údajov RÚSES, usmernenia č. 2 – spracovanie návrhu grafickej interpretácie priestorových údajov a mapových výstupov dokumentu
RÚSES, topografického podkladu mapových výstupov a korekcie a návrhy k formálnej úprave textovej časti dokumentu RÚSES, spolupráca pri vyhodnocovaní ponúk v rámci verejnej súťaže na
predmet zákazky „Spracovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny – Regionálne územné systémy ekologickej stability pre vybrané okresy“ v rámci členstva v komisii v zmysle zákona o
verejnom obstarávaní;
- podaný projekt v rámci medzinárodných programov Interreg - projekt bol úspešný v rámci 1. kola hodnotenia, avšak odporúčania pre 2. kolo boli znížiť rozpočet a počet partnerov, SAŽP v 2. kole
neparticipuje ako partner.
Podpora rozvoja a budovania geoparkov SR v OSŽPEVV
12.2016
Úloha je
súlade s aktualizovanou Koncepciou geoparkov SR Ing. Pachinger
splnená.
1 500,66,66,35
1 771,schválenou UV SR č. 15/2015
Anotácia: V súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 15 zo 7. januára 2015 k aktualizácii koncepcie geoparkov SR bola ministrom životného prostredia SR zriadená medzirezortná komisia
Siete geoparkov Slovenskej republiky, na ktorej 2. rokovaní bol prerokovaný návrh “Akčný plán pre implementáciu opatrení na zabezpečenie realizácie aktualizovanej Koncepcie geoparkov SR”, v
rámci ktorého má zahrnutú svoju pôsobnosť aj SAŽP.
Celkovým cieľom úlohy bude podporiť:
- koordináciu riadenia rozvoja a budovania geoparkov SR;
- koncepčnú činnosť, spoluprácu, odborné zázemie a prípravu nástrojov pre udržateľnosť geoparkov SR;
Forma výstupov:
- agenda na národnej úrovni (konzultačná a poradenská činnosť, koordinačné a pracovné stretnutia, zápisy z konzultácií, ...) - vyhodnotenie Národného programu kvality SR za rok 2015 (aktivita č.
10 „Opatrenia na zabezpečenie realizácie aktualizovanej Koncepcie geoparkov SR“) a návrh aktivít do akčného plánu na rok 2016;
- podklady do Správy o stave životného prostredia SR v roku 2015 (časť G SR), komunikácia so zástupcami G SR zameraná prevažne na marketigové aktivity a prezentáciu prienikov ich záujmov, a z
nej vyplývajúce operatívne úlohy (realizácia významných podujatí organizovaných SAŽP v roku 2016, aktualizácia web stránky www.geopark.sk, propagačné materiály, podujatie „Týždeň
Európskych geoparkov“, prezentácia problematiky geoparkov v časopise Enviromagazín, atď.), pracovno-koordinačné stretnutie vo veci potenciálneho posilnenia informačnej infraštruktúry G SR
využitím inteligentných IKT nástrojov ako napr. interaktívna mobilná aplikácia, informačné kiosky a pod. (Banská Bystrica, 7.12.2016);
- návrh a špecifikácie aktivít pre podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z EF pre rok 2017;
- príprava (export) posterov 28. náučno-turistických trás, graficky spracovaných v Záverečnej správe geologickej úlohy č. 0400 „Zriadenie Banskoštiavnického geoparku“ a v Čiastkovej záverečnej
správe geologickej úlohy č. 0900 „Zriadenie Banskoštiavnického geoparku“, z prostredia Corel DRAW pre potreby upgrade web stránky TIK Banská Štiavnica, textovo-grafické podklady, poster a
informačné letáky o G SR (NNG, BŠG, BBG) v prostredí GIS a Corel DRAW, prezentujúcich jednotlivé územia geoparkov v kontexte aktualizovanej Koncepcie geoparkov SR, distribúcia informačných
letákov a propagačných materiálov o G SR pre ŠOP SR, Slovenské banské múzeum, TIK Banská Štiavnica, IC Štiavnické Bane a IC NNG (pred "turistickou sezónou 2016"), propagácia a prezentácia
problematiky geoparkov v časopise Enviromagazín č. 5/2016, na podujatí ŠISKA 2016 (Banská Bystrica, 6.10.2016), pri príležitosti odovzdávania dekrétov „Geopark SR“ (Bratislava, 9.12.2016) a na
seminári o území Zemplín s perspektívou jeho začlenenia medzi G SR (Trebišov, 19.12.2016), textovo-grafické zostavenie materiálu „Náučný chodník – Metodická príručka pre prípravu, realizáciu
a starostlivosť“, komunikácia s organizáciou PRO, s.r.o.;
- aktívna účasť a propagácia G SR na 3. a 4. zasadnutí MkSG SR (Fiľakovo, 15. - 16.6.2016; Bratislava, 8.11.2016); pri príležitosti odovzdávania dekrétov „Geopark SR“ štátnym tajomníkom MŽP SR
pre NNG, BŠG a BBG (Bratislava, 9.12.2016); aktualizovaný web www.geopark.sk - podklady a aktualizácia web stránky www.geopark.sk, v zmysle dostupných informácií z nasledovných oblastí: 33
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dianie v SR - Akčný plán pre implementáciu opatrení na zabezpečenie realizácie aktualizovanej Koncepcie geoparkov SR, vznik Siete geoparkov SR, odovzdávanie dekrétu „Geopark SR“ pre NNG,
BŠG, BBG, atď., pripravované geoparky na území SR - Sandbersko-pajštúnsky geopark a Zemplínsky geopark, spolupráca a propagácia - poster Geoparky Slovenskej republiky, informačný leták o
NNG, BŠG a BBG, články o problematike geoparkov uverejnené v časopise Enviromagazín, atď., - GGN, EGN - aktivity, podujatia, newslettery, Týždeň Európskych geoparkov, atď.;
- komunikácia so zástupcami MŽP SR - SGPZ vo veci napĺňania schválených aktivít v „Akčnom pláne pre implementáciu opatrení na zabezpečenie realizácie aktualizovanej Koncepcie geoparkov SR“
schválenom na Porade vedenia MŽP SR, príprav stretnutí MkSG SR v roku 2016, odovzdávania dekrétov „Geopark SR“ (Bratislava, 9.12.2016) a realizácie seminára o území Zemplín s perspektívou
jeho začlenenia medzi G SR (Trebišov, 19.12.2016);
- agenda na medzirezortnej úrovni (dokumenty Siete geoparkov SR) - zverejnenie tlačovej správy o podujatí „Týždeň Európskych geoparkov“ prostredníctvom www.sazp.sk, realizovanom
každoročne geoparkami začlenenými do EGN;
- príprava podkladov a spracovanie loga Siete geoparkov SR a dekrétov „Geopark SR“ v prostredí Corel DRAW, pre NNG, BŠG a BBG v spolupráci s MkSG SR.

VI. Environmentálna výchova, vzdelávanie, osveta a komunikácia
56 510,58.

59.

