Príloha č. 2
Prehľad najvýznamnejších úloh/aktivít v roku 2016 (dokument, podujatie, proces, ...)
Dokumenty
1.

Katalóg adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy vo vzťahu k využitiu krajiny (ver. 2.0)

2.

Štúdia adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy vo vzťahu k využitiu krajiny v modelovom území (ver. 2.0)

3.

Usmernenia k schváleným „Metodickým pokynom na aktualizáciu regionálnych územných systémov
ekologickej stability“ (SAŽP, 2014): 1. Dátový model priestorových údajov výstupnej časti dokumentácie
RÚSES, 2. Grafická interpretácia priestorových údajov mapových výstupov dokumentu RÚSES a textovej
časti dokumentu RÚSES

4.

Nominačný dokument na Cenu Rady Európy za krajinu 2016/2017 pre laureáta Ceny SR za krajinu 2016
– mesta Hriňová: „Hriňovské lazy - krajina hodnôt“

5.

Nominačný dokument obce Spišský Hrhov do 14. ročníka súťaže o Európsku cenu obnovy dediny

6.

Memorandum o spolupráci medzi SAŽP a Spolkom pre obnovu dediny

7.

Dokumentácia k Programu obnovy dediny 2015, 2016 a 2017

8.

Akčný plán sekcie “Kvalita v životnom prostredí” za rok 2015 - vyhodnotenie

9.

Akčný plán sekcie „Kvalita v životnom prostredí“ za rok 2016

10.

Príprava a spracovanie finálneho návrhu Národného akčného plánu pre zelené verejné obstarávanie na
roky 2016-2020 na schválenie vládou SR.

11.

Monitorovanie úrovne zeleného verejného obstarávania v Slovenskej republike za rok 2015 a spracovanie podkladov pre Informáciu o implementácii zeleného verejného obstarávania v Slovenskej republike
za rok 2015 pre MŽP SR k predloženiu do vlády SR.

12.

Spracovanie technickej dokumentácie „Informácia k vypracovaniu osobitných podmienok“, vrátane návrhov osobitných podmienok pre 7 revidovaných skupín produktov .

13.

Vypracované správy z posudzovania zhody k udeleniu práva používať národnú environmentálnu značku
„Environmentálne vhodný produkt“ (EVP) a európsku značku „Environmentálna značka EÚ“

14.

Plány prác na odstránenie environmentálnych záťaží v počte 23 dokumentácií

15.

Návrh novely zákona č. 205/2004 Z. z. s ohľadom na národný register znečisťovania

16.

Návrh novely vyhlášky č. 448/2010 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon 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

17.

Sektorové indikátorové správy za sektory: priemyselná výroba, energetika, doprava, poľnohospodárstvo,
lesné hospodárstvo a cestovný ruch – online verzia

18.

Práca na štúdii Globálne megatrendy
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Expertízy, stanoviská
19.

Stanovisko k „Vyhodnoteniu priebežného plnenia opatrení Koncepcie ochrany prírody a krajiny za roky
2007 – 2015

20.

Podklad pre MŽP SR k navrhovanej stratégii koherencie pre rozvoj politík v súvislosti s Agendou 2030
– „Koherencia politík budovania zelenej infraštruktúry a zabezpečenia ekologickej stability krajiny
s národnou legislatívou SR“

21.

Stanovisko pre MŽP SR k vyhodnoteniu aktualizovaného Programu starostlivosti o mokrade na roky 2015
– 2021

22.

Stanovisko k vyhodnoteniu Akčného plánu plnenia strategických zámerov Národného programu kvality
SR na rok 2015

23.

Stanovisko k návrhu zákona o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných
druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

24.

Spracovanie národných stanovísk, pripomienok k prekladom dokumentov a dotazníkov:
Zelené verejné obstarávanie – 10
Environmentálne označovanie produktov - 26
Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit - 16
Normalizácia - 2
Udržateľná spotreba a výroba a ekoinovácie -6

25.