35 859,-

35 859,18

150 577,-

Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta

OSŽPEVV
12.2016
Úloha je
Ing. Skokanová /
splnená.
9 000,4 712,4 711,71
78 038,PaedDr. Pálková
Anotácia: SAŽP bola poverená realizáciou úloh environmentálnej výchovy a vzdelávania podľa Koncepcie environmentálnej výchovy a vzdelávania, schválenej vládou SR 25. novembra 1997 nadväzne
na Stratégiu štátnej environmentálnej politiky a Národnú stratégiu trvalo udržateľného rozvoja (dokumenty schválené NR SR a vládou SR) ako aj Rezortnej koncepcie environmentálnej výchovy,
vzdelávania a osvety do r. 2025 schválenej uznesením č. 119/2015 z Porady vedenia Ministerstva životného prostredia SR.
Úloha nadväzuje aj na Stratégiu vzdelávania k trvalo udržateľnému rozvoju, ktorú v roku 2005 vo Viljnuse podpísali minister životného prostredia a minister školstva. V zmysle uznesenia č. 119/2015
z Porady Ministerstva životného prostredia SR má SAŽP zabezpečovať plnenie opatrení na zvýšenie efektivity environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, vypracovať a predložiť na poradu
vedenia priebežné hodnotenie opatrení a podľa zistení vypracovať aktualizáciu Koncepcie. SAŽP zabezpečuje odbornú činnosť v oblasti neformálnej environmentálnej výchovy a vzdelávania na
celoslovenskej a regionálnej úrovni pričom cieľovou skupinou sú materské, základné a stredné školy, koordinátori a odborní pracovníci EV, verejnosť.
Forma výstupov:
- príprava a realizácia školských programov a celoslovenských súťaží - databázy registrovaných škôl, prezenčné listiny, časové a obsahové harmonogramy, protokoly o vyhodnotení, prezentácie
a publikácie - propozície všetkých súťaží vyhlásených v školskom roku 2015/2016 (Hodina s Ekostopou, ProEnviro, EnvirOtázniky, Úsmev pre strom, Múdra príroda); funkčné webové stránky
školských programov: www.ekostopa.sk, www.snaturou2000.sk, www.enviroza.sk, www.beagleproject.org; prezentácie školských súťaží a programov OEVV SAŽP na rôznych podujatiach,
konferenciách; spolupráca s vydavateľstvom ORBIS IN v rámci rubriky Aj ja myslím EKO v časopise Zornička; spolupráca s vydavateľstvom Versa Media v rámci rubriky EkoDielnička v časopise
Šikovníček;
- príprava a realizácia environmentálnych aktivít - prezentácie, prezenčné listiny, tlačové správy, plagáty - aktuality vystavené na portáloch www.sazp.sk, www.enviroportal.sk, www.ekostopa.sk,
www.snaturou2000.sk, www.envirotazniky.sk, www.enviroza.sk priebežne v závislosti od vyhlásení, uzávierok a realizácií školských programov a súťaží;
- príprava a realizácia stretnutí a aktivít k napĺňaniu opatrení Rezortnej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025 – ktoré sa konali v termínoch 27.4.2016 a
26.10.2016 v Bratislave;
OKP - Odborná príprava na získanie Osobitných
OSŽPEVV
12.2016
Úloha je
kvalifikačných predpokladov v zmysle vyhlášky
Mgr. Bobková
splnená.
MŽP SR č. 462/2004, ktorou sa ustanovujú
9 000,5 939,5 939,26
podrobnosti o osobitných kvalifikačných
predpokladoch na výkon niektorých činností na
úseku starostlivosti o životné prostredie
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Anotácia: Kompletné organizačné, administratívne a tematické zabezpečenie odbornej prípravy na získanie osobitných kvalifikačných predpokladov zamestnancov vykonávajúcich štátnu správu
starostlivosti o životné prostredie.
Forma výstupov:
- príprava a realizácia 4 – 5 školení v rozsahu 5 pracovných dní - databázy účastníkov školení, prezenčné listiny, časové a obsahové harmonogramy, potvrdenia o absolvovaní odbornej prípravy,
prihlášky na skúšku - odborná príprava na získanie osobitných kvalifikačných predpokladov zamestnancov vykonávajúcich štátnu správu starostlivosti o životné prostredie:
1. školenie T: 20. - 24. 6., Inštitút pre verejnú správu Bratislava, účastníci: zamestnanci OÚ OSŽP a SIŽP, ktorí vykonávajú štátnu správu starostlivosti o ŽP na úsekoch: ochrana prírody a krajiny (11
účastníkov), odpadové hospodárstvo (21 účastníkov) a manažment environmentálnych rizík (2 účastníci);
2. školenie: 26. 9. - 30. 9. 2016, Inštitút pre verejnú správu Bratislava, účastníci: zamestnanci OSŽP OÚ, ktorí vykonávajú štátnu správu starostlivosti o ŽP na úsekoch: ochrana vôd a nakladanie s
vodami (7 účastníkov), ochrana ovzdušia (10 účastníkov), IPKZ (7 účastníkov);
3. školenie: 10. 10. - 14. 10. 2016, Inštitút pre verejnú správu Bratislava, účastníci: zamestnanci obcí, ktorí vykonávajú štátnu správu starostlivosti o ŽP na úsekoch: ochrana prírody a krajiny (61
účastníkov), ochrana ovzdušia (15 účastníkov);
4. školenie: 24. 10. - 28. 10. 2016, Inštitút pre verejnú správu Bratislava, účastníci: zamestnanci obcí, ktorí vykonávajú štátnu správu starostlivosti o ŽP na úsekoch: odpadové hospodárstvo (39
účastníkov), ochrana vôd a nakladanie s vodami, verejné vodovody a verejné kanalizácie a rybárstvo (20 účastníkov);
Vzdelávanie koordinátorov environmentálnej
OSŽPEVV
12.2016
Úloha je
5 000,2 720,2 720,24
výchovy
RNDr. Brenkus
splnená.
Anotácia: Organizačno-technické zabezpečenie vzdelávania koordinátorov environmentálnej výchovy v rámci metodických dní (MD), programu kontinuálneho vzdelávania (PKV).
Forma výstupov:
- príprava a realizácia metodických dní - pozvánky, programy, prezentácie lektorov, prezenčné listiny, prihlášky od účastníkov - pozvánky a program boli zaslané metodickým centrám a partnerom,
ktorí registrovali účastníkov, účasť bola potvrdená prezenčnými listinami, prezentácie boli vytvorené pre účel metodických dní a v rámci naplnenia tohto cieľa použité;
- príprava a realizácia programu kontinuálneho vzdelávania - prihlášky, pozvánky, programy, prezentácie lektorov, prezenčné listiny - program, pozvánky, jednotlivé prihlášky, prezenčné listiny z
jednotlivých dní ako aj iné listinné materiály sú archivované, prezentácie uložené v elektronickej forme, PKV v plnej miere realizovaný podľa plánu;
- príprava a realizácia festivalu environmentálnej výchovy ŠIŠKA - prihlášky od účastníkov pozvánky, programy, prezenčné listiny, prezentácie lektorov - v spolupráci so štátnym podnikom Lesy SR sa
uskutočnil 19. ročník podujatia ŠIŠKA s termínom realizácie 6. a 7.10.2016 v priestoroch UMB Banská Bystrica a v lokalite Vydrovskej doliny. Festivalu sa zúčastnilo 58 účastníkov. Po skončení
podujatia bol distribuovaný dotazník spokojnosti. O priebehu podujatia bol spracovaný článok uverejnený na web stránke festivalu a v Enviromagazíne č. 6/2016.
Vzdelávanie v oblasti ochrany prírody a krajiny
OSŽPEVV
12.2016
Úloha je
2 000,2 209,2 208,66
Mgr. Šávoltová
splnená.
Anotácia: Vzdelávací akreditovaný program vychádza z podkladov spracovaných v rámci projektu Systém kontinuálneho vzdelávania v oblasti ochrany prírody a krajiny, ktorý realizovala Slovenská
agentúra životného prostredia v rokoch 2009 – 2011. Je určený pracovníkom v oblasti ochrany prírody a krajiny. Vzdelávací program obsahuje 7 modulov, z ktorých si môžu záujemcovia vybrať a
to na základe ich pracovného zaradenia.
Moduly vzdelávacieho programu: Vybrané aspekty ochrany prírody a krajiny, Lesné hospodárstvo a poľovníctvo, Osobné rozvojové portfólio, Regionálna politika a trvalo udržateľný rozvoj, Územné
plánovanie, urbanizmus a krajina, Základy projektového manažmentu, Právne myslenie a logika.
Forma výstupov:
- realizácia 2 vybraných vzdelávacích modulov v rozsahu 2 dní (pozvánka, program, prihlášky, ppt prezentácie lektorov, prezenčné listiny, fotodokumentácia) - realizácia dvoch 2-dňových
akreditovaných vzdelávacích programov a to modul Územné plánovanie, urbanizmus a krajina v dňoch 13. a 14. apríla 2016 a modul Základy projektového manažmentu v dňoch 7. a 8. novembra
2016 v priestoroch SAŽP Banská Bystrica.
21. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej OSŽPEVV
12.2016
Úloha je
tvorivosti detí a mládeže ZELENÝ SVET 2016
Ing. Skokanová /
splnená.
6 610,1 382,1 382,18
3 051,Mgr. Šijak
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Anotácia: Komplexná organizácia a realizácia medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže ZELENÝ SVET 2016, ktorú SAŽP organizuje už po 21. rok je každoročne venovaná inej téme.
Cieľom súťaže je vštepovať deťom vzťah k prírode, životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave.
Forma výstupov:
- obsahové, organizačné a administratívne zabezpečenie tvorby propozícií a web stránky - obsah webovej stránky bol priebežne aktualizovaný, stránka bola funkčná a prehľadná, ponúkala aj
anglickú verziu;
- organizačné, administratívne zabezpečenie zasadnutia poroty - spoluprácu s porotou organizačne zabezpečoval Mgr. Andrej Šijak. Odborná porota bola zložená z 5 členov. Priebeh a výsledky
zasadnutia odbornej poroty sú zdokumentované v protokole;
- organizačné, administratívne a obsahové zabezpečenie slávnostného odovzdávania cien víťazom súťaže a výstav víťazných prác - slávnostný ceremoniál organizačne, administratívne a obsahovo
zabezpečovalo oddelenie EVV. Výstupom je pozvánka na slávnostné odovzdávanie cien, diplom a scenár. V archíve Zeleného sveta sa nachádza fotodokumentácia, prezentácia prác, tlačová
správa;
- organizačné, administratívne a obsahové zabezpečenie putovných výstav podľa záujmu inštitúcií, organizácií, samospráv a pod. - prvá výstava sa konala v rámci ceremoniálu na Radnici v Banskej
Bystrici 16.5.- 31.5.2016. Následne bola výstava presunutá ešte do ďalších 5 miest na Slovensku: 19.7.- 2.9.2016 ŠVK Banská Bystrica, 12.9. - 23.9.2016 ESC Európa, 2.11. - 25.11.2016
Námestovo,18.10. - 30.10.2016 Oravské Veselé a 5.12.- 20.1.2017 Nové Zámky.
Skrytý svet Žitného ostrova - programy praktickej OSŽPEVV
12.2016
Úloha je
8 900,4 821,4 820,65
1 368,EVVO v SEV SAŽP Dropie
Ing. Béresová
splnená.
Anotácia: Programy praktickej EVVO v SEV Dropie Skrytý svet Žitného ostrova sprostredkujú účastníkom inšpiratívne a zážitkové programy priamo v prírodnom prostredí v nížinnej oblasti s cieľom
podporiť ich praktické zručnosti a schopnosť využiť získané poznatky v reálnom živote. Programy sa budú realizovať formou jednodňových exkurzií, súťaže Hypericum, letného environmentálneho
tábora pre deti ZŠ a letného workshopu pre študentov Pamäť krajiny. Programy budú realizovať odborní pracovníci SEV a OEVV, ktorí rozšíria svoje poznatky a skúsenosti v oblasti neformálnej EVVO
na študijnej ceste v Českej republike. Na realizácii praktických programov budú spolupracovať aj BROZ, RPS, CVČ Komárno, Správy CHKO Dunajské Luhy a Ponitrie, UKF FPV Nitra, TU FEE Zvolen,
osvetové strediská...
Forma výstupov:
- fotodokumentácia z vybraných aktivít a exkurzií tvorí prílohu č.6, prehľad realizovaných programov a aktivít január - december 2016 (Príloha č.1 a č.2);
- pozvánka a záväzná prihláška, propozície súťaže, súbor otázok, prezenčná a výsledková listina, fotodokumentácia - súťaž Hypericum sa realizovala 20.10.2016 (podklady k súťaži Príloha č.3);
- vypracovaný program environmentálneho tábora, informačný leták s programom tábora, leták SEV Dropie - plagát na tábor, leták SEV Dropie v troch jazykových mutáciách (Príloha č.4);
- fotodokumentácia študijných ciest - realizovaných 10.11. do Ostrihomu a 24.11. do Mosonmagyaróváru. Fotodokumentácia v Prílohe č.5.
Ekotopfilm – Envirofilm 2016
OKO
12.2016
Úloha je
3 000,2 480,2 480,15
Ing. Kučerová
splnená.
Anotácia: MFF Ekotopfilm - Envirofilm 2016 je výsledkom partnerskej spolupráce dvoch významných tradičných podujatí, ktoré spája myšlienka ochrany životného prostredia. Samotný festival
Envirofilm má viac ako 20-ročnú tradíciu. Od roku 1995 je jeho vyhlasovateľom MŽP SR a organizátorom SAŽP. Pre rok 2016 je pripravený opäť bohatý program, ktorý súbežne bude prebiehať počas
hlavného festivalového týždňa v Bratislave a Banskej Bystrici. Hlavným organizátorom festivalu a jeho sprievodných podujatí je partnerská spoločnosť Ekotopfilm, SAŽP spoluorganizátorom. SAŽP
spolupracuje v roku 2016 pri zabezpečovaní priebehu festivalového týždňa v Banskej Bystrici a spolupracuje pri organizácii sprievodných podujatí.
Forma výstupov:
- sprievodné podujatia počas hlavného festivalového týždňa v Banskej Bystrici a propagácia činností SAŽP - edukatívne interaktívne hry a súťaže, environmentálna výchova, odborná beseda,
konferencia Krajina-človek-kultúra, propagácia činností SAŽP prostredníctvom odborných publikácií v mieste premietania filmov, tematické výstavy (fauna a flóra) zabezpečované personálne
OEVV, rezortnými inštitúciami a ďalšími externými partnermi; pofestivalové prehliadky v slovenských mestách, distribúcia publikácií vydaných SAŽP a časopisu Enviromagazín;
- aktualizácia a tvorba fondu videotéky SAŽP, dopĺňanie databázy filmov - kopírovanie filmov z aktuálneho ročníka (dabované alebo titulkované do SJ), zaradenie do databázy filmov videotéky SAŽP,