Pripomienkovanie právnych a iných dokumentov v rámci IPK a MPK

26.

Vybavovanie žiadostí o informácie (formulár „Napíšte nám“), týkajúce sa problematiky odpadov a DNEP

27.

Stanovisko k štúdii Inštitútu environmentálnej politiky: Tri výzvy životného prostredia na Slovensku

28.

Vypracovanie 2 odborných oponentských posudkov záverečných správ s analýzou rizika znečisteného
územia v zmysle požiadaviek Komisie pre posudzovanie a schvaľovanie záverečných správ s analýzou
rizika znečisteného územia: 1. Záverečná správa zo sanácie EZ: Holíč – terminál Slovnaft (Sanácia areálu
Slovnaft, a.s. – prevádzka Holíč). 2. Administratívna budova Panorama City III. Business (GP ŽP, časť lokality Bratislava - Staré Mesto - Apollo – širší priestor bývalej rafinérie)

29.

pripomienkovanie správ, odborné dotazníky a konzultačné procesy v rámci siete Eionet SK dostupné na
\\Titan\eea\_povinnosti

Práca v pracovných skupinách
30.

Aktivity v pracovnej skupine 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

31.

Aktivity v Pracovnej skupine monitorovacieho výboru pre podporu opatrení využívajúcich zelenú infraštruktúru realizované mimo vodných tokov a na vodných tokoch v rámci výziev na ochranu pred povodňami

32.

Aktivity v Medzirezortnej komisii Siete geoparkov Slovenskej republiky, zriadenej ministrom životného
prostredia SR

33.

Aktivity súvisiace s členstvom SR v Európskom pracovnom spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny (ARGE) – účasť na zasadnutiach ARGE, práca v hodnotiacej komisii súťaže o Európsku cenu obnovy
dediny na hodnotení vybraných obcí prihlásených do súťaže

34.

Expert Working Group (EWG) pre Bazilejský dohovor

35.

V rámci Sk predsedníctva v rade Európy - WPIEI

36.

Prípravná pracovná skupina pre manažment odpadu z domácností

37.

Technická komisia TK č. 72 „Environmentálne manažérstvo“ pri ÚNMS SR

38.

Komisia dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky pri MŽP SR

39.

Technický výbor SNAS pre akreditáciu environmentálnych overovateľov

40.

Horizontálny akreditačný výbor pri SNAS

41.

Rada pre technickú normalizáciu pri ÚNMS SR
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42.

Európsky výbor pre environmentálne označovanie pri EK

43.

Fórum príslušných orgánov pre environmentálne označovanie pri EK

44.

Fórum príslušných orgánov pre EMAS pri EK

45.

Výbor podľa č. 49 nariadenia EMAS pri EK

46.

Pracovná poradná skupina pre zelené verejné obstarávanie pri EK

47.

Pracovná skupina pre verifikáciu environmentálnych technológií pri EK

48.

Pracovná skupina pre Akčný plán ekologických inovácií pri EK

49.

Riadiaci výbor pre ekologickú stopu pri EK

50.

Pracovná skupina pre udržateľnú spotrebu a výrobu

51.

Členstvo v pracovnej skupine k príprave novely zákona č. 205/2004 Z. z. a novely vyhlášky č. 448/2010 Z. z.

52.

Členstvo v Komisii pre prevenciu závažných priemyselných havárií v súlade s rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2015 – 3.2. (4 zasadnutia komisie)

53.

Členstvo v pracovnej skupine OECD: Joint Working Party on Agriculture and the Environment

54.

Členstvo v pracovnej skupine OECD: Working Party on Environmental Information

55.

Členstvo pracovnej skupiny EEA, NRC: Noise

56.

Členstvo pracovnej skupiny EEA, NRC: Soil

57.

Členstvo pracovnej skupiny EEA, NRC: Resource-efficient economy and the environment

58.

Členstvo pracovnej skupiny EEA, NRC: Environment and agriculture

59.