spracované anotácie k filmov, grafické spracovanie obalov pre jednotlivé kópie filmov, aktualizácia zoznamu filmov na www.enviroprtál.sk;
- zabezpečovanie výpožičky filmov z videotéky pre verejnosť, správa videotéky - zapožičiavané filmov z videotéky SAŽP širokej verejnosti či inštitúciám pre nekomerčné účely (v roku 2016 bolo
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celkom realizovaných 259 výpožičiek filmov). Realizované revízie filmov – z databázy boli vyraďované poškodené filmy, či filmy uložené na VHS nosičoch. Zapožičiavané filmov z videotéky SAŽP
širokej verejnosti či inštitúciám pre nekomerčné účely (v roku 2016 bolo celkom realizovaných 259 výpožičiek filmov). Realizované revízie filmov – z databázy boli vyraďované poškodené filmy, či
filmy uložené na VHS nosičoch.
Podpora komunikácie, osvety a PR aktivít
OKO
12.2016
Úloha je
smerovaných k cielenému informovaniu verejnosti
Ing. Kučerová
splnená.
8 000,6 596,6 596,33
42 890,o činnostiach SAŽP a MŽP SR zameraných na
ochranu a zlepšovanie stavu ŽP
Anotácia: Jedným z dôležitých nástrojov pre zvyšovanie environmentálneho povedomia verejnosti a pre budovanie jej pozitívneho postoja k ochrane a tvorbe životného prostredia je osveta a
propagácia. V súčasnosti absentuje cielená a koordinovaná podpora komunikácie, propagácie a osvety podujatí, ktoré sú realizované odbornými pracoviskami SAŽP, rezortnými inštitúciami MŽP či
ďalšími participujúcimi organizáciami. Úloha je zameraná nielen na podporu PR, ale primárne na poukázanie pozitivnych príkladov či negatívnych postupov v oblasti ŽP a cesty k ich riešeniu
prostredníctvom činností a aktivít SAŽP - rezortnej inštitúcie MŽP SR.
Forma výstupov:
- komunikačný plán SAŽP - vypracovaný bol zoznam podujatí SAŽP pre rok 2016, priebežne počas roka aktualizovaný a zverejňovaný na intranete SAŽP. Súčasne a vo väzbe naň bol vypracovaný
komunikačný plán, ktorý bol v roku 2016 plnený formou vydávania a zverejňovania tlačových správ, zverejňovania informácií prostredníctvom vybraných médií či v spolupráci s odborom
komunikácie MŽP SR na web stránke MŽP SR;
- realizácia a podpora osvetových podujatí či kampaní pre verejnosť s environmentálnou tematikou s možnosťou širšej kooperácie odborných pracovísk SAŽP, rezortných inštitúcií, či iných
partnerských organizácií a ďalších subjektov pôsobiacich v oblasti životného prostredia - koordinácia a spolupráca pri realizácii podujatí pri príležitosti Svetového dňa mokradí, realizované v
spolupráci so ŠOP SR v rámci celého Slovenska. Tieto boli registrované a zaradené aj do európskych tematických eventov www.ramsar.org, www.worldwetlandsday.org. Pri príležitosti
významných dní životného prostredia boli vydávané tlačové správy, participácia pri realizácii osvetových podujatí: verejnosti, inštitúciám, školám, centrám voľného času a pod. v rámci celého
Slovenska boli poskytované tematické filmy spoločne s anotáciami z videotéky SAŽP: - február - Svetový deň mokradí – Mesto Nové Zámky, SPU Nitra, ZŠ + MŠ Bošáca, Oravské múzeum, SOŠ
Hnúšťa, marec – Medzinárodný deň lesov, Svetový deň vody – ZŠ + MŠ Bošáca, Oravské múzeum, SOŠ Hnúšťa, SHMÚ Banská Bystrica, SVP Banská Bystrica, Vlastivedné múzeum Hlohovec, CVŠ
Banská Bystrica, - apríl – Deň Zeme – SPU Nitra, Technická univerzita Zvolen, Oravské múzeum Dolný Kubín, CHKO V. Karpaty, Vlastivedné múzeum Hlohovec, máj – Deň migrácie rýb – MŽP SR,
jún – Svetový deň životného prostredia – ZŠ Námestovo, Mesto Nové Zámky, Vihorlatské múzeum Humenné, Vlastivedné múzeum Hlohovec, CVČ B. Bystrica, Essence comunacations B. Bystrica, september – Európsky týždeň mobility – OCI Banská Bystrica, UNIZA – FPEDAS Žilina, Turisticko-informačné centrum Modra, október – Medzinárodný deň stromov – CHKO Východné Karpaty,
Konferencia Mestá a voda – Útvar hlavného architekta mesta Bratislava;
- kampaň Európsky týždeň mobility 2017: príprava dokumentov pre kampaň (preklad a spracovanie manuálov kampane do SJ, aktualizácia informačných letákov, Charty 2016, komunikácia s
európskym koordinačným bodom v Bruseli, registrácia Slovenska do aktuálnej európskej kampane, spracovanie aktuálneho štatútu Národnej súťaže, vyhlásenie národnej súťaže, komunikácia so
zástupcami samospráv, rozposlanie oslovujúcich listov a výzvy k zapojeniu sa do kampane všetkým slovenským mestám a relevantným MVO a občianskym združeniam, metodické usmernenia,
kontrola a úprava registračných formulárov, propagácia kampane, prevádzkovanie a aktualizácia web stránky kampane (www.eurotm.sk), vyhlásenie kampane a Národnej súťaže (jún 2016),
zostavenie kategórií a kritérií (jún 2016), hodnotiacej komisie, samotné hodnotenie prihlásených samospráv, zabezpečenie príprava a realizácia slávnostného vyhlásenia výsledkov ETM 2017 a
Národnej súťaže a cien pre ocenených). Do kampane v termíne 16. – 22. 9. 2016 sa na území SR zapojilo 47 samospráv, do Národnej súťaže 18 samospráv. Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo dňa
11. októbra 2016 v Martine;
- v spolupráci s odborom komunikácie MŽP SR a odbornými pracoviskami SAŽP boli v priestoroch MŽP SR zabezpečované výstavy prezentujúce jednotlivé projekty, súťaže či aktivity SAŽP a aktuálne
environmentálne problémy: 2. – 10. jún: Podpora ekoinovácií prostredníctvom DNEP; 27. 7. – 8. júl: Cena SR za krajinu; 11. – 22. júl: Putovná panelová výstava prezentujúca výsledky 8. ročníka
súťaže Dedina roka; 8. – 19. august: Skrytý svet Dolného Žitného ostrova; 19. december – 5 január 2017: Regióny kvality SR;
- v spolupráci s OEVV SAŽP - zabezpečenie predstavenia interaktívneho modelu projektu Ekologická stopa - Ekomerač (december 2016 Slovenské národné múzeum Bratislava), OKO - zabezpečenie
partnerov, propagácie a medializácie. Spolupráca pri príprave a realizácii odborných podujatí SAŽP (konferencie, semináre, workshopy,..) podľa kalendára podujatí SAŽP pre rok 2016 a
zabezpečovanie ich propagácie. OKO participovalo pri príprave, realizácii a propagácii ďalších podujatí, počas ktorých prezentovalo činnosti a aktivity SAŽP: máj – Svetový deň migrácie rýb – v
spolupráci s MŽP SR technicko-organizačné zabezpečenie tematického seminára (Bratislava), jún - Úsmev pre strom – projekt pre základné a stredné školy zameraný na zber papiera a recykláciu 37

Príloha č. 1
Por.
č.
úlohy

66.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

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

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

Finančné zabezpečenie úlohy
(EUR)
skutočnosť
Iné
Výdavky št.
zdroje
rozpočtu

v spolupráci s OEVV a Essence communications Banská Bystrica (Banská Bystrica), október – Zapoj sa! – s energiou o energii - v spolupráci s OEVV a Resonance, spol. s r.o. prezentácia činností a
projektov SAŽP (Banská Bystrica);
- tlačové správy a PR články - informovanie o aktivitách, projektoch, podujatiach a činnostiach MŽP SR, SAŽP a rezortných inštitúcií, významných dní životného prostredia, ktoré boli zverejňované na
web portáloch spravovaných SAŽP a taktiež boli koordinovane poskytované médiám na zverejňovanie;
- textové a grafické návrhy, tlačové podklady rôznych edukačných materiálov, publikácií, brožúr, dokumentov, posterov, letákov, pozvánok a pod. pre jednotlivé organizačné zložky SAŽP, návrhy
web stránok a web bannerov; priebežné monitorovanie správ a informácií týkajúcich sa problematiky životného prostredia, zverejňovaných na web stránke MŽP SR, v elektronických a printových
médiách, zverejňovanie relevantných informácií na web stránke SAŽP a FB SAŽP, spracovanie významných informácií do spravodajstva Enviromagazín;
- monitoring médií a zostavovanie databázy médií, ktoré poskytovali informácie o SAŽP – činnostiach, projektoch, súťažiach na základe tlačových správ, monitoring informácií a správ o ŽP,
zverejňovanie relevantných informácií na web stránke SAŽP a FB SAŽP; web stránka SAŽP - aktualizácia, zverejňovanie informácií, banerov, objednávok, faktúr a iných povinných informácií;
- reklamné predmety, ceny do súťaží a promo materiály - výber reklamných a propagačných predmetov vhodných ako prezenty, či ceny do súťaží, spracovanie PHZ, vypracovanie podkladov pre
proces verejného obstarávania;
- operatívna činnosť - poradenstvo a posudzovanie špecifikácií pre proces VO - pre všetky pracoviská SAŽP pre obstarávanie služieb grafika, tlač a TOZ; grafické spracovanie a tlač: postery, diplomy,
vizitky, menovky, Výročná správa SAŽP 2015, informačný systém SAŽP; návrh lôg a banerov; aktualizácie informácií zverejňovaných jednotlivými organizačnými zložkami, úprava informácií podľa
požiadaviek v štruktúre web stránky, operatívne podporné činnosti - spolupráca pri realizácii eventov, tlač, orez a distribúcia informačných a propagačných letákov a posterov.
ENVIROMAGAZÍN – 21. ročník vydávania časopisu o OKO
12.2016
Úloha je
5 000,5 000,5 000,25 230,55
životnom prostredí
Ing. Kureková
splnená.
Anotácia: Enviromagazín je jediné odborno-náučné periodikum o životnom prostredí na Slovensku. Od roku 1996 ho vydáva Slovenská agentúra životného prostredia z poverenia MŽP SR, ktoré tým
plní Koncepciu environmentálnej výchovy a vzdelávania, schválenú uznesením vlády SR č. 846/1997. Časopis už 20 rokov zabezpečuje mediálne potreby rezortu životného prostredia, prispieva k
propagácii aktivít a prác pri ochrane a tvorbe životného prostredia v SR i zahraničí.
Dôraz sa kladie na šírenie objektívnych informácií o štátnej environmentálnej politike vlády SR a MŽP SR, sprístupňovanie najnovších poznatkov z oblasti tvorby a ochrany životného prostredia a
propagáciu environmentálnych aktivít v prospech trvalej udržateľnosti SR, EÚ a ostatného sveta širokej odbornej a laickej verejnosti s dôrazom na mládež.
Forma výstupov:
- 6 printových vydaní, rozsah 36 farebných strán, náklad: 3 000 ks/ číslo, náklad spolu: 18 000 ks, webová stránka, CD ROM - Enviromagazín č. 1 - hl. téma - klimatické zmeny, Enviromagazín č. 2 - hl.
téma Ekotopfilm - Envirofilm 2016, Enviromagazín č. 3 - hl. téma Predsedníctvo SR v Rade EÚ; Enviromagazín č. 4 - hl. téma Zelené hospodárstvo, Enviromagazín č. 5 - hl. téma Prírodné a kultúrne
dedičstvo, Enviromagazín č. 6 - hl. téma Nástroje enviropolitiky - Priestor pre ekoinovácie.

VII. Reporting a podpora plnenia medzinárodných záväzkov, medzinárodná spolupráca
22 000,67.

68.

13 004,-

13 004,57

0,00

Zabezpečenie plnenia vybraných povinností SR,
OAHŽPES
12.2016
Úloha je
2 500,708,708,42
vyplývajúcich z členstva v OECD
Ing. Lieskovská
splnená.
Anotácia: Zabezpečovanie úloh vyplývajúcich zo zastúpenia SR vo Working Party on Environmental Information (WPEI) a v Join Working Party on Agriculture and Environment (JWPAE). Koordinácia
poskytovania informácií za SR za oblasť životného prostredia v zmysle požiadaviek OECD.
Forma výstupov:
- podklady, informácie, pripomienky - stanovisko SR k AQA, vypracované jednotlivé dotazníky;
- textová správa o stave vývoja v oblasti reportingu, indikátorov a informovania verejnosti v SR za rok 2015 - vypracovaná a odoslaná textová správa;
- účasť zástupcu SAŽP na národnom workshope v Arménsku (prezentácia národných indikátorov zeleného rastu) a videokonferencii pre Azerbajdžan. Zabezpečená účasť na zasadnutiach v OECD.
Zabezpečenie koordinácie plnenia reportingových
OAHŽPES
12.2016
Úloha je
3 000,2 841,2 841,35
povinností, ktoré SR vyplývajú z právnych
Ing. Grófová
splnená.
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Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