Členstvo pracovnej skupiny EEA, NRC: Environment and health

60.

Členstvo v pracovnej skupine k obehovému hospodárstvu

61.

Členstvo v Interest Group Green Economy and Circular Economy

62.

Členstvo pracovnej skupiny EEA, NRC: Energy, State of Environment

63.

Členstvo pracovnej skupiny EEA, JRC: Local soil contamination

64.

Členstvo v pracovnej skupine pri EK: Working Group Data and Information Sharing

65.

Členstvo v pracovnej skupine EK: ELD Expert Group

66.

Členstvo v Komisii pre posudzovanie a schvaľovanie záverečných správ s analýzou rizika znečisteného
územia (3 zasadnutia komisie, 10 posudzovaných správ)

67.

Bilaterálne stretnutie Slovenská republika a Poľska republika v zásadách Espoo dohovoru

68.

Bilaterálne stretnutie Slovenská republika a Rakúska republika v zásadách Espoo dohovoru
(20. 10. 2016, Senec)

69.

Zasadanie operatívnej pracovnej skupiny pre posudzovanie projektov sanácie environmentálnych záťaží
a odbornú oponentúru projektu sanácie environmentálnej záťaže B2 (020) / Bratislava - Vrakuňa - Vrakunská cesta – skládka CHZJD

70.

ICT UG

71.

WG INSPIRE

72.

WG COPERNICUS

73.

WG PDF

74.

Aktívna účasť v komisiách zriadených MŽP SR (Komisia MŽP SR pre environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu, 2 zasadnutia), pracovná skupina Zelený vzdelávací fond – príprava konceptu fungovania
fondu

Programy
75.

Program obnovy dediny 2015, 2016, 2017

76.

Školský program na mapovanie environmentálnych záťaží na Slovensku – Enviróza (exkurzia pre víťazov
ročníka 2015/2016, Bratislava)
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Odborné a reportingové aktivity
77.

Organizačné a odborné zabezpečenie udelenia Ceny Slovenskej republiky za krajinu (laureát: Mesto Hriňová)

78.

Reportingové povinnosti vyžadované sekretariátom Bazilejského dohovoru, pre individuálne projekty
a v rámci organizácie medzinárodných workshopov

79.

Koordinácia a ukončenie projektu - PACE na zvyšovanie environmentálneho povedomia na environmentálne vhodné nakladanie s e-odpadom v Moldavsku

80.

Koordinácia v rámci programu partnerstva PACE zameraného na vytváranie kapacít na manažment
e-odpadu v Srbsku

81.

Zabezpečovanie reportingu za oblasti Zelené verejné obstarávanie, environmentálne označovanie produktov, EMAS pre EK, OECD, JRC

82.

Aktualizácia databázy organizácií s certifikovaným EMS podľa normy ISO 14001 a vyhodnotenie vývoja
formou číselných a grafických výstupov.

83.

Pravidelná aktualizácia indikátorov hodnotiacich stav a vývoj ŽP v SR za oblasti EMAS, EMS, environmentálne označovanie produktov, zelené verejné obstarávanie

84.

Vystavenie údajov o emisiách za rok 2014 pre E-PRTR a reportu/správy o úplnosti v CDR EIONET

85.

Doplnenie informácií k správe o implementácii smernice 96/82/ES za roky 2012 – 2014, informácie zaslané v anglickom jazyku EK a spoločnosti kontrahovanej na analýzu a vyhodnotenie správ zaslaných
členskými štátmi EÚ

86.

Reportovanie údajov do európskej systému eSPIRS (Seveso Plants Information Retrieval System)
v súlade s vykonávacím rozhodnutím Komisie č. 2014/895/EÚ – Národný reportér

87.

Prezentácia indikátorov zeleného rastu na OECD Workshop on Green growth indicators, project
of Greening economies in the European Union’s Eastern Partnership countries (EaP GREEN), Jerevan,
Arménsko a web-prezentácia - Baku, Azerbajdžan

88.