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

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

Finančné zabezpečenie úlohy
(EUR)
skutočnosť
Iné
Výdavky št.
zdroje
rozpočtu

predpisov EÚ týkajúcich sa problematiky ochrany
vôd a vodného hospodárstva
Anotácia: Jednou z povinností SR, ako člena Európskej únie, je plnenie reportingových povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov Európskej únie relevantných pre oblasť životného
prostredia. Zabezpečením koordinácie prác na plnení reportingových povinností SR voči EÚ bola MŽP SR poverená SAŽP. Aktivity spojené s plnenie reportingových povinností vyplývajúcich z
právnych predpisov EÚ relevantných pre oblasť vôd sú vzhľadom na špecifické postavene problematiky vôd v rezorte MŽP SR riešené samostatnou úlohou v PHU SAŽP.
Úlohou SAŽP v tomto procese je zostavovať a aktualizovať zoznam reportingových povinností SR relevantných pre problematiku vôd, evidovať termíny na predkladanie správ EK, evidovať metodické
pokyny EK pre spracovávanie správ, koordinovať spracovanie správ medzi príslušnými rezortnými aj mimorezortnými organizáciami, podľa potreby spracovávať, upravovať a finalizovať podklady a
výstupy, predkladať správy Európskej komisii a viesť evidenciu správ relevantných pre problematiku vôd Európskej komisii.
Forma výstupov:
- zoznam aktuálnych právnych predpisov EÚ relevantných pre problematiku vôd, analýzy reportingových povinností SR voči EÚ relevantných pre problematiku vôd, zoznam reportingových
povinností na rok 2017 – 5 x zaevidovanie nových právnych predpisov (Zoznam právnych predpisov je prístupný na \\titan\Reporting_EU); k 31.12.2016 nebol zaevidovaný žiadny nový právny
predpis, z ktorého vyplývajú nové reportingové povinnosti, preto nebola vykonaná žiadna nová analýza; 1 x zoznam reportingových povinností SR voči EK na rok 2017 a prvú polovicu roka;
- zápisy z pracovných stretnutí, správy predložené Európskej komisii – 1 x vedenie koordinačného pracovného stretnutia Reporting Voda 2017/2018 (13. 12. 2016), 3x účasť na pracovných
stretnutiach (2 x k príprave správy o dusičnanoch, 1x k INSPIRE a ZB GIS Voda), 3 x spolupráca na príprave správ (správy podľa rámcovej smernice o vode, smernice o dusičnanoch a o vodách na
kúpanie), 11 x správy predložené EK;
- elektronická evidencia správ predložených Európskej komisii – 11 x - priebežná evidencia odoslaných správ. Odoslané správy sú sprístupňované na webovej stránke SAŽP
(http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=1167&lang=sk). Správy a s nimi súvisiaca dokumentácia a metainformácie sú ďalej zaevidované a archivované na \\titan\Reporting_EU;
- podkladové a pripomienkované materiály spracované podľa aktuálnych požiadaviek MŽP SR - 5x pripomienkovanie materiálov/spracovanie podkladov (program monitorovania vôd, preskúmanie
RSV, stav plnenia reportingových povinností podľa RSV pre WFD SCG, stanovisko k projektu LIFE+ Morava, stav odreportovania VPS 2016 k 1.11.2016, ); 4x pracovné stretnutia (neformálne
stretnutie s českými kolegami – reporting voda, rokovanie CZ-SK Komisie pre hraničné vody, prezentácia projektu LIFE+ Morava, pracovné stretnutie k SI RSV v SR);
- pripomienky k dokumentom EK týkajúcich sa problematiky reportingu a vôd - 6x účasť na mítingu (2x workshop/míting WG DIS, Brusel, EIONET workshop, Kodaň, workshop Voda a
poľnohospodárstvo, Bratislava, míting vodných riaditeľov (CIS WFD) k bodu agendy „WFD reporting a prepojenie na ex – ante kondicionality“ , Bratislava, IMPEL Water Comference, Florencia;
- 2 x pripomienkovanie materiálov/spracovanie podkladov (nominácie reportérov pre Eionet, dátové toky pre EEA).
Zabezpečenie koordinácie plnenia reportingových
OAHŽPES
12.2016
Úloha je
povinností, ktoré SR vyplývajú z právnych
Ing. Grófová
splnená.
4 500,1 704,1 704,13
predpisov EÚ týkajúcich sa problematiky životného
prostredia
Anotácia: Jednou z povinností SR ako člena Európskej únie je plnenie reportingových povinností voči Európskej komisii (EK) vyplývajúcich z platných právnych predpisov Európskej únie relevantných
pre oblasť životného prostredia. Zabezpečením koordinácie prác na plnení reportingových povinností SR voči EÚ bola MŽP SR poverená SAŽP.
Úlohou SAŽP v tomto procese je zostavovať a aktualizovať zoznam reportingových povinností SR, evidovať termíny na predkladanie správ EK, evidovať metodické pokyny EK pre spracovávanie správ,
koordinovať spracovanie správ medzi príslušnými rezortnými aj mimorezortnými organizáciami, podľa potreby spracovávať, upravovať a finalizovať podklady a výstupy, predkladať správy EK a viesť
evidenciu odoslaných správ.
Úloha je zameraná na nasledovné oblasti životného prostredia: Ovzdušie, Odpady, Hluk, Biodiverzita, iné.
Forma výstupov:
- zoznam aktuálnych právnych predpisov v rámci kapitoly Životné prostredie, analýzy reportingových povinností SR voči EÚ, zoznam reportingových povinností na rok 2017 - 63x zaevidovanie
nových právnych predpisov (Zoznam právnych predpisov je prístupný na \\titan\Reporting_EU); 7 x spracovanie analýz reportingových požiadaviek (Analýzy sú prístupné na \\titan\Reporting_EU,
v časti Sektory); 1 x Zoznam reportingových povinností SR voči EK na rok 2017 a prvú polovicu roka;
- pracovné stretnutia riešiteľských tímov na národnej úrovni, pracovné stretnutia riešiteľských tímov na úrovni EK (spolupráca pri tvorbe podkladov, poskytovanie informácií), správy predložené
Európskej komisii – 4 x pracovné stretnutia na národnej úrovni (úvodné stretnutie Reporting - ochrana ovzdušia, úvodné stretnutie Reporting - odpady, stretnutie k NRZ, stretnutie k
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Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

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

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

Finančné zabezpečenie úlohy
(EUR)
skutočnosť
Iné
Výdavky št.
zdroje
rozpočtu

elektronickému reportingu podľa 2010/75/EÚ); 2x účasť na workshope na úrovni EK (workshop k elektronickým nástrojom pre reportovanie správ podľa smernice o priemyselných emisiách
(2010/75/EÚ) a o integrovaní veľkých spaľovacích zariadení do EPRTR , 9.- 10.3.2016, Brusel, Belgicko, workshop Monitoring a reporting, 27. 4. 2016, Brusel, Belgicko; 4x riešenie požiadavky EK
(odpoveď na list Komisie č. ENV.C.4/AM/adb Ares(2016), odpovede k správe 2001/81/ES, interview so zástupcom spoločnosti Ekokonsultacijos, Viľnus, vyplnenie on-line dotazníka týkajúceho sa
plnenia reportingových požiadaviek podľa smernice 2012/19/EÚ v rámci Study to support the Review of Environmental Monitoring and Reporting Obligations); 2x spracovanie podkladov (zoznam
reportérov na EK pre NFP, mapovacie tabuľky pre riešiteľov INSPIRE), 4x spracovanie alebo sfinalizovanie správ (Správa podľa prílohy VIII B smernice 2001/80/ES-revízia za obdobie 2004-2009,
Správa o implementácii smernice 2001/80/ES - rok 2014, Revízia správy o implementácii smernice 2001/80/ES o veľkých spaľovacích zariadeniach na základe požiadavky EK/EEA, Revízia údajov o
odpade z elektrických a elektronických zariadení za rok 2014; 3x spolupráca na spracovaní správ (Správa o LCP, Správa o obaloch a odpadoch z obalov, Správa o odpade z elektrických a
elektronických zariadení), 44x správy predložené EK (vrátane problematiky vôd);
- elektronická evidencia odoslaných správ a s nimi súvisiacich metainformácií na Titan-e a na Enviroportáli - 44x zaevidovanie správ predložených EK (14 v podkapit. 15.10.20.30 (ovzdušie), 10 v
podkapit. 15.10.30.30 (odpady), 2 v podkapit. 15.10.20.50 (chem. látky), 2 v podkapit. 15.10.20.40 (hluk), 2 v podkapit. 16.20.00.00 (šírenie informácií), 3 v podkapit. 15.10.10 (všeobecné
ustanovenia) a 11 v podkapit. 15.10.20.20 (voda). Predložené správy vrátane príslušných dokumentov sú prístupné na \\titan\Reporting_EU v príslušnom sektore;
- podkladové materiály a pripomienkované materiály spracované podľa aktuálnych požiadaviek MŽP SR - 5x spracovanie podkladov (zoznam správ pre odbor ochrany ovzdušia MZP SR, pripomienky
k dokumentu Municipal waste management in Slovakia), pripomienky k worskhopu Make it Work (27.4.2016, Brusel, pripomienky k workshopu Fitness Check Monitoring and Reporting (26.27.10.2016, Barcelona), odpovede pre Eurostat k údajom podľa rozhodnutia Komisie č. 2011/753/EÚ.
Zabezpečovanie plnenia povinností SR,
OMSR
12.2016
Úloha je
vyplývajúcich z členstva SR v EEA, sieti Eionet a EPA Mgr. Kosková
splnená.
12 000,7 751,7 750,67
Network
Anotácia: Aktívna účasť v Riadiace rade (MB) EEA a plnenie funkcie NFP, koordinácia prác v rámci SR vyplývajúcich z členstva SR v EEA a v sieti Eionet, plnenie reportingových povinností v
stanovených PDF a úloh vyplývajúcich z funkcií PCP a NRC, zabezpečovanie činnosti NFP kancelárie, prevádzka uzla Eionet –SK, príprava Eionet stretnutí na národnej úrovni, príprava NRC mítingov na
národnej úrovni. Participácia na činnosti EPA Network. Projektová činnosť. Pripomienkovanie materiálov, správ, vypracovanie stanovísk k odborným témam. Propagácia výstupov EEA na národnej
úrovni.
Forma výstupov:
- 3 MB mítingy - 3 MB mítingy (Kodaň, Dánsko), 1 MB seminár (Kodaň, Dánsko);
- 3 NFP mítingy - 2 NFP mítingy (Kodaň);
- NRC mítingy a webináre - 28 NRC mítingov (9 SAŽP, 14 spolupracujúce inštitúcie) a 11 webinárov (účasť na 8 ; SAŽP a MŽP SR), účasť zabezpečená NFP a členmi Eionet SK;
- Národný NRC míting, stretnutia jednotlivých NRC - neuskutočnil sa v roku 2016, plánovaný na rok 2017;
- 2 EPA Network mítingy, stretnutia záujmových skupín - plenárny míting vo Vilniuse, Litva; plenárny míting v Porte, Portugalsko, činnosť v záujmových skupinách;
- správy EEA, odborné dotazníky, pripomienky, konzultácie, národný Spravodajca EEA - pripomienkovanie odborných správ vydaných EEA, národné stanoviská podľa požiadavky EEA - tabuľka
povinnosti, odborné dotazníky; konzultačné procesy, EEA Spravodajca vydaný a diseminovaný elektronicky;
- Eionet SK - národná sieť expertov - vedenie siete národných expertov Eionek SK - priebežná aktualizácia všetkých NRC expertov, nominácie do NRC;
- operatíva SK PRES - projektový manažment ku T2gE - Transition to the Green Economy; príprava, organizácia a realizácia podujatia T2gE v spolupráci s MŽP SR a partnermi konzorcia projektu;
priebežná príprava projektových výstupov a workshopu.

VIII. Podpora štátnej environmentálnej politiky
71.

Podpora štátnej environmentálnej politiky
prostredníctvom implementácie v
environmentálnych projektoch SAŽP

SERP
Ing. Lakanda

12.2016

Úloha je
splnená.

32 000,-

65 393,-

65 393,13

6 000,-

11 552,-

11 551,64

0,00
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73.

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

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

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

Finančné zabezpečenie úlohy
(EUR)
skutočnosť
Iné
Výdavky št.
zdroje
rozpočtu

Anotácia: Cieľom úlohy je podpora štatutárnych činností prostredníctvom implementácie environmentálnych projektov v SAŽP v úzkej spolupráci s príslušnými organizačnými zložkami SAŽP. Zahŕňa
aktívne sledovanie možných zdrojov financovania environmentálnych projektov, koordináciu pri plánovaní projektov vzhľadom na disponibilné ľudské zdroje, prípravu projektových žiadostí, vedenie
centrálnej evidencie projektov SAŽP, podporu projektového manažmentu vo fáze implementácie a monitoringu, poskytovanie informácií o projektovej činnosti pre rozhodovacie procesy, podpora
samotnej implementácie environmentálnych projektov SAŽP.
Forma výstupov:
- implementované projekty - (9): GI S&T BoK update (Towards a more demand-driven geospatial workforce education/training system); Establish the Geo-Database on ecological health of the
military sites; Uptake of Open Geographic Information Through Innovative Services Based on Linked Data; Ochrana vtákov v CHVÚ Ostrovné Lúky; Transition to the Green Economy; SORO Mzdy 1
OPKŽP; Vypracovanie plánov prác na odstránenie environmentálnych záťaží; Voda – strategická surovina, vodohospodár – strategické povolanie, 1. Etapa; Podpora environmentálnej osvety a
zlepšenie informovanosti odbornej a laickej verejnosti;
- podané projektové žiadosti - (5): Transition to the Green Economy; ALARM - Assessment of Landscape Resilience, Monitoring and Natural Disaster Prevention Based on Enhanced Land Cover Data
(2. kolo); Open Danube: Capacity Building Towards Transnational Data Sharing (2. kolo); Podpora efektívnej implementácie Bazilejského dohovoru v súvislosti s plnením reportingových povinností
Moldavskej republiky; Budovanie odborných kapacít zvyšovaním environmentálneho povedomia a vzdelávania;
- úspešne ukončené projekty - finančne ukončené projekty (6): Budovanie kapacít pre manažment e-odpadu v Srbsku, Open Linked Data for environment protection in Smart Regions SmartOpenData, Štátny program sanácie EZ 2016-2021, Vytvorenie systému environmentálne vhodného nakladania s baterkami v Albánsku, Materiálno-techn. zabezpečenie a vybavenie súvisiace
s monitorovaním a kontrolou ukončených projektov OPŽP a hodnotením pomoci OPŽP v SORO I
- odborne ukončené projekty (2) Zvyšovanie environmentálneho povedomia a odborných kapacít s cieľom znižovania environmentálneho rizika spôsobeného e-odpadom v Moldavsku,
eEnvironmental services for advanced applications within INSPIRE;
Podpora SK-PRES 2016
SERP
12.2016
Úloha je
20 000,32 523,32 523,31
Ing. Lakanda
splnená.
Anotácia: Podpora aktivít gestorovaných Ministerstvom životného prostredia SR súvisiacich s prípravou a zabezpečením predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ.
Forma výstupov:
- činnosť expertov, operatívne úlohy a príslušná dokumentácia - účasť zástupcov SAŽP na školeniach tímu CBD za oblasť indikátorov biodiverzity;
- projekt T2gE Horizont 2020 - SK-PRES - príprava projektu z Horizontu 2020 na zabezpečenie konferencie Transition to the Green Economy - koordinácia prípravy projektu a prípravy obsahovej i
organizačnej stránky konferencie. Koordinačné stretnutia interného tímu na SAŽP aj na MŽP SR. Rokovania s MŽP SR, eventovou agentúrou a konzultačnou agentúrou;
- realizácia vlajkového podujatia rezortu - odborné a organizačné prípravy medzinárodnej konferencie „Transition to the Green Economy“ - realizácia v septembri 2016.
Plnenie úloh delegovaných Slovenskej agentúre SEPP
12.2016
Úloha je
životného prostredia Riadiacim orgánom pre Ing. Kellenbergerová /
splnená.
Operačný program Životné prostredie na základe Mgr. Ovčiarka
3 000,0,00
0,00
Splnomocnenia sprostredkovateľského orgánu pod
riadiacim orgánom na plnenie úloh riadiaceho
orgánu
Anotácia: SAŽP sa ako SORO podieľa na implementácii OP ŽP pre programové obdobie 2007-2013. Výkon delegovaných úloh z RO pre OP ŽP na SAŽP zabezpečuje sekcia fondov EÚ prostredníctvom
jednotlivých odborov.
Od 01.01.2016 došlo k organizačnej zmene vzhľadom na platnosť Metodického pokynu CKO k administratívnym kapacitám, cieľom ktorého bolo jednotne zadefinovať pracovné pozície pre jednotlivé
riadiace/sprostredkovateľské orgány zapojené do implementácie EŠIF programového obdobia 2014-2020. V zmysle uvedeného SF EÚ tvoria nasledovné odbory:
- odbor riadenia implementácie projektov a vôd,
- odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení,
- odbor riadenia implementácie projektov ochrany ovzdušia a zmeny klímy
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zdroje
št. rozpočtu