Koordinácia predkladania správ o implementácii právnych predpisov EÚ relevantných pre kapitolu
Ochrana vôd a vodné hospodárstvo Európskej komisii (koordinácia, spracovanie, spolupráca). Počet
správ predložených EK za SR v roku 2016: 11. Najvýznamnejší dokument: Plán manažmentu správneho
územia povodia Dunaja a Plán manažmentu správneho územia povodia Visly (riešiteľ: VÚVH)

89.

Koordinácia predkladania správ o implementácii právnych predpisov EÚ relevantných pre kapitolu Životné prostredie Európskej komisii (koordinácia, spracovanie, spolupráca). Počet správ predložených EK za
SR v roku 2016: 44.

90.

Vypĺňanie databázy pre Systém včasného varovania v povodí rieky Dunaj (Accident Emergency Warning
System), ktorý zabezpečuje v rámci SR SIŽP na základe úlohy vyplývajúcej z plnenia záverov stretnutia
členov Accident prenventation Expert Group (APC EG)

91.

Vypĺňanie dotazníka ohľadom PCB látok ako podkladu pre MŽP SR v súvislosti s plnením reportingových
povinností vyplývajúcich zo Štokholmského dohovoru

92.

Správa/report o úplnosti/tzv. completeness report (v spolupráci s SHMÚ) ako súčasť splnenia reportingovej povinnosti podľa E-PRTR

93.

Dotazník EEA k hodnoteniu súčasnosti a budúcnosti siete EIONET – oblasť priemyselné emisie, energetika, správy o stave životného prostredia

94.

Vyplnenie dotazníkov k piatim projektom z OPŽP v rámci prieskumu príjemcov kohéznej politiky, ktorý je súčasťou štúdie Ex-post hodnotenie a prognóza prínosov pre krajiny EÚ-15 z implementácie kohéznej politiky v krajinách Vyšehradskej skupiny, Štúdia v mene Ministerstva rozvoja Poľskej republiky,
v spolupráci s Úradom vlády SR:
1. Regionálne štúdie hodnotenia dopadov environmentálnych záťaží na životné prostredie pre vybrané kraje (regióny),
2. Dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží,
3. Osveta, práca s verejnosťou ako podpora pri riešení environmentálnych záťaží v SR,
4. Integrácia verejnosti do riešenia environmentálnych záťaží,
5. Štátny program sanácie environmentálnych záťaží (2016 – 2021).

95.

Koordinácia reportingových povinností voči EEA v stanovenej štruktúre http://www.eionet.europa.eu/
dataflows/2016
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Semináre, konferencie, informačné dni, národná kampaň, festival
Počet účastníkov
96.

Konferencia Krajina – Človek – Kultúra 2016 (18. – 19.5.2016, Banská
Bystrica)

107

97.

Informačný deň Európskeho dohovoru o krajine 2016 s podtitulom
„Aktuálne trendy starostlivosti o krajinu“ (12.4.2016, Zvolen)

59

98.

7.ročník Národnej Konferencia s medzinárodnou účasťou „ Životné
prostredie miest“

76

99.

Európsky týždeň mobility – národná kampaň spojená s Národnou
súťažou pre samosprávy SR (SAŽP – národný koordinátor ETM)

Do ETM zapojených 47 slov.
samospráv,
Do Národnej súťaže 18 slov.
samospráv

Medzinárodný festival filmov o životnom prostredí Ekotopfilm-Envirofilm a jeho sprievodné podujatia (SAŽP spoluorganizátor )

Hlavné festivalové dianie v mestách Bratislava a Banská Bystrica
(16. – 20. Máj), pofestivalové
prehliadky v ďalších 14-tich slovenských mestách

100.