Finančné zabezpečenie úlohy
(EUR)
skutočnosť
Iné
Výdavky št.
zdroje
rozpočtu

- odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží
- odbor kontroly VO a metodiky
- odbor implementácie národných projektov
- odbor podporných činností.
SAŽP zabezpečuje plnenie úloh sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v rámci Operačného programu Životné prostredie programového obdobia 2007-2013 v súlade so
splnomocnením riadiaceho orgánu. V priebehu prvého polroka 2016 sa zvýšená pozornosť sekcie venuje k úspešnému uzatváraniu Operačného programu Životné prostredie.
Forma výstupov:
V rámci poskytovania súčinnosti pri spracovaní záverečnej správy o vykonávaní OP ŽP, SORO poskytlo podklady pre RO pre OP ŽP.
SORO priebežne počas roka 2016 spracovával a zasielal reportované zostavy pre EK,CKO, CO, OA v nadväznosti na uzatváranie operačného programu.
Plnenie úloh delegovaných Slovenskej agentúre
SEPP
12.2016
Úloha je
životného prostredia Riadiacim orgánom pre
Ing. Kellenbergerová /
splnená.
Operačný program Kvalita životného prostredia na
Mgr. Ovčiarka
3 000,934,933,85
základe Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho
orgánu sprostredkovateľským orgánom
Anotácia:
SAŽP sa ako SO podieľa na implementácii Operačného programu Kvalita životného prostredia. Výkon delegovaných úloh z RO pre OP KŽP na SAŽP zabezpečuje sekcia fondov EÚ prostredníctvom
jednotlivých odborov.
Od 01.01.2016 došlo k organizačnej zmene vzhľadom na platnosť Metodického pokynu CKO k administratívnym kapacitám, cieľom ktorého bolo jednotne zadefinovať pracovné pozície pre jednotlivé
riadiace/sprostredkovateľské orgány zapojené do implementácie EŠIF programového obdobia 2014-2020. V zmysle uvedeného SF EÚ tvoria nasledovné odbory:
- odbor riadenia implementácie projektov a vôd,
- odbor riadenia implementácie projektov protipovodňových opatrení,
- odbor riadenia implementácie projektov ochrany ovzdušia a zmeny klímy,
- odbor riadenia implementácie projektov odpadov a environmentálnych záťaží,
- odbor kontroly VO a metodiky,
- odbor implementácie národných projektov,
- odbor podporných činností.
SAŽP ako SO v priebehu prvého polroka 2016 pristúpila k uzatváraniu zmlúv s Prijímateľmi v rámci vyhlásenej výzvy prioritnej osi 1 zameranej na kanalizácie, ČOV a vodovody.
Zároveň sa SF EÚ podieľala aj na organizácii informačných seminárov k vyhláseným výzvam pre potenciálnych žiadateľov nenávratného finančného príspevku.
Zároveň SF EÚ aktualizovala svoju internú riadiacu dokumentáciu vzhľadom na legislatívne zmeny v oblasti finančnej kontroly a auditu, kontroly verejného obstarávania a pod.
Forma výstupov:
V roku 2016 SFEÚ uzatvárala zmluvy o poskytnutí NFP v rámci implementácie schválených projektov OP KŽP z vyhlásených výziev. K 31.12.2016 bolo uzatvorených 71 zmlúv. Taktiež sa SF EÚ
podieľala na organizácii informačných seminárov k vyhláseným výzvam pre potenciálnych žiadateľov. Rovnako sa podieľala na organizácii informačných seminárov pre prijímateľov novo
zazmluvnených projektov. Zároveň SFEÚ aktualizovala svoju internú riadiacu dokumentáciu vzhľadom na legislatívne zmeny v oblasti finančnej kontroly a auditu, kontroly verejného obstarávania a
pod.
- v rámci poskytovania súčinnosti pri spracovaní výročnej správy o vykonávaní OP KŽP za roky 2014 a 2015, SO poskytlo podklady pre RO pre OP KŽP;
- výhľadový plán implementácie Operačného programu Kvalita životného prostredia v spolupráci s RO pre OP KŽP - nebola vyžadovaná súčinnosť SO;
- informácia o realizovaní Operačného programu Kvalita životného prostredia v spolupráci s RO pre OP KŽP - nebola vyžadovaná súčinnosť SO.
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Por.
č.
úlohy

Názov úlohy
(stručná anotácia)

Zodpovedný riešiteľ

Termín
splnenia
úlohy

Stav
plnenia
úlohy

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

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

Finančné zabezpečenie úlohy
(EUR)
skutočnosť
Iné
Výdavky št.
zdroje
rozpočtu

PREHĽAD FINANČNÉHO ZABEZPEČENIA ÚLOH PODĽA OBLASTÍ:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Hodnotenie životného prostredia
Environmentálna informatika
Environmentálne služby
Environmentálne manažérstvo a nástroje environmentálnej politiky
Starostlivosť o mestské a vidiecke životné prostredie
Environmentálna výchova, vzdelávanie, osveta a komunikácia
Reporting a podpora plnenia medzinárodných záväzkov, medzinárodná spolupráca
Podpora štátnej environmentálnej politiky

Hlavná činnosť spolu
XI.

Režijná činnosť

CELKOM

15 950,63 500,47 650,26 800,29 000,56 510,22 000,32 000,-

6 849,66 054,58 650,11 740,17 229,35 859,13 004,65 393,-

293 410,2 714 990,3 008 400,-

2 801 400,40
3 076 178,40

274 778,-

6 848,13
66 053,87
58 649,57
11 740,39
17 229,07
35 859,18
13 004,57
65 393,13
274 777,91
2 801 400,49
3 076 178,40

0,7 132,783 216,32 558,12 196,150 577,0,0,-

985 679,693 459,1 679 138,-

Vo výdavkoch štátneho rozpočtu nie je zahrnutá suma 43 019,92 EUR (bola poskytnutá v rámci rozpočtového opatrenia v poslednom kvartáli 2015). Jedná sa
o nevyčerpané výdavky z roku 2015, ktoré boli vyčerpané do 31.3.2016.
V roku 2016 bolo čerpanie z prostriedkov EU a spolufinancovanie zo ŠR vo výške 3 255 705,- EUR.

POUŽITÉ SKRATKY:
BAT/BEP
BHEŠ
DB
DOD
EEA
EF
EK
EVZ
EZ
EZS
FZKI SPU
HKŠ

najlepšia dostupná technika / najlepšia environmentálna prax
bezprostredná hrozba environmentálnej škody
databáza
deň otvorených dverí
Európska environmentálna agentúra
Environmentálny fond
Európska komisia
efektívne využívanie zdrojov
efektivita zdrojov
elektronický zabezpečovací systém
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity
historické krajinné štruktúry
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CHKO
CHVK
IEEG
IPKZ EC
IS
ISI
NIPI
NP
OBÚ
OcÚ
OP KŽP
OP ŽP
OÚ
OÚ OSŽP
PZPH
REG EŠ
RÚSES
SIŽP
SMOPAJ
SO
SSJ
ŠGÚDŠ
SŠ
ŠOP SR
ŠS
TUR
ZI
ZR
ZŠ
ŽP

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