Príprava a organizácia medzinárodného workshopu - tréningu pre
krajiny strednej a východnej Európy, zameraného na COP12 odsúhla101.
sené príručky na nakladanie s odpadom obsahujúcim POPs (HCBD a
PBDE), Bratislava, 21.-22.04.2016

35

Aktivity a úlohy súvisiace s organizáciou a samotná organizácia 5.
102. zasadnutia Expertnej pracovnej skupiny (EWG5) Bazilejského dohovoru, Bratislava, 13.-15.07.2016

50

Prípravné aktivity súvisiace s organizáciou a samotná organizácia
medzinárodného pracovného stretnutia expertov so zameraním na
103. prípravu príručky na najlepšie dostupné technológie pre kvantifikáciu neúmyselne vznikajúcich perzistentných organických látok; Bratislava 25.-27.10.2016

22

Príprava medzinárodného tréningového workshopu so zameraním
na „chairovanie workshopov“ pre Bazilejský, Rotterdamský a Što104.
kholmský dohovor a Minamata dohovor o ortuti; workshop bude
realizovaný v Berlíne, v Nemecku, 01. -03. 02. 2017

40

Príprava prípravného regionálneho workshopu pre krajiny SaVE a
stredného Kaukazu na prípravu spoločných pozícií pre triple COP
105.
(COP13 BD, COP8 RD, COP8 ŠD) a tréning v rámci Minamata dohovoru; Riga, Lotyšsko, 21.-24. 03. 2017

70

6 odborných seminárov - „Environmentálne aspekty vo verejnom
obstarávaní“ v Banskej Bystrici (04.05.2016 – počet vyškolených verejných obstarávateľov 26), Trenčíne (dňa 12.05.2016 – počet vyškolených verejných obstarávateľov 18), Trnave (dňa 19.05.2016 – počet
106.
vyškolených verejných obstarávateľov 24), Prešove (dňa 25.05.2016
– počet vyškolených verejných obstarávateľov 29) a v 2x Bratislave
(dňa 01.06.2016 – počet vyškolených verejných obstarávateľov 35,
dňa 16.06.2016 – počet vyškolených verejných obstarávateľov 36).

168

Školenie zástupcov OÚ odborov starostlivosti o ŽP a SIŽP ako orgánov
presadzovania práva v schéme EMAS, vykonávajúcich štátnu správu
starostlivosti o ŽP na úseku ochrany prírody a krajiny, odpadového
107. hospodárstva a manažmentu environmentálnych rizík, 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.

117

63

108.

Konferencia s medzinárodnou účasťou „Ekoinovačné Slovensko“,
19. - 20.10.2016 v Bratislave

89

109.

Seminár k novele zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a súvisiacim predpisom (14. 1. 2016, Banská Bystrica)

45

Spolupráca SK PRES tímu s hostiteľskou krajinou (Slovinsko) pri
príprave 9. stretnutia Konferencie zmluvných strán Dohovoru EHK
OSN o cezhraničných účinkoch priemyselných havárií v Ľubľane 28.
110.
– 30. novembra 2016 (delegácia SR schválená Uznesením vlády SR
č. 448/2016 bola zložená zo zástupcu Stáleho zastúpenia SR pri EÚ,
4 zamestnancov MŽP SR a 2 zamestnancov SAŽP)

cca 150

Školenie – implementácia aktualizovaného informačného systému
111. nakladania s odpadom z ťažobného priemyslu do praxe (10. 5. 2016,
Banská Bystrica)

25

112. Posterová prezentácia v rámci T2gE (6. – 7. 9. 2016, Bratislava)

500

113.

Školenie štátnej správy v oblasti EIA/SEA (11. 10. 2016 Bratislava,
18. 10. 2016 Banská Bystrica, 25. 10. 2016 Prešov)

179

114.

IV. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou SEA/EIA 2016
(24. a 25. 5. 2016, Horný Smokovec)

145

115.

Workshop k Správe o stave životného prostredia (24. 8. 2016, Bratislava)

45

Odborný seminár s názvom Systém hodnotenia rizík pre posúdenie
environmentálnej škody pre prevádzkovateľov, hodnotiteľov environmentálnych rizík, posudzovateľov vplyvov na ŽP, poisťovateľov,
116.
ŠS v oblasti environmentálnych škôd, ochrany prírody a krajiny, SIŽP,
SAŽP, odborné organizácie a odbornú verejnosť (21. 9. 2016, Zvolen)

78

Odborný seminár s názvom Hodnotenie environmentálnych škôd
na biotopoch a druhoch európskeho významu – Natura 2000 pre
117. ŠOP SR, štátnu správu za oblasť ochrany prírody a krajiny, ŠS s agendou environmentálnych škôd, SIŽP, SAŽP, UMB, NLC Zvolen, Lesy SR
(25. 10. 2016, Banská Bystrica)

123

Inštruktážne stretnutie – školenie pre pracovníkov okresných úradov
118. v sídle kraja (odbor starostlivosti o ŽP) zodpovedných za problematiku environmentálnych záťaží (SAŽP Banská Bystrica, 9. 2. 2016)

26

Pracovné stretnutie pracovníkov okresných úradov (odbor starostlivosti o ŽP) s pracovníkmi MŽP SR za účasti pracovníka SAŽP: Školenie
119. na tému Konanie o určení povinnej osoby v zmysle zákona 409/2011
Z. z. (MŽP SR, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, Bratislava, 15.
3. 2016)

18

Seminár Environmentálne záťaže pre odbornú geologickú verejnosť
21.03.2016 – 22.03.2016, Hotel SOREA Trigan Štrbské pleso Pro120. gramové zabezpečenie odborného seminára pre geológov z Českej
a Slovenskej republiky zameraný na praktické skúsenosti v oblasti
manažmentu environmentálnych záťaží (EZ) na Slovensku.

115

Organizačné zabezpečenie konferencie a aktívna účasť na 9. ročníku
konferencie CONTAMINATED SITES 2016
121.
(Hotel Bôrik, Bratislava 12. 9. – 13. 9. 2016) v rámci predsedníctva SR
v Rade EÚ (v rámci SK PRES 2016).

96

64

Plnenie aktivít v rámci medzinárodného slovensko-mongolského
projektu ESTABLISH THE GEO-DATABASE ON ECOLOGICAL HEALTH
OF THE MILITARY SITES (SPS project NATO):
1. Príprava a realizácia 2. časti Study tour II na Slovensko pre kolegov z Geoekologického inštitútu Mongolskej akadémie vied
s cieľom priblížiť kolegom z Mongolska proces sanačných prác
pri odstraňovaní následkov kontaminácie spôsobenej vojenskou
122.
činnosťou (25. 1. 2016 – 6. 2. 2016).
2. Zahraničné služobné cesty na prezentáciu výsledkov projektu:
Francúzsko (Intersol 2016, International Conference on Soil, Sediments and Water v Lille, Francúzsko, 15. 3. – 17. 3. 2016),
Taliansko: (Remtech 2016, Ferrara, Taliansko, 21. 9. – 23. 9. 2016)
Arménsko: (prezentačný deň organizovaný v rámci NATO SPS Programme, Jerevan, Arménsko, 17. 11. 2016).

3
3
2
1

Spolupráca pri príprave medzinárodnej konferencie RemTech Europe 2016, 22. 09. 2016, Ferrara, Italy k problematike environmen123.
tálnych záťaží realizovaná pod záštitou JRC (účasť na práci Scientific
Committee, aktívna účasť na konferencii – 2 pracovníci SAŽP)

2

Spolupráca pri príprave medzinárodnej konferencie SUSTAINABILITY OF MINERAL RESOURCES AND THE ENVIRONMENT, BRATISLAVA
124.
2016 (Bratislava, 21. a 22. 11. 2016) v rámci predsedníctva SR v Rade
EÚ (v rámci SK PRES 2016).

85

Nadviazanie spolupráce s talianskou organizáciou SOGESID:
1. Pracovné stretnutie s talianskou organizáciou SOGESID (Bratislava
125. a Banská Bystrica 28. 9. – 30. 9. 2016), vrátane terénnej obhliadky
environmentálnych záťaží v Predajnej, konzultácie k riešeniu. Následne pripravené memorandum o spolupráci.

20

Prednáškovo-terénny kurz pre študentov Fakulty záhradníctva
a krajinného inžinierstva SPU Nitra k problematike Environmentál126. nych záťaží v spolupráci so zástupcami FZKI v nadväznosti na Memorandum o spolupráci medzi SAŽP a FZKI SPU Nitra (SAŽP Banská
Bystrica, okolie Banskej Bystrice, 5. 4. 2016 a 7. 4. 2016)

33

127. Konferencia T2gE

500

Metodické dni pre pedagógov – predstavenie environmentálnych
128. školských programov, aktivít a súťaží SAŽP vo vybraných mestách
Slovenska

205

Program kontinuálneho vzdelávania - akreditované vzdelávanie
s názvom Ekologická stopa - výchova k trvalo udržateľnému rozvoju
129.
pre učiteľov materských, základných a stredných škôl, marec - apríl
2016 v SAŽP Banská Bystrica

39

Akreditované vzdelávanie v oblasti ochrany prírody a krajiny –
vzdelávací program obsahuje 7 modulov a jeho hlavným cieľom
je prehĺbiť špecifické i všeobecné kompetencie pracovníkov ochrany
prírody a krajiny. Zrealizované moduly v roku 2016:
130.
Modul: Územné plánovanie, urbanizmus a krajina – apríl 2016,
SAŽP B. Bystrica, 41 účastníkov.
Modul: Základy projektového manažmentu – november 2016,
SAŽP B. Bystrica, 30 účastníkov.

71

OKP - Osobitné kvalifikačné predpoklady sú súhrnom vedomostí
131. a schopností potrebných na výkon niektorých činností na jednotlivých úsekoch štátnej správy starostlivosti o životné prostredie

193

Festival environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA – určený
132. učiteľom, koordinátorom, odborníkom a priaznivcom environmentálnej výchovy, 6. - 7.10.2016, UMB Banská Bystrica, Vydrovská dolina

58

65

133.

Študijná cesta a realizácia tréningu s environmentálnym zameraním
v Moldavsku, región Hincesti v termíne: 26. – 30. 9. 2016

40

134.

Slávnostné predstavenie interaktívneho modelu merača ekologickej
stopy v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave dňa 19.12.2016

75

135.

Interaktívny program pre žiakov ZŠ pri príležitosti Svetového
dňa mokradí, SAŽP, Banská Bystrica, 3.2.2016

62

136.

Envirovýchovné podujatie pri príležitosti Dňa Európy, MŽP SR, Bratislava, 9.5.2016

60

137.

Informačné podujatie s envirovýchovným rozmerom na tému šetrenia energie, Europa SC, Banská Bystrica, 31.10.2016

93

Na odborných podujatiach SAŽP celkovo informovala cca 3923 účastníkov.
Zoznam publikácií a filmov vydaných v roku 2016
138.

„Cena Slovenskej republiky za krajinu“ filmový dokument

139.

„Hriňovské lazy – krajina hodnôt“ filmový dokument o projekte laureáta Ceny SR za krajinu – mesto
Hriňová

140.

„Sprievodca krajinárskymi hodnotami. Horehronie“

141.

„Krajina Horehronia“ zo série posterov: Krajina regiónov Európskeho dohovoru o krajine

142.

„Cena Slovenskej republiky za krajinu 2016“ brožúra

143.

„Náučný chodník – príprava, realizácia, starostlivosť“ metodická príručka

144.

„Geoparky Slovenskej republiky“ poster

145.

„Geoparky Slvenskej republiky: Novohrad-Nógrád geopark, Banskoštiavnický geopark a Banskobystrický
geopark“ informačné skladačky

146.

„Verejné priestranstvá“ inšpiračný poster Programu obnovy dediny

147.

„Environmentálna regionalizácia sídiel SR 2016“ publikácia

148.

ENVIROMAGAZÍN – vydaných 6 čísiel (dvojmesačník), náklad 3 000 ks/1číslo

149.

Metodická príručka Identifikácia podnikov v Slovenskej republike s potenciálom spôsobiť domino efekt
(EF 2016)

150.

Metodická príručka Nová klasifikácia nebezpečných látok v podnikoch, ktoré spadajú pod zákon o prevencii závažných priemyselných havárií (EF 2016)

151.

Metodická príručka pre pomoc a podporu kompetentných orgánov verejnej správy pri územnoplánovacej a povoľovacej činnosti v okolí Seveso podnikov (EF 2016)

152.

Publikácia Zelená domácnosť alebo konajme 3E – ekonomicky, environmentálne, eticky

153.

Publikácia Slovenská republika smerom k zelenému hospodárstvu (AJ/SJ)

154.

Leták Na ceste k informáciám o životnom prostredí (AJ/SJ)

155.

Publikácia Životné prostredie Slovenskej republiky v kocke (AJ/SJ)

156.

Zborník IV. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou SEA/EIA 2016

157.

Leták Posudzovanie vplyvov na ŽP EIA, Všeobecné informácie (HU, PL, DE, UK) (EF 2016)

158.

Leták Posudzovanie vplyvov na ŽP SEA, Všeobecné informácie (HU, PL, DE, UK) (EF 2016)

159.

Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2015

160.

Orientácia, zásady a priority vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2027

161.

Užívateľský manuál Hodnotenie environmentálnych škôd na biotopoch a druhoch európskeho významu
(Natura 2000), distribuovaný v rámci seminára (EF 2016)

162.

Zborník konferencie CONTAMINATED SITES 2016 (09/2016), elektronická publikácia

163.

EEA Spravodajca 2016 – v elektronickej podobe

66

Prehľad spustených IT služieb, iných významných akcií, resp. podobné
164. Aktualizácia web stránok: www.geopark.sk, www.obnovadediny.sk, www.cenazakrajinu.sk
165. Spustenie webovej aplikácie webPOD 2017
166.

Vyhlásenie Siete geoparkov SR a udelenie titulu „Geopark SR“, pre Novohrad-Nógrád geopark, Banskoštiavnický geopark a Banskobystrický geopark

167. Webová aplikácia SW pre hodnotenie rizík na posúdenie environmentálnej škody (on-line)
168.

Prepojenie IS prevencie a nápravy environmentálnych škôd cez WMS publikovanú z KIMS (ŠOP SR)
na zisťovanie údajov z výskytových záznamov druhov rastlín a živočíchov EÚ významu (on-line)

169. Informačný systém environmentálnych záťaží – aktualizácia v počte 371 aktualizácií
170. Databáza Mimoriadne zhoršenie vôd – update na základe požiadaviek SIŽP
171. www.t2ge.eu – napĺňanie obsahu a správa stránky ku konferencii T2gE
172. správa sociálnych médií ku konferencii T2gE – Twitter a Facebook

Prehľad najvýznamnejšej zákazkovej činnosti
173.

Priemet Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Zvolen do územno-plánovacej dokumentácie mesta Zvolen

174. ÚPN –obce Pruské, obce Prečín
175. Dokumentácia „Zámer- výstavba a obnova činnosti Pivovaru v Ilave –výroba a predaj piva“
176.

Dokumentácia „Zámer rekonštrukcia, zmena dispozičného a technologického riešenia – výroba a predaj
nealkoholických nápojov“

Biodiverzita okolo nás – environmentálny vzdelávací projekt firmy Veolia Energia Slovensko, a. s.,
177. pre 1. stupeň ZŠ. SAŽP v rámci spolupráce zrealizovala prednášky na tému „Biodiverzita“ vo vybraných
školách stredného Slovenska v počte 14 prednášok
